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บทที่ 2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
 
 ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิจัย เรื่องความสัมพันธระหวาง
คุณลักษณะของผูบริหารกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ผูวิจัยศึกษาแนวคิด  ทฤษฎี หลักการ 
และงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545  เพื่อนําไปสูกรอบแนวคิดเบื้องตนการวิจัย  โดยครอบคลุมประเด็นตางๆ  ดังนี้ 

2.1   การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
    2.1.1  ความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
    2.1.2  หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
    2.1.3  แนวคดิเกี่ยวกบัการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
    2.1.4  ปจจัยที่เอื้อและปจจยัที่เปนอุปสรรคตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
    2.1.5  รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
    2.1.6  มาตรฐานโรงเรียนทีบ่ริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

2.2   คุณลักษณะของผูบริหาร 
2.3   งานวิจยัที่เกีย่วของ 

    2.3.1  งานวิจยัในประเทศ 
    2.3.2  งานวิจยัตางประเทศ 

2.4   สรุปกรอบแนวคิดการวิจยัการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานและคุณลักษณะของ 
ผูบริหาร 
 รายละเอียดดังตอไปนี ้
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2.1  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
            

2.1.1  ความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
   นักวิชาการหลายทาน กําหนดนยิามใหความหมายและลกัษณะสําคัญของการบรหิาร 
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ดังนี้ 
   อุทัย  บุญประเสริฐ (2545, หนา 8-9) ไดทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวของ พบวามี
การใชคําที่ใกลเคียงกันหลายคํา  เชน  การตัดสินใจแบบมีสวนรวม  (Shared Decision Making) การเพิ่ม
อํานาจใหกับโรงเรียน  (Decentralized Autonomy)  และอื่นๆ และภาษาไทยก็มีใชอยูหลายคํา  เชน  
การบริหารที่ยึดโรงเรียนเปนฐาน  การบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน  การบริหารโดยใชโรงเรียน  เปนฐาน  
การบริหารแบบฐานโรงเรียนเปนรูปแบบการบริหารที่พัฒนาขึ้นในบริบทของการบริหารโรงเรียน
ในเขตพื้นที่การศึกษาในประเทศสหรัฐอเมริกา มีผูใหความหมายไวแตกตางกันหลายความหมาย
เชน ใหความหมายของการบริหารแบบฐานโรงเรียนไววาเปนแบบการกระจายอํานาจและการปรับรื้อ
ระบบราชการ บางครั้งจะหมายถึงการเปดใหมีการรวมกันในการบริหารงาน  และการเปดโอกาสให
ผูปกครองมีสวนรวมในการตัดสินใจดวย  และนิยามไววาเปนรูปแบบในการบริหารสถานศึกษาทั้ง
ของรัฐและเอกชน โดยมีการกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษาโดยตรง เพื่อใหสามารถตัดสินใจในการ
จัดสรรทรัพยากรที่มีอยู  ทั้งดานองคความรู  เทคโนโลยี  อํานาจ  วัสดุอุปกรณ  คน  เวลา  และเงิน  
แตโรงเรียนยังอยูในการรับผิดชอบของหนวยเหนือในแงของการจัดสรรทรัพยากรและการควบคุม
คุณภาพและมาตรฐาน    
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2544, หนา 1-2) สรุปวาการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการกระจายอํานาจการบริหารและจดัการศึกษาจากสวนกลางไปยังโรงเรียน
ใหโรงเรียนมอํีานาจ หนาที ่ความรับผิดชอบ  มีอิสระคลองตัวในการบริหารจัดการ ทั้งดานวิชาการ 
งบประมาณ  บุคลากร  และการบริหารทั่วไป  ภายใตคณะกรรมการโรงเรียน  (School Board)  ซ่ึง
ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู   ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนศิษยเกา  ผูแทนนักเรียน  
และผูบริหารโรงเรียน  เพื่อใหการจัดการศกึษาเปนไปโดยมีสวนรวมและตรงตามความตองการของ
ผูเรียน  ผูปกครอง  และชุมชนมากที่สุด 
          การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการบริหารการศึกษาที่ยดึหลักการกระจาย
อํานาจรูปแบบหนึ่ง (ประสิทธิ์  เขียวศรี,  2544, หนา 15)  ซ่ึงนํามาใชในประเทศไทยเปนไปตาม
บทบัญญัติในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตราที่ 39  อยางไรกต็าม  คําวา  School 
-Based Management หนา SBM มีผูใหความหมายแตกตางกันไป ทัง้นี้ ขึ้นอยูกับนกัวชิาการแตละทาน  
ไดแก 
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           เดวิด  (David, 1989, อางถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ, 2545, หนา 13)  กลาวไววา
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เปนแนวทางหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาโดยการกระจายอํานาจ
จัดการศึกษาไปยังโรงเรียนใหมากขึ้นโดยมีสมมติฐานวาการใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่มากขึ้นจะ
ใหประสิทธิภาพของโรงเรียนสูงขึ้น  มีความยืดหยุนมากขึ้นและมีผลผลิตดีขึ้น 
        เอดเลย  (Edley, Jr. 1992,  อางถึงใน  อุทัย  บญุประเสริฐ,  2545, หนา 13)  กลาวไววา  
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ผูมีอํานาจ  
ตัดสินใจในระดับโรงเรียนไมไดมีแตเพียงผูบริหารเทานั้น  แตยังมีผูแทนคณะครแูละผูปกครองรวม 
อยูดวย  คณะบุคคลเหลานีม้ีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกบัหลักสูตร  การจัดการเรยีน
การสอน กําหนดการสอน และตารางเวลาตางๆ การควบคุมวินัยนักเรียน งานบุคลากร และ   
งบประมาณ 
          เชง  (Cheng, 1996,  อางถึงใน  อุทัย  บุญประเสริฐ,  2542, หนา 14)  กลาวไววา
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ทําใหผูมีสวนเกี่ยวของ ซ่ึงประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน  
ผูแทนคณะครู  ชุมชน  ซึ่งมารวมตัวกันเปนคณะกรรมการโรงเรียนไดมีโอกาสรวมจัดการศึกษาให
เปนไปตามความตองการของนักเรียน  ผูปกครอง  และชมุชน  สงผลใหโรงเรยีนมปีระสิทธิภาพสูงขึ้น 
          ถวิล  มาตรเลี่ยม (2545, หนา 41) ไดใหความหมาย การบริหารโรงเรียนเปนฐาน
เอาไววา  เปนการกระจายอํานาจไปยังโรงเรียนใหตัดสินใจเกีย่วกับการใชทรัพยากร  (ไดแก ความรู 
เทคโนโลยี อํานาจหนาที่ วสัดุ ครุภัณฑ บุคลากร เวลา และงบประมาณ) เปนการกระจายอํานาจ
ทางการบริหารจัดการมากกวาจะเปนอํานาจทางการเมือง และใหเกดิการตัดสินใจในระดับโรงเรยีน
ภายใตกรอบนโยบายของทองถ่ินและของรัฐในขณะเดียวกนัโรงเรียนยังมีความรับผิดชอบที่จะตรวจสอบ
ไดในการใชทรัพยากรที่จดัสรรให 
          เสริมศักดิ์  วศิาลาภรณ  (2545, หนา 40)  กลาววา  การบรหิารโดยใชสถานทีเ่ปนฐาน
เปนการบริหารแบบหนึ่งทีใ่หโรงเรียนเปนอิสระมากขึน้ ใหครู ผูปกครอง นักเรียน  ผูแทนชุมชนมี
สวนรวมในการตัดสินใจมากขึ้น  เปนการบริหารที่อยูบนพื้นฐานการวิจยัที่ยืนยันประโยชนของการ
ตัดสินใจแบบมีสวนรวม  โดยมุงอํานาจใหแกคณะกรรมการโรงเรียนใน 3 เร่ือง  คือ งบประมาณ  
บุคลากร  หลักสูตรหรือโปรแกรมการศึกษา 
          วิจิตร  ศรีสอาน  (2542, หนา 2-4)  ไดกลาวในการอภิปรายเพื่อวิพากษงานวจิัย  เร่ือง
การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหาร โดยใช
โรงเรียนเปนฐานวา การบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐานยังไมมีในคําภาษาไทย  จึงเสนอคําวา  “การ
บริหารฐานโรงเรยีน”   เทยีบกับคําในภาษาอังกฤษ   โดยมีความหมายตรงกับที่บัญญัตไิว  ในมาตราที่ 
39 และมาตราที่ 40  ของพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิม่เติม  (ฉบับที่ 2) 
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พ.ศ.2545  จากคํากลาวนี้  การบริหารฐานโรงเรียนจึงหมายถึง  โรงเรียนที่ใชบริการการศึกษา  ขั้นพื้นฐาน
ที่มีการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ 
           อุทัย  บุญประเสริฐ (2542, หนา 2) ใหความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียน     
เปนฐาน หมายถึง การบริหารที่ใหสถานศึกษามีอํานาจหนาที่ มีความรบัผิดชอบ  และมีอิสระในการ  
ตัดสินใจบริหารจัดการ ทั้งดานหลักสูตร  การเงิน  การงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การ
บริหารทั่วไป ดวยระบบการมีสวนรวมแบบหุนสวนในรูปคณะกรรมการโรงเรียน เพื่อบริหารให
สอดคลองกับความตองการของนักเรียน ผูปกครองและชมุชน 
   ถวิล  มาตรเลีย่ม  (2545, หนา 42)  ใหความหมายของการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
หมายถึง  การบริหารจัดการทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารสวนบุคคล  การบริหารทั่วไป
ของเขตพื้นทีก่ารศึกษาและสถานศึกษาในฐานะหนวยปฏิบัติโดยตรง มีความเปนอิสระ คลองตัว                            
เพื่อบริหารจัดการการศึกษาที่ไดคุณภาพและมาตรฐาน  สนองความตองการของผูเรียนอยางแทจรงิ  
โดยแยกบทบาทหนาที่ของการกํากับดูแลดานนโยบายและแผนมาตรฐาน รวมทั้งการสงเสริมให
การสนับสนุน 
           ยุวดี  ศันสนยีรัตน (2542,  หนา  2-4)  กลาวถึงการบริหารจัดการที่สถานศึกษาเปนการ
ถายโอนอํานาจของสถานศกึษาไปสูชุมชน เพื่อใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ 
สถานศึกษาสามารถกําหนดความตองการไดดวยตนเอง  สมาชิกฝายตาง  ๆ ของสถานศึกษาจึงตองมีอิสระ
และความรับผิดชอบในการใชทรัพยากรมากขึ้นและสงผลดีตอการพัฒนาสถานศึกษาในระยะยาว 
   สมหมาย  สรอยนาคพงษ (2545, หนา 2) อธิบายไววา การบริหารและการจัด
การศึกษาทีห่นวยปฏิบัติโดยมีโรงเรียนเปนฐานหรือเปนองคกรหลักในการจดัการศึกษา ซ่ึงตองมี
การกระจายอํานาจการบรหิารและการจดัการศึกษาจากสวนกลางไปยังโรงเรยีน ใหโรงเรยีนมีอํานาจ  
หนาที่รับผิดชอบ มีความอิสระคลองตัวในการบริหารจัดการ ทั้งดานวชิาการ งบประมาณ  บุคลากร  
และการบรหิารทั่วไป  ภายใตคณะกรรมการโรงเรยีน (School Board) หรือ School Committee  หรือ  
School Council ซ่ึงประกอบดวยผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนศิษยเกา  
ผูแทนนักเรียน  และผูบริหารโรงเรียน  เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปโดยมีสวนรวม  และตรงตาม
ความตองการของผูเรียน  ผูปกครอง  และชุมชนมากที่สุด 
          นพพงษ   บุญจิตราดุลย  (2545, หนา  2)  ใหความหมาย การบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน คือการกระจายอํานาจการบริหาร และการจดัการศึกษาจากสวนกลางไปยังโรงเรียนให
โรงเรียนมีอํานาจ มีหนาที่ ความรับผิดชอบ มีความอิสระคลองตัวในการบริหารจัดการทั้งดาน 
วิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  และการบริหารทั่วไป  โดยคณะกรรมการโรงเรียน 
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   นอกจากนี้ยังมคีําที่เกี่ยวกับการบริหารที่ยึดหลักการกระจายอํานาจที่มีความหมาย     
สอดคลองคลายคลึงกับ  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เชน 
   1.  ประเทศอังกฤษ  ใชคําวา  Grant Maintained School หรือ Local Management 
of School  
   2.  ประเทศนวิซีแลนด  ใชคําวา  Tomorrow  School 
   3.  ประเทศฮองกง  ใชคําวา  School  Management  Initiative (SMI) 

4. ประเทศแคนาดา  ใชคําวา  School Based Decision-Making 
5. ประเทศออสเตรเลีย  ใชคําวา  The School  of the Future 

   6.  ประเทศสหรัฐอเมริกา  ใชหลายคําแตกตางกันไปตามมลรัฐตางๆ  เชน  Charter 
School. Site Based Management, School Based Leadership, Administrative Decentralization    
และบางครั้งใชคําวา  Local  Control 
   นอกจากความหมายที่นักการศึกษาและนักวิชาการ ไดใหความหมายไวแลวนั้น  
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2545 มี
บทบัญญัติที่สอดคลองกับหลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดังขอความในมาตรา 40  
ระบุไววา ใหมีคณะกรรมการ  สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาอุดมศึกษาระดบัต่ํากวาปริญญา
และสถานศึกษาอาชีวศึกษา ทําหนาที ่กํากับ สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  ประกอบดวยบุคคล 
7 ประเภท จะมีสัดสวนและจํานวนเทาใดนั้นจะกําหนดในกฎกระทรวง ไดแก ผูแทน ผูปกครอง  
ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒ ิ และ
ผูบริหารสถานศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2549,  หนา 5) การบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน เปนรูปแบบการบริหารที่เนนการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกีย่วของ และความเปนอิสระ
ของสถานศึกษา จึงเปนรูปแบบที่เชื่อวา นาจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด และนาํไปสูการพัฒนา
คุณภาพการเรยีนรูของผูเรียนอันเปนเปาหมายสูงสุดของระบบการศึกษา โดยเฉพาะอยางยิ่งการทีจ่ะ
พัฒนาคุณภาพการเรียนรูของผูเรียนไดนั้น  จําเปนตองใหอํานาจในการตัดสินใจที่สําคัญๆ  เกี่ยวกบั
การศึกษาแกบคุคลผูไดชื่อวามคีวามเปนมืออาชีพทางการศึกษาโดยตรง  ซ่ึงก็คือ  ครู  และผูบริหาร
สถานศึกษา  ซ่ึงตองตัดสินใจรวมกับผูปกครอง และผูแทนชุมชนทีม่ีสวนเกีย่วของกับการศึกษาของ
สถานศึกษานัน้ๆ  เพราะบุคคลเหลานี้อยูใกลชิดกับผูเรียนมากที่สุด 
           สรุปไดวาการบริหารโรงเรียนเปนฐาน หมายถึง การบริหารจัดการศกึษาที่หนวย
ปฏิบัติ โดยมีโรงเรียนเปนฐานหรือเปนองคกรหลักในการจัดการศกึษา อาศัยหลักในการกระจาย
อํานาจการบรหิารและการจดัการศึกษาใหโรงเรียนมีอํานาจ  หนาที่  มีความคลองตัว  เปนอิสระใน
การบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไปที่สอดคลองกับคุณลักษณะและ
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ความตองการของโรงเรียนภายใตคณะกรรมการสถานศึกษา (School Board หรือ School Committee  
หรือ  School Council)   ซ่ึงประกอบดวยผูแทน ผูปกครอง  ผูแทนครู   ผูแทนองคกร ชุมชน  ผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒ ิรวมพลังในการใชทรัพยากรและแกปญหา  
ตลอดจนดําเนนิการเพื่อพฒันากจิกรรมดานการจดัการศกึษาของโรงเรยีนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  สรุปวายิ่งโรงเรียนมีอํานาจในการบริหารตนเองมากขึ้นเพยีงใด  กย็ิ่งทําให
โรงเรียนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 2.1.2  หลักการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
   อุทัย  บุญประเสริฐ  (2543, หนา, 50-51)  กลาวไววา หลักการสําคัญในการบริหาร
แบบ School-Based Management  มีดังนี้   
   1.  หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ซ่ึงเปนการกระจายอํานาจการจดัการศกึษา
จากกระทรวงและสวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด โดยมีความเชื่อวา โรงเรียนเปนหนวย
สําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเดก็ 
   2.  หลักการมีสวนรวม (Participation) โดยการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมสีวน
ไดสวนเสยีไดมีสวนรวมในการบริหาร  ตดัสินใจ  และรวมจัดการศึกษา  ทั้งครู  ผูปกครอง  ตัวแทน
ชุมชน  ตัวแทนศิษยเกา  และตัวแทนนกัเรยีน  การที่บุคคลมีสวนรวมในการศึกษา  จะเกดิความรูสึก
เปนเจาของและจะรับผิดชอบในการจดัการศึกษามากขึ้น 
   3.  หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน  (Return Power to People) ใน
อดีตการจัดการศึกษาจะทํากันหลากหลาย บางแหงก็ใหวัดหรือองคกรในทองถ่ินเปนผูดาํเนินการ  
ตอมามีการรวมการจัดการศกึษาไปใหกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใหเกิดเอกภาพและมาตรฐานทาง
การศึกษา แตเมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น ความเจริญตางๆ  รุดหนาไปอยางรวดเรว็ การจัดการศกึษา
โดยสวนกลางเริ่มมีขอจํากัด  เกิดความลาชาและไมตอบสนองความตองการของผูเรียน  และชุมชน
อยางแทจริง จงึตองคืนอํานาจใหทองถ่ินและประชาชนไดจัดการศกึษาเองอีกครั้ง 
   4.  หลักการบริหารตนเอง  (Self-managing)  ในระบบการศึกษาทั่วไป มักจะกําหนดให 
โรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติตามนโยบายของสวนกลาง โรงเรียนไมมีอํานาจอยางแทจริง สําหรับการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น ไมไดปฏิเสธเรื่องการทํางานใหบรรลุเปาหมาย และนโยบาย
ของสวนรวม  แตมีความเชื่อวาวิธีทํางานใหบรรลุเปาหมายนั้นทําไดหลายวิธี  การที่สวนกลางทําหนาที่
เพียงกําหนดนโยบายและเปาหมายแลวปลอยใหโรงเรียนมีระบบการบริหารดวยตนเอง โดยให
โรงเรียนมีอํานาจหนาที่  และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน  ซ่ึงอาจดําเนนิการได  หลากหลาย  
ดวยวิธีการที่แตกตางกัน แลวแตความพรอมและสถานการณของโรงเรียน ผลที่ได นาจะมีประสิทธิภาพ
สูงกวาเดิมที่ทกุอยางถูกกําหนดมาจากสวนกลาง  ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 



