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บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

 

   ในการวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาปจจัยการบริหารที่สงผลตอการบริหารงาน  โดยใชโรงเรียน
เปนฐานของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดโรงเรียนเทศบาล  จังหวัดระยอง  ผูวิจัยศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวของตามหัวขอตอไปนี้ 
 2.1  ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง 
    2.1.1  ความเปนมา 
   2.1.2  นโยบาย  วัตถุประสงค  เปาหมาย 
 2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสวนทองถ่ิน  
    2.2.1  ความหมายของการปกครองทองถ่ิน 
   2.2.2  สาระสําคัญของหลักการปกครองทองถ่ิน   
   2.2.3  องคประกอบการปกครองทองถ่ิน  
   2.2.4  วัตถุประสงคของการปกครองทองถ่ิน  
   2.2.5  ความสําคัญของการปกครองทองถ่ิน 
   2.2.6  หนาทีค่วามรับผิดชอบของหนวยการปกครองทองถ่ิน  
    2.2.7  ทฤษฎีเกี่ยวกับการปกครองทองถ่ิน 
 2.3  แนวคดิทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

   2.3.1  ความหมายของการบริหาร 
   2.3.2  กระบวนการบริหารการศึกษา 

 2.3.3  ทฤษฎีการบริหารและววิัฒนาการการบริหารการศึกษา 
  2.3.4  ปจจัยการบริหาร 

   2.4  ขอบขายการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
     2.4.1  ความเปนมาเกีย่วกบัการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
       2.4.2  แนวคดิเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
       2.4.3  หลักการสําคัญในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
    2.4.4  รูปแบบของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
        2.4.5  รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการบริหารสถานศึกษา 
    2.4.6  แนวคดิเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ 
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 2.5  งานวิจยัทีเ่กี่ยวของ 
      2.5.1  งานวิจยัในประเทศ 

    2.5.2  งานวิจยัตางประเทศ 
 2.6  กรอบแนวคิดการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 มีรายละเอียดดังนี ้
 

2.1  ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง 
 
 2.1.1  ความเปนมา 
   ตามที่ทางโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง  รับผิดชอบในการจัดการศึกษาแกเดก็ในระดบั
กอนประถมศึกษา  ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนตน  ซ่ึงถือวาเปนการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของการเรียนรู  การจัดการศึกษามีความผูกพันกับชีวิตและความเปนอยูของคนในสังคม  เปนเครื่องมือ
ที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาทองถ่ินและประเทศชาติ  การสงเสริมการศึกษาของทองถ่ิน  และการพฒันา
ความเจริญในสังคม  ถือเปนความรับผิดชอบที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งของกรมสงเสริมการปกครอง
สวนทองถ่ิน  กระทรวงมหาดไทย  แตในการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาอยูอยางตอเนื่อง  
และเปนที่ยอมรับแลววา  การจัดการทําแผนพัฒนาการศึกษาอยางมีระบบ  มีการวางแผน
กระบวนการอยางหนึ่งที่จะพัฒนาการเรียนการสอนของโรงเรียน  ดวยเหตุนี้โรงเรียนจึงไดดําเนินการ
จัดทําแผนปฏิบัติงานประจําปเพื่อเปนเครื่องมือและใชเปนขอมูลในการบริหารจัดการสําหรับ

การพัฒนากิจการของโรงเรียนใหเจริญกาวหนาตอไป 
   2.1.2  นโยบาย  วัตถุประสงค  เปาหมาย 
    ในปการศึกษา 2552 โรงเรียนเทศบาลในจังหวัดระยอง  ไดกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค  
เปาหมาย  และแนวทางในการพัฒนาการศึกษา  ดงันี้ 

  1)  นโยบาย 
  (1)  ปรับปรุงคุณภาพการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาผูเรียนใหมีความพรอมที่จะเรียน
ในชั้นที่สูงตอไป 
 (2)  ปรับปรุงกระบวนทัศนการบริหารแบบมีสวนรวมตามหลักธรรมมาภิบาล 
  (3)  พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพและสมรรถนะในการปฏิบัติงาน 
  (4)  เสริมสรางความรู  ทักษะพื้นฐานดานวิชาการ  อาชีพที่เหมาะสม  ปลูกฝง
คานิยม  ดานคุณธรรม  จริยธรรม  และอุดมการณที่ถูกตองแกเด็กในวัยเรียน เยาวชน และประชาชน
เรงศรัทธา  สรางจิตสํานึกแบบประชาธิปไตย 
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  (5)  เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนใหสูงขึ้นทุกกลุมสาระการเรียนรู 
  (6)  พัฒนาวิธีการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  และเสริมทักษะ
กระบวนการคดิทางดานวิทยาศาสตร  และนําเทคโนโลยมีาสนับสนุนการเรียนการสอน 
  (7)  ขยายโอกาสทางดานการศึกษาแกผูดอยโอกาสทางเศรษฐกิจใหทั่วถึง 

  2)  วัตถุประสงค 
  (1)  เพื่อใหพนักงานครูมีความสามารถในดานการเรียนการสอนตลอดจน

มีสถานภาพทางดานสวนตัวในสภาพทีน่าพอใจ 
  (2)  เพื่อใหนกัเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑที่นาพอใจ 
  (3)  เพื่อใหโรงเรียนเปนทีย่อมรับและรูจักของสังคมทั่วไป 
  (4)  เพื่อใหนกัเรียนมีกจิกรรมตางๆ และเขารวมกิจกรรมอยางสม่ําเสมอ 
  (5)  เพื่อใหนักเรียนไดรับบริการดานอนามัยที่ดี  น้ําดื่มที่สะอาด  มีหองน้ํา                     

ที่ถูกสุขลักษณะและอาหารกลางวันถูกหลักโภชนาการ  เพื่อความเจรญิเติบโตสมวัยของรางกาย 
  (6)  เพื่อสรางมนุษยสัมพนัธที่ดีแกชุมชน 
  (7)  เพื่อใหนกัเรียนมีระเบยีบวินยัและมีคณุธรรมและจริยธรรมที่ดี 
  (8)  เพื่อใหบริเวณอาคารสถานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 3)  เปาหมาย 
 เปาหมายทีจ่ะใหเกิดกับผูเรียน 

(1) มีทักษะในการแสวงหาความรู  สามารถพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
(2) มีความกลาในการแสดงออกที่ถูกตองและเหมาะสม 
(3) มีคุณธรรม  มีระเบียบวินยั  มคีวามรับผิดชอบตอหนาที่  ซ่ือสัตยและเสียสละ 
(4) มีความภูมิใจในความเปนไทย  ภูมิปญญาทองถิ่น  สงเสริมและอนุรักษ  

ขนบธรรมเนียม  ประเพณีและวัฒนธรรม  ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี  พระมหากษัตริย
เปนประมุข 

(5) รูจักรักษาสุขภาพรางกายและจิตใจใหสมบูรณแข็งแรงและปลอดจากยาเสพติด 
(6) มจีิตสํานึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  รักทองถ่ิน 
(7) มีสุนทรียภาพทางดานดนตรี  ศิลปะ 
(8) มีทักษะในการใชภาษาสื่อสารและอยูรวมในสังคมอยางมีความสุข 
(9) รูจักนําเทคโนโลยีและวิทยาการสมัยใหมมาประยุกตใชในชีวิตประจําวัน 
(10)   ใหบุคลากรในโรงเรียนทุกคนไดเขารับการอบรมในดานการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตดานตางๆ อยางนอยปละ  2  คร้ัง 
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2.2  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารสวนทองถิ่น 
 
   2.2.1  ความหมายของการปกครองทองถิน่ 
  ไดมีผูใหความหมายหรือคํานิยามไวมากมายซึ่งสวนใหญแลวคํานิยามเหลานั้น  ตางมีหลักการ
ที่สําคัญคลายคลึงกัน  จะตางกันบางก็คือสํานวนและรายละเอียดปลีกยอย  ซ่ึงสามารถพิจารณาได
ดังนี้ 
 เดเนียล  วิท  (Daniel  Wit, 1967, pp. 101-103)  นิยามวา  การปกครองทองถ่ิน  หมายถึง 
การปกครองที่รัฐบาลกลางใหอํานาจ  หรือกระจายอํานาจไปใหหนวยการปกครองทองถิ่น  
เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนในทองถ่ินไดมีอํานาจการปกครองรวมกันทั้งหมด  หรือเพียงบางสวน
ในการบริหารทองถ่ินตามหลักการที่วาถาอํานาจการปกครองมาจากประชาชนในทองถ่ินแลว 
รัฐบาลของทองถ่ินจึงจําเปนตองมีองคกรของตนเอง  อันเกิดจากการกระจายอํานาจของรัฐบาลกลาง 
โดยใหองคกรอันมิไดเปนสวนหนึ่งของรัฐบาล  มีอํานาจในการตัดสินใจและบริหารงานภายใน
เขตอํานาจของตน 
 วิลเลี่ยม วี. ฮอลโลเวย  (William V. Holloway, 1959,  pp. 101-103)  นิยามวา  
การปกครองทองถิ่นหมายถึง  องคการที่มีอาณาเขตแนนอน  มีประชากรตามหลักที่กําหนดไว  
มีอํานาจการปกครองตนเอง  มีการบริหารการคลังของตนเอง  และมีสภาทองถ่ินที่สมาชิกไดรับ  
การเลือกตั้งจากประชาชน 
 อุทัย  หิรัญโต  (2523, หนา 2)  นิยามวาการปกครองทองถ่ิน  คือ  การปกครองที่รัฐบาล
มอบอํานาจใหประชาชนในทองถิ่นใดทองถิ่นหนึ่งจัดการปกครองและดําเนินกิจการบางอยาง 
โดยดําเนินกันเองเพื่อบําบัดความตองการของตน การบริหารงานของทองถ่ินมีการจัดเปนองคการ 
มีเจาหนาที่ซ่ึงประชาชนเลือกตั้งขึ้นมาทั้งหมด หรือบางสวน ทั้งนี้มีความเปนอิสระในการบริหารงาน 
แตรัฐบาลตองควบคุมดวยวิธีตาง ๆ ตามความเหมาะสม  จะปราศจากการควบคุมของรัฐหาได
ไมเพราะการปกครองทองถ่ินเปนสิ่งที่รัฐทําใหเกิดขึ้น 
 วิลเล่ียม เอ. รอบสัน  (William A. Robson, 1953, p. 574)  นิยามวา  การปกครองทองถ่ิน 
หมายถึง  หนวยการปกครองซึ่งรัฐไดจัดตั้งขึ้นและใหมีอํานาจปกครองตนเอง  (Autonomy)  มีสิทธิ
ตามกฎหมาย  (Legal  Rights)  และตองมีองคกรที่จําเปนในการปกครอง  (Necessary  Organization) 
เพื่อปฏิบัติหนาที่ใหสมความมุงหมายของการปกครองทองถ่ินนั้น ๆ  
 2.2.2  สาระสําคัญของหลักการปกครองทองถิ่น  มีดังนี ้
   1)  อาจมีรูปแบบหนวยการปกครองทองถิ่นหลายรูปแบบตามความแตกตางของ
ความเจริญ  ประชากร  หรือขนาดพื้นที่ 
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  2)  ตองมีอํานาจอิสระ  (Autonomy)  ในการปฏิบัติหนาที่ตามความเหมาะสม 
  3)  หนวยการปกครองทองถ่ินตองมีสิทธิตามกฎหมายที่จะดําเนินการปกครองตนเอง
โดยสิทธินี้แบงเปน  2  ประการ  คือ 