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

 16 

   5.  หลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) สวนกลางมหีนาที่กําหนด
นโยบายและควบคุมมาตรฐาน มีองคกรอิสระทําหนาทีต่รวจสอบคุณภาพการบริหาร และการจดั
การศึกษาเพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามกําหนดและเปนไปตามนโยบายของชาติ 
   รังสรรค  มณีเล็ก (2547, หนา, 315-316)  กลาวไววา หลักการพืน้ฐานในการ
กําหนดรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก 
   1.  หลักการกระจายอํานาจ  โดยกระจายอํานาจจากสวนกลางและเขตพื้นที่การศกึษา
ไปยงัสถานศกึษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ  โดยมีความเชื่อวาโรงเรยีนเปนหนวยสําคญั
ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็กผูมีสวนไดสวนเสยีตอการศึกษาหรืออยูใกลชิดเด็ก
สามารถจัดการศึกษาไดดีทีสุ่ด  ตรงตามความสําคัญของผูเรียนและชุมชน  อํานาจการตัดสินใจอยูที่
ระดับปฏิบัติคือสถานศึกษา 
   2.  หลักการบริหารแบบมีสวนรวม  เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสยี  มีสวนรวม
ในการบริหารตัดสินใจและรวมจัดการศึกษา ทั้งครู ผูปกครอง ตัวแทนชมุชน ตัวแทนศิษยเกา   และ    
ตัวแทนนักเรยีน โดยการกําหนดนโยบายและแผน รวมตัดสินใจการกาํหนดหลักสูตรทองถ่ิน การ
รวมคิดรวมทํา  และแมจะบริหารโดยองคคณะบุคคลก็ตาม ตองเนนกระจายโอกาสไปใหทัว่ถึงทั้ง
องคกรเพื่อโยงใยใหทุกคนไดเขามามีสวนรวมมากที่สุด 
   3.  หลักการคนือํานาจการจดัการศึกษาใหประชาชน 
   4.  หลักการบริหารตนเอง  สถานศกึษาจะมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเองมากขึน้  
ภายใตการบรหิารในรูปขององคคณะบุคคลคือคณะกรรมการสถานศึกษา 
   5.  หลักการตรวจสอบและถวงดุล  เมื่อโรงเรียนไดรับอิสระและอํานาจมา  ก็ตองแสดง
ความรับผิดชอบที่จะใหมกีารตรวจสอบ เพื่อใหการบรหิารและการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐาน
ที่กําหนดไว  ทั้งนี้โรงเรียนจะตองมีการกาํหนดหนาที่  ความรับผิดชอบและภารกิจของ   ผูบริหาร  ครู  
บุคลากรทางการศึกษาและชมุชนอยางชัดเจน  ภารกจิเหลานี้ตองสามารถตรวจสอบความสําเร็จได  
เพื่อเปนหลักประกันคณุภาพการศึกษาใหเกิดขึ้นตามที่กาํหนดไว 
          นพพงษ  บุญจิตราดุลย (2547,  หนา  59) กลาวไววาหลักการสําคัญในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานคือการถายโอนอํานาจการจดัการศึกษาไปสูความรับผิดชอบของชุมชน  ซ่ึง
มีหลักการ  ดังนี้  
   1.  หลักการกระจายอํานาจ  กระจายอํานาจจากกระทรวงและสวนกลางไปยงัสถานศกึษา
ใหมากที่สุด  ระบบการบริหารคลองตัว  มีอิสระ  และมีประสิทธิภาพ  เนนความรับผิดชอบและ
ตรวจสอบซึ่งกันและกัน 
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   2.  หลักการมสีวนรวม  ผูปกครอง  ครู  นกัเรียน ศิษยเกา  ตัวแทนชุมชน  ผูบริหาร  
รวมตัดสินใจ รวมบริหาร เกิดความรูสึกความเปนเจาของ รวมมอง รวมเห็น รวมคิด รวมพิจารณา  
และรวมตดัสินใจ 
   3.  หลักการคนือํานาจการจดัการศกึษาใหประชาชนเดิม  บาน วดั วัง จดัแลวมอบให
กระทรวงศกึษาธิการ เพื่อใหเกิดเอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษา  การจัดการศกึษาในสวนกลาง
เร่ิมมีขีดจํากัด  ลาชา  ไมสนองตอบตอความตองการของผูเรียน  และชมุชน  จึงคืนกลับให  ชุมชน
ดําเนินการ 
   4.  หลักการบริหารตนเอง เชื่อวาขึ้นอยูกบัความพรอม สถานการณ  ความแตกตาง
ของสิ่งแวดลอม  ความจําเปนตางกัน  และวิธีการตางกนั  นโยบายเปาหมายสวนรวมก็บรรลุ  และ
ของชุมชนก็บรรลุ 
   5.  หลักการตรวจสอบและถวงดุล  สวนกลางมีหนาทีก่ําหนดนโยบาย  และควบคมุ 
มาตรฐาน มีองคกรอิสระตรวจสอบคุณภาพการบริหาร และการจัดการศึกษาใหมีคณุภาพไดมาตรฐาน 
   สรุปไดวาหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประกอบดวยหลักการสําคัญ  5     
หลักการ  คือ  หลักการกระจายอํานาจ  หลักการมีสวนรวม  หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาให
ประชาชน  หลักการบริหารตนเอง  และหลักการตรวจสอบและถวงดุล 
 2.1.3  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
   จากการศกึษาประวัติและพัฒนาการในการจัดการศกึษาในประเทศสหรัฐอเมริกา พบวา
การจัดการศกึษาของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น มีแบบของการบริหารจัดการที่แตกตางหลากหลาย
กันไป ในสวนตางๆ ของประเทศ ไมมแีบบหนึ่งแบบใดเปนแบบมาตรฐานกลางถึงแมจะพบวามี
หลายสวนทีค่ลายคลึงกัน  แตตางกเ็ปนอิสระตอกัน  มีความแตกตางกันไปในแตละมลรัฐ ซ่ึงในแตละ
ที่อาจจะมกีารบริหารแบบรวมอํานาจ และแบบที่กระจายอํานาจในการบริหาร และจัดการศึกษาที่
แตกตางกันไป และเปนส่ิงที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยไดอยูตลอดเวลา เชง (Cheng, 1996,  
p. 425) เปนระบบของการบริหารที่เปล่ียนไดตลอดเวลามีลักษณะที่เปนพลวัต (Dynamic) ในตนเอง
ในแตละพื้นที่ ในยุคสมัยใด ที่แหลงใดนิยมการรวมอํานาจ โครงสรางการบริหารดานการศึกษาจะ
ใหญโต รัฐ  เขตการศึกษา  คณะกรรมการศึกษาดานการศึกษาของรัฐจะมีอํานาจ  และใชอํานาจมาก
ในการควบคุม  การกําหนดนโยบายการศึกษา  การบริหารงบประมาณ  และการปฏิบัติงานตางๆ  
ของโรงเรียน  และเมื่อใดกระแสการกระจายอํานาจจัดการศึกษาเขามาแทนที่  อํานาจการควบคมุ   
ดูแลก็จะถูกมอบไปยังหนวยบริหารที่เล็กลง  เชน  ลงสูคณะกรรมการการศึกษาเขตการศึกษา  หรือ
กระจายโดยตรงไปยังโรงเรียน   
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   ความคิดเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนัน้ แทที่จริงแลวไดรับอิทธิพล
มาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางโลกธุรกิจ อุตสาหกรรมที่ประสบผลสําเร็จจากหลักการวิธีการ  
และกลยุทธในการทําใหองคการมีประสิทธิภาพในการทํางาน  ทําใหผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพสูง     
สามารถทํากําไรและสรางความพึงพอใจแกลูกคาและผูเกี่ยวของเปนอยางดี ในระหวาง ค.ศ.1960 ถึง  
ค.ศ.1979 วงการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกาไดแสวงหานวัตกรรมและวิธีการตางๆ มาใชในการ
ดําเนินงาน และในการปรับปรุงการดําเนนิงานทางการศึกษาเพื่อใหมปีระสิทธิผล และประสิทธภิาพ
ยิ่งขึ้น ไดมีการจัดปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหมๆ แตผลที่ไดยังไม
เปนที่นาพอใจนัก จนกระทั่งในชวงทศวรรษที่ 1980 ความสําเร็จในการพัฒนาองคการทางอุตสาหกรรม
และทางพาณชิย  กลยุทธในการทําใหองคการมีประสิทธิภาพในการทาํงาน  ทําใหผลการปฏิบัติงาน
มีคุณภาพสูง  สามารถสรางกําไรและความพึงพอใจแกลูกคาและผูเกีย่วของยิ่งขึ้น  เห็นผลไดชัดเจน  
ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก  ทําใหประชาชนเหน็วา   ถาจะพัฒนาคุณภาพการศกึษาใหไดผลดี
ยิ่งขึ้นนั้นตองปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทางการศกึษาทีเ่คยเนนอยูแตในเรื่องการเรียนการสอน
และการปรับปรุงการบริหารเปนเรื่องๆ  ไปสูการปรับปรุงและพัฒนาในระดับองคการ  การบริหาร
โรงเรียนทั้งระบบ โดยมุงปรบัโครงสรางการบริหารโรงเรียนเสียใหม  กระจายอํานาจในการบรหิาร  
และการจดัการศึกษาไปยังโรงเรียนใหมากขึ้น  จึงไดมกีารบริหาร  งบประมาณดวยตนเอง  (Self-
Budgeting School)  การพัฒนาหลักสูตรโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน  (School Based Curriculum Development)  
การพฒันาบุคลากรโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน (School Based  Staff  Development) และการใหคําปรกึษา
นักเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based  Student Counseling )  เขามาใชอีกพวกหนึ่งเห็นวา
การกระจายอํานาจการบรหิารไปสูโรงเรียน และใหการปฏิบัติตกไปอยูในอุงมือนักปฏิบัติการที่ระดับ
โรงเรียน ซ่ึงหมายถึงครูและผูบริหารนั้น จะไมสามารถประกันการดําเนินงานที่มีคณุภาพที่โรงเรียน
อยางแทจริง ส่ิงที่จะตองจดัการใหเกดิขึ้นกค็ือ  จัดใหมีผูรับผิดชอบการปฏิบัติที่ระดับโรงเรียน  และ
ผูที่ใชบริการของโรงเรียนไดมีบทบาทรวมกันในการตัดสินใจเกีย่วการดําเนินงานในระดับโรงเรยีน
โดยตรง 
              วอลสเตตเตอร และมอรแมน (Wohlstetter & Mohman, 1993, p. 258-324)  
กลาววาการจะทําใหเกดิการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประสบความสําเร็จนั้น  คณะกรรมการ
โรงเรียนจะตองมีอํานาจอยางแทจริงในการบริหารการเงิน  บุคลากรและหลักสูตร  แนวคิดดังกลาวนี้
ไดกอใหเกิดการปฏิรูปการบริหารจัดการโรงเรียนโดยกระบวนการตัดสินใจรวมกัน (Share Decision 
Making Movement) ขึ้น และในชวงปลายทศวรรษ 1980  ปรากฏวา ไดมีการกําหนดใหใชวิธีการและ
กระบวนการบริหารที่โรงเรยีนเปนฐาน เกดิขึ้นหลายรูปแบบในประเทศสหรัฐอเมรกิาไดรับความนยิม
แพรหลายไปยังประเทศตางๆ คอนขางกวางขวางมาก แนวคิดหลักเกี่ยวกับการบริหารโดยใช  
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โรงเรยีนเปนฐาน ดังทีไ่ดกลาวในตอนตนแลววา  ความคดิเรื่องการบรหิารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานนั้น  
แทที่จริงแลวไดรับอิทธิพลมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงทางโลกธุรกิจอุตสาหกรรมที่ประสบผลสําเร็จ
จากหลักการวธีิการ และกลยุทธในการทาํใหองคการมปีระสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหผลการ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพสูง  สามารถทํากําไรและสรางความพึงพอใจแกลูกคาและผูเกีย่วของเปนอยางดี  
โดยทั่วไป แลวการบริหารตามแนวคดิแบบดังเดิมนัน้  จะตรงกนัขามกับการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานอยางสิ้นเชิง  คือการบริหารแบบดั้งเดิมนัน้จะดาํเนินการโดยควบคุมจากภายนอก (External 
Control Management)  เปนหลัก ส่ิงที่เห็นไดชัดเจนวาโรงเรียนมักจะถูกควบคุมจากสวนกลาง แนว
ทางการดําเนินการตางๆ ในโรงเรียนมักจะถูกชี้นําโดยหนวยงานสวนกลาง นโยบายการบริหารมักจะ
ไมตรงกับปญหา มักจะไมสอดคลองกับความตองการ หรือธรรมชาติของโรงเรียน สมาชิกที่อยูใน  
โรงเรียนจะไมมีอํานาจ หรือมักจะไมมีสวนเกี่ยวของกับการกําหนดทิศทาง และการบริหารงาน   
โรงเรียนอยางแทจริง 
   เดวิด  (David, 1989, อางถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ,  2545, หนา 16)  ใหขอสรุปวา  
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงจะมลัีกษณะที่สําคญั  
2  ประการ  คือ 
   1.  โรงเรียนเปนหนวยสําคญัสําหรับการตัดสินใจ การตัดสินใจสั่งการที่ดีควรอยูที่
หนวยปฏิบัต ิ ดังนั้นจึงควรเพิ่มอํานาจในการบริหารงบประมาณใหกับโรงเรียนมากขึ้นแลวลดการ
ควบคุมจากสวนกลางลง 
   2.  การมีสวนรวมและการมีความรูสึกเปนเจาของ เปนปจจยัสําคัญสําหรับการปฏิรูป
ความสําเร็จของการปฏิรูปไมไดเกดิจากการควบคุมจากภายนอก แตเกิดจากการที่สมาชิกมีสวนรวม
ในการใหความรวมมือกันในการตัดสินใจจะเห็นไดวา  การปฏิรูปการศึกษา  การกระจายอํานาจ กับ
การบริหารแบบมีสวนรวม เปนหัวใจหรือเปนหลักการสําคัญสําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
   กลยุทธในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ในเชิงกลยุทธการบริหาร  
(Management Strategies)  ปรากฏวาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการบริหาร แบบควบคุมจากภายนอก
ไปสูรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสะทอนใหเห็นกลยุทธการบริหาร ที่นาสนใจ 
ดังตอไปนี้ 
   1.  ความเชื่อเรื่องธรรมชาติของมนุษย (Assumptions about Human Nature)  ซ่ึงมี
หลายแบบ  ที่ผูบริหารสถานศึกษาสามารถเลือกใชกับครูหรือนักเรียนตามความเหมาะสมได เชน  
ทฤษฎี X  และทฤษฎี  Y  ของแมคเกรเกอร  (Mc Gregor)  เชง  (Cheng,  1996, p. 268) ไดกลาวถึง
ธรรมชาติของมนุษย 2 แบบ ตามทฤษฎี X ที่เชื่อวามนษุยนั้นขี้เกยีจและขาดความรับผิดชอบ  ดังนั้น
จึงตองใชวิธีการบังคับหรือควบคุมการทํางานอยางใกลชิด  สวนทฤษฎี Y เชื่อวามนุษยมีความขยัน
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รับผิดชอบ มีแรงจูงใจในตนเองและชอบทํางาน ถาสภาพการทํางานมีความเหมาะสม และคนมี
สวนรวมในการทํางานโดยไมถูกบังคับก็จะยิ่งมีความพึงพอใจและรับผิดชอบมากขึ้น ทฤษฎี  Y ให
ขอคิดวาการทีบุ่คคลรวมมือกันทํางาน  มีการพัฒนาบุคลากร  มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางาน
จะเปนแรงจูงใจที่ดี  การบรหิารบุคคลตามแนวทฤษฎี Y จะสอดคลองกับการบริหารที่ใชโรงเรียน
เปนฐาน  ซ่ึงเหมาะสมเพราะมีความยืดหยุน  และจะเปดโอกาสใหครูและนักเรียนไดแสดงความรู           
ความสามารถตามที่ตองการ และตามทฤษฎีของมาสโลว อัลเดอรเฟอร  (Maslow and Alderfer)  
เชง (Cheng, 1996, p. 280-284) ไดแสดงใหเห็นวา  ครูและนักเรยีนมีความตองการทีต่างกันในหลาย
ระดับ  แตความตองการพื้นฐาน  คือ  การไดมีสวนรวมในสังคม  การไดประสบความสําเร็จตามที่
ตองการและการมีโอกาสรับการพัฒนา  สวนความตองการในระดับสูงขึน้ไป  คือการไดทํางานที่ทาทาย
และงานทีย่ากขึ้น 
   2.   ความคิดเกีย่วกับความเปนองคการของโรงเรียน  (Concept of School Organization)   
องคการมิใชเปนสถานที่ที่ทํางานใหบรรลุเปาหมายหรอืการมีผลผลิตเชิงปริมาณเทานั้น  แตองคการ
เปนสถานที่สําหรับการดํารงชีวิตและการพฒันาดวย  โรงเรียนไมใชเปนเพียงสถานทีเ่ตรียมอนาคต
ใหเดก็เทานัน้  แตเปนสถานที่ที่นักเรียน  ครู  และผูบริหารไดอยูรวมกัน  มาอาศัยเติบโตและพัฒนา
ไปดวยกนั  หากไมมีการพฒันาครู  หรือทั้งครูและผูบริหารไมไดรวมมือกันดวยแลว  การพัฒนาก็
จะไมเปนไปอยางตอเนื่อง  และจะไมทําใหนกัเรียนมีชวีิตการเรียนทีม่ีคุณคา  มีคณุภาพที่แทจรงิ  
โรงเรียนที่บริหารตามแนวคดิแบบใชโรงเรียนเปนฐาน  จึงเปนสถานที่ที่เด็กไดเติบโต  ผูบริหาร
และครูไดรับการพัฒนาซึ่งผลการพัฒนารวมกันเหลานีท้ําใหเกดิผลดตีอโรงเรียนโดยสวนรวม 
   3.  รูปแบบการตัดสินใจ  (Decision Making Style)  ปจจบุันการจัดการศึกษา  และ  
สภาพแวดลอมภายนอกโรงเรียนมีความซับซอนเพิ่มขึ้น การตัดสินใจระดับโรงเรียนจึงควรมี
ลักษณะรวมมอืกันใชอํานาจเหตุผลตอไปนี้ 

   3.1  เปาหมายของโรงเรยีนไมชัดเจนและเปลี่ยนแปลงยาก  การรวมมอืกันของครู      
ผูปกครอง  นักเรียน  ตลอดจนศิษยเกาจะเปนการชวยกนัพัฒนาเปาหมายของโรงเรียนรวมกัน  เพื่อ
สะทอนสภาวการณปจจุบันและความตองการในอนาคตไดดียิ่งขึน้ 

   3.2  เปาหมายของโรงเรียนมีหลายระดับและภารกิจของโรงเรียนซับซอนยิง่ขึ้น 
จึงมีความจําเปนตองระดมสติปญญา  แนวคิดของคนจากหลายฝาย เพื่อชวยใหการบรรลุภารกิจและ 
เปาหมายเหลานั้นเกดิผลไดดยีิ่งขึ้น การมีสวนรวมตดัสินใจโดยผูปกครอง ครู นักเรียน และชุมชน
จึงเปนสิ่งสําคัญ 
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   3.3 ความรวมมือและการมีสวนรวมในการตัดสนิใจ   เปนการสรางโอกาสให
สมาชิก รวมทั้ง ผูบริหารโรงเรียนไดมีโอกาสเรียนรู และพัฒนาเพือ่ความเขาใจรวมกัน และเพื่อ
บริหารโรงเรียนไดสําเร็จ 