  (1)  สิทธิที่จะตรากฎหมายหรือระเบียบขอบังคับตาง ๆ  ขององคกรปกครองทองถ่ิน 
  (2)  สิทธิในการกําหนดงบประมาณ  เพื่อบริหารกิจการตามอํานาจหนาที่ที่มีอยู 

  4)  มีองคกรที่จําเปนในการบริหารและปกครองตนเอง  คือ  มีองคกรฝายบริหารและ
องคกรฝายนติิบัญญัติ 
  5)  ประชาชนในทองถ่ินมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ิน 

2.2.3  องคประกอบการปกครองทองถิ่น  
 ระบบการปกครองทองถ่ินจะตองประกอบดวยองคประกอบ  8  ประการ  คือ  (อุทัย  หิรัญโต, 
2523, หนา 22) 

  1)  สถานะตามกฎหมาย  (Legal Status)  หมายความวาหากประเทศใดกําหนด
เร่ืองการปกครองทองถ่ินไวในรัฐธรรมนูญของประเทศ  การปกครองทองถิ่นในประเทศไทยนั้น
จะมีความเขมเข็งกวาการปกครองทองถ่ินที่จัดตั้งโดยกฎหมายอื่น เพราะขอความที่กําหนดไว 
ในรัฐธรรมนูญนั้นเปนการแสดงใหเห็นวา  ประเทศนั้นมีนโยบายที่จะกระจายอํานาจอยางแทจริง 

  2)  พื้นที่และระดับ  (Area  and  Level)  ปจจัยที่มีความสาํคัญตอการกาํหนดพื้นที่
และระดับของหนวยการปกครองทองถ่ินมีหลายประการเชน  ปจจัยทางภูมิศาสตร  ประวัติศาสตร
เชื้อชาติ  และความสํานึกในการปกครองของตนเองของประชาชนจึงไดมีกฎเกณฑที่จะกําหนดพื้นที่
และระดับของหนวยงานการปกครองทองถิ่นออกเปน  2  ระดับ  คือ  หนวยการปกครองทองถ่ิน
ขนาดเล็กและขนาดใหญ  สําหรับขนาดของพื้นที่จากการศึกษาขององคการสหประชาชาติ  
โดยองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ  (FAO)  องคการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม 
(UNESCO)  องคการอนามัยโลก  (WHO)  และสํานักกิจการสังคม  (Bureau  of  Social  Affair) 
ไดใหความเห็นวาหนวยการปกครองทองถ่ินที่สามารถใหบริการและบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพได 
ควรมีประชากรประมาณ  50,000  คน  แตก็ยังมีปจจัยอื่นที่ตองพิจารณาดวย  เชน  ประสิทธิภาพ
ในการบริหารรายได  และบุคลากร  เปนตน 
  3)  การกระจายอํานาจหนาที่  การที่จะกําหนดใหทองถิ่นมีอํานาจหนาที่มาก
นอยเพียงใดขึ้นอยูกับนโยบายทางการเมืองและการปกครองของรัฐบาลเปนสําคัญ 
  4)  องคการนิติบุคคลจัดตั้งโดยผลแหงกฎหมายแยกจากรัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแหงชาติ
มีขอบเขตการปกครองที่แนนอน  มีอํานาจในการกําหนดนโยบาย  ออกกฎ  ขอบังคับ  ควบคุมใหมี
การปฏิบัติตามนโยบายนั้น ๆ 
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   5)  การเลือกตั้ง  สมาชิกองคการหรือคณะผูบริหารจะตองไดรับเลือกตั้ง  จากประชาชน
ในทองถ่ินนั้น ๆ ทั้งหมดหรือบางสวน  เพื่อแสดงถึงการเขามีสวนรวมทางการเมืองการปกครอง
ของประชาชนโดยเลือกผูบริหารทองถ่ินของตนเอง 

  6)  อิสระในการปกครองทองถ่ิน  สามารถใชดุลพินิจของตนเองในการปฏิบัติกิจการ
ในขอบเขตของกฎหมายโดยไมตองขออนุมัติจากรัฐบาลกลาง  และไมอยูในสายการบังคบับัญชา
ของหนวยงานราชการ 

  7)  งบประมาณของตนเอง  มีอํานาจในการจัดเก็บรายได  การจัดเก็บภาษีตามขอบเขต
ที่กฎหมายใหอํานาจในการจัดเก็บ  เพื่อใหทองถ่ินมีรายไดเพียงพอที่จะทะนุบํารุงทองถ่ินใหเจรญิกาวหนา
ตอไป 
  8)  การควบคุมดูแลของรัฐ  เมื่อไดรับการจัดตั้งขึ้นแลวยังคงอยูในการกํากับดูแล
จากรัฐ  เพื่อประโยชนและความมั่นคงของรัฐและประชาชนโดนสวนรวม  โดยการมีอิสระ
ในการดําเนินงานของหนวยการปกครองทองถิ่นนั้น  เพราะมิฉะนั้นแลวทองถิ่นจะกลายเปน
รัฐอธิปไตยไป  (อนันต  อนันตกุล, อางถึงใน ชูวงค  ฉายะบุตร, 2539, หนา 31)  รัฐตองสงวนอํานาจ
ในการควบคุม ดูแลอยู 
  2.2.4  วัตถุประสงคของการปกครองทองถิ่น  
   1)  ชวยแบงเบาภาระของรัฐบาล  ทั้งทางดานการเงิน  ตัวบุคคล  ตลอดจนเวลาที่ใช
ในการดําเนินการ 

  2)  เพื่อสนองตอบตอความตองการของประชาชนในทองถ่ินอยางแทจริง 
   3)  เพื่อใหหนวยการปกครองทองถ่ินเปนสถาบันที่ใหการศึกษาการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยแกประชาชน 
  2.2.5  ความสําคัญของการปกครองทองถิน่ 
      1)  การปกครองทองถ่ินถือเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย
เพราะเปนสถาบันฝกสอนการเมืองการปกครองใหแกประชาชน  ทําใหเกิดความคุนเคยในการใชสิทธิ
และหนาที่พลเมือง  อันจะนํามาสูความศรัทธาเลื่อมใสในระบอบประชาธิปไตย 

  2)  การปกครองทองถ่ินเปนการแบงเบาภาระของรัฐบาล 
  3)  การปกครองทองถ่ินจะทําใหประชาชนรูจักการปกครองตนเอง  เพราะเปดโอกาส

ใหประชาชนไดเขาไปมีสวนรวมทางการเมือง  ซ่ึงจะทําใหประชาชนเกิดสํานึกของตนเองตอทองถ่ิน 
ประชาชนจะมีสวนรับรูถึงอุปสรรค  ปญหา  และชวยกันแกไขปญหาของทองถ่ินของตน 

  4)  การปกครองทองถ่ินสามารถตอบสนองความตองการของทองถ่ินตรงเปาหมาย 
และมีประสิทธิภาพ 
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  5)  การปกครองทองถ่ินจะเปนแหลงสรางผูนําทางการเมือง  การบริหารของประเทศ
ในอนาคต 

  6)  การปกครองทองถ่ินสอดคลองกับแนวคิดในการพฒันาชนบทแบบพึ่งตนเอง 
  2.2.6  หนาท่ีความรับผิดชอบของหนวยการปกครองทองถิ่น  
 หนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานการปกครองทองถ่ิน  ควรจะตองพิจารณาถึงกําลังเงิน
กําลังงบประมาณ  กําลังคน  กําลังความสามารถของอุปกรณ  เครื่องมือ  เครื่องใช  และหนาที่
ความรับผิดชอบควรเปนเรื่องที่เปนประโยชนตอทองถิ่นอยางแทจริง  หากเกินกวาภาระ  หรือ
เปนนโยบายซึ่งรัฐบาลตองการความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งประเทศ  ก็ไมควรมอบใหทองถ่ิน
ดําเนินการ  เชน  งานทะเบียนที่ดิน  การศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
 การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหหนวยการปกครองทองถ่ินดําเนินการ  มีขอพิจารณา
ดังนี้ 

  1)  เปนงานที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอมของทองถ่ินและงานที่เกี่ยวกับการอาํนวย
ความสะดวกในชีวิตความเปนอยูของชุมชน  ไดแก  การจัดทําถนน  สะพาน  สวนหยอม  สวนสาธารณะ
การกําจัดขยะมูลฝอย  เปนตน 

  2)  เปนงานที่เกี่ยวกับการปองกันภัย  รักษาความปลอดภัย  เชน  งานดับเพลิง 
  3)  เปนงานที่เกี่ยวกบัสวัสดิการสังคม  ดานนี้มีความสําคัญตอประชาชนในทองถ่ินมาก  
เชน  การจัดใหมีหนวยบริการทางสาธารณสุข  จัดใหมีสถานสงเคราะหเด็กและคนชรา  เปนตน 

  4)  เปนงานที่เกี่ยวกับพาณิชยทองถ่ิน  เปนงานที่หากปลอยใหประชาชนดําเนินการเอง
อาจไมไดรับผลดีเทาที่ควรจะเปนจัดใหมีโรงจํานํา  การจัดตลาดและงานตาง ๆ ที่มีรายไดโดยสามารถ
เรียกคาบริการจากประชาชน 
  2.2.7  ทฤษฎีเก่ียวกับการปกครองทองถิ่น 
  ประเด็นทีน่ําเสนอเกี่ยวกับทฤษฏีการปกครองทองถ่ิน  มีดังนี ้