  3.4  ความรวมมือในการตดัสินใจเปนกระบวนการกระตุนใหคร ูผูปกครอง  และ     
นักเรียน  มีความรูสึกผูกพันกับโรงเรียน 
   4.  เร่ืองแบบภาวะผูนํา  (Leadership Style)  เซอรจีโอแวนนี  (Sergiovanni, 1984,     
อางถึงใน อุทยั  บุญประเสริฐ, 2545, หนา 35)  ไดจดัระดบัภาวะผูนําของอาจารยใหญ  (Principal) ไว  
ไดแก  ภาวะผูนําดานเทคนิค  (Technical Leadership)  ภาวะผูนําดานมนุษย  (Human Leadership)  
ภาวะผูนําทางการศึกษา  (Education Leadership)  ภาวะผูนําเชิงสัญลักษณ  (Symbolic Leadership)  
และภาวะดานนําเชิงวัฒนธรรม (Cultural Leadership) ผูบริหารโรงเรียนที่มีการบริหารแบบถูก
ควบคุมจากภายนอกจะใชภาวะผูนําดานเทคนิค และภาวะผูนําซึ่งเนนการนํา เพือ่การทํางานให
สําเร็จตามเปาหมายเปนหลัก แตการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เนื่องจากงานในโรงเรียนมี
ความซับซอนมากขึ้นผูบริหารจึงตองประพฤติตนเปนแบบอยาง เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารตองใชแบบภาวะผูนําหลายระดับผสมผสานกัน คือ นอกจากใชแบบภาวะผูนําดานเทคนิค
และภาวะผูนําดานมนุษยแลว ยังตองใชภาวะผูนําทางการศึกษา  การเปนผูนําทางวิชาการ  ภาวะผูนาํ
เชิงสัญลักษณและภาวะผูนําเชิงวฒันธรรมประกอบอีกดวย 
   5.  ดานการใชอํานาจ (Use  of  Power) การบริหารโดยทั่วไปแลวความจําเปนที่
ตองมีการใชอํานาจเปนสิ่งทีข่าดไมได แตตามทฤษฎีวาดวยที่มาของอํานาจ (Sources of Power) นั้น  
ไดแบงที่มาของอํานาจพื้นฐานไวเปน 4 พืน้ฐานดวยกัน ไดแก อํานาจการใหรางวัล (Reward Power)    
อํานาจตามกฎหมาย  (Legitimate Power) อํานาจจากการอางอิง (Reference Power) และอํานาจจาก
ความรูความเชีย่วชาญ  (Expert Power)  การใชอํานาจทีไ่มเหมาะสมหรือถูกวิธีนั้น  อาจสงผลเสีย
ตอการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของสมาชิกไดเปนอยางมาก การบริหารโรงเรียนตามแบบที่ถูก
ควบคุมจากภายนอกนั้น  ผูบริหารมักใชอํานาจบังคับ  อํานาจการใหรางวัลและอํานาจตามกฎหมาย
เปนหลัก  แตในปจจุบันองคการมีความซับซอนมากขึ้น บุคลากรของโรงเรียนมีความรูสูงขึ้น มี
ความสามารถแตกตางและหลากหลายมากขึ้น  การบริหารแบบที่ใชโรงเรียนเปนฐานจะมีผลตอการ
พัฒนาและกระตุนใหสมาชกิมีสวนรวมมากขึ้น ดังนัน้การใชอํานาจจากการอางองิและอํานาจจาก
ความรูความเชีย่วชาญ  จะมบีทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาวิชาชีพครู  ตอการเปนผูนําครูและการ
สนับสนุนใหครูและนักเรยีนไดใชศกัยภาพของตนอยางเต็มที่  
   6.  ในดานทักษะการบริหาร (Management Skills) จากการศกึษาเกีย่วกับพฤติกรรมศาสตร
และทฤษฎีองคการไดพบวามีทักษะการบริหารแบบใหมๆที่ไดรับการพัฒนาและนําไปใชในองคการ
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ตางๆ เชน การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการวเิคราะหเพื่อตดัสินใจใชทักษะการแกไขความขัดแยง 
การใชกลยุทธเพื่อเปล่ียนแปลงและพัฒนาองคการ เปนตน โรงเรียนที่มีการบริหารในแบบที่มกีาร
ควบคมุจากภายนอกยิ่งมากเทาใดมักจะถูกควบคมุอยางใกลชิดจากสวนกลางมาก โรงเรียนจะเครงครดั
กับหนาที่คอยปฏิบัติตามคําสั่งอยางระมัดระวังจึงไมจําเปนตองมีการใชทักษะการบริหารที่ทันสมัย
และกาวหนามากนักเมื่อใดกต็ามที่โรงเรียนเปลี่ยนรูปแบบไปสูการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
จะเห็นถึงความสําคัญจําเปนตองใชทักษะและแนวคิดใหมๆ  เกี่ยวกับการบริหารมากขึ้น 
   7.  ดานการใชทรัพยากร (Use  of  Resources) ในการจัดการศึกษาโดยทั่วไป  เนน
ทรัพยากรและคาใชจายเกือบทั้งหมดจะมาจากรัฐ ดังนั้นรัฐจึงตองตรวจสอบการใชจายเงินของโรงเรียน
อยางใกลชิด โรงเรียนกต็องปฏิบัติตามระเบียบและคอยปรึกษากบัเจาหนาทีจ่ากสวนกลางในแทบ
ทุกขั้นตอน  ระเบียบตางๆ  ที่เกี่ยวของกับการใชทรัพยากรเองดวย  โรงเรียนจึงมกัจะไมสามารถใช
ทรัพยากรไดตรงกับความตองการในการจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนมักจะไมสนองในการแกปญหา
และพัฒนาที่สอดคลองกับความตองการเฉพาะของโรงเรียน  ในทางตรงกันขามปรากฏวาสวนกลาง
ตองสูญเสียกําลังคนและงบประมาณจํานวนมากในกระบวนการตดิตามควบคุม ดูแลโรงเรียนดังนัน้  
ตั้งแตป 1980  เปนตนมา  ในประเทศอังกฤษ  แคนาดา  ออสเตรเลีย  และสหรัฐอเมริกา  จึงเนนการ
ใหโรงเรียนมีอํานาจในในการดูแลรับผิดชอบบริหารทรัพยากรดวยตนเองมากขึ้นและจากการที่โรงเรียน
ไดมีอํานาจหนาที่บริหารทรัพยากรดวยตนเอง ไดทําใหโรงเรียนสามารถบริหารงานบรรลุเปาหมาย   
ตรงตามสภาพการณของโรงเรียน  มีประสิทธิผลสูง  ไมตองสิ้นเปลืองบุคลากร  งบประมาณ  และ
เวลาในกระบวนการตดิตามควบคุมและตรวจสอบ 
   การนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชในโรงเรียน  เมื่อเริ่มมีการ
นํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานไปใชคณะกรรมการเขตพืน้ที่การศกึษาและผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือผูบริหารการศึกษาที่อยูเหนือระดับโรงเรียนตองใหการสนับสนนุ 
โดยใหความไววางใจผูบริหารโรงเรยีน และคณะกรรมการสถานศกึษา เพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
ดวยความเรียบรอย  จึงตองมีการกําหนดบทบาทหนาที่  และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศกึษา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และผูบริหารสถานศึกษาไวอยางชัดเจน เปนลายลักษณอักษร เปนมาตรฐาน และงายตอการ  
ตรวจสอบ ซ่ึงในเรื่องนี้ ในแตละปสถานศกึษาตองประเมินผลงานในรอบปที่ผานมาวา มีความสําเร็จ
และมีปญหาอปุสรรคใดบาง  แลวรวมกนัวางแผนสําหรับอนาคตตอไป  คณะกรรมการ สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  ตองไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับการบริหาร  เชน  ในเรื่องการตัดสินใจ   การสั่งการ  
การแกปญหา  กลุมสัมพันธ  การวางแผนหลักสูตรและการเรียน การสอน  งบประมาณ  การบรหิาร
บุคคล  และผูบริหารสถานศึกษาตองไดรับการฝกอบรมเพิ่มเติมเกีย่วกับทักษะภาวะผูนํา  ในการนํา
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รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชนัน้  จะประสบความสําเร็จดวยดี  ขึ้นอยูกับปจจัย
ตอไปนี ้
   1.  ตองมีการถายโอนอํานาจหนาที่การบริหารจากหนวยงานบริหารสวนกลางไปยัง       
ผูบริหารสถานศึกษาอยางแทจริง  และตัวผูบริหารสถานศึกษา  ก็ตองใชอํานาจหนาที่นั้นรวมกับครู  
ผูปกครอง  และผูแทนจากชุมชน 
   2.  มีการกําหนดอํานาจหนาที่  (Authority)  ความรับผิดชอบ  การมอบอํานาจหนาที่
จะมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับภาระงาน บทบาทและความรับผิดชอบของผูรับมอบอํานาจดวยไมใช
เปนการปดภาระ 
   3.  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนตองรูวัตถุประสงคการปฏิบัติงาน  รูบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบ  และรูวัตถุประสงคของการประเมินผลการปฏิบัติงานทั้งของตนและของผูอ่ืน 
    4.  บุคลากรในโรงเรียนและในสาํนักงานการศึกษาจะตองไดรับการฝกอบรมเกี่ยวกับ
การบริหารโรงเรียน  ตองเรียนรูเกี่ยวกับการเปลี่ยนบทบาทและเรียนรูเกี่ยวกับการสื่อสาร 
   5.  มีการพัฒนาวิชาชีพและฝกอบรมใหแกครูและผูมีสวนไดสวนเสียเกี่ยวกับการ
จัดการ  การแกปญหา  หลักสูตรและการสอนและสนับสนุนงบประมาณสําหรับการฝกอบรมและ
จัดใหมีเวลาสําหรับการประชุมอยางสม่ําเสมอ 
   6.  ไดรับการสนับสนุนจากบุคลากรในโรงเรียน 
   7.  จะตองจดัใหมีระบบการสื่อสารอยางเสรี  บุคลากรสามารถสื่อสารกนัทั้งสายงาน  
 ขามสายงานหรือขามองคการได                
    การบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดังไดกลาวใน
ตอนตนวา  การปฏิรูปการศึกษาและการกระจายอํานาจการศึกษากับการบริหารแบบมีสวนรวมนั้น  
เปนหัวใจหรือเปนหลักสําคัญสําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยเฉพาะแนวคิดเรื่อง
การมีสวนรวมของบุคคลในองคการนั้น จากการศึกษาที่มาของเรื่องนี้พบวา  เร่ิมมีมาตั้งแตประมาณ
ป ค.ศ.1930  เปนตนมา และแนวคิดดังกลาวไดรับความสนใจ และนํามาปฏิบัติกันมากในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ในราวป ค.ศ.1960 มีนักวิชาการที่มีชื่อเสียง เชน  คริส อารจิริส (Chris Argyris) ดัคลาส 
แมคเกรเกอร  (Douglas Mc Gregor)   และ เรนซิส ลิเคอรท  (Rensis Likert)  ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับ
การบริหารแบบรวมมือหรือการมีสวนรวม (Participative Management)  ซ่ึงเปนที่ยอมรับกนัมากใน
บรรดานักบริหารวงการตาง ๆ  รวมทั้งดานการศึกษาดวย โดยเชื่อวาการบริหารแบบมีสวนรวมจะ
ทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น  ผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจในงานมากขึ้น ในชวงระยะเวลาเดียวกันนี้  ก็ได
เกิดกลุมแนวคิดในการทํางานแบบรวมมือกันในวงการอุตสาหกรรมของยุโรปที่เรียกกันวา วิธีระบบ
เทคนิค สังคม (Social-Technical System Approach) วิธีการตามระบบนี้จะเนนการรวมมือกัน  
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ตั้งแตการออกแบบองคการและการกําหนดภารกิจขององคการ ซ่ึงเปนการตอบสนองความตองการ
ทางสังคมของพนักงานและไดผลงานตรงตามเปาหมายขององคการไปพรอมๆ กัน ซ่ึงมีลักษณะเปน
การรวมมือกันสรางสรรคระบบบริหารดวยตนเอง ที่เรียกวา Self-Regulation หรือ Self- Management  
มีรายงานการศึกษาเฉพาะกรณีและการวิจัยหลายฉบับที่แสดงวาโรงงานที่ใชวิธีการตามระบบเทคนิค-
สังคม  (Social-Technical System Approach) นี้ จะมีผลผลิตสูงกวาโรงงานที่บริหารแบบเดิม  
แนวคิดนี้ไดแพรสูประเทศสหรัฐอเมริกา  และในป  ค.ศ.1985  ปรากฏวามีกวา 40 บริษัท  และกวา  
200  โรงงาน  ที่นํารูปแบบเทคนิค-สังคม  และการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมไปใช  โรงงานเหลานี้
ไดรับขนานนามวาเปน “โรงงานรูปแบบใหม” (New-Design Plants)  และเปนระบบโรงงานที่มี
ผลผลิตสูง  (High  Performing  Work Systems) โรงงานในรูปแบบใหมดังกลาวนี้ จะมีโครงสราง
องคการเปนแบบราบ  (Flat Organizational Structure)  เนนการทํางานเปนทีม  (Team-Based  Jobs)   
มีการฝกอบรมขามสายงานและมีการแลกเปลี่ยนขอมูลสารสนเทศในทุกระดับองคการ มีการบริหาร
และควบคุมกันเองในระดับลาง   มีความแตกตางระหวางงานนอย  จายคาตอบแทนตามทักษะและ
ผลงานพนักงานมีสวนรวมกําหนดนโยบาย  กําหนดเปาหมาย  กําหนดวิธีการปรับปรุงผลผลิตและ
รวมปฏิบัติงาน  แนวคิดดังกลาวนี้แพรหลายมากในธุรกิจอุตสาหกรรม    สวนธุรกิจบริการและดาน
การศึกษา  ไดมีการศึกษาวิจัยกันบางแลวแตไมไดนํามาใชบริหารกันอยางจริงจังนัก 
   ในชวงป ค.ศ.1980 เปนตนมา สหรฐัอเมริกา มีกระแสการเปลี่ยนแปลงสูการบริหาร
แบบมุงคุณภาพทั้งองคการ  (Total Quality  Management-TQM)  เกิดขึ้น  ซ่ึง  TQM  เปนรูปแบบ
การบริหารที่เปนระบบ  เพื่อมุงปรับปรุงคุณภาพ  และพนกังานทุกคนจะมีบทบาทและมีสวนรวม
ในการแกปญหา  และปรับปรุงระบบงาน  โดยคํานึงถึงหลักสําคัญ  คือ  ความพึงพอใจของลกูคาและ
ความตองการขององคการที่สอดคลองกัน  สําหรับวิธีทํางานนั้นใหมีการรื้อปรับระบบ  (Re-Engineering)  
ขององคการ  ซ่ึงอาจทําไดทัง้ดานโครงสรางและกระบวนการทํางาน  ในเรื่องการมีสวนรวมนี้   ลอเลอร  
(Lawler,  1986,  p. 105) ไดเสนอกรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมสีวนรวม  ที่เปนการมีสวนรวม
ในแบบทีจ่ริงจังวา เปนการทําใหสมาชิกทุกคนในองคการมีสวนรวมในการกําหนดภารกจิในการ
กําหนดงาน  ในการแกปญหา  และการสรางความสําเร็จใหแก  องคการ  ซ่ึงตองอาศัยการกระจาย  
(Decentralization)  ส่ิงตอไปนี้สูระดับลางอยางทั่วถึงทั้งองคการ  คือ 
    1.  สารสนเทศ (Information) ซ่ึงเปนขอมูลขาวสารที่ทําใหพนกังาน ซ่ึงมีสวนรวม
และมีอํานาจในการตัดสินใจ ไดมีความรูความเขาใจเกีย่วกับสิ่งแวดลอมองคการ กลยุทธระบบงาน 
ระดับและชนดิของผลงานที่ตองการ 
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   2.  ความรูและทักษะ (Knowledge and Skills) ซ่ึงเปนสิ่งทีจ่ําเปนมากสําหรับประสิทธิผล
ของงาน และความสําเร็จขององคการ  เปนความรูและทักษะในการบริหารและความรูและทักษะในการ
ปฏิบัติงาน 
   3.  อํานาจ  (Power)  ซ่ึงเกีย่วของกับการตัดสินใจในการกาํหนดนโยบายและกลยุทธ
ในการปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน 
   4.  รางวัล  (Rewards)  เปนสิ่งที่ชวยสรางแรงจูงใจแกพนักงานที่ชวยใหองคการ
ประสบความสําเร็จ โดยการใหรางวัลนั้น  ขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานและความสําเร็จขององคการ 
การมีสวนรวมแบบจริงจังนั้น  เปนวิธีการที่ทําใหเกิดความรวมมือรวมใจ  และเปนแนวทางในการ
กระจายอํานาจ  หนาที่ในองคการ เปนสวนของการปรับโครงสรางองคการ (Re-structure) และปรับ
กระบวนการสูระดับลางตลอดทั่วทั้งองคการ แนวคิดนี้ไดแพรกระจายสูองคการที่เปนธุรกิจการบริหาร
และองคการทางการศึกษามากขึ้นเรื่อยๆ และในที่สุดไดกลายเปนสวนสําคัญที่เปนหัวใจในแนวคิด 
เร่ืองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
   จากสาระสําคัญดังกลาวนี้ จะเห็นไดวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานคือ  การ
ที่งานของโรงเรียนเปนไปตามความตองการจําเปน (Needs) ของโรงเรียนเอง โดยมีสมาชิกของโรงเรียน 
ซ่ึงประกอบดวยคณะกรรมการที่มาจากผูบริหาร ผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง ผูแทนนักเรียน ฯลฯ  มี
อํานาจ  หนาที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจ  การใชทรัพยากรที่มีอยูในการแกปญหาและจัด
กิจกรรมทางการศึกษาของโรงเรียนใหมีประสิทธิผล และเพื่อการพัฒนาของโรงเรียนเอง ซ่ึงจะ
ตรงกันขามกับแนวคิดในการบริหารแบบเดิมที่มกีารควบคุมมาจากภายนอก (External Control Management) 
ซ่ึงเปนลักษณะการบริหารที่โรงเรียนจะถูกควบคุมโดยหนวยงานจากสวนกลาง นโยบายการบริหาร
ก็มักจะไมตรงกับความตองการหรือธรรมชาติของโรงเรียนนัก  อีกทั้งสมาชิกที่อยูในโรงเรียนก็ไมมี
บทบาทสําคัญหรือไมมีสวนเกี่ยวของในการบริหารงาน 
   กลยุทธแหงความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน กลยุทธสําคัญที่ทํา
ใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประสบความสําเร็จตามแนวคิดของ วอลสเตตเตอร และ    
มอรแมน  (Wohlstetter & Mohrman, 1993,   p. 455)  ไดแก   
   1.  การกระจายอํานาจ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่มีประสิทธิผลตองเปน
การกระจายอํานาจไปใหผูมีสวนไดสวนเสีย ซ่ึงไดแกคณะกรรมการสถานศึกษา และคณะอนุกรรมการ  
ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจมากที่สุด เมื่อเริ่มนําการบริการโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปปฏิบัต ิทัง้นี้
แตละโรงเรียนจะตองมีการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา  (School Council)  ขึ้น  ซ่ึงการกําหนด
รูปแบบมาจากสวนกลาง จากเขตพื้นที่การศึกษา หรือโรงเรียนกําหนดเองก็ไดสวนใหญแลว
คณะกรรมการสถานศึกษาจะประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  ผูปกครองและบุคลากรอื่นๆ  
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ซ่ึงไดมาจากการเลือกตั้งของแตละกลุมวิชาชีพ  บางโรงเรียนคณะกรรมการมีอํานาจตัดสินใจใน
เร่ืองตางๆ  มาก  แตบางโรงเรียนคณะกรรมการเปนเสมือนที่ปรึกษา  ผูบริหารสถานศึกษามีอํานาจ
ตัดสินใจเมื่อเร่ืองผานการพิจารณาของคณะกรรมการสถานศึกษาแลว   คณะกรรมการสถานศึกษา
หรือผูบริหารสถานศึกษามักจะตั้งคณะอนุกรรมการ  (Sub-Committees) ขึ้น  จะตั้งกี่คณะแลวแตจะ
เห็นสมควร (ปกติมี 3-12 คณะ) โดยใหรายงานหรือใหขึ้นตรงตอคณะกรรมการสถานศึกษา  
คณะอนุกรรมการบางคณะที่เกี่ยวของกับหลักสูตรและการสอน  อาจมีสมาชิกเฉพาะ ผูที่เปนครกูไ็ด 
แตคณะอนุกรรมการบางคณะที่เกี่ยวของกับประชาสัมพันธ  เทคโนโลยี  และสิ่งอํานวยความ
สะดวก  ควรจะตองประกอบดวยครู ผูปกครอง  และตัวแทนชุมชนคณะอนุกรรมการเหลานี้ตองมี
การแตงตั้งอยางเปนทางการ  มีการกําหนดจํานวนสมาชิกและมีเวลาประชุมสม่ําเสมอ  จุดสําคัญก็
คือ  โรงเรียนจะตองมอบหมายอํานาจการตัดสินใจบางอยางใหคณะอนุกรรมการ  และจะตองเปน
เร่ืองที่สงผลตอการเรียนการสอนเทานั้น  เชน  การซื้ออุปกรณการศึกษา  การขยายเวลาเรียนเพื่อให
มีเวลาสําหรับครูไดประชุมวางแผนสัปดาหละ 1 คร้ัง  หรือ การลดเวลาเรียนลงใน 1 ภาคเรียน  
เพื่อใหมีเวลาสําหรับการประชุมผูปกครอง  เปนตน 
   2.  การเนนที่การพัฒนาวิชาชีพครู การพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จนั้น  จะเปนการพัฒนาในภาพรวมทั้งโรงเรียน  และเปนการพัฒนาระหวางปฏิบัติงาน
โดยมีการวางแผนพัฒนาตอเนื่องเปนแผนระยะยาวและมีการติดตามผลที่แนนอน  การพัฒนานั้น
อาจเปนการสงครูกลุมหนึ่งไปรับการอบรมจากภายนอกแลวมาขยายผลใหครูทั้งโรงเรียนมีการนิเทศ  
และแลกเปลี่ยนความรูระหวางครูดวยกันระหวางปฏิบัติงาน  หรือมีโครงการเชิญวิทยากรภายนอก 
เชน  จากมหาวิทยาลัย  หรือจากเขตพื้นที่การศึกษามาใหความรูเกี่ยวกับการเรียนการสอน  และ
วิชาการ การสาธิตการสอนแบบใหมๆ หรือเชิญนักบริหารจากภาคธุรกิจมาใหความรูเรื่องการ
ประชุมกลุมยอย  เทคนิคการตัดสินใจสั่งการ  เปนตน นอกจากทักษะการเรียนการสอนแลว  ทาง
โรงเรียนตองพัฒนาครูใหมีทักษะในการบริหารและตัดสินใจดวย  เชน  การตัดสินใจเปนกลุม การ
สรางฉันทามติ  การแกปญหาความขัดแยง  รวมทั้งทักษะผูนํา  เชน  การดําเนินการประชุม  การ
บริหารงบประมาณ  การสัมภาษณ  ฯลฯ  ผูที่รับการฝกอบรมและพัฒนานั้น  นอกจากจะเปนตัวครู
ทุกคนแลวยังตองม ีการอบรมหรือพัฒนาใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย  (Stakeholders) ที่เกี่ยวของดวย  
เชน  คณะกรรมการโรงเรียน  ผูบริหาร  เจาหนาที่  และในบางกรณีอาจรวมถึงผูแทนนักเรียน ดวย  
ในโรงเรียนที่ไมคอยประสบความสําเร็จ  ทั้งนี้เปนเพราะในการพัฒนามักจะเปนการพัฒนาเฉพาะ
เร่ือง  หรือเฉพาะบุคคล  มักเปนการอบรมระยะสั้น ๆ  แลวขาดการนําไปปฏิบัติและติดตามผล  
โรงเรียนเหลานี้มักขาดแผนการพัฒนาบุคคล  ผูบริหารมักจัดสรรงบประมาณไวสําหรับการอบรม
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เปนครั้งคราวไป ไมไดมีการวางแผนระยะยาว และไมมีแผนในภาพรวมวาใครควรไดรับการพัฒนา
ในเรื่องใดบางและเมื่อไร 
   3. การเผยแพรขอมูลและสารสนเทศ การเผยแพรสารสนเทศ ควรเปนการดําเนินการ 
สวนบุคคลผูมีสวนไดสวนเสียไดรับรูเร่ืองที่เกี่ยวกับโรงเรียนมากที่สุด เพราะในอดตีสารสนเทศ มัก 
จะมาจากหนวยงานกลางไปยังโรงเรียนแลวยอนกลับไปยังหนวยงานกลางอีก โดยทีค่รูในโรงเรียน 
หรือผูปกครองไมมีโอกาสไดรับรูเลย  การเผยแพรสารสนเทศในโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน เนนการที่บุคลากรที่เกี่ยวของและชุมชนจะตองไดรับรูผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนให
มากที่สุด  วิธีการเผยแพรสารสนเทศที่นิยมใช  อาจใชรูปแบบตอไปนี้เปนสื่อ  เชน  ใชกลุมงาน 
(Work Group) โรงเรียนตองสรางเครือขาย  (Network)  ของกลุมงานซึ่งโดยปกติครูแตละคนจะเปน
คณะทํางานหรือเปนสมาชิกในกลุมตางๆ  2  หรือ 3  คณะขึ้นไป  การใหขอมูลสารสนเทศ  ผานกลุมงาน  
จะทําใหมีการรับรูขาวสารทั่วทั้งโรงเรียนไดงาย  การใชการประชุม  (Meeting) บางโรงเรียนมีขอกําหนด
ใหมีการประชุมในระดับหมวดวิชาหรือกลุมชั้นทันที  หลังจากประชุมระดับหัวหนางานแลว ทั้งนี้
เพื่อที่จะกลายเปนสารสนเทศไปยังทุกคนอยางรวดเร็วและไดผลยอนกลับ (Feedback) ไดทันการ  
บางโรงเรียนจัดชั่วโมงประชุมไวทุกเชาเพื่อใหครูและเจาหนาที่แตละแผนกไดประชุมปรกึษาหารอืกนั
กอนลงมือทํางานทําใหไดรับรูเร่ืองที่กําลังเปนที่นาสนใจทั่วถึงกัน และเกิดความรูสึกมีสวนรวม
มากขึ้น  ใชวิธีการกระจายสารสนเทศออกนอกโรงเรียน (Outreach) โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ  
คือ โรงเรียนที่จัดใหมีการสื่อสารอยางเปนระบบระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและชุมชน โรงเรียนจึง
ควรมีการสํารวจความพึงพอใจของผูปกครองและชุมชนเปนรายป เพื่อใชสําหรับการวางแผน
ดําเนินงานในปตอไป  โรงเรียนตองจัดใหมีการพบปะหรือส่ือสารกับผูปกครอง  เชน  การประชุม
ผูปกครองและครู  การจัดใหผูปกครองเรียนหลักสูตรระยะสั้น  เชน  คอมพิวเตอร  และกิจกรรม
ทางคณิตศาสตร ระหวางนักเรียนและผูปกครอง บางโรงเรียนอาจจางบุคลากรเพื่อทําหนาที่
ประสานงานระหวางโรงเรียนและผูปกครองโดยตรงดวยกไ็ด  การใหขอมูลยอนกลับ (Feedback)  
เปนวิธีการที่อาจจะใชไดเปนอยางดี  โดยโรงเรียนตองทําการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของ
โรงเรียนแลวทําออกเปนสารสนเทศ  เชน  ผลการเรียน  ผลการดําเนินงาน/โครงการของโรงเรียน  
ผลการเรียนของนักเรียน  ซ่ึงอาจทําในรูปของแฟมสะสมงาน  (Portfolio)  หรือบันทกึในลักษณะ
ตาง ๆ  แลวหาวิธีการนําเสนอใหผูปกครองรับทราบและใหขอมูลปอนกลับ  เพื่อหาแนวทางการ
ปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป  หรืออาจจะใหขอมูลขาวสารโดยผานระบบคอมพิวเตอรออนไลน  
(On-Line Computer)  เพื่อใหผูปกครองและชุมชนไดเขาไปศึกษาขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนได  
ขอมูลที่บรรจุไวนั้น  นอกเหนอืจากผลการเรียนแลว  อาจมีขอมูลเกี่ยวกับงาน  โครงการ  การจัดซื้อ   
จัดจาง  กําหนดการสําคัญขอมูลงบประมาณและบุคลากร  หลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน  
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   4.  การเลือกผูบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม โรงเรียนที่ประสบผลสําเร็จมักจะมีผูบริหาร
ที่มีความสามารถในการเปนผูนํา รูจักการมอบหมายงาน ผูบริหารเปนผูที่มีบทบาทสําคัญมากใน
การกระจายอํานาจ ในการสนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนมีความรูทักษะเพิ่มขึ้น  และชักจูงใหครู  
ทุกคนมีสวนรวมในงานของโรงเรียน  และใหรางวัลอยางเหมาะสมแกครูและเจาหนาที่ บทบาท
สําคัญของผูบริหารโรงเรียน คือผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator)  
การเปนผูนํา  (Leader)  และผูสนับสนุน  (Supporter)  เปนผูนํานวัตกรรม  (Innovation)  เขาสูโรงเรียน  
และเปนผูผลักดันการปฏิรูปการศึกษาใหกาวหนา ผูบริหารมักจะเปนผูริเร่ิมบุกเบิกหรือเปนหัวหอก 
(Spearheaded) ในการพัฒนาพันธกิจ (Mission) ของโรงเรียน เปนผูที่รูจักมอบหมายงาน (Delegate)  
ใหบุคลากรในโรงเรียน  เชน  การเลือกวัสดุ  การบริหารงบประมาณ  กําหนดการพัฒนาบุคลากร  
และผูบริหารยังมีบทบาทในการทําใหครูมีสวนรวม  และรับผิดชอบโครงการทั้งหมดของโรงเรียน  
แมแตบทบาทการสงเสริมใหโรงเรียนจัดอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนและบุคลากร จัดเวลาพัก
สําหรับครู  เปนตน  เพราะฉะนั้น  จงอยาครอบงําความคิด  อยาใชอํานาจสั่งการ  หรือบังคับควบคุม
ผูบริหารสถานศึกษา  แตควรสนับสนุนใหผูบริหารไดพัฒนาตามธรรมชาติ  และเต็มศักยภาพ 
   ผูบริหารเปนตัวจักรสําคัญในการติดตอสัมพันธกับภายนอก ผูบริหารจึงตองไปรวม
เปนกรรมการกับองคกรเอกชน  สงเสริมความสัมพันธกับหนังสือพิมพและส่ือมวลชนทองถ่ิน  เปน     
ผูจัดหาทรัพยากรจากภายนอกโรงเรียน  เชน  ติดตอมหาวิทยาลัยในการพัฒนาวิชาชีพครู  ติดตอกับ
ภาคธุรกิจเพื่อขอคําแนะนําเรื่องเทคโนโลยี  ติดตอกองทุนเอกชนหรือเครือขายทางการศึกษา  เพื่อ
ขอรับการสนับสนุนดานการเงินแกโรงเรียน  นอกจากการเปนผูนําทางวิชาการแลว  บทบาทที่
สําคัญยิ่งของผูบริหาร  คือ  การจัดองคการ  การเสริมสรางและสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้ออํานวยตอ
การจัดการเรียนการสอน  และจัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
   5.  การมีวิสัยทัศน  โรงเรียนสวนใหญที่ใชรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ไดผลดี จะมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนเกี่ยวกับพันธกิจ (Mission) คานิยม  (Values) และเปาหมาย (Goals)  
ที่เกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นกับตัวผูเรียน เปนวิสัยทัศนที่สัมพันธกับแนวทางการจัดหลักสูตรและการเรียน
การสอน  รวมทั้งการตัดสินใจในเรื่องตางๆ  วิสัยทัศนนั้นเกิดมาจากกระบวนการสรางฉันทามติ  
(Consensus –Building Process)  หรือเปนความเห็นพองของครู  ของบุคลากร  และผูมีสวนไดสวน
เสีย  เปนวิสัยทัศนที่มีการยอมรับรวมกัน  ในการจัดการเรียนการสอน  การกําหนดหลักสูตรของ
โรงเรียนจะสอดคลองกับแนวทางการจัดหลักสูตรระดับบน  ระดับรัฐ  และระดับชาติ  ครูจะมอิีสระ
ในการเลือกกิจกรรมการเรียนการสอน  กิจกรรมการวัดและประเมินผล  โดยจะตองใหนักเรียนมี
ความรูและพฤติกรรมที่เปนไปตามที่หลักสูตรกําหนดในที่สุด 
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   6.  การใหรางวัล การใหรางวัลแกบุคลากรและกลุมตางๆ  ในโรงเรียนอยางเหมาะสม 
อาจจัดไดหลากหลาย เชน การใหรางวัลเปนตัวเงิน เปนคาตอบแทน การใหเปนเงินคาใชจายในการ
พัฒนาบุคลากร  บางโรงเรียนใหคาตอบแทนแกคณะกรรมการโรงเรียนดวยรางวัลท่ีไมเปนตัวเงินที่
อาจทําได  เชน  การใหคําปรึกษา  (Mentoring)  แบบกันเอง  บันทึกแสดงความซาบซึ้งจากผูบริหาร
โรงเรียน  การเลี้ยงอาหารเปนกรณีพิเศษ  และการใหโลรางวัล  ในการใหรางวัลนั้นจําเปนตองดู
ความเหมาะสมของผูรับรางวัลดวย  เพราะสมาชิกแตละคนนั้นมีความตองการที่แตกตางกัน บางคน
ตองการการยอมรับ  บางคนตองการคาจางเพิ่ม  บางคนตองการลดคาบสอน  บางคนตองการ
ตําแหนงเปนผูนํา  ซ่ึงผูบริหารตองเลือกใหรางวัลตามโอกาสและในปริมาณที่เหมาะสมดวย  การให
รางวัลและแรงจูงใจที่เหมาะสมจะเปนสิ่งสําคัญยิ่งที่มีสวนชวยนําไปสูการประสบความสําเร็จใน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 2.1.4  ปจจัยท่ีเอ้ือและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
   จากการศึกษาของ  วอลสเตตเตอร   และมอรแมน  (Wohlstetter,  &  Mohrman, 
1995,  p. 243)  เกี่ยวกับความความสําเร็จและความลมเหลวของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
โดยศึกษาโรงเรียน ในประเทศสหรัฐอเมริกา  แคนาดา  และออสเตรเลีย พบวา  โรงเรียนที่บริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานตองการการปรับโครงสรางองคกรใหม เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของกับโรงเรียน  
“มีอํานาจหนาที่ที่แทจริง”  (Real Authority) เกี่ยวกับงบประมาณ   บุคลากรและหลักสูตร  ทั้งนี้โดย
ใหมีเปาหมายเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น  
   โอดเดน  และวอลสเตตเตอร  (Odden  & Wohlstetter, 1995,  p. 13) ไดรวมกับ
นักวิจัยแหงมหาวิทยาลัย Southern California  ศึกษาผลการนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานไปปฏิบัติพบวา  มีหลายแหงประสบความสําเร็จ  แตก็มีอีกหลายแหงที่นําไปใชไมไดผล  
เงื่อนไขสําคัญที่ทําใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประสบความสําเร็จคือ                                                           
   1.  ผูปฏิบัติงานในโรงเรียนตองมีอํานาจอยางแทจริงในการบริหารงบประมาณ บุคลากร 
และหลักสูตร 
   2.  อํานาจหนาที่ตองถูกใชเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลง และมีผลตอการจัดการเรียน     
การสอน 
   ประสิทธ์ิ  เขียวศรี (2544, หนา 34) ไดเสนออุปสรรคของการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  มีอุปสรรคดังนี้  
   1.  เวลา การมีเวลาไมเพียงพอเปนอุปสรรคที่สําคัญที่สุดของการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน เพราะการบริหารรูปแบบนี้ตองการเวลาจากทุกฝาย ทําใหครูมีความเบื่อหนายที่จะตอง
สละเวลามากขึ้น 
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   2.  ความคาดหวัง ความคาดหวังที่เกินความเปนจริง ทําใหหลายโรงเรียนที่ทดลอง
นําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชมักจะโหมทําหลายโครงการและเรงเปลี่ยนวิธีการทํางาน
อยางมากมายในระยะเวลา 1-2 ปแรก ซ่ึงตามความเปนจริงแลวสมควรใหเวลาแกการบริหารรูปแบบนี้
ไมต่ํากวา  5  ป 
   3.  การสนับสนุนคณะกรรมการการบริหารโรงเรียนไมไดรับการสนับสนุนอยาง
เพียงพอ ซ่ึงอาจเกิดจากขาดทักษะเกี่ยวกับกระบวนการกลุม การทําความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทของ
ตนเอง  หรือขาดความรูเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
   4.  ความไมสอดคลองระหวางอํานาจที่ตองการกับอํานาจที่ไดรับ  บางครั้งครูเกิด
ความรูสึกที่ไมดีตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เพราะตองตัดสินใจในเรื่องที่ตนเองไมสนใจ
หรือไมมีความรู ผลการวิจัยพบวา ครูตองการรวมตัดสินใจในเรื่องวิชาการ แตหนวยบริหารไมยอม
มอบอํานาจนี้ใหโรงเรียน 
   5.  อุปสรรคเกี่ยวกับการตัดสินใจโรงเรียนอาจถูกเรียกรองใหนําโครงการของการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานหลายๆ โครงการไปปฏิบัติ ในขณะที่ยังตองทํางานภายใตอุปสรรค
นานาประการที่เกิดจากขอบังคับและกฎเกณฑตางๆ  จากหลายๆ  ดาน 
   ส่ิงที่เปนอุปสรรคมากที่สุดคือ การที่บุคคลในโรงเรียนมองการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานวาเปนเพียง “ไมดอกไมประดับ” ซ่ึงอาจเปนความเหน็ที่ถูกตองก็ไดหากนําการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานมาใชแตไมกระจายอํานาจการตัดสินใจใหโรงเรียนอยางแทจริงและไมมีการ
สนับสนุนทรัพยากรที่เพียงพอ 
   ปจจัยที่ทําใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานลมเหลว เมื่อพิจารณาถึงดานปจจัย
ที่ทําใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานลมเหลวปรากฏจากการศึกษาของ โอดเดน และวอลสเตตเตอร  
(Odden  & Wohlstetter, 1995,  p. 13)  ซ่ึงไดศึกษาถึงสาเหตุของการลมเหลวในการนํารูปแบบการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปปฏิบัติ  ผลการศึกษาพบวา 
   1.  มีการใชแตเพียงรูปแบบไมใชกระบวนการที่แทจริง โดยธรรมชาติรูปแบบการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เปนวิธีการที่ใหผูมีหนาที่ตัดสินใจในโรงเรียนตองใชรูปแบบการ
บริหารหลายๆ รูปแบบ  เพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  แตในหลายๆ โรงเรียนนั้น ขาดความ
เชื่อมโยงระหวางรูปแบบการบริหารกับการพัฒนาหลักสูตรและการสอน คณะกรรมการสถานศึกษา  
มัวแตถกเถียงกันเรื่องสิทธิ์เขารวมประชุม  สิทธิ์ออกเสียง จนไมมีเวลาหรือพลังเหลือพอที่จะไป
จัดการในเรื่องการปรับปรุงโรงเรียน 
   2.  ผูบริหารทํางานโดยใชแนวคิดของตนเองเปนหลัก ผูบริหารบางคนเปนเผด็จการ
และมักใชแนวคิดของตนเปนหลักในการตัดสินใจ ผูบริหารกําหนดวิสัยทัศนโรงเรียนดวยตนเอง
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โดยไมตองปรึกษาหารือผูใด ไมใชการมีสวนรวม จึงมักจะเกิดการขัดแยงระหวางครูและผูบริหาร
ไดและในบางครั้ง  คณะครูก็ปฏิเสธแผนงานของผูบริหาร  คณะครูขาดความรูสึกเปนเจาของ  และ
การมีสวนรวมในโรงเรียน 
   3.  อํานาจการตัดสินใจถูกผูกขาด  หรือจํากัดไวแตที่คณะกรรมการสถานศึกษาในการ 
ตัดสินใจในเรื่องใดๆ  ก็ตามจะทํากันแตในระดับคณะกรรมการสถานศึกษาเพียงคณะเดียวเทานั้น 
ไมมีการมอบอํานาจไปยังคณะอนุกรรมการตางๆ ทําใหคณะครูและเจาหนาที่เกิดความรูสึกขาดการ
มีสวนรวมงานจึงมักจะติดขัดหรือลาชาอยูในคณะกรรมการสถานศึกษา และเมื่อส่ังการตัดสินใจ
เร่ืองใดๆ ออกไป ก็มักจะไมไดรับการยอมรับจากบุคลากรในหนวยงาน 
   4.  กระบวนการทํางานไมเปลี่ยนแปลง  คงดําเนินไปเชนเดิม  จากการวิจัยพบวา  
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้นกินเวลานาน กระบวนการที่ใชนั้นจะละเอียดซับซอน ตอง
อาศัยความรวมมือของทุกคนในโรงเรียน  แตโรงเรียนบางแหงเขาใจผิดคิดวาเมื่อนํารูปแบบนี้มาใชแลว
คนจะปรับตัวเขากับรูปแบบเอง โรงเรียนเหลานั้นไมไดปรับการทํางานใหครูมีปฏิสัมพันธกันใน
ระหวางเวลาทํางาน  มักจัดประชุมหลังเลิกงาน  และเมื่อทําบอยๆ  ครั้งเขา  ครูก็ไมสนใจเขารวม  มี
การขาดการประชุมเสมอๆ 
   ประโยชนของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน อุทัย บญุประเสริฐ (2545,  หนา  
49) จากการศึกษาเรื่องการนาํหลักการบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานหรอืเปนศูนยกลางในการบริหาร
ไปใชในการบริหารโรงเรียน ไดพบวา มีประโยชนตอการบริหารและการจัดการศึกษาโดยรวม ดังนี ้   

   1.  เปนการระดมผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณมารวมกันจัดการศึกษา เปดโอกาส
ใหครู  เจาหนาที่ และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของโรงเรียน 

   2.  ขวัญและกําลังใจของครูดีขึ้น 
   3.  เปนการระดมทรัพยากรดานการเงิน และดานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน    

การสอนในโรงเรียน 
   4.   สรางและสนับสนุนใหเกิดผูนําทางการศึกษาใหมๆ ในทุกระดับ 
   5.  เพิ่มปริมาณและคุณภาพการติดตอส่ือสาร 
   6.  สรางความยืดหยุนในการทํางาน ทําใหเกิดการริเริ่ม การมีโครงการใหมๆ ที่ตรง

กับความตองการของผูเรียนมาขึ้น 
   7.  การที่ครูและผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณ เกิดแนวทางการใช 

งบประมาณโดยประหยดัและเกิดประโยชนสูงสุด 
   8.  เปดโอกาสใหสมาชิกในโรงเรียนไดเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุงการศึกษา 
   9.  ชุมชนมีสวนรวมและมีสิทธิ์ในการบริหารและจัดการศึกษาของโรงเรียน 
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   10.  การบริหารและการตัดสินใจทําดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 
   11.  ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคในการพัฒนาหลักสูตร ในการพัฒนาการเรียนการสอน  
และโครงการใหมๆ  ทางการศึกษาของโรงเรียน 

   บทบาทของผูเกี่ยวของกับโรงเรียน บทบาทของสมาชกิของโรงเรียน และบุคคลที่
เกีย่วของกับโรงเรียน ไดพบความแตกตางของบทบาท (Role Difference) ที่นาสนใจมาก ไมวาจะเปน
บทบาทในทางตรงหรือทางออม มกัจะขึน้อยูกบันโยบายดานการศึกษาของรัฐ ภารกิจของโรงเรยีน  
กิจกรรมในโรงเรียน กลยุทธการบริหาร และรูปแบบการใชทรัพยากร  ซ่ึงเมื่อเปรียบเทียบระหวาง
โรงเรียนที่บริหารแบบควบคมุจากภายนอกกับโรงเรียนทีบ่ริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวา มีความ
แตกตางกนัในเรื่องบทบาทดังนี้  อุทัย  บุญประเสริฐ (2545,  หนา  50) 
   1.  บทบาทของโรงเรียน (Role  of  School)  โรงเรียนที่มีรูปแบบการบริหารแบบ
ถูกควบคุมจากภายนอก จะเปนบทบาทของผูรับและผูปฏิบัติตามคําสั่งเปนหลักจะถือปฏิบัติตาม
แนวทางจากสวนกลางอยางเครงครัด  ทั้งนี้เพื่อหลีกเลี่ยงขอผิดพลาดตางๆ  ถึงแมวาการปฏิบัตินั้น
จะเปน ส่ิงที่เปนประโยชนตอครูและนักเรียนก็ตาม ในทางตรงกันขามในโรงเรียนที่มีการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  การบริหารนั้นมุงเนนในการพัฒนาครูและนักเรียนตามสภาพขององคการ  
ดังนั้นบทบาทของโรงเรียนจึงมีลักษณะของการริเร่ิม  การพัฒนา การแกปญหา  และการทําทุกอยาง
เพื่อเพิ่มประสิทธิผลการจดัการเรียนการสอนของนักเรียนและครู 
   2.  บทบาทของหนวยงานจากสวนกลางหรือของหนวยงานที่กํากับดูแลทางการศึกษา 
(Role of Educational Department) การบริหารแบบที่มีการควบคุมจากภายนอกหนวยงานสวนกลาง
ทางการศึกษา  (Educational Department) จะมีบทบาทสําคัญในการควบคุมและนิเทศโรงเรียนอยางมาก
และเครงครัด   แตในโรงเรียนที่มีการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน  โรงเรียนจะมีบทบาทสําคัญ
ตองานของโรงเรียนเองโดยตรง หนวยงานจากสวนกลาง หรือจากภายนอกจะมีบทบาทในลักษณะ
เปนที่ปรึกษาหรือผูใหการสนับสนุนเทานั้น 
   3.  บทบาทของผูบริหาร (Role  Administrators)  ในดานบทบาทของผูบริหารโรงเรยีนนัน้  
ปรากฏวา  ระบบการบริหารแบบควบคุมจากภายนอก  ภารกิจและเปาหมายของโรงเรียนจะถูกกําหนด
จากสวนกลาง  ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่ดูแล  เฝาระวัง  และจัดการใหโรงเรียนดําเนินการไปตาม
เปาหมาย จึงมักจะหลีกเล่ียงการปฏิบัตทิี่นอกเหนือไปจากคําสั่ง นอกจากนั้นในบางโรงเรียนยังอาจ
จัดใหมีหนวยงานเฉพาะภายในขึ้น  เพื่อชวยควบคุมบุคลากรและทรัพยากรใหเปนไปตามระเบียบ
และคําสั่งอีกดวย  สวนบทบาทของผูบริหารในแบบการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐานนั้น   ผูบริหาร
จะเปนผูนําการพัฒนาไปสูเปาหมาย  เปนผูกระตุนและชักนําสมาชิก  และพัฒนาทรัพยากรเปน
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ผูพัฒนาเปาหมายใหมๆ  ของโรงเรียน  โดยมีความรวมมือและเกี่ยวของกับฝายตางๆ  และแสวงหา
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน 
   4.  บทบาทของครู  (Role of Teachers) ในการบริหารแบบที่เนนการควบคุมจากภายนอก  
บทบาทของครูคือลูกจาง  คือผูทําตามคําสั่ง  คือผูที่มีหนาที่รับคําสั่งและปฏิบัติครูมีบทบาทเปน
เพียงผูรับ จะไมมีโอกาสมีสวนรวมในการตัดสินใจ แตสําหรับการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน
บทบาทของครู  คือ  การเปนผูรวมงาน  ผูรวมตัดสินใจ  เปนนักพัฒนา  เปนนักปฏิบัติ  ครูจะมีสวนรวม
ในการวางแผนและตัดสนิใจในเรื่องตางๆ  เพื่อใหการสอนมีประสิทธิผลและรวมพัฒนาโรงเรยีนอยาง
กระตือรือรน 
     5.  บทบาทของผูปกครอง (Role of Parents)  ในโรงเรียนที่มีการบริหารแบบควบคุม
จากภายนอก  จะเห็นไดคอนขางชัดเจนวาบทบาทของผูปกครองจะเปนผูรับบริการตามมาตรฐานที่
กําหนดไว  ผูปกครองจะไมมีสวนเกี่ยวของอยางเปนทางการ  หรืออยางจริงจังในการแสดงออกถึง
ความตองการหรือความคาดหวังและไมสามารถตรวจสอบการทํางานของโรงเรียนไดเลย แตใน
โรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น  ผูปกครองจะไดรับบริการเชิงคุณภาพมากขึ้น  เด็กใน
ปกครองของตนจะไดรับการศึกษาตามความตองการ  บทบาทของผูปกครองจะเปนในแบบผูมีสวนรวม
และผูสนับสนุน  ผูปกครองจะเขามามีสวนรวมจัดการศึกษาชวยใหขอมูลขาวสาร  สนับสนุนดาน
ทรัพยากร  ชวยเหลือและปองกันในกรณีที่โรงเรียนเกิดปญหา 
   ในดานคุณภาพเฉพาะผูบริหาร (Quality of Administrators) นั้น เนื่องจากการบริหาร
แบบควบคุมภายนอก  จะเนนการปฏิบัติหนาที่ตามที่มอบหมาย จะหลีกเล่ียงการปฏิบัติผิด ผูบริหาร
จึงตองมีประสบการณ  และมักจะเนนการปฏิบัติงานตามกฎ  ตามระเบียบโดยเครงครัด  หากไมมี
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญ  ผูบริหารเหลานี้ก็ไมตองเรียนรูหรือฝกอบรมเพิ่มเติม  แตในโรงเรียนที่มี
การบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐานนั้น  ตองเปนผูบริหารที่มีคุณภาพสูง  ผูบริหารจะตองมีความรู
และเทคนิคการบริหารที่ทันสมัยและตองมีความสามารถในการเรียนรูและมีความสามารถในการปรับตัว
เพื่อรองรับความกาวหนา  และแกปญหาจากการที่โรงเรียนถูกปรับปรุงขึ้นดวย  ซ่ึงจะทําให
โรงเรียนมีความเจริญกาวหนาอยูเสมอได 
       ทั้งนี้ในเรื่องเครื่องชี้วัดหรือตัวบงชี้ประสิทธิผลของโรงเรียน (Indicators of 
Effectiveness) ปรากฏกวาโรงเรียนที่มีการบริหารแบบควบคุมจากภายนอก  ตัวบงชี้ความสําเร็จ
ของโรงเรียนจะเนนที่สัมฤทธ์ิผลทางวิชาการเปนหลักสําคัญ โรงเรียนมักจะไมใหความสําคัญกับ
กระบวนการและการพัฒนาของตัวเด็ก หรือสัมฤทธิ์ผลในดานอื่นๆ  แตในโรงเรียนที่บริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  ประสิทธิผลของโรงเรียนจะมีไดหลายระดับ การวัดประสิทธิผลของโรงเรียนจะ
เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อปรับปรุงโรงเรียนเองดวย การวัดประสิทธิผลจึงตองมีและตองจัดทํากัน
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ในหลายละดับ (Multi -Levels) ทั้งในระดับโรงเรียน  ระดับกลุมบุคคล  และรายตัวบุคคล  ดังนั้นจึง
จําเปนตองใชตัวบงชี้หลายตัว และตองใชอยางเปนระบบ จะมีไดทั้งตัวบงชี้  สําหรับตัวปอน (Input)  
สําหรับกระบวนการ (Process)  และสําหรับผลผลิต (Output)  สําหรับการวัดและประเมินทั้งดาน
วิชาการ  และดานพัฒนาการของนักเรียน 