  1)  ความสัมพนัธระหวางการปกครองทองถ่ินกับการพัฒนาประชาธิปไตย 
 หัวใจของการปกครองทองถิ่นนั้น  กลาวใหถึงที่สุดแลว  ก็คือคําถามที่วา             
การปกครองทองถ่ินมีความสัมพันธอยางไรกับระบอบประชาธิปไตย  การจัดสรรอํานาจระหวาง
องคการปกครองทองถ่ินกับรัฐบาลกลางควรเปนอยางไร  และการปกครองทองถ่ินควรมีความเปน
ประชาธิปไตยแคไหนนั่นเอง  ในประวัติศาสตรของโลกตะวันตก  มีแนวคิดที่แตกตางกันถึง  3  สํานัก
วาดวยประเด็นนี้  ผิดกับในสังคมไทยที่มีเพียงความเห็นเดียว  คือ  ทุก ๆ ฝายชอบที่จะกลาววา
การปกครองทองถ่ินเปนรากฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตย  เปนการปกครอง
ที่จะตองใหความสําคัญอยางยิ่ง  แตทวาในทางปฏิบัติ  กลับไมมีลักษณะเชนนั้น 
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 สํานักแรก  เปนแนวความคิดของฝายคัดคานการปกครองตนเองของทองถิ่น
โดยเห็นวาการปกครองทองถ่ินนั้นเปนหลักการที่ขัดขวางระบอบประชาธิปไตยที่มีการเลือกตั้ง 
สํานักที่สองเห็นวาหลักการประชาธิปไตย  ไดแก  การปกครองโดยเสียงขางมาก  (Majority  Rule) 
และความเสมอภาค  (Equality)  นั้นไมอาจตอบสนองตอขอเรียกรองของการปกครองทองถ่ินได 
เพราะการปกครองทองถ่ินมีลักษณะคับแคบ  เห็นแกทองถ่ินตนเปนหลัก  (Parochial)  หลากหลาย 
(Diverse)  มีแนวโนมจะเปนแบบคณาธิปไตย  (Potentially  Oligarchic)  และมีลักษณะฉอฉลอํานาจ  
(Corrupt)  สวนสํานักที่สามเห็นวาระบอบประชาธิปไตยกับการปกครองทองถ่ินเกี่ยวพันกนัอยางยิง่ 
ประชาชนตองมีเสรีภาพ  ประชาชนซึ่งเสียภาษีตองมีสิทธิมีเสียงในการบริหารบานเมือง  ตองรูวา
ผูบริหารจะทําอะไร  ผูบริหารควรปรึกษาหารือกับประชาชนในกิจการสาธารณะตาง ๆ และไมวา
ประชาชนจะอยูในเมืองหรือหมูบานลวนมีเสรีภาพในการบริหารทองถ่ินเพื่อผลประโยชนของ

ทองถ่ินเอง  (Dilys M.Hill; อางถึงใน ธเนศวร  เจริญเมือง, 2540, หนา 17) 
 การที่สํานักแรกเห็นวา  การปกครองทองถ่ินกับระบอบประชาธิปไตยขดัแยงกัน
อยางสิ้นเชิง  และไมอนุญาตใหมีการปกครองทองถ่ินเกิดขึ้นได  ผลที่ตามมาคือระบบการบริหารประเทศ
บนพื้นฐานของแนวคิดดังกลาวจึงเปนระบบการรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลาง  ไมมีการปกครองตนเอง
ในทองถ่ินตาง ๆ  
 สํานักที่สอง  เห็นวาอนุญาตใหมีการปกครองทองถ่ินได  แตตองมีการควบคุม
จากรัฐบาลกลางอยางมาก  เพราะหัวใจของการบริหารประเทศอยูที่สวนกลางตองฟงความเห็นของ
คนสวนใหญในประเทศ  จึงกําหนดใหการปกครองทองถ่ินทุกระดับมีฐานะ  โครงสรางการบริหาร 
และโครงสรางอํานาจหนาที่เหมือนกัน  ทัศนะเชนนี้เปนของนักคิดฝร่ังเศสบางคน  เชน  จอรช ล็องโกร 
ซึ่งกลาววาระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยนั้นไมจําเปนตองมีการปกครองทองถิ่นก็ได  
เพราะการปกครองทองถ่ินเปนเพียงกลไกการบริหารดานเทคนิค  และก็ไมจําเปนวาองคกรปกครอง
ทองถ่ินจะยอมรับคานิยมแบบประชาธิปไตย  เนื่องจากองคกรเหลานั้นอาจจะแตกแยกกัน (Decisive) 
ไมนิยมความเสมอภาค  (In  egalitarian)  และขัดแยงกับเจตนารมณของสวนรวม  (Contrary  to  the 
public  will)  นอกจากนี้บางทองถ่ินอาจคิดถึงการแบงแยกดินแดนออกไปเปนอิสระอีกดวยทัศนะเชนนี้
มีผลตอระบบการบริหารและการจัดการการปกครองทองถ่ินของฝรั่งเศส  กอนที่จะเกิดการปฏิรูป
การปกครองทองถ่ินครั้งใหญในป พ.ศ. 2525  
 นักคิดชาวเบลเยี่ยม  เชน  ลีโอ มูแลง  (Leo Molin)  ก็มีความเห็นเชนนี้  
โดยไดกลาววา  การมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินของประชาชนนั้น ในทางปฏิบัติตองถือวา
มีขอจํากัดมาก  “การปกครองทองถ่ินนั้นเปนเพียงแหลงฝกอบรมเพื่อปกปองผลประโยชนสวนตัว
และสวนทองถ่ินที่คับแคบและมองขามผลประโยชนที่สูงกวาในระดับชาติ” 
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 ในขณะที่การบริหารระดับชาติมีขนาดใหญแตกตางจากระดับทองถ่ินมาก   
จนกระทั่งประสบการณและความรูในการจัดการทองถ่ินนั้นไมอาจนําไปใชไดกับกิจการระดับชาติ 
นอกจากนี้  ผลประโยชนระดับทองถ่ินและความเปนไปไดที่อาจจะเกิดการหาผลประโยชนเพื่อตัวเอง 
ก็ไมเหมาะกับระบอบประชาธิปไตยสมัยใหม  ความคิดดังกลาวไดกออิทธิพลตอการจัดการ
การปกครองทองถ่ินในเบลเยี่ยมเชนกัน  (G.Langrad; อางถึงใน ธเนศวร  เจริญเมือง, 2540, หนา 17) 
 สํานักที่สาม  การปกครองทองถิ่นมีความจําเปนในระบอบประชาธิปไตย 
เพราะมันชวยใหคนในทองถ่ินตาง ๆ  ไดเสนอปญหาและหาทางแกไข  ซ่ึงงานเชนนี้ไมอาจใหรัฐบาลกลาง
ทํา จอหน สจวจ มิลล  (John  Stuart  Mill)  ใหความเห็นวา  การปกครองทองถ่ินจึงเปนการศึกษา
ทางการเมือง  และเปนแหลงสรางความสามัคคีในทองถ่ิน  การปกครองทองถ่ินจึงเปนปจจัยอันดับตน ๆ 
ของประชาธิปไตยในทัศนะของแพนเทอร-บริ๊ก  (Panter Brick)  การปกครองทองถ่ินเปนเงื่อนไข
ที่จําเปนสําหรับประชาธิปไตยระดับชาติ  (A necessary  condition  of  national  democracy)  
เพราะมันเปดโอกาสใหประชาชนไดออกความเห็น  (Creating  a  democratic  climate  of  opinion) 
ใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการชุมชุมของเขาเอง  (Panter-Brick; อางถึงใน ธเนศวร  เจริญเมือง, 
2540, หนา 17) 

  2)  บทบาทการปกครองทองถ่ินกอใหเกิดการพัฒนาประชาธิปไตยทั้งระดับชุมชน

และระดับประเทศแนวคิดตอการปกครองทองถ่ินที่มีความเห็นตางกันอยูบาง  นั่นก็คือ  การมองวา
การปกครองทองถ่ินไมมีลักษณะเปนประชาธิปไตย  เปนอุปสรรคตอการพัฒนาการปกครอง 
ในระดับชาติ  ซ่ึงก็มักเปนฝายที่นิยมระบบรวมศูนยหรือฝายนิยมรัฐบาลกลาง  ซ่ึงก็เห็นวา  ในปจจบุนั
เกือบจะไมคอยเปนที่นิยมกันแลว 
 สําหรับในปจจุบันฝายที่เห็นวา  การปกครองทองถ่ินเปนแบบประชาธิปไตย             
โดยพื้นฐาน  ผูนําทองถ่ินควรมาจากการเลือกตั้งและการปกครองทองถ่ินเชนนี้  จะมีสวนสงเสริม
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยระดับชาติ  ซ่ึงเปนความคิดเชิงบวกที่ไดรับความนิยมโดยทั่วไป  
และเปนไปอยางตอเนื่อง  โดยหลักการแลว  บทบาทการปกครองทองถ่ินกอใหเกดิกระบวนการพฒันา
ประชาธิปไตย 
 ประการแรก  กอใหเกิดและกระตุนการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชน 
(Greater political  participation  by  the  people)  การปกครองทองถิ่นซึ่งมีผูนํามาจากการเลือกตั้ง 
มีประโยชนเร่ิมตั้งแตการกระตุนความสนใจของประชาชน  และการที่ผูนําเหลานั้นมาจากการเลือกตั้ง
เสนอนโยบายใหประชาชนไดทราบ  ไดคิด  ถกเถียงและตัดสินใจเลือก  ยอมสงเสริมใหประชาชน
เขาไปมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินมากขึ้น 
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 ประการที่สอง  กอใหเกิดความรับผิดชอบของผูนําตอประชาชน  (Account ability) 
ที่ผานมาคําวา  Accountability  เปนคําที่ไมคอยปรากฏในสังคมไทย  แตเปนคําที่รูจักกันอยางกวางขวาง
ในสังคมประชาธิปไตยตะวันตก  เพราะวาคํานี้หมายถึงพันธะสัญญาหรือความรับผิดชอบในทางการเมือง
ที่ผูมาจากการเลือกตั้งมีตอผูเลือกตั้ง  เนื่องจากวาประชาชนเปนผูเลือกตั้งตัวแทนของตนตัวแทนเหลานั้น
จงึจะตองมีความรับผิดชอบในแงที่วา  ตัวเขาเขาไปทํางานอะไร  ผลของงานเปนประโยชนตอสวนรวม
หรือสวนตัว  ตองอธิบายไดวาทําไมตองทําเชนนั้น  
 ประการที่สาม  การปกครองทองถ่ินที่เขมแข็งจะขจัดระบบเผด็จการของรัฐบาล 
กลาวคือ  เมื่อมีการกระจายอํานาจมากขึ้น  ทองถ่ินเขมแข็ง  การยึดอํานาจและการใชอํานาจเผด็จการ
จากสวนกลางก็จะเปนไปไดยาก 
 ประการที่ส่ี  การเมืองทองถ่ินเปนเวทีสรางนักการเมืองระดับชาติ  การเรียนรู
ทางการเมืองในทองถ่ินทําใหคุณภาพของนักการเมืองระดับชาติสูงขึน้ 
 ประการที่หา  การสรางประชาธิปไตยหรือการพัฒนาการเมืองที่มั่นคงจะตองเริ่มจาก
การสรางประชาธิปไตยในระดับทองถ่ินกอน จากนัน้จึงขยายไประดับประเทศ 
 ประการที่หก  การปกครองทองถ่ินทําใหเกิดการเขาสูทางการเมืองของประชาชน      
(Politicization)  เมื่อมีการกระจายอํานาจสูทองถิ่น  ทําใหมีกิจกรรมตาง ๆ เกี่ยวกับการเมือง  และ
ประชาชนก็จะเกิดความผูกพัน  และใสใจการเมืองมากขึ้นเพราะการบริหารกิจการทองถ่ินมผีลกระทบ
โดยตรงตอผลประโยชนของประชาชน  
 