 2.1.5  รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
   การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการปฏิบัติจริงนั้น เปนการบริหารโดย           
คณะกรรมการสถานศึกษา  (School Council) โดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะมีอํานาจหนาที่      
ตัดสินใจกับเรื่องการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน วิชาการ งบประมาณ และบุคลากร ซ่ึง         
คณะกรรมการสถานศึกษาจะประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง ผูแทนจาก
เขตพื้นที่การศกึษา ผูแทนจากสหภาพครู และผูแทนนักเรียน   
   อุทัย บุญประเสริฐ  (2545, หนา  65-72)  กลาววา  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศอื่นๆ ตลอดจนประเทศไทยพบวา การบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานนั้น  มีรูปแบบที่สําคัญอยางนอย  4  รูปแบบ  ไดแก  รูปแบบที่ผูบริหารโรงเรยีนเปนหลัก 
(Administrative Control) รูปแบบที่ครูเปนหลัก (Professional Control)  รูปแบบที่ที่ชุมชนมีบทบาท
เปนหลัก  (Community Control)  และรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  (Professional and 
Community Control)  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานทั้ง  4  รูปแบบ  มีรายละเอียด  ดังนี้  
   1.  รูปแบบที่ผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก (Administrative Control) แนวคิดในการกระจาย
อํานาจดานการบริหารทั่วไป  ดานการเงิน  ดานบุคลากร  และดานวิชาการใหแกผูบริหารโรงเรียน  
เพื่อใหการบริหารโรงเรียนนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด  ในระยะแรกๆ  คณะกรรมการสถานศึกษา
ที่ตั้งขึ้นมามักจะมีบทบาทอยูที่การเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาของผูบริหารโรงเรียนเปนหลักถึงแมวา
คณะกรรมการสถานศึกษาจะประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนคณะครู  ผูแทน   ผูปกครอง  
ผูแทนชุมชน  เจาหนาที่จากเขตการศึกษา  และในบางแหงในระดับมัธยมศึกษาจะมีผูแทนนักเรียน
เปนคณะกรรมการดวยก็ตาม  ผูบริหารสถานศึกษาจะเปนประธาน  และเจาหนาที่เขตการศึกษาเปน
กรรมการโดยตําแหนง สวนคณะกรรมการอื่นๆ  มาจากกลุมบุคคลแตละประเภท  ในการกําหนด
นโยบาย  ในการวางแผน  ในการหาแนวทางในการแกปญหา  และการดําเนินงานของโรงเรียน  
คณะกรรมการจะมีบทบาทในการรวมเสนอความคิดเห็น  ผูบริหารมักจะใชวิธีขอคําปรึกษาอยางไม
เปนทางการจากครู  ผูปกครอง  นักเรียนหรือผูแทนชุมชนอยูเสมอ  แตอํานาจในการตัดสินใจขั้น
สุดทายยังอยูที่ผูบริหารสถานศึกษา 
   2.  รูปแบบที่ครูเปนหลัก  (Professional Control)  การบริหารตามแนวนี้ผูแทนคณะครู
จะมีสัดสวนมากที่สุดในคณะกรรมการโรงเรียน รูปแบบนี้เกิดจากแนวคิดที่วาครูเปนผูใกลชิดนกัเรยีน
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มากที่สุด ครูเปนผูปฏิบัติจึงยอมจะรูปญหาทุกอยางไดดีกวา และถามีโอกาสตัดสินใจก็สามารถ    
แกปญหาไดตรงจุดมากที่สุด 
   3.  รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทเปนหลัก (Community Control) วัตถุประสงคของรูปแบบ
การบริหารที่ควบคุมโดยชุมชน คือ การเพิ่มความรับผิดชอบ ในการจัดการศึกษาใหแกชุมชนและ  
ผูปกครอง เพื่อใหผูรับบริการการศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาที่จัดใหมากที่สุด แนวคิดสําคัญ
คือ  หลักสูตรของโรงเรียนควรตอบสนองความตองการ  และคานิยมของผูปกครอง  และชุมชน 
ทองถ่ินมากที่สุด  คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีสัดสวนจํานวนผูแทนของผูปกครองและชุมชน
มากที่สุด 
   4.  รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  (Professional and Community Control) 
แนวคิดของรูปแบบการบริหารลักษณะนี้มีความเชื่อวาทั้งครูและผูปกครองตางความสําคัญในการ
จัดการศึกษาใหแกเด็ก ครูจะไดรับรูคานิยมและความตองการของผูปกครอง ในขณะเดียวกัน  
ผูปกครองก็มีโอกาสชวยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูดวย  สัดสวนของผูแทนครู และ 
ผูแทนจากผูปกครอง/ชุมชนจะมีเทาๆ  กันในคณะกรรมการโรงเรียน 
    กลาวโดยสรุป   การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เปนการจัดการศึกษาโดยมุง
กระจายอํานาจไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด  โดยแตละโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึง
ประกอบดวย  ผูปกครอง  ครู  สมาชิกในชุมชน  ผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารโรงเรียน  มีอํานาจใน
การบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนใหเปนไปตามความตองการของนักเรียน  ผูปกครอง และชุมชน  
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีหลักการสําคัญ  คือ  หลักการกระจายอํานาจ หลักการมีสวนรวม  
หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน หลักการบริหารตนเอง และหลักการตรวจสอบ
และถวงดุล 
 2.1.6  มาตรฐานโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
                    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2544,  หนา  33)  ดาํเนนิการประชมุสมัมนา      
โรงเรียนตนแบบและเครือขายซึ่งกําลังทดลองแนวคิดการบริการ โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ตาม
โครงการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารที่สงเสริมการปฏิรูปการเรียนรู จัดทํามาตรฐานสําหรับ
โรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ภายใตแนวคิดที่วา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ตองมีความแตกตางจากการบริหารแบบอื่น จึงกําหนดองคประกอบและมาตรฐานเปนกรอบในการวัด
ความเปนรูปแบบของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไวเปน 3 ดาน 13 มาตรฐาน ดังนี้ 
   ดานที่ 1  การกระจายอํานาจและการบรหิารจัดการตนเอง มี  4  มาตรฐาน ไดแก 
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      มาตรฐานที ่ 1  โรงเรยีนมีอิสระและศักยภาพในการบรกิารจัดการดานวชิาการ 
ในการจดัทําหลักสูตร จัดการเรียนการสอน การประเมนิผลการเรียนรู การใชแหลงเรียนรู ส่ือและ
เทคโนโลยี การเทียบโอนผลการเรียนไดดวยตนเอง 
      มาตรฐานที่ 2 โรงเรียนมีอิสระและอํานาจในการตัดสินใจในการบริหารงาน
บุคคลของโรงเรียน เกี่ยวกับการวางแผน การสรรหาและการคัดเลือก การใชการพัฒนา การประเมิน
การใหผลประโยชนตอบแทน การดําเนินการทางวินัยและการใหพนจากงาน 
      มาตรฐานที่ 3 โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการการเงิน  งบประมาณ  
ทรัพยสิน  และรายไดตางๆ  ดวยตนเอง 
      มาตรฐานที่ 4 โรงเรียนมีอิสระและอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงาน
ธุรการ  การเงินและบัญชี  การพัสดุ  งานอาคารสถานที่  การประชาสัมพันธ  และการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนและทองถ่ิน 
   ดานที่ 2   การบริหารแบบมีสวนรวม มี  4  มาตรฐาน ไดแก 
            มาตรฐานที่  1  โรงเรียนบริหารดวยองคคณะบุคคล 
      มาตรฐานที่  2  โรงเรียนมีระบบและบริหารจัดการแบบเครือขายทั้งบุคคล  
องคกร  และเทคโนโลยี  ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
      มาตรฐานที่  3  โรงเรียนเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการบริหารกิจกรรมตางๆ  ของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ 
       มาตรฐานที่  4  โรงเรียนตอบสนองตอผูปกครองและชุมชนในดานการจัด
หลักสูตรการเรียนการสอน  การดูแลชวยเหลือนักเรียน  และการใหการศึกษาอบรมแกผูปกครอง
และชุมชน              
   ดานที่ 3  การบริหารแบบจดัการโรงเรียนที่ดี มี  5  มาตรฐาน ไดแก 
      มาตรฐานที่  1  ผูบริหารมีการบริหารโดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด  
และยึดความมุงหมายที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
             มาตรฐานที่  2  ผูบริหารเปนผูบริหารอยางมีคุณธรรม และจริยธรรมตาม
จรรยาบรรณ วิชาชีพ  และเปนที่ยอมรับของผูเรียน ครู ผูปกครอง และชุมชน 
             มาตรฐานที่  3  ผูบริหารมีระบบบริหารที่พรอมรับการตรวจสอบ 
              มาตรฐานที่  4  ผูบริหารมีหลักการบริหารคุณภาพการศึกษา โดยมีการ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอกที่เปนระบบครบวงจรและเปนวัฒนธรรมองคการ 
              มาตรฐานที่  5  ผูบริหารจัดใหมีและใชระบบสารสนเทศในการบริหาร
จัดการที่มีประสิทธิภาพ 
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   องคประกอบทัง้  3  ดาน  13  มาตรฐานเปนกรอบที่จะบอกความแตกตางของการบรหิาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานกับการบริหารโรงเรียนแบบอืน่ 
   สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  (2549, หนา  52-54)  กลาววาการนาํเอาตัวบงชี้  
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่เนนการกระจายอํานาจอยางสมบรูณแบบการถายโอนอํานาจ  
(Devolution) เพื่อใหสถานศกึษามีอิสระเตม็ที่  สามารถตัดสินใจในเรื่องการบริหารงบประมาณและ
การบริหารงานบุคคลแบบเบ็ดเสร็จ เชน เดียวกับโรงเรียนของตางประเทศที่ประสบความสําเร็จแลว  
เชน ออสเตรเลีย ฮองกง แตสําหรับประเทศไทยใชเปนแนวทางเพื่อกาวไปสูโรงเรียนที่บริหาร โดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน  คือ  มาตรฐานดานการกระจายอํานาจ  ไดแก 
   มาตรฐานที่  1  สถานศกึษามีอิสระและความคลองตัวในการบริหารจดัการ  ดานวิชาการ  
เพื่อประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ 
   ตัวบงชี้   
      1.  สถานศึกษามีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่ทันสมัยสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน  ชุมชนและสังคม 
   2.  สถานศึกษามีการบริหารหลักสูตรอยางมีระบบ ครบวงจรและตอเนื่อง 
   3.  สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย  ยืดหยุน เหมาะสมกับธรรมชาติ
และความตองการของผูเรียน  
   4.  สถานศึกษามีระบบอํานวยการ  กํากับ  ติดตาม  และนิเทศงานวิชาการเพื่อ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนอยางจริงจังและตอเนื่อง 
   5.  สถานศึกษามีการจัดหาและใชส่ือและเทคโนโลยีในการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ 
   6.  สถานศึกษามีฐานขอมูลและใชแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อ
การเรียนการสอน 
   7.  สถานศึกษามีวิธีการประเมินผลการเรียนรูที่หลากหลาย  สอดคลอง  และเหมาะสม
กับสาระการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูของผูเรียน 
   มาตรฐานที่  2  สถานศึกษามีอิสระและความคลองตัวในการบริหารงานบุคคลเพื่อ
ประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ 
   ตัวบงชี้   
   1.  สถานศึกษาสามารถเสนอขออัตรากําลังและมาตรฐานตําแหนงของครูและบุคลากร
ที่ตรงกับความตองการได 
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   2.  สถานศึกษามีสวนรวมในการสรรหาและคัดเลือกครูและบุคลากรตามความ
ตองการ 
   3.  สถานศึกษามีการพัฒนาครูและบุคลากรใหเปนมืออาชีพในการปฏิรูปการเรียนรู
อยางตอเนื่อง 
   4.  สถานศึกษามีการพิจารณาใหประโยชนตอบแทนและดําเนินการทางวินัยแกครู
และบุคลากรอยางเปนธรรม 
   5.  สถานศึกษามีการระดมและสรางเครือขายทรัพยากรบุคคลและองคกรในชุมชน  
เพื่อประโยชนทางการศึกษาอยางเหมาะสม  สอดคลองกับความตองการ 
   มาตรฐานที่  3  สถานศึกษามีอิสระและความคลองตัวในการบริหารจัดการงบประมาณ  
เพื่อประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ 
   ตัวบงชี ้
     1.  สถานศึกษามีระบบงบประมาณที่มุงเนนผลงาน  และสนับสนุนการปฏิรูปการ
เรียนรู 
   2.  สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรและการลงทุนจากแหลงตางๆ  และมีการออก
ระเบียบการใชเงินรายไดเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
   3.  สถานศึกษาสามารถบริหารงบประมาณสําหรับการดําเนินกิจกรรมตางๆ  อยาง 
เหมาะสม  รวดเร็ว  ทันเวลาและเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของผูเรียน 
   4.  สถานศึกษามีระบบการตรวจสอบการใชเงินงบประมาณ  สินทรัพย  และรายได
อยางมีประสิทธิภาพ 
   5.  สถานศึกษามีการรายงานการใชเงินตอตนสังกัดอยางสม่ําเสมอ  ถูกตองและ
ทันเวลา 
   มาตรฐานที่  4  สถานศกึษามีอิสระและความคลองตัวในการบริหารทัว่ไป เพือ่ประโยชน 
ของผูเรียนเปนสําคัญ 
   ตัวบงชี ้
   1.  สถานศึกษามีระบบการบริหารงานธุรการ  การพัสดุ  งานอาคารสถานที่ การ
ประชาสัมพันธ  และการสรางความสัมพันธกับชุมชนทองถ่ินที่คลองตัว 
   2.  สถานศึกษามีมาตรการตรวจสอบความถูกตอง  โปรงใส  ในการบริหารจัดการ      
งานธุรการ  การเงินและบัญชี  การพัสดุ  งานอาคารสถานที่  การประชาสัมพันธ  และการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนทองถ่ินของตนเอง 
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   3.  สถานศึกษามีแผนพัฒนาสถานศึกษาที่สมบูรณ  และมีการปฏิบัติตามแผนอยาง
ครบวงจรภายในเวลาที่กําหนด 
   
   มาตรฐานดานการมีสวนรวม 
   มาตรฐานที่  5  สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาแบบมีสวนรวมโดย
องคคณะบุคคลและเครือขาย 
   ตัวบงชี ้
    1.  สถานศึกษาจัดใหมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกกรรมการสถานศึกษาอยาง  
โปรงใส 
   2.  คณะกรรมการสถานศึกษามีความเขาใจในเปาหมายการดําเนินงานที่ชัดเจนตรงกัน
และมีความสามัคคีในการทํางานรวมกัน 
   3.  คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการตัดสินใจและวางแผนกับสถานศึกษา
อยางมีประสิทธิภาพ 
   4.  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีการจัดวาระการประชุมที่มุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและเนนประโยชนผูเรียนเปนสําคัญ 
   5.  สถานศึกษามีการนํามติและความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และเครือขายไปสูการปฏิบัติอยางจริงจัง 
   6.  สถานศึกษามีระบบการบริหารแบบเครือขาย  ทั้งบุคคลและองคกรที่หลากหลาย 
   มาตรฐานที่  6  สถานศึกษาเปดโอกาสและสงเสริมใหผูที่มีสวนเกี่ยวของมีสวนรวม
ในกระบวนการบริหารและจัดการศึกษา 
   ตัวบงชี ้
     1.  สถานศึกษาเปดโอกาสและสงเสริมใหผูปกครอง  และผูมีสวนเกี่ยวของเขามามี    
สวนรวมในการจัดกิจกรรมตางๆ  เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 
   2.  ผูปกครองและผูมีสวนเกี่ยวของมีสวนรวมในกระบวนการบรหิารกิจกรรมที่ทาง   
โรงเรียนจัดขึ้นอยางสม่ําเสมอ 
   มาตรฐานดานการบริหารจัดการโรงเรียนทีด่ี 
   มาตรฐานที่  7  สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาที่สอดคลองกับ
จุดมุงหมายของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
   ตัวบงชี ้
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   1.  สถานศึกษามีระบบการบริหารทั้งดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  
และการบริหารทั่วไป  ที่มุงเนนสิทธิและประโยชนสูงสุดของผูเรียนเปนสําคัญ 
   2.  สถานศึกษามีระบบการบริหารภายในที่เนนการกระจายอํานาจการตัดสินใจ เพื่อ
การมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของและประสิทธิภาพในการบริหาร 
   3.  สถานศึกษามีวัฒนธรรมและการทํางานเปนทีมและเปนองคกรแหงการเรียนรู 
   มาตรฐานที่  8  สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาที่ยดึหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อมุงผลประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญ 
   ตัวบงชี ้
             1.  ผูบริหาร  และกรรมการสถานศึกษาปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณ  เปนแบบอยางทีด่ ี 
เปนที่ยอมรับของผูเรียน  ครู  ผูปกครอง  และชุมชน 
   2.  สถานศึกษามีระบบการบริหารและจัดการศึกษาภายในที่ยึดหลักนิติธรรม คุณธรรม  
ความโปรงใส  และตรวจสอบได 
   3.  สถานศึกษามีความสามารถในการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดยใช
ทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา 
   มาตรฐานที่  9  สถานศึกษามีระบบการบริหารละจัดการศึกษาที่พรอมรับการตรวจสอบ
คุณภาพและประสิทธิภาพ 
   ตัวบงชี ้
   1.  สถานศึกษามีระบบการประกันคุณภาพภายในที่พรอมรับการประเมินภายนอก
และการตรวจสอบจากชุมชน 
   2.  สถานศึกษามีระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารที่มีฐานขอมูลในการบริหารทั้ง       
ดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  และการบริหารทั่วไปที่มีประสิทธิภาพ 
   รุง  แกวแดง  (2546,  หนา  25)  ไดกลาวถึง  การบริหารแบบ  SBM  ของไทยไววา  
คือการที่สถานศึกษาปฏิบัตภิารกิจตามทีก่าํหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ โดยเฉพาะ
การปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคญั ซ่ึงเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาและเปนหวัใจของ
การปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงภารกิจของสถานศึกษาที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  มี
ดังนี ้