2.3  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบรหิาร 
  
  ในการบริหารสถานศึกษา  ผูบริหารควรมีหลักและกระบวนการบริหาร  การบริหารการศึกษา  
หลักการแนวคิดในการบริหาร  ภาพรวมของการบริหาร  ทั้งนี้เพื่อใหการจัดการบริหารสถานศึกษา
มีความเหมาะสม 

2.3.1  ความหมายของการบริหาร 
 คําวา  “การบริหาร”  (Administration)  ใชในความหมายกวาง ๆ เชน  การบริหารราชการ  
อีกคําหนึ่งคือ  “การจัดการ”  (Management)  ใชแทนกันไดกับคําวา  การบริหาร  สวนมากหมายถึง  
การจัดการทางธุรกิจมากกวาโดยมีหลายทานไดระบุดังนี้ 
 ดรักเกอร  (Drucker, 1998, p. 256; อางถึงใน ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ  และวิบูลย  โตวณะบุตร,  
2542, หนา 2)  กลาววาคือ  ศิลปะในการทํางานใหบรรลุเปาหมายรวมกับผูอ่ืน   
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 ไซมอน  (Simon, 1996, p. 204; อางถึงใน ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ  และวิบูลย  โตวณะบุตร,  
2542, หนา 2)  กลาววาคือ  กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต  2  คนขึ้นไป  รวมมือกันดําเนินการใหบรรลุ
วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน 
 สมพงศ  เกษมสิน  (2541, หนา 13-14)  กลาววา  การบริหาร  หมายถึง  การใชศาสตรและ
ศิลปนําเอาทรัพยากรบริหาร  (Administrative  Resource)  เชน  คน  เงิน  วัสดุส่ิงของและการจัดการ 
มาประกอบการตามกระบวนการบริหาร  (process  of  administration)  เชน   POSDCoRB  Model 
ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมปีระสิทธิภาพ 
 วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ  (2548, หนา 5)  กลาววา  การบริหารจัดการ  (Management 
Administration)  การบริหารการพัฒนา  (Development  Administration)  แมกระทั่งการบริหาร                
การบริการ  (Service  Administration)  แตละคํามีความหมายคลายคลึงหรือใกลเคียงกันที่เห็นได
อยางชัดเจนมีอยางนอย  3  สวน  คือ  1)  ลวนเปนแนวทางหรือวิธีการบริหารงานภาครัฐที่หนวยงาน
ของรัฐ  และ/หรือเจาหนาที่ของรัฐ  นํามาใชในการปฏิบัติราชการเพื่อชวยเพิ่มประสิทธิภาพ  
ในการบริหารราชการ  2)  มีกระบวนการบริหารงานที่ประกอบดวย  3  ขั้นตอน  คือ  การคิด  (thinking)  
หรือการวางแผน  (planning)  การดําเนินงาน  (acting)  และการประเมินผล  (evaluating)  และ  
3)  มีจุดหมายปลายทาง  คือ  การพัฒนาประเทศไปในทิศทางที่ทําใหประชาชนมีคุณภาพชวีติทีด่ขีึน้ 
รวมทั้งประเทศชาติมีความเจริญกาวหนาและมั่นคงเพิ่มขึ้น  สําหรับสวนที่แตกตางกัน  คือ  แตละคํา
มีจุดเนนตางกัน  กลาวคือ  การบริหารจัดการเนนเรื่องการนําแนวคิดการจัดการของภาคเอกชน
เขามาใชในการบริหารราชการ  เชน  การมุงหวังผลกําไร  การแขงขัน  ความรวดเร็ว  การตลาด 
การประชาสัมพันธ  การจูงใจดวยคาตอบแทน  การลดขั้นตอน  และการลดพิธีการ  เปนตน  
ในขณะที่การบริหารการพัฒนาใหความสําคัญเรื่องการบริหารรวมทั้งการพัฒนานโยบาย  แผน  
แผนงานโครงการ  (policy,  plan,  program,  project)  หรือกิจกรรมของหนวยงานของรัฐ  
สวนการบริหารการบริการเนนเรื่องการอํานวยความสะดวกและการใหบริการแกประชาชน 
 สมศักดิ์  ขาวลาภ  (2543, หนา 3)  กลาววา  การบริหาร  คือ  ศิลปะในการทํางานใหสําเร็จ
อยางมีประสิทธิภาพ  โดยอาศัยความรวมมือจากบุคคลอื่น  หรือเปนการใชศาสตรและศิลป  
ในการนําเอาทรัพยากรมาประกอบการตามกระบวนการบริหาร  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค
อยางมีประสิทธิภาพ 
  ธงชัย  สันติวงษ  (2543, หนา  21-22)  กลาวถึงลักษณะของงานบรหิารจดัการไว  3  ดาน  คือ 
  1)  ในดานที่เปนผูนําหรือหวัหนางาน  งานบริหารจัดการ  หมายถึง  ภาระหนาที่ของ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติตนเปนผูนําภายในองคการ 
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  2)  ในดานของภารกิจหรือส่ิงที่ตองทํา  งานบริหารจัดการ  หมายถึง  การจัดระเบียบ
ทรัพยากรตาง ๆ ในองคการ และการประสานกิจกรรมตาง ๆ เขาดวยกัน 
  3)  ในดานของความรับผิดชอบ  งานบริหารจัดการ  หมายถึง  การตองทําใหงานตาง ๆ
สําเร็จลุลวงไปดวยดีดวยการอาศัยบุคคลตาง ๆ เขาดวยกัน 
 ศิริอร  ขันธหัตถ  (2541, หนา 2)  การบริหาร  หมายถึง  กิจกรรมที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป
รวมกันดําเนินการ  เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามที่กําหนดไว 
 การบริหาร  หมายถึง  กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมมือกันดําเนินการ  
เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดหรือหลาย ๆ อยางที่บุคคลรวมกนักําหนดโดยใชกระบวน
อยางมีระบบและใหทรัพยากรตลอดจนเทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสม  (สมศักดิ์  คงเที่ยง, 2542, หนา 1) 
 กิจกรรมที่บุคคลตั้งแต  2  คนขึ้นไป  รวมมือกันดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค
อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน  (ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ  และวิบูลย  โตวณะบุตร, 2542,  
หนา 2) 
 สวนคําวา  “การบริหารการศึกษา”  หมายถึง  กิจกรรมตาง ๆ ที่บุคคลหลายคนรวมกัน
ดําเนินการ  เพื่อพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ดาน  นับแตบุคลิกภาพ  ความรู  ความสามารถ  เจตคติ  
พฤติกรรม  คุณธรรม  เพื่อใหมีคานิยมตรงกันกับความตองการของสังคม  โดยกระบวนการตาง ๆ  
ที่อาศัยควบคุมสิ่งแวดลอมใหมีผลตอบุคคล  และอาศัยทรัพยากร  ตลอดจนเทคนิคตาง ๆ อยางเหมาะสม  
เพื่อใหบุคคลพัฒนาไปตรงตามเปาหมายของสังคมที่ตนดําเนินชีวิตอยู  (ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ  และ
วิบูลย  โตวณะบุตร, 2542, หนา 6) 
 คําวา  “สถานศึกษา”  หมายความวาสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย  โรงเรียนศูนยการศึกษาพิเศษ  
ศูนยการศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย  ศูนยการเรียน  วิทยาลัย  วิทยาลัยชุมชน  สถาบันหรือ
สถานศึกษาที่เรียกชื่ออยางอื่นของรัฐที่มีอํานาจหนาที่หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษา

ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและตามประกาศกระทรวง  (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา, 2547, หนา 23) 
 สรุปไดวา  การบริหาร  หมายถึง  การที่บุคคลตั้งแต  2  คนขึ้นไป  รวมกันกระทําภารกิจ
ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  โดยใชกระบวนการอยางมีระบบและใชทรัพยากรที่มอียูอยางจํากัด
ใหเกิดประโยชนสูงสุด 
  การบริหารเปนทั้งศาสตรและศิลป 
 การบริหารเปนสาขาวิชาที่มีการจัดการระเบียบอยางเปนระบบ  คือ  มีหลักเกณฑและทฤษฎี
ที่พึงเชื่อถือได  อันเกิดจาการคนควาเชิงวิทยาศาสตร  เพื่อประโยชนในการบริหาร  โดยลักษณะนี้  
การบริหารจึงเปนศาสตร  (Science)  เปนศาสตรสังคม  ซ่ึงอยูกลุมเดียวกับวชิาจิตวิทยา  สังคมวิทยา  



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

22 

และรัฐศาสตรแตถาพิจารณาการบริหารในลักษณะของการปฏิบัติที่ตองอาศัยความรู  ความสามารถ 
ประสบการณและทักษะของผูบริหารแตละคน  ที่จะทํางานใหบรรลุเปาหมาย  ซ่ึงเปนการประยุกต
เอาความรู  หลักการและทฤษฎีไปรับใชในการปฏิบัติงานเพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ  และ
ส่ิงแวดลอม  การบริหารก็จะมีลักษณะเปนศิลป  (Arts)  (ศิริพงษ  เศาภายน, 2548, หนา  16) 
  2.3.2  กระบวนการบริหารการศึกษา 
 จากทฤษฎีการจัดการของฟาโยล  (Fayol’s  Principles  of  Management)  14  ขอ  (เฉลิมชัย  
หาญกลา, 2546, หนา 154 - 157)  ไดแก 

   1)  ผูบริหารตองดําเนินการจัดแบงงาน  สําหรับแนวทางนี้ถือเปนงานอันดับแรก
ที่ผูบริหารจะตองปฏิบัติ  เพื่อที่จะใหผูรวมงานสามารถทํางานรวมกันไดอยางถูกจุด  ลองนึกดูวา
หากไมมีการจัดแบงงานการปฏิบัติหนาที่ของแตละบุคคลก็จะไมเกิดขึ้น  เมื่อไมมีการทํางานโครงการ
ก็ไมอาจมีขึ้นมาได  ดวยเหตุนี้การจัดแบงงานถือเปนหนาที่สําคัญที่ผูบริหารโครงการจะตองยึดถือ
เปนงานสําคัญอันดับตน ๆ วิธีการหรือรูปแบบในการจัดแบงงานนั้นสามารถที่จะเลือกไดหลากหลาย  
ไมวาจะเปนการแบงงานตามความสามารถ  การแบงงานตามความเชี่ยวชาญ  การแบงงาน
ตามความเหมาะสม ฯลฯ 

  2)  ผูบริหารตองมีอํานาจหนาที่  การมีอํานาจหนาที่ของผูบริหารนั้น  หมายถงึ  
การใชอํานาจหนาที่ใหถูกตองตามที่ไดรับมอบหมาย  เชน  มีหนาที่ในการสั่งการ  มีหนาที่ในการลงโทษ  
มีหนาที่ในการควบคุม ฯลฯ แตเหนืออ่ืนใดการมีอํานาจหนาที่ของผูบริหาร  จะตองมาพรอมกับ
ความรับผิดชอบในอํานาจหนาที่ที่ไดกระทําไปดวยจึงจะถือเปนการจัดการที่ถูกตอง 

  3)  ผูบริหารตองมีวินัย  ผูบริหารที่ดีจะตองมีความเคารพในระเบียบวินัยที่องคกร
ไดกําหนดกฎเกณฑไว  การท่ีผูบริหารมีวินัยในตนเองจะเปนแบบอยางใหกับผูรวมงานและลูกนอง
เคารพและปฏิบัติตาม  นอกจากนี้หากมีผูที่ผิดวินัยก็สามารถที่จะอบรม  ลงโทษไดโดยที่ลูกนอง
ไมมีขอคลางแคลงใจ  ตรงขามกับผูบริหารที่ขาดระเบียบวินัยหากใชอํานาจหนาที่ลงโทษลูกนอง
ที่ขาดระเบียบวินัยก็จะเกิดความคลางแคลงในระเบียบปฏิบัติอยางแนนอน 

  4)  ผูบริหารจะตองสรางเอกภาพของสายบังคับบัญชา  คือ  การสรางอํานาจ
ใหเกิดแกผูบริหารเพื่อที่จะใหมีสิทธิ์ส่ังการ  มอบหมายงานตาง ๆ ไดอยางเต็มที่  แตการสรางเอกภาพ
ไมไดหมายถึงการสรางอํานาจหรืออภิสิทธิ์  เพราะจะตองมีความรับผิดชอบตอการสั่งการนั้น ๆ  
เสมอหากมีขอผิดพลาดหรือแกไขหากเกิดปญหานั้น ๆ ขึ้นมา 

  5)  ผูบริหารจะตองสรางเอกภาพในทิศทาง  เอกภาพในทิศทางก็คือ  จุดมุงหมาย
ที่เปนหนึ่งเดียวซ่ึงถือเปนหลักการสําคัญของการดําเนินโครงการ 
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  6)  ผูบริหารจะตองใหคนในองคกรเห็นแกประโยชนของสวนรวม  ในความเปนจรงินัน้
ตองยอมรับวาบุคคลนั้นมีพื้นฐานที่แตกตางกัน  การเขามาทํางานก็มีทั้งแสวงหาประโยชนมากบาง
นอยบาง  แตผูบริหารจะตองมีวิธีการจัดการใหกลุมคนเหลานี้คลอยตามสูระบบการทํางานขององคกร
เปนหลัก  มีหลากหลายวิธีการนับตั้งแตใหคนในองคกรเห็นความสําคัญของการปฏิบัตงิาน  การชักจูง
ดวยรางวัล  หรือแมกระทั่งการกําหนดบทลงโทษหากมีการประพฤติมิชอบตอองคกร 

  7)  ผูบริหารจะตองจัดการระบบตอบแทน  ระบบตอบแทนโดยพื้นฐานขององคกร
ก็คือเงินซึ่งเปนคาจางที่องคกรกําหนดใหกับกลุมคน  ลูกจาง  การจัดการในสวนนี้จะตองเปนไป
อยางยุติธรรมโดยยึดถือเอาขอกําหนดขององคกร  ประสบการณ  ความเชี่ยวชาญหรืออัตราจางของ
กรมแรงงานเปนหลัก  ระบบตอบแทนนี้ถือเปนเรื่องสําคัญเพราะหากมีการตอบแทนดวยความเหมาะสม
ก็จะไดประโยชนทั้งสองฝาย  แตถานายจางโกงลูกจางถึงแมลูกจางจะทํางานใหก็ทําใหดวยความไมพอใจ 
พลอยจะทําใหผลผลิตนั้นเสียหาย  องคกรก็สูญเสียรายไดเนื่องจากตองลงทุนในดานการผลิตมากยิ่งขึ้น  
หรืออาจจะขาดผูที่จะมาทํางานในงานสวนนี้เพราะไมเกิดความประทับใจในระบบตอบแทน 

  8)  ผูบริหารจะตองรูจักการสรางศูนยรวม  การสรางศูนยรวมในที่นี้คือการสรางอํานาจ
ใหอยูในจุด ๆ เดียว  หรือจุด ๆ เดียวสามารถที่จะสั่งการในทุก ๆ หนวยงานขององคกรได  การสราง
ศูนยรวมนี้มีขอดีที่วาสามารถที่จะรวบรวมอํานาจในการดําเนินการไดโดยงาย  แตขอเสียคือทําให
องคกรยอย ๆ ขาดเอกภาพที่พึงจะมี  ดังนั้นในการสรางศูนยรวมนั้นจะตองพิจารณาถึงความเหมาะสม
เปนกรณี ๆ ไป 

  9)  ผูบริหารจะตองสรางสายบังคับบัญชา  สายบังคับบัญชา  คือ  ระดับของ
แบงอํานาจหนาที่รับผิดชอบเพื่อไมใหเกิดความซอนทับในการรับคําสั่ง  และเกิดแบบแผน
ในการปฏิบัติงานเพียงผูบริหารสั่งหัวหนาทีม  หัวหนาทีมก็จะสั่งการกับลูกนองภายในทีมเปนระดับไป
แตในบางกรณี  อาจมีการขามจากผูบริหารสูลูกนองเลยก็สามารถที่จะทําไดหากตองการความรวดเร็ว
หรือตองการทราบจากแหลงปฏิบัติงานโดยตรง 

  10)  ผูบริหารจะตองสรางระเบียบ  การสรางระเบียบอาจนับไดวาเปนขอปฏิบัติของ
ทุกคนในองคกร  ไมเวนแมแตผูออกกฎเอง  การสรางระเบียบ  จะทําใหเกิดความเปนระบบ
ในการทํางานในทุก ๆ ดาน  เพราะทุกคนตางรูจักระเบียบในการปฏิบัติ  เชน  การจัดเก็บ/การยืมสิ่งของ
การลาปวย  การรายงาน  การเขาพบผูบริหาร ฯลฯ ซ่ึงการสรางระเบียบนี้ไมไดหมายเฉพาะถึงบุคคล
แตหมายถึง  วัสดุอุปกรณ  เครื่องสํานักงานตาง ๆ ในองคกร 

  11)  ผูบริหารจะตองยึดในความเทาเทียมกัน  ถึงแมวาผูบริหารจะเปนผูที่ไดรับ
การยอมรับวาเปนผูที่มีอํานาจสูงสุดในการดําเนินกิจการหรือการออกคําสั่งในทุก  ๆ ดาน  
แตการยึดในหลักการของความเทาเทียมกันจะสรางความสมานฉันทใหเกดิขึน้แกองคกรไดเปนอยางด ี 
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การแสดงความเทาเทียมกันนี้ก็ตองอยูในขอบเขตที่สมควร  เชน  การยึดถือหลักปฏิบัติขององคกร
เชนเดียวกับพนักงานในทุก ๆ คน  มีบทบาทลงโทษ  มีการกําหนดการตอบแทนทุก ๆ อยาง
ตองเปนไปตามหลักการขององคกร 

  12)  ผูบริหารจะตองสรางความเชื่อมั่นและความมั่นคง  การสรางความเชื่อมั่นและ
ความมั่นคงในที่นี้  อันดับแรกจะตองสรางใหเกิดแกบุคลากรภายในองคกรเปนหลัก  เพราะหากบุคลากร
ไมเกิดความเชื่อมั่นหรือมีความรูสึกมั่นคงในองคกร  การเปลี่ยนงานก็เปนเรื่องธรรมดาแตความเสียหาย
จะเกิดกับองคกรทันที  โดยเฉพาะในองคกรที่ตองอาศัยความเชื่อมั่นเกี่ยวกับบุคลากร  เชน  
สถาบันการเงิน  สถาบันการศึกษา  บุคคลภายนอกที่เขามาติดตอก็จะเกิดความไมเชื่อมั่นตอองคกร  
เนื่องดวยมองวาเปนองคกรที่ขาดประสิทธิภาพ  แมเจาหนาที่หรือพนักงานก็ยังไมทํางาน  แตหากผูบริหาร
มีแผนการรองรับ  เชน  การจัดเตรียมบุคลากรทดแทนก็จะถือเปนการสรางความเชื่อมั่นใหเกิด
แกองคกรได 

  13)  ผูบริหารจะตองมีความคิดริเริ่มสรางสรรค  ความคิดริเริ่มสรางสรรคนั้น
อาจไมไดมาจากผูบริหารเปนหลัก  แตจะใชวิธีการประชุมพรอมรับฟงความคิดเห็นจากผูรวมงาน
หรือหัวหนาฝายตาง ๆ ซ่ึงจะเปนสิ่งที่สะทอนใหเห็นถึงความตองการหรือสภาพความเปนจริง  
จากนั้นนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหอยางสรางสรรคเพื่อการตัดสินใจดําเนินการ    

  14)  ผูบริหารจะตองสรางความรักในหมูคณะ  การสรางความรักในหมูคณะคือ
การสรางความสามัคคี  การสรางขวัญและกําลังใจใหเกิดขึ้นในการทํางาน  เมื่อแตละฝายนั้น
มีการทํางานที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน  ถึงจะขัดแยงกันแตก็เพื่อใหงานนั้นออกมาดีที่สุดก็จะสงผลดีตอ
องคกร  ในขอนี้ผูบริหารนั้นจะตองใชความสามารถและความจริงใจ  มีจิตใจที่เมตตากรุณาตอ
ผูเปนลูกนองจึงจะทําใหเกิดความรักสามัคคีในหมูคณะ 
 ทําใหตอมา  กูลิก  (Luther Gulick)  ไดนํามาปรับตอยอดเปนที่รูจักกันดีในตัวอักษรยอที่วา  
“POSDCoRB”  กลายเปนคัมภีรของการจัดองคการในตนยุคของศาสตรการบริหารซึ่งตัวยอแตละตัว
มีความหมายดังนี้ 
 P – Planning  หมายถึง  การวางแผน 
 O – Organizing  หมายถึง  การจัดองคการ 
 S – Staffing  หมายถึง  การจัดคนเขาทํางาน  
 D – Directing  หมายถึง  การสั่งการ 
 Co – Coordinating  หมายถงึ  ความรวมมอื 
 R – Reporting  หมายถึง  การรายงาน  
 B – Budgeting  หมายถึง  งบประมาณ 
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  ความหมายของทฤษฎีและทฤษฎีทางการบริหารการศึกษา 
 ทฤษฎี  หมายถึง  แนวความคิดหรือความเชื่อที่เกิดขึ้นอยางมีหลักเกณฑ  มีการทดสอบและ
การสังเกตจนเปนที่แนใจ  ทฤษฎีเปนเซท  (Set)  ของมโนทัศนที่เชื่อมโยงซึ่งกันและกัน  เปนขอสรุป
อยางกวางที่พรรณนาและอธิบายพฤติกรรมการบริหารองคกรทางการศึกษา  อยางเปนระบบ  ถาทฤษฎี
ไดรับการพิสูจนบอย ๆ ก็จะกลายเปนกฎเกณฑ  ทฤษฎีเปนแนวความคิดที่มีเหตุผลและสามารถ
นําไปประยุกต  และปฏิบัติได  ทฤษฎีมีบทบาทในการใหคําอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณทั่วไปและ
ชี้แนะการวิจัย 
 2.3.3  ทฤษฎีทางการบริหารและวิวัฒนาการการบริหารการศึกษา  
 ระยะที่ 1  ระหวาง ค.ศ. 1887–1945  (ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ  และวิบูลย  โตวณะบุตร, 2542,  
หนา 10)  ยุคนักทฤษฎีการบริหารสมัยดั้งเดิม  (The  Classical  Organization  Theory)  แบงยอยเปน  
3  กลุมดังนี้ 