   1.   สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาไดทั้งสามรูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษา
นอกระบบ  และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย 
   2.  การปฏิรูปการเรียนรู  โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 



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

 41 

   3.  การประเมินผลผูเรียนตามพัฒนาการจริงดวยวิธีการแบบผสมผสาน และวิธีการ
ที่หลากหลายในการจัดสรรโอกาสการเขาศึกษาตอ 
   4.  การจัดทําสาระหลักสูตรที่สะทอนสภาพปญหาในชุมชน สังคมและภูมิปญญา
ทองถ่ิน 
   5.  การรวมกับบุคคล  ครอบครัว  และสถาบันตางๆ  สงเสริมความเขมแข็งของ
ชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน  
   6.  พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  และสงเสริมใหผูสอน
สามารถวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 
   7.  จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายใน  ใหเปนสวนหนึ่งของระบบบริหาร
ของสถานศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง มีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตน
สังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของ  และเปดเผยตอสาธารณชน 
   8.  ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
   9.  ระดมทรัพยากรและการลงทุน  ทั้งจากรัฐ  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  บุคคล  
ครอบครัว  ชุมชน  ฯลฯ  มาใชในการจัดการศึกษา 
    10.  ดูแล  จัดการ  และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาได 
    11.  มีระบบการตรวจสอบ  ติดตาม  ประเมินผล  ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
การใชจายงบประมาณ 

12.   พัฒนาบุคลากร  ใหมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
13.   ใชประโยชนจากคลื่นความถี่  ส่ือตัวนํา  เพื่อประโยชนสําหรับการศึกษา 
14.   จัดผูเรียนใหพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

   อุทัย  บุญประเสริฐ  (2545, หนา 12) ไดกลาวถึงหลักการบริหารฐานโรงเรียน  
ประกอบดวยหลักตางๆ  ดังนี้ 
   1.  หลักการกระจายอํานาจ เปนการกระจายอํานาจจัดการศึกษาจากกระทรวง  และ
สวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมากที่ สุดตามความเชื่อวาโรงเรียนเปนหนวยสําคัญในการ
เปล่ียนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก 
   2.  หลักการมีสวนรวม  เปนการเปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย
เขามามีสวนรวมในการบริหาร  ตัดสินใจ  และรวมจัดการศึกษา  เพื่อใหบุคคลเหลานั้นเกิดความรูสึก
เปนเจาของ  และรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น 
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   3.  หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน  เปนการคืนอํานาจใหทองถ่ิน
หรือประชาชนจัดการศึกษาไดเอง  เพื่อแกปญหาเรื่องความลาชาและการที่ไมสามารถตอบสนอง    
ความตองการของผูเรียนและชุมชนไดอยางแทจริง  ดังเชนในอดีตที่เคยจัดกันมาแลว 
   4.  หลักการบริหารตนเอง  จากความเชื่อที่วาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายนั้น  
สามารถทําไดหลายวิธี  ดังนั้น  ถาสวนกลางปลอยใหโรงเรียนมีระบบการบริหารดวยตนเอง  ให
อํานาจ  หนาที่  และความรับผิดชอบที่จะดําเนินงานตางๆ  ตามความพรอมและสถานการณแลว  
โรงเรียนอาจจะดําเนินงานตางๆ  ไดอยางมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิมที่ตองทําตามขอกําหนดจาก
สวนกลาง 
   5.  หลักการตรวจสอบและถวงดุล  เพื่อใหการทํางานที่ไดรับมอบอํานาจไปแลว  
มีคุณภาพและมาตรฐานตามที่กําหนด   สวนกลางจําเปนตองวางกฎเกณฑเพื่อตรวจสอบคุณภาพ
การบริหารและการจัดการศึกษาใหไดมาตรฐานตามที่กําหนดอยูเสมอ 
 

2.2  คุณลักษณะของผูบรหิาร 
 
 คุณลักษณะ  หมายถึง  ส่ิงที่ดีที่มีในตัวบุคคล  อันเกิดจากความรูความสามารถ  รวมทั้ง
สภาพแวดลอมอื่นๆ  ซ่ึงอาจจะมีลักษณะการบังคับหรือไมบังคับวาจําเปนตองมีในบุคคลนั้น  เชน 
ภาวะผูนํา  ความสามารถทางภาษา  ความมีมนุษยสัมพันธ  ความสามารถในการประสานสัมพันธ  
 ผูบริหาร  หมายถึง  บุคลากรวิชาชีพที่รับผิดชอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตละแหง 
ทั้งของรัฐและเอกชน    
 คุณลักษณะผูบริหาร  หมายถึง  ส่ิงที่ดีที่มีในตัวผูบริหารอันเกิดจากความรูความสามารถ 
ที่สามารถปลูกฝงได   เกี่ ยวกับภาวะผูนํ าความสามารถทางภาษาความมีมนุษยสัมพันธ  
ความสามารถในการประสานสัมพันธ  วิสัยทัศน  การมีคุณธรรมจริยธรรม  ซ่ึงเปนยอดปรารถนา
ของทุกองคการตางก็ตองการบรรลุความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพและไดประสิทธิผลสูงสุด 
ตลอดจนความเจริญกาวหนาที่รวดเร็ว  ดวยเหตุนี้แตละองคการจึงพยายามแสวงหาผูบริหารที่มี
คณุลักษณะที่เหมาะสมมาบริหารองคการ 
 บวร  เทศารินทร  (อินเตอรเน็ต,  2549)  กลาวถึงคุณลักษณะผูบริหาร ไวดังนี ้

1. คุณลักษณะผูบริหารของการเปนมืออาชีพ ตองมีแนวปฏบิัติไปสูความสําเร็จ ดังนี ้
1.1  ขยัน ซ่ือสัตย ประหยัด อดทน ตรงตอเวลา 
1.2  เปนคนเกง เปนคนดี มีความกลาหาญ รับผิดชอบ ตัดสินใจอยางชาญฉลาด 
1.3  สุภาพ ตรงตอเวลา ละเอยีดลออ รูจักแสวงหากัลยาณมิตร 
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1.4  ใชคุณธรรมเปนเครื่องชี้นําอาชีพ 
1.5  ฝกฝนพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

 2.  คุณลักษณะผูบริหารมืออาชีพตองมีลักษณะภายในตนที่สามารถปลกูฝงและฝกได ดังนี ้
2.1  มีวิสัยทัศน มีสายตาที่ยาวไกล กาวไปขางหนาอยูตลอดเวลา 

      2.2  ตรงไปตรงมามีความเชื่อมั่นในตนเองอยางสูงสุด 
      2.3  ทํางานโดยมุงผลสําเร็จมากกวามุงกระบวนการ 
      2.4  มองปญหาชัดใชปญญาในการแกปญหาและกลาตัดสินใจ 
      2.5  เปนผูมีศิลปะในการประนีประนอม 
      2.6  การทํางานเปนทีม 
 3.  ตองมีความเปนผูนํา โดยมีคณุสมบัติผูนําที่ดี ดังนี ้

3.1  เปนผูมีความคิดกวางไกลและลึก 
3.2  มีความสามารถในการใชภาษา 
3.3  มีความคิดริเร่ิม 
3.4  เปนคนทีฉ่ลาด 
3.5  มีความสําเร็จในดานวิชาการและดานบริหาร 
3.6  มีความรับผิดชอบ 
3.7  ความอดทน 
3.8  ความสามารถปรับตัวใหเขากับสังคมได 
3.9  มีระดับจติใจสูง 

 4.  นักบริหารมืออาชีพ คือ ผูที่ทําหนาเปนผูบริหารงาน กิจการตางๆ  ใหสําเร็จ โดยอาศัย
ความรูความสามารถของตนเองและความรวมมือของผูอ่ืน ลักษณะเดน มีดังนี ้

4.1  มีความรอบรูทันตอเหตกุารณ 
4.2  มีการตัดสินใจที่ดี รวดเร็ว แมนยํา และถูกตอง 
4.3  สามารถจับประเด็นไดรวดเร็ว ออกความเห็นไดทันการณ 
4.4  สามารถเลือกใชคนไดเหมาะสมกับงาน 
4.5  ยอมรับการเปลี่ยนแปลงพรอมที่จะปรบัตัว 
4.6  มีระเบียบ ละเอียดรอบคอบ เครงครัดเรื่องเวลา 
4.7  ซ่ือสัตย มีคุณธรรม ยึดมัน่ในจรรยาวิชาชีพ 
4.8  เชื่อมั่นในตนเอง มีมนุษยสัมพันธที่ดี สามารถประสานงานไดเยีย่ม 

5.  คุณลักษณะผูบริหารตามแนวคิดของนักวชิาการชาวไทย 
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5.1  ลักษณะทาทาง 
5.2  ความกลาหาญ 
5.3  ความเด็ดขาด 
5.4  ความไววางใจ 
5.5  ความอดทน 
5.6  ความกระตือรือรน 
5.7  ความริเร่ิม 
5.8  ความซื่อสัตย 
5.9  ความยุติธรรม 
5.10  ความรู 
5.11  ความไมเห็นแกตวั 
5.12  ความจงรักภักด ี

  5.13  ความแนบเนียน 
 ธีระ รุญเจริญ (2547,  หนา 1)  กลาววา คุณลักษณะผูบริหารควรมี  6 ประการ  คอื  มี 
พื้นฐานเดิมเปนทุน   มีการศึกษา  มีบุคลิกภาพนาเชื่อถือ   มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความสามารถ
ความชํานาญ  และมีความรูลึกและรูรอบ 
         ถวิล  อรัญเวศ  (2547,  หนา  5-6)  ไดสรุปคุณลักษณะผูบริหารในยุคเขตพื้นที่การศึกษา    
ที่สําคัญมี 10 ประการ  คือ  กลาตัดสินใจ  ไวตอขอมูล  เพิ่มพูนวิสัยทัศน  ซ่ือสัตยและสรางสรรค  
ผลงาน  ประสานสิบทิศ  คิดสรางสรรควิธีการทํางานใหมๆ  จูงใจเพื่อนรวมงาน  ทนทานตอปญหา
และอุปสรรค  รูจักยึดหยุนตามสถานการณ  และบริหารงานแบบมีสวนรวม 
 สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา  (2546,  หนา 5)  ไดกําหนดคุณลักษณะของผูบริหาร      
สถานศึกษาไว  6  ประการ คือ   การเปนผูนําที่มีคุณธรรม จริยธรรม  การเปนผูนําดานการจัดระบบ   
การเปนผูนําดานวิชาการ การเปนผูนําดานการบริหารจัดการ การเปนผูนําดานสังคมและชุมชน   
การเปนผูนําการพัฒนาตนเองในเชิงบริหาร 
 สมพงษ เกษมสิน (2521, หนา 293-296) ไดใหทัศนะเกี่ยวกับคุณลักษณะที่จําเปนสําหรับ
ความสําเร็จของผูบริหารที่ปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  ไวดังนี้  1) ดานพื้นฐานและ
ประสบการณ  คุณสมบัติดานการตัดสินใจ  วินิจฉัยส่ังการ  วางแผน  2)  ดานสติปญญาและคุณภาพ
สมอง  ดานความสามารถทางภาษา  เหตุผล  การจดจําความรอบรูทั่วไป  การวินิจฉัย การยืดหยุนได 
3)  คุณลักษณะทางรางกาย  เขมแข็ง  อดทน  เปนที่ดึงดูดใจบุคคลอื่นหรือคุณลักษณะที่จะใหผูอ่ืน
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เชื่อตามได ชวยผอนคลายความตึงเครียดจากการปฏิบัติงานไดมาก  4)  ดานบุคลิกภาพและความสนใจ
เชื่อมั่นสนใจบรรลุนิติภาวะทางอารมณ  มีระดับความปรารถนาสูง   มีความรับผิดชอบ 
 สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา  (2529,  หนา  45)  ไดกําหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค 
ของอาจารยใหญ  ไว  9  ประการ  ดังนี้  1)  มีวิญญาณครู เปนผูที่ทํางานดวยความเสียสละ อดทน 
ทํางานเพื่อเปนตัวอยางแกผูอ่ืนได  2)  มีความรูสึก   ความประพฤติ  และการปฏิบัติในลักษณะผูนํา
ทางการศึกษา  3)  มีคุณธรรม  4)  รักความกาวหนา  ใฝหาความรูโดยสม่ําเสมอ  5)  มีความขยัน 
อดทน  6)  มีความสามารถในการบริหาร  7)  มีความสามารถในการนิเทศ  8)  มีความเขาใจ และให
ความสําคัญกับกระบวนการเรียนการสอน  9)  มีความเขาใจในความสําคัญของการประถมศึกษา 
เพื่อจะไดพัฒนางานใหกาวหนายิ่งๆ  ขึ้นไป 
 สมหวัง  พิธิยานุวัฒน  (2532, หนา 25) ไดสรุปคุณสมบัติที่พึงประสงคของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาไวดังนี้ 1) ผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจที่เกี่ยวของกับกฎหมาย  
ขอบังคับและระเบียบแบบแผนที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติงาน  2)  ผูบริหารตองศึกษาเกี่ยวกับการนิเทศ
การศึกษา  3)  ผูบริหารตองสําเร็จ การศึกษาอยางนอยระดับปริญญาตรี  4)  ผูบริหารตองศึกษาเรื่อง
หลักสูตรและพัฒนาหลักสูตรประถมศึกษา  5) ผูบริหารตองผานการอบรมผูบริหารสถานศึกษาตาม
โครงการฝกอบรมหลักสูตร  เตรียมอาจารยโรงเรียนประถมศึกษาที่สถาบันพัฒนาผูบริหารเปนผูจัด  
6)  ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจจิตวิทยาการศึกษา 7)  ผูบริหารตองผานการศึกษาเกี่ยวกับการ
บริหารงานธุรการและการเงิน  8)  ผูบริหารตองมีความรู   ความเขาใจขนบธรรมเนียม ประเพณีและ
วัฒนธรรมชุมชน  9)  ผูบริหารตองมีความรู  ความเขาใจเกี่ยวกบัสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  การเมือง 
และการปกครองของประเทศ  10)  ผูบริหารตองผานการศึกษาในเรื่องการวางแผนการศึกษา  11)  
ผูบริหารตองผานการศึกษาในเรื่องบริหารงานบุคคล  12)  ผูบริหารตองมีความรูทั่วไปเกี่ยวกับ
แผนพัฒนาการศึกษา  13)  ผูบริหารตองมีความรูความเขาใจเรื่อง  นโยบายการจัด การศึกษาของ
ชาติทุกระดับ  14) ผูบริหารตองมีความรู ความเขาใจเรื่องการวิจัยการศึกษาและ สามารถนํามา
ประยุกตใชได  15)  ผูบริหารตองสําเร็จการศึกษาทางสาขาบริหารการศึกษาโดยตรง  16)  ผูบริหาร
ตองผานการเปนผูชวยผูบริหารโรงเรียนมากอน 
 