  1)  กลุมการจัดการเชิงวิทยาศาสตรของเทยเลอร  (Scientific  Management)  ของ   
เฟรดเดอริก  เทยเลอร  (Frederick  Taylor)  ความมุงหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร  คือ 
จัดการบริหารธุรกิจหรือโรงงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  เทยเลอร  มองคนงาน
แตละคนเปรียบเสมือนเครื่องจักรที่สามารถปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตขององคการได  เจาของตํารับ 
“The one best way”  คือประสิทธิภาพของการทํางานสูงสุดจะเกิดขึ้นไดตองขึ้นอยูกับส่ิงสําคัญ  
3  อยางคือ 

  (1)  เลือกคนที่มีความสามารถสูงสุด  (Selection) 
  (2)  ฝกอบรมคนงานใหถูกวิธี  (Training) 
  (3)  หาสิ่งจูงใจใหเกดิกําลังใจในการทํางาน  (Motivation) 

 เทยเลอร  ก็คือ  ผลผลิตของยุคอุตสาหกรรมในงานวิจัยเรื่อง  “Time  and  Motion 
Studies”  เวลาและการเคลื่อนไหว  เชื่อวามีวิธีการทางวิทยาศาสตรที่จะบรรลุวัตถุประสงค  
เพียงวิธีเดียวที่ดีที่สุด  เขาเชื่อในวิธีแบงงานกันทํา  ผูปฏิบัติระดับลางตองรับผิดชอบตอระดับบน  
เทยเลอร  เสนอระบบการจางงาน  (จายเงิน)  บนพื้นฐานการสรางแรงจูงใจ  สรุปหลักวิทยาศาสตร
ของเทยเลอรสรุปงาย ๆ ประกอบดวย  3  หลักการดังนี้ 

 (1)  การแบงงาน  (Division  of  Labors) 
  (2)  การควบคุมดูแลบังคับบัญชาตามสายงาน  (Hierarchy) 
  (3)  การจายคาจางเพื่อสรางแรงจูงใจ  (Incentive  payment) 
  2)  กลุมการบริหารจัดการ  (Administration  Management)  หรือทฤษฎีบริหารองคการ

อยางเปนทางการ  (Formal  Organization  Theory)  ของ  เฮนรี่  ฟาโยล  (Henri  Fayol)  บิดาของ
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ทฤษฎีการปฏิบัติการและการจัดการตามหลักบริหาร  ทั้งฟาโยล  และเทยเลอร  จะเนนตัวบุคคล
ปฏิบัติงาน + วิธีการทํางาน  ไดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแตก็ไมมองดาน  “จิตวิทยา”  (ภาวิดา  
ธาราศรีสุทธิ  และวิบูลย  โตวณะบุตร, 2542, หนา 17)  ฟาโยลไดเสนอแนวคิดในเร่ืองหลักเกี่ยวกับ
การบริหารทั่วไป  14  ประการ  แตลักษณะที่สําคัญ  มีดังนี้ 

  (1)  หลักการทํางานเฉพาะทาง  (Specialization)  คือ  การแบงงานใหเกิด
ความชํานาญเฉพาะทาง 

 (2)  หลักสายบังคับบัญชา  เร่ิมจากบังคับบัญชาสูงสุดสูระดับต่ําสุด 
 (3)  หลักเอกภาพของบังคับบัญชา  (Unity of Command) 
  (4)  หลักขอบขายของการควบคุมดูแล  (Span of Control)  ผูดูแลหนึ่งคนตอ  6  คน

ที่จะอยูใตการดูแลจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพที่สุด 
  (5)  การสื่อสารแนวดิ่ง (Vertical Communication)  การสื่อสารโดยตรงจาก

เบื้องบนสูเบื้องลาง 
  (6)  หลักการแบงระดับการบังคับบัญชาใหนอยที่สุด  คือ  ไมควรมีสายบังคับบัญชา

ยืดยาว  หลายระดับมากเกินไป  
  (7)  หลักการแบงความรับผิดชอบระหวางสายบังคับบัญชาและสายเสนาธิการ 

(Line and Staff Division) 
  (8)  ทฤษฎีบริหารองคการในระบบราชการ  (Bureaucracy)  มาจากแนวคิดของ 

แมกซ  เวเบอร  (Max  Weber)  ที่กลาวถึงหลักการบริหารราชการประกอบดวย 
   ก.  หลักของฐานอํานาจจากกฎหมาย 
   ข.  การแบงหนาที่และความรับผิดชอบ ที่ตองยึดระเบียบกฎเกณฑ 
   ค.  การแบงงานตามความชํานาญการเฉพาะทาง 
  ง.  การแบงงานไมเกี่ยวกับผลประโยชนสวนตัว  
  จ.  มีระบบความมั่นคงในอาชีพ 

 ถึงอยางไรก็ตามระบบราชการก็มีทั้งขอดีและขอเสีย  ซ่ึงในดานขอเสีย  คือ  
สายบังคับบัญชายืดยาวการทํางานตองอางอิงกฎระเบียบ  จึงชักชาไมทันการแกไขปญหาในปจจุบัน 
เรียกวา  ระบบ  “Red  Tape”  ในดานขอดี  คือ  ยึดประโยชนสาธารณะเปนหลัก  การบังคับบัญชา 
การเลื่อนขั้นตําแหนงที่มีระบบระเบียบ  แตในปจจุบันระบบราชการกําลังถูกแทรกแซงทางการเมือง
และทางเศรษฐกิจ  ทําใหเร่ิมมีปญหา 
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 ระยะที่ 2  ระหวาง ค.ศ. 1945 – 1958  (ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ  และวิบูลย  โตวณะบุตร, 2542, 
หนา 10)  ยุคทฤษฎีมนุษยสัมพันธ  (Human  Relation)  โฟลเลต  (Follette)  ไดนําเอาจิตวิทยามาใช
และไดเสนอการแกปญหาความขัดแยง  (Conflict)  ไว  3  แนวทางดังนี้ 

  1)  Domination  คือ  ใชอํานาจอีกฝายสยบลง  คือใหอีกฝายแพใหไดไมดีนัก 
 2)  Compromise  คือ  คนละครึ่งทาง  เพื่อใหเหตกุารณสงบโดยประนีประนอม 
 3)  Integration  คือ  การหาแนวทางที่ไมมีใครเสียหนา  ไดประโยชน  ทั้ง  2  ทาง  

(ชนะ  ชนะ)  นอกจากนี้  Follette  ใหทัศนะนาฟงวา  “การเกิดความขัดแยงในหนวยงาน
เปนความบกพรองของการบริหาร”  (ภาวดิา  ธาราศรีสุทธิ  และวิบูลย  โตวณะบุตร, 2542, หนา 25)  
 การวิจัยหรือการทดลองฮอรทอรน  (Hawthorne  Experiment)  ท่ีเมโย  (Mayo) กับคณะ
ทําการวิจัยเร่ิมที่ขอสมมติฐานวาสิ่งแวดลอมมีผลตอประสิทธิภาพการทํางานของคนงาน  มีการคนพบ
จากการทดลองคือมีการสรางกลุมแบบไมเปนทางการในองคการ  ทําใหเกิดแนวความคิดใหมที่วา  
ความสัมพันธของมนุษย  มีความสําคัญมาก  ซ่ึงผลการศึกษาทดลองของ เมโย  และคนอื่น ๆ พอสรุป
ไดดังนี้ 
   1)  คนเปนสิ่งมีชีวิต  จิตใจ  ขวัญ  กําลังใจ  และความพึงพอใจเปนเรื่องสําคัญ
ในการทํางาน 
  2)  เงินไมใช  ส่ิงลอใจที่สําคัญแตเพียงอยางเดียว  รางวัลทางจิตใจมีผลตอการจูงใจ
ในการทํางานไมนอยกวาเงนิ 
 3)  การทํางานขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมทางสังคมมากกวาสภาพแวดลอมทางกายภาพ
คับที่อยูไดคับใจอยูอยาก 
 ขอคิดที่สําคัญ  การตอบสนองคน  ดานความตองการศักดิ์ศรี  การยกยอง  จะสงผลตอ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานจากแนวคิด  “มนุษยสัมพันธ” 
 ระยะที่ 3  ตั้งแต ค.ศ. 1958 – ปจจุบัน  (ภาวิดา  ธาราศรีสุทธิ  และวิบูลย  โตวณะบุตร,  2542,
หนา 11)  ยุคการใชทฤษฎีการบริหาร (Administrative  Theory)  หรือการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร 
(Behavioral  Science  Approach)  ยึดหลักระบบงาน + ความสัมพันธของคน + พฤติกรรมขององคการ
ซ่ึงมีแนวคดิ  หลักการ  ทฤษฎีที่หลาย ๆ คนไดแสดงไวดังตอไปนี้ 

  1)  เชสเตอร ไอ บารนารด  (Chester I Barnard)  เขียนหนังสือช่ือ  The Function of 
The Executive ที่กลาวถึงงานในหนาที่ของผูบริหารโดยใหความสําคัญตอบุคคลระบบของความรวมมือ
องคการและเปาหมายขององคการกับความตองการของบุคคลในองคการตองสมดุลกัน  

  2)  ทฤษฎีของมาสโลว  วาดวยการจัดอันดับขั้นของความตองการของมนุษย 
(Maslow – Hierarchy of needs)  เปนเรื่องแรงจูงใจแบงความตองการของมนุษยต้ังแตความตองการ
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ดานกายภาพ   ความตองการดานความปลอดภัย   ความตองการดานสังคม   ความตองการ
ดานการเคารพ - นับถือ  และประการสุดทาย  คือ  การบรรลุศักยภาพของตนเอง  (Self actualization)  
คือมีโอกาสไดพัฒนาตนเองถึงขั้นสูงสุดจากการทํางาน  แตความตองการเหลานั้นตองไดรับ
การสนองตอบตามลําดับขั้น 

  3)  ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคเกรเกอร (Douglas Mc Gregor Theory X, Theory Y) 
เขาไดเสนอแนวคิดการบริหารอยูบนพื้นฐานของขอสมมติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยตางกัน 
ทฤษฎี X  (The Traditional View of Direction and Control) ทฤษฎีนี้เกิดขอสมติฐานดังนี้ 

  (1)  คนไมอยากทํางาน  และหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบ 
 (2)  คนไมทะเยอทะยาน  และไมคิดริเร่ิม  ชอบใหส่ัง 
 (3)  คนเห็นแกตนเองมากกวาองคการ 
 (4)  คนมักตอตานการเปลี่ยนแปลง 
  (5)  คนมักโง  และหลอกงาย 

 ผลการมองธรรมชาติของมนุษยเชนนี้  การบรหิารจัดการจึงเนนการใชเงิน  วัตถุ 
เปนเครื่องลอใจ  เนนการควบคุม  การสั่งการ  เปนตน 
 ทฤษฎี Y  (The  integration  of  Individual  and  Organization  Goal)  ทฤษฎีขอนี้
เกิดจากขอสมติฐานดังนี ้

3 คนจะใหความรวมมือ  สนับสนุน  รับผิดชอบ  ขยัน 
4 คนไมเกียจครานและไววางใจได 
5 คนมีความคิดริเร่ิมทํางานถาไดรับการจูงใจอยางถูกตอง  
6 คนมักจะพัฒนาวิธีการทํางาน และพัฒนาตนเองอยูเสมอ 

 ผูบังคับบัญชาจะไมควบคุมผูใตบังคับบัญชาอยางเขมงวด  แตจะสงเสริมใหรูจัก
ควบคุมตนเองหรือของกลุมมากขึ้น ตองใหเกียรติซ่ึงกันและกันจากความเชื่อ ที่แตกตางกัน  ทําให
เกิดระบบการบริหารที่แตกตางกันระหวางระบบที่เนนการควบคุมกับระบบ ที่คอนขางใหอิสรภาพ  

  4)  โออุชิ  (Ouchi)  ชาวญ่ีปุนไดเสนอทฤษฎี Z (Theory Z) (William G. Ouchi) 
ศาสตราจารยแหงมหาวิทยาลัย UCLA (University of California Los Angeles) ทฤษฎีนี้ รวมเอาหลักการ
ของทฤษฎี X, Y  เขาดวยกัน  แนวความคิดก็คือ  องคการตองมีหลักเกณฑที่ควบคุมมนุษย  แตมนุษย
ก็รักความเปนอิสระ  และมีความตองการหนาที่ของผูบริหารจึงตองปรับเปาหมายขององคการให
สอดคลองกับเปาหมายของบุคคลในองคการ 
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 สรุปเพื่อรอมชอมสองทฤษฎี  มีองคประกอบที่สําคัญ 4 ประการ  คือ 
  1)  การทําใหปรัชญาที่กําหนดไวบรรลุ 

  2)  การพัฒนาผูใตบังคับบัญชาใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ  
  3)  การใหความไววางใจแกผูใตบังคับบัญชา 
  4)  การใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมในการตัดสินใจ 

   2.3.4  ปจจัยการบริหาร 
    ปจจัยการบริหาร  ตามทัศนะของ ทองแถม  นาถจํานง  (2550, หนา 213-214)  แบงออกเปน 
17  ประการ  ดงัตอไปนี้ 

  1)  จุดมุงหมาย  การจะทํากิจสิ่งใดลวนตองมีจุดมุงหมายเปนอันดับแรก  การวางแผน 
การกําหนดนโยบาย  จําเปนตองมีจุดมุงหมายมากอน  จุดมุงหมายจึงมีความสําคัญในการบริหารมาก 
ฉะนั้น  ก็ยิ่งจําเปนตองสราง  “เปาหมาย”  รวมกันขึ้นมา  ถาปราศจาก “เปาหมายรวมกนั”  ก็จะไมมี
พลังอะไรมาดึงดูดใหกลุมคนมารวมกําลังกัน  แตหากไมมี “จุดมุงหมาย”  ก็เทากับวา  “พายแพตั้งแต
ยังไมไดสู” 
   2)  การวางแผน  การบริหารจําเปนตองมีแผนงานโครงการแลวปฏิบัตติามแผนนัน้ ๆ 
จะวางแผนไดอยางไร  และแผนที่วางนั้นดีแคไหน  เปนสวนสําคัญของการบริหารซึ่งเราตองให
ความสนใจอยางมาก 

  3)  การกําหนดนโยบาย  การวางแผนจัดเปนการกําหนดนโยบาย  แตการกําหนด
นโยบายไมจํากัดอยูเฉพาะการวางแผน  ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องการตัดสินใจ  เรื่องยุทธศาสตร
ลวนจัดเขาอยูในขายของการกําหนดนโยบาย 

  4)  การจัดองคการ  ประกอบดวยส่ิงที่เกี่ยวกับเรื่องโครงสรางและระบบการบริหาร 
อันเปนการจัดตั้งองคการแบบแผน  (static)  และการจัดตั้งองคการรูปธรรมไปดําเนินตามแผน 
อันเปนการจัดตั้งองคการแบบพลวัต  (dynamic) 

  5)  การบริหารงานบุคคล  คือการงานที่เกี่ยวกับบุคลากรทั้งหมด  เปนงานสําคัญ
เกี่ยวเนื่องกับผลแพชนะ มีเนือ้หาสลับซับซอนและเปนงานที่ลําบากยากเย็น 

  6)  การนําหรือการอํานวยการ  คืองานบัญชาการนั่นเอง  การบรหิารกับการอํานวยการ
เกิดขึ้นพรอมกัน  เมื่อมีการบริหารก็ตองมีการอํานวยการหรือการนํา 

  7)  การประสานงาน  ความสมัครสมานสามัคคีปรองดองเปนสิ่งสําคัญในการทํางาน 
ไมวาจะเกิดความขัดแยงประการใดก็ตาม  ตองรีบแกปญหาอยางเหมาะสมและรวดเร็ว  อยาให
กระทบกระเทือนการดําเนินงาน ดังนั้นจึงจําเปนตองมีการประสานงานที่ดี 
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  8)  การตรวจสอบ  บางแหงก็เรียกวาการควบคุม  หรือการรายงาน  ซ่ึงก็คือการติดตาม
ตรวจสอบ  เพื่อประกันใหการงานดําเนินไปตามปกติและมีประสิทธิภาพนั่นเอง 

  9)  วัตถุปจจัย  รวมถึงงานดานคลังและพลาธิการ  การคลังก็คือเรื่องทุนทรัพย 
เร่ืองงบประมาณ สวนพลาธิการก็รวมถึงการจัดการดานพัสดุตาง ๆ 

  10)  กฎระเบียบเกี่ยวกับระบบระเบียบ  กฎเกณฑในการทํางานดานตาง ๆ ทั้งหมด 
รวมถึงกฎขอบังคับ  วินัย  บริหารโดยปราศจากกฎระเบียบยอมกอปญหาตาง ๆ ขึ้น 

  11)  ขวัญกําลังใจในการบริหารก็มีปญหาภาวะจิตใจของบุคลากรเชนกัน  ดังนั้น
จึงตองมีการทํางานความคิด  มีแรงจูงใจ  เพื่อเสริมสรางความกระตือรือรนอยูเสมอ  

  12)  ขาวสารหรือการสื่อสารขอมูล  การบริหารจําเปนตองพึ่งการสื่อสารขอมูล 
การสื่อสารขอมูลก็ตองมีการบริหารการสื่อสารขอมูลกินความไปถึงการติดตอส่ือสาร  การวิเคราะห
ขาวสาร  การใชขอมูล  เปนตน 

  13)  การประชาสัมพันธ  งานประชาสัมพันธมีทั้งตอภายในและตอภายนอก 
  14)  การบริหารสํานักงาน  สํานักงานคือ  กองบัญชาการนั่นเอง  การจัดการ 

“กองบัญชาการ”  จะมีความหมายสงผลกระทบถึงการบริหารทั้งหมด  
  15)  การปฏิรูป  การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพัฒนางานดานตาง ๆ เพื่อใหเกิด

ประสิทธิภาพดียิ่ง ๆ ขึ้น เปนสิ่งจําเปนการปฏิรูปเปนการยกระดับความกาวหนานั่นเอง 
  16)  ผลงาน   หมายถึงผลงานที่ เปนจริง   และประสิทธิผลของการทํางาน

ซ่ึงมีหลายแงมุม เชนผลงานทางดานเศรษฐกิจ ผลงานดานสังคม เปนตน 
  17)  การศึกษาคนควา  เปนปจจัยสําคัญอยางยิ่งที่จะนําพาไปสูความสําเร็จ 

   เสาวนิตย  ชัยมุสิก  (2544, หนา 4)  กลาวไววา  ปจจัยการบริหารที่จะสงผลใหโรงเรียน
ประสบผลสําเร็จสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรและบุคลากร  สามารถเพิ่มความเปน
มืออาชีพ  ใหแกผูบริหารโรงเรียน  ครู  สามารถพัฒนาหลักสูตรทองถ่ินเพิ่มการมีสวนรวมของชุมชน  
จะนําไปสูการเพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผูเรียน  และสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคใหแกผูเรียนและ

การบริหารจะประสบผลสําเร็จบรรลุวัตถุประสงคตามที่สถานศึกษาตั้งไว  ควรประกอบปจจัย
การบริหารโรงเรียนในดานตาง ๆ ดังนี้ 
  1)  ดานโครงสรางและนโยบายของโรงเรียน  (Structure)  หมายถึง  สภาพแวดลอม
ภายในของโรงเรียนในดานโครงสราง  นโยบาย  เปาหมายระยะสั้น  ระยะยาว  ระเบียบ  วิธีปฏิบัติ  
กฎเกณฑ  และเครือขายการสื่อสารของโรงเรียนที่เปนจุดแข็ง  จุดออนของโรงเรียน  เชน  ผูบริหาร
และครู  สรางความสัมพันธที่ดีกับชุมชนในการรวมกันจัดและพัฒนาการศึกษา  โดยการกําหนด
บทบาทการมีสวนรวมกับผูปกครอง  ชุมชน  องคกรภาครัฐและเอกชน  ในการจัดและพัฒนาการศึกษา  
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โดยใหมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย  วางแผนดําเนินงานและประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน 
  2)  ดานการบริการและผลผลิต  (Service  and  Product)  เปนการพิจารณาถึง
ประสิทธิภาพและความสามารถของการใหบริการทางการศึกษาของโรงเรียนไดครอบคลุม  ทั่วถึง
ในเขตพืน้ที่บริการใหโอกาสในสิทธิความเสมอภาคทางการศึกษา  หลักสตูรตอบสนองความตองการ
ของเด็กดอยโอกาสเด็กที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะหรือไม  และมีนักเรียนออกกลางคันมากนอยเพียงใด 