2.3   งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

2.3.1  งานวิจัยในประเทศ 
   เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ (2545, บทคัดยอ) ศึกษาเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา  โดยเสนอแนะวาการกระจายอํานาจการบริหาร  และการจัดการศึกษา
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ควรกระจายทั้ง 2 มิติ  คือกระจายแนวตั้ง (ในหนวยงาน)  และกระจายแนวนอน (ระหวางหนวยงาน
ระดับเดียวกัน)  ในดานรูปแบบควรกระจายทั้ง 3 รูปแบบ  คืออํานาจในองคการ  อํานาจทาง
การเมือง  และอํานาจทางเศรษฐกิจ  ในดานวิธีการ  ควรใช  4  วิธี  คือ  การแบงอํานาจ  การมอบ
อํานาจ  การโอนหรือการใหอํานาจ  และการใหเอกชนดําเนินการ  และควรมีมาตรฐานการปฏิบัติที่
ยึดระบบการติดตามงาน การตรวจสอบได การจัดระบบประสานอํานาจที่กระจายออกไปและการ
ประเมินผล 
   อุทัย บุญประเสริฐ  (2545, หนา 50)  ทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาแนวทางการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยมีวัตถุประสงค
เพื่อวิจัยเอกสารแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ท้ังตางประเทศและ
ในประเทศไทยศึกษาและวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการกระจายอํานาจจาก
สวนกลางไปยังสถานศึกษา  วิเคราะหและเสนอแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช    
โรงเรียนเปนฐานที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยจากแหลงขอมูลส่ิงพิมพตางๆ  และ Internet  
รวมทั้งการสอบถาม  สัมภาษณ  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูรูและผูมีประสบการณโดยตรง  
วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา  รางรูปแบบ  และแนวทางการบริหารและจัดการศึกษา   
โดยใชโรงเรียนเปนฐานแลวนําเสนอในการสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ  ผลการวิจัย
พบวา  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  หมายถึง  การบริหาร  และจัดการศึกษา  โดยมุงกระจาย
อํานาจไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด โดยแตละโรงเรียนมีคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย
ผูปกครอง  ครู  สมาชิกในชุมชน  ผูทรงคุณวุฒิ   และผูบริหารสถานศึกษา  มีอํานาจในการบริหาร
จัดการศึกษาในโรงเรียนใหเปนไปตามความตองการของนักเรียน  ผูปกครอง  และชุมชน  
แนวความคิดพื้นฐานนั้นเปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา โดยมีหลักการ
สําคัญ  คือ  หลักการกระจายอํานาจ   หลักการมีสวนรวม  หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาให
ประชาชน    หลักการบริหารตนเอง หลักการตรวจสอบและถวงดุล โดยรูปแบบการบริหารที่สําคัญ
มีอยางนอย  4  รูปแบบ  ไดแก  รูปแบบที่ผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก รูปแบบที่ครูเปนหลัก รูปแบบ
ท่ีชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  และรูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทเปนหลัก  ผลกระทบที่สําคัญใน
การกระจายอํานาจไดแก ดานการเมือง  การปกครอง  นโยบาย  การจัดโครงสรางองคการ 
วัฒนธรรมองคการ  งบประมาณ  การตอตานของคนบางกลุม ความพรอมของหนวยงานระดับตางๆ         
คณะกรรมการสถานศึกษา  การจัดการเรียนการสอนและเวลา  รูปแบบการบริหาร  โดยใชโรงเรียน
เปนฐานที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย คือ รูปแบบที่มีการบริหารจัดการโดยมีชุมชนเปนหลัก  
(Community  Control) ซึ่งคณะกรรมการประกอบดวย  ผูแทนองคกร  ผูแทนผูปกครอง  ชุมชน      
ผูแทนครู ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูแทนศิษย เกา ผูทรงคุณวุฒิ โดยมีผูบริหาร
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สถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ  คณะกรรมการจะทําหนาที่คณะกรรมการบริหารมากกวา
คณะกรรมการที่ปรึกษา 
   สุนิจจา  ทัพศาสตร  (2546,  บทคัดยอ)  ศึกษาความพรอมในการบริหารโดยใช     
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรสงคราม  
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานประกอบดวย  
5 ดาน  คือ  ดานการกระจายอํานาจ  ดานการมีสวนรวม  ดานการคืนอํานาจการจัดการศึกษาให
ประชาชน  ดานการบริหารตนเอง  และดานการตรวจสอบและถวงดุล  ผลการศึกษาโดยรวม  พบวา 
โรงเรียนมีความพรอมในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับมาก โดยเฉพาะเรื่องตรวจสอบ
และถวงดุล   การบริหารตนเอง  และการมีสวนรวม 

    ประถม  แสงสวาง  (อินเตอรเน็ต,  2549)  ไดวิจัยลักษณะของนักบริหารการศึกษา
ที่คนไทยพึงประสงคอยางยิ่ง  10  ลําดับ  ดังนี้  1)  กลายอมรับผิด  เมื่อทราบวาสิ่งที่ไดหรือกระทํา
ไปนั้นไมถูกตอง 2)  มีความสามารถและกลาแสดงความคิดเห็นของตนเองตอท่ีประชุมหรือผูอ่ืน            
3)  โอบออมอารี  รูจักเสียสละ ไมเอารัดเอาเปรียบผูอื่น  4)  มีความสุขุมรอบคอบในการตัดสินใจ  
5)  มีความคิดลึกซึ้งและกวางขวาง มองการณไกล   6)  มีความเชื่อมั่นในตนเอง  7)  มีปฏิภาณไหว
พริบ ความจํา  และสติปญญาดี  8)  กระตือรือรนในการทํางาน  9) ไมรับสินบน หรืออาศัยอํานาจ
หนาที่หาประโยชนสวนตัว  10)  ไมหูเบา เชื่อหรือกระทําตามคํายุแหยโดยไมสืบสวนขอเท็จจริง 
   โยธิน  จารุภูมิ  (2536,  หนา 100)  ศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมในจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวาคุณลักษณะที่พึงประสงคของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมเรียงตามลําดับ  10  ลําดับแรก  มีดังนี้   1)  มีความกระตือรือรนในการทํางาน และมี
ความปรารถนาจะทํางานใหบรรลุผลสําเร็จสูง  2)  ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน  และรูจักเลือก
ความคิดเห็นที่ดี  3)  รูงานที่ทําเปนอยางดี มีความสามารถปรับปรุงงานใหดีขึ้น  4)  รูจักแบงงาน
หรือมอบหมายงานและอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบใหบุคลากรในโรงเรียนอยางเหมาะสมกับ
ความรู  ความสามารถ  5)  เปนผูฝกใหนักเรียนและเพื่อนรวมงานมีระเบียบวินัย  6)  มีความสามารถ
ในการวางแผน  7)  ใหเกียรติและเคารพในสิทธิของเพื่อนรวมงานและผูที่เกี่ยวของ  8)  เปนคน
หนักเอา  เบาสู   มีความขยันขันแข็ง  อดทน  9) ใหความเปนกันเองกับทุกคน  และเขากับ
ผูบังคับบัญชาไดดี   10)  มีความสามารถ  ในการจัดระเบียบงาน 

    อนันต  มาสวัสดิ์  (2518, หนา  43-44) ไดศึกษาคุณลักษณะของครูใหญที่พึงปรารถนา
ตามทัศนะของครูโรงเรียนประถมจังหวัดพิษณุโลก พบวาคุณลักษณะของครูใหญที่พึงปรารถนาที่
ครูสวนใหญเห็นวาสําคัญ   10  อันดับแรก   คือ  1)  ปกครอง บังคับบัญชา โดยยึดหลักพรหมวิหาร  
4  คือ  เมตตา  กรุณา  มุทิตา  อุเบกขา  2)  มีความรู ความสามารถ ในการบริหารกิจการโรงเรียน  3)  
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มีความยุติธรรม  4)  มีใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น  5)  ใจคอหนักแนน  มีอารมณ  
มั่นคง  6)  มีความประพฤติดี  7)  มีความเขมแข็ง เด็ดเดี่ยวและกลาตัดสินใจ  8)  ปรับตัวเขากับผูอ่ืน
ไดดี   9)  มีสุขภาพอนามัย แข็งแรงและสมบูรณ  10)  แตงกายเหมาะสมกับกาลเทศะ และสะอาด  
เรียบรอย 
   เฉลิม  รัชชนะกุล  (2524,  หนา  5)  สรุปคุณลักษณะที่มีความสําคัญ 10 อันดับแรก
ของผูบริหาร ไวดังนี้  1)  ควรเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี  เขากับชุมชนได  2)  ควรเปนผูมีความ
ยุติธรรมแกผูใตบังคับบัญชา  3)  ควรเปนผูมีคุณธรรมประจําใจ  4)  ควรเปนผูตัดสินใจไดรวดเร็ว
ถูกตอง แกปญหาเฉพาะหนาไดดี มีไหวพริบ  5)  ควรเปนผูมีความรูดี  6)  ควรเปนผูมีความ
ประพฤติดี  ปฏิบัติตนเปนตัวอยางแกผูใตบังคับบัญชาได  7)  ควรเปนผูมีความซื่อสัตยสุจริต  8)  
ควรเปนผูที่มีความเสียสละ ไมเห็นแกตัว เห็นประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 9)  
ควรเปนผูมีสุขภาพดีทั้งรางกายและจิตใจ   10)  ควรเปนผูที่มีจิตใจเปนประชาธิปไตย ใจกวาง  รับฟง 
ความคิดเห็นของผูอ่ืน 

   ปรัชญา   เวสารัชช  (2524,  หนา  200)  วิจัยเร่ือง การประถมศึกษาในชนบทไทย พบวา
ลักษณะทางการบริหารที่ดีของครูใหญ ประกอบดวย  1)  มีความรู ความสามารถสวนตัว  2)    
อุปนิสัยใจคอ   กระตือรือรน ขยันขันแข็ง  สนใจการเรียนการสอน  การทํางานของครู  มี
มนุษยสัมพันธที่ดี  3)  ความสามารถในการบริหารและจูงใจ  สามารถวางแผนและจัดงานใหเปน
ผลสําเร็จได  4)  ความจริงใจและความยุติธรรม 
 2.3.2  งานวิจัยตางประเทศ 
   สตริปลิง  (Stripling,  1992, อางถึงใน  ประสิทธิ  เขียวศรี,  2544,  หนา 114-115)   
ศึกษาการริเร่ิมการนําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาใชในโรงเรียน Rock Prairie มลรัฐเท็กซัส 
สหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนโรงเรียนประถมศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา (College Station) รัฐเท็กซัส  
เพื่อศึกษาผลกระทบของการปฏิบัติงานของโรงเรียนในดาน  บุคลากร  ผูปกครอง และนักเรียน  ที่
เกี่ยวกับเรื่อง  งบประมาณ  การคัดเลือกบุคลากร  ขวัญและกําลังใจของครู  และการบริหารจัดการ
ของโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ครูและผูปกครองมีความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนรวมกนัโดยเฉพาะ
ในเรื่องภารกิจของโรงเรียน ระดับการมีสวนรวมของครูสูงขึ้นทําใหครูมีขวัญและกําลังใจสูง การที่
ครูมีสวนรวมในการตัดสินใจมากขึ้นและการที่ความเชี่ยวชาญของครูถูกใชไปในทางบวกมากขึ้นทําให
ความเปนวิชาชีพของครูสูงขึ้น และโรงเรียนไดรับการกลาวถึงมากขึ้น การที่ผูปกครองกลายมาเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารโรงเรียนรูปแบบนี้เปดโอกาสใหผูปกครองมีชองทางในการใหความ
รวมมือมากขึ้น แมการบริหารแบบนี้จะทําใหครูมีความเปนวิชาชีพสูงขึ้น ผูปกครองมีสวนรวมมากขึน้ 
แตนักเรียนเปนคนกลุมแรกที่ไดรับประโยชน กลาวคือบรรยากาศทางบวกในโรงเรียนความสามัคคี



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

 49 

ของครู  รูสึกวาตนเองมีสวนเกี่ยวของกับผูปกครองนําพาไปสูการสอนที่มีประสิทธิภาพ  การมีสวนรวม
ของครูในการคัดสรรบุคลากร กระบวนการงบประมาณ และกระบวนการปรับปรุงโรงเรียน  
สามารถตอบสนองความตองการของโรงเรียนไดมากขึ้น 
   เคลยบาร  (Claybar,  1994,  p. 1431)  วิจัยเร่ืองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงองคการในการตัดสินใจ  และปจจัยที่สงผลตอการบริหารโรงเรียน  การวิจัย
คร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ที่มีผลตอการตัดสินใจ
และปจจัยที่สงผลตอกระบวนการบริหารโรงเรียน โดยศึกษารายกรณีโรงเรียนที่ใชรูปแบบการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 5 โรงเรียน  โดยทําการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยาง  42   คน  และการ
สังเกต  ผลการวิจัยพบวา  การเปลี่ยนแปลงในองคประกอบเปนแบบพัฒนาการ  มีการเพิ่มขึ้นทีละนอย  
ปจจัยสําคัญในการบริหาร  ไดแก  การสื่อสาร  ภาวะผูนํา  การสนับสนุน  การรวมมือของ
ผูเกี่ยวของ  ความไววางใจ  และความกลาเสีย 
   แซค  (Sachs Benjamin M,  1966,  p. 142)  ไดใหทัศนะเกี่ยวกับลักษณะของผูบริหาร      
ไวดังนี้  1)  ตองมีความเขาใจตนเอง และสามารถประเมินคาตนเองไดอยางถูกตอง  2)  ตองยอมรับ
ฟงและเคารพความคาดคิดของผูอ่ืน  3)  ตองมีความเขาใจในสถานภาพของผูรวมงานไดเปนอยางดี  
4)  ตองมีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  5)  ตองสามารถนําความคิดของผูรวมงานไปใชใหเกิดประโยชน
แกหนวยงานของตน 
   เอดมันสัน, โจเซฟ  และพรานซีส  (Edmonson. J.B.  Joseph Roemer & Francis L. 
Bacon., 1953,  p. 78-81) ไดศึกษาคุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา พบวาควรมีดังนี้  1)  
เปนผูมีวัฒนธรรม  2)  เปนผูที่มีความคิดและมองการณไกล  3)  มีความสามารถในเชิงบริหาร  4)  มี
ความสามารถในการกระตุนบุคคลอื่น  5)  มีความสนใจบุคคลอื่น  6)  มีความเปนนักวิชาการ  7)  
มีความรูในวิชาชีพ   8)  มีอุดมการณในวิชาชีพและการปฏิบัติงาน    
  

 2.4  สรุปกรอบแนวคิดการวิจัยการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานและคุณลักษณะของ  
   ผูบริหาร 

 
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการจัดการศึกษาโดยมุงการกระจายอํานาจไปยัง
สถานศึกษาใหมากที่สุด โดยแตละสถานศึกษามีคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย           
ผูปกครอง  ครู  สมาชิกในชุมชน  ผูทรงคุณวุฒิ  และผูบริหารโรงเรียน  มีอํานาจในการบริหารจัด
การศึกษาในโรงเรียนใหเปนไปตามความตองการของนักเรียน  ผูปกครอง และชุมชน การบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การบริหารโดยใช
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โรงเรียนเปนฐาน ผูวิจัยสรุปเปนกรอบแนวคิด  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซ่ึงประกอบดวย  
5   หลักการ   ดังนี้ 

2.4.1  การกระจายอํานาจ  (Decentralizations)  
   การกระจายอํานาจ โดยการตดัสินใจและใชอํานาจของสถานศึกษาผานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในดานตอไปนี ้
   1)  วิชาการ เกี่ยวกับหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการ
เรียนรู การใชแหลงเรียนรู การใชส่ือและเทคโนโลยี การเทียบโอน 
   2)  งานบุคลากร เกี่ยวกับการวางแผน การสรรหา การคัดเลือก การใชการพัฒนา 
การประเมิน การใหผลประโยชนตอบแทน การดําเนินการทางวินัย และการใหพนจากงาน 
   3)  งานการเงิน งบประมาณ ทรัพยสิน การเงินบัญชีและรายไดตางๆ ดวยตนเอง 
และมีการตรวจสอบระบบภายในโดยเฉพาะ   
   4)  งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับงานธุรการ งานอาคารสถานที่ การประชาสัมพันธ 
การสรางความสัมพันธระหวางชุมชนและทองถ่ิน    

2.4.2  การมีสวนรวม  (Participation)   
   การมีสวนรวม โดยการเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย ประกอบดวยผูบริหาร 

ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูปกครอง  ชุมชน  และนักเรียนมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจดานการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน  การดูแลชวยเหลือนักเรียน  การใหการศึกษาอบรม
แกผูปกครองชุมชน  การบริหารและจัดการศึกษาแบบเครือขายทั้งบุคคล  องคกรและเทคโนโลยี  
ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน 
 2.4.3  การคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน  (Return  Power to People)   
   การคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน   ในอดีตการจัดการศึกษาจะทําหลากหลาย
จะจัดที่บาน  วัด  วัง  จัดแลวมอบใหกระทรวงศึกษาเพื่อใหเกิดเอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
การจัดการศึกษาในสวนกลางมีขีดจํากัด  ลาชา  ไมสนองตอบตอความตองการของผูเรียนและ
ชุมชน  จึงกลับคืนใหชุมชนดําเนินการเพื่อใหเกิดเอกภาพ   และมาตรฐานทางการศึกษา  มีความ
คลองตัว  เปนอิสระ  ตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง 
 2.4.4  การบริหารตนเอง  (Self -Managing)    
   การบริหารตนเอง การที่สวนกลางทําหนาที่เพียงกําหนดนโยบายและเปาหมาย
แลวปลอยใหโรงเรียนมีระบบการบริหารดวยตนเอง โดยใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบในการดําเนินงาน   ซ่ึงอาจดําเนินการที่หลากหลายดวยวิธีการ ที่แตกตางกัน แลวแต
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ความพรอมและสถานการณของโรงเรียน   ผลที่ไดนาจะมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิม  ที่ทุกอยาง
กําหนดมาจากสวนกลาง ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 
 2.4.5  การตรวจสอบและถวงดุล  (Check and Balance)  
   การตรวจสอบและถวงดุล  โดยบุคคลที่มีสวนไดสวนเสียสามารถตรวจสอบความ
ถูกตอง ยุติธรรม มีความชัดเจนในการบริหาร และจัดการของสถานศึกษา สวนกลางมีการกําหนด
นโยบายและมีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบควบคุมมาตรฐานใหเปนไปตามนโยบายแหงชาติ  
 ผูวิจัยสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยใชแนวคิด
ของ  อุทัย  บุญประเสริฐ  (2543, หนา 50-51)  มาสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยคร้ังนี้  ซ่ึง
ประกอบดวย 5 หลักการ  คือ  การกระจายอํานาจ (Decentralization)  การมีสวนรวม (Participation)   
การคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน  (Return Power to People)   การบริหารตนเอง  (Self - 
Managing)  และการตรวจสอบและถวงดุล  (Check and Balance) 
 และจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณลักษณะของผูบริหาร  ผูวิจัยสรุป
เปนกรอบแนวคิดคุณลักษณะผูบริหาร  โดยใชแนวคิดของ  ธีระ  รุญเจริญ  (2547,  หนา 1)  และ 
ถวิล  อรัญเวศ  (2547, หนา 5-6)  มาสรุปเปนกรอบแนวคดิการวิจัยคร้ังนี้เปน  5  ดาน  คือ  ภาวะผูนํา 
(Leadership)   วิสัยทัศน  (Vision)  มนุษยสัมพันธ  (Human Relation)  มีคุณธรรมจริยธรรม  (Moral 
& Ethic)   และการตัดสินใจ  (Decision Making) 
 
 