  สวนของผลผลิต  ดูที่คุณภาพนักเรียนที่จบการศึกษาออกไปวามีคุณภาพ

ตามเกณฑมาตรฐานตัวช้ีวัดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาในระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของ

หนวยงานตนสังกัดมากนอยเพียงใด  มีการจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตรการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  และตามความตองการของผูเรียนกับทองถ่ิน  เปนระบบและมีประสิทธิภาพ  กิจกรรม
การเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ  มีการจัดสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู  สงเสริม
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผูเรียน 
  3)  ดานปจจัยที่เกี่ยวกับปริมาณและคุณภาพของบุคคล  (Man)  เนนความพอเพยีง
และคุณภาพของบุคลากรที่ปฏิบัติในโรงเรียน  เชน  อัตราสวนครูตอนักเรียน  วุฒิ  ความเชี่ยวชาญ  
คุณธรรมจริยธรรม  คุณลักษณะที่พึงประสงค  มีการพัฒนาครูใหสามารถปฏิบัติงานในหนาที่
ไดเต็มศักยภาพ 
  4)  ดานประสทิธิภาพทางการเงิน  (Money)  ดูความสามารถในการบริหารงบประมาณ
คลองตัวไดประโยชนคุมคาและมีประสิทธิภาพ  จดัซื้อ  จัดจางเปนระบบ  โปรงใส 
    5)  ดานปจจัยที่เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงาน  (Material)  ดูปจจัยในโรงเรยีน             
ที่เอื้ออํานวยความสะดวกตอการเรียนของนักเรียนและการปฏิบัติงานการสอนของครู  มีขอมูลสารสนเทศ
เพื่อการเรียนรู  แหลงเรียนรูที่ผูเรียนสามารถเรียนรูไดดวยตนเองมีอาคารและสิ่งอํานวยความสะดวก
ตามเกณฑ 
   6)  ดานการบริหารจัดการ  (Management)  โดยพิจารณาประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ในโรงเรยีนคลองตัว  ลดขั้นตอน  สะดวก  รวดเร็ว  ตรวจสอบได  และมีการจัดระบบประกันคุณภาพ
ภายใน  ผูปกครอง  ชุมชน  องคกรภาครัฐและเอกชนมีสวนรวมในการจัดการตรวจสอบและพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียน 
    กลยุทธสําคัญสําหรับการนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
   กลยุทธสําคัญสําหรับการนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชให

ประสบผลสําเร็จนั้น  ควรดาํเนินการในเรื่องตอไปนี้  (อุทัย  บุญประเสริฐ, 2543, หนา  202-203) 
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  1)  การเผยแพรประชาสัมพันธแกผูที่เกีย่วของอยางทั่วถึง 
  2)  การกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาใหชัดเจน 
  3)  การสรรหา  คัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา  ควรใหไดคนมีความรูความสามารถ
เสียสละและเปนตัวแทนของกลุมตางๆ  อยางแทจริง 
  4)  จัดการฝกอบรม/สัมมนาใหคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู  ความเขาใจเรื่อง  
การบริหารและจัดการศึกษาและการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
  5)  การสนับสนุนใหครู  อาจารยไดปฏิบัติหนาที่รวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา
อยางใกลชิด 
   6)  การจัดใหมีเครือขายคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อแลกเปลี่ยนความรู  ประสบการณ
และความรวมมือกัน 
  7)  จัดใหมีการกําหนดมาตรฐานของคณะกรรมการสถานศึกษา  และกํากับดูแล
ติดตาม  ตรวจสอบการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาอยางใกลชิด 
  8)  การพิจารณาใหสวัสดิการ  และการบริการพิเศษแกคณะกรรมการสถานศึกษา
ตามที่สมควร  เหมาะสมและชอบธรรม 
   ปญญา  แกวกียูร  และสุภัทร  พันธพัฒนกุล  (2545, หนา  11-12)  ไดกลาวถึง  ยุทธศาสตร
การดําเนินงานการบริหารจัดการศึกษาที่ใชโรงเรียนเปนฐานใหบรรลุผลวาจําเปนจะตองกระจายอํานาจ

และพัฒนาสถานศึกษาดังนี้ 
  1)  ดําเนินการใหสถานศึกษาพัฒนาวิสัยทัศน  พันธกิจ  ภารกิจ  เปาหมายและ
วิธีดําเนินการของสถานศกึษาอยางชัดเจนที่มุงสูการปฏิบัติอยางแทจริงมิใชจัดทําเพื่อเสนอผูบังคับบัญชา

รับทราบและชื่นชม  ความสําเร็จอยูที่การปฏิบัติตามแผน  มิใชการนําเสนอผล 
  2)  ใหสถานศึกษามีทีมงานที่มีคุณภาพหลากหลาย  จะตองมีคณะทํางานทั้งแนวตั้ง
และแนวนอน  โดยคณะครูเปนผูนํา  ภายใตการกํากับดูแลของผูบริหารโรงเรียนที่มีภาวะผูนําสูง
เปดกวางใหครูและผูปกครองมีสวนรวมเปนสมาชิก  จัดระบบการสื่อสาร  และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ที่ทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  รับรูและชื่นชมผลงานรวมกัน 
  3)  พัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาใหเปนมืออาชีพ  ทั้งในดานมาตรฐานวิชาชีพ  
คุณธรรม  จริยธรรม  มีความสามารถ  และทักษะ  ทั้งในดานหนาที่และกระบวนการมีการพัฒนา
ตนเองใหทันสมัยในวิชาชีพอยางตอเนื่อง 
  4)  การพัฒนาระบบขาวสารขอมูลในสถานศึกษา  สถานศึกษาตองมีกลไก
ในการจัดระบบขาวสารขอมูล  มีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย  สื่อสารไดหลายทาง  รวมทั้ง
การประชาสัมพันธเผยแพรขาวสารขอมูลไปยังผูปกครองและชุมชนภายนอกดวย 



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

33 

  5)  ใหเกียรติและยกยองครูเพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  เชน  การจัดทําปาย  
หรือใหคําชมเชย  การจัดเลี้ยงในวาระตาง ๆ การใหเกียรติบัตร  การเสนอเขาประกวดผลงาน  
รวมทั้งการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน  เปนตน 
  6)  ยกยองผูบริหารสถานศึกษาที่เปนมืออาชีพ  ผูบริหารสถานศึกษาที่ประสบ
ความสําเร็จสามารถอํานวยความสะดวกและผลักดันใหการปฏิรูปการศึกษากาวหนาประสบ

ความสําเร็จ  สามารถประสานพลังของกลุมตาง ๆ ไดเปนอยางดีโดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางศรัทธา
ที่ทําใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหผูเรียนรูวิธีเรียนครูเปลี่ยนวิธีสอนจัดบรรยากาศที่เอื้ออํานวย

ตอการเรียนรู  ผูบริหารสถานศึกษาดังกลาวจะตองไดรับการยกยองสรรเสริญในรูปแบบตาง ๆ 
  7)  มีการประชาสัมพันธที่ดี  การดําเนินงานของสถานศึกษาจะตองประชาสัมพันธ
ทุกดานในดานวิชาการจะตองประสานสัมพันธกับผูปกครองอยางตอเนื่อง  การพัฒนาดานอื่น  เชน  
การพัฒนาแหลงเรียนรู  การจัดภูมิทัศนภายในโรงเรียน  การจัดบริการที่ดี  เชน  โครงการอาหารกลางวัน  
จําเปนตองประชาสัมพันธใหทั่วถึงและตอเนื่อง 
   บุญมี  เณรยอด  (2546, หนา 17 – 21)  ไดกลาวถึงกลยุทธสําคัญที่จะทําใหการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานประสบความสําเร็จ  ไดแก 
  1)  การกระจายอํานาจ  (Decentralization)  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่มี
ประสิทธิผลตองเปนการกระจายอํานาจไปใหผูมีสวนไดสวนเสีย  ซ่ึงไดแก  คณะกรรมการโรงเรียน
และคณะอนุกรรมการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจมากที่สุด  เมื่อเริ่มนําการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานไปปฏิบัติ  แตละโรงเรียนจะตองมีการตั้งคณะกรรมการโรงเรียนขึ้น  ซ่ึงอาจกําหนดรูปแบบ
มาจากสวนกลางจากเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียนกําหนดเองก็ไดโดยสวนใหญแลวคณะกรรมการ

โรงเรียนจะประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน  ครู  ผูปกครองและบุคลากรอื่น ๆ ซ่ึงไดมาจากการเลือกตั้ง
ของแตละกลุมวิชาชีพ  บางโรงเรียนคณะกรรมการมีอํานาจตัดสินใจ ในเรื่องตาง ๆ แตบางโรงเรียน
คณะกรรมการเปนเสมือนที่ปรึกษาผูบริหารโรงเรียน  มีอํานาจตัดสินใจ  เมื่อเร่ืองผานการพิจารณา
ของคณะกรรมการโรงเรียนแลว  คณะกรรมการโรงเรียนหรือผูบริหารโรงเรียนมักจะตั้งคณะอนุกรรมการ  
(Subcommittees)  ขึ้นมากี่คณะแลวแตจะเห็นสมควร  (ปกติมี  3 – 12  คณะ)  โดยใหรายงานหรือ
ขึ้นตรงตอคณะกรรมการโรงเรียน  คณะอนุกรรมการจะไดรับมอบหมายทํางานในเรื่องหลัก ๆ 
ในโรงเรียน  คณะอนุกรรมการบางคณะที่เกี่ยวของกับเรื่องหลักสูตรและการสอนอาจมีสมาชิกเฉพาะ
ผูที่ เปนครูก็ได  แตคณะอนุกรรมการบางคณะที่เกี่ยวของกับประชาสัมพันธเทคโนโลยีและ

ส่ิงอํานวยความสะดวก  ควรจะตองประกอบดวยครู  ผูปกครองและผูแทนชุมชน  คณะอนุกรรมการเหลานี้
ตองมีการแตงตั้งอยางเปนทางการ  มีการกําหนดจํานวนสมาชิกและมีเวลาประชุมสม่ําเสมอ  
จุดสําคัญคือโรงเรียนตองมอบหมายอํานาจการตัดสินใจบางอยางใหคณะอนุกรรมการและ
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ตองเปนเรื่องที่สงผลตอการเรียนการสอนเทานั้น  เชน  การซื้ออุปกรณการศึกษา  การขยายเวลาเรียน  
เพื่อใหมีเวลาสําหรับครูไดประชุมวางแผนสัปดาหละ  1  คร้ัง  หรือการลดวันเรียนลงใน  1  ภาคเรียน
เพื่อใหมีวันเวลาสําหรับการประชุมผูปกครอง  เปนตน 
  2)  การเนนที่การพัฒนาวิชาชีพครู  (Stress  Professional  Development)  การพัฒนา
วิชาชีพครูในโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จนั้นจะเปนการพัฒนาในภาพรวมทั้งโรงเรียนและ

เปนการพัฒนาระหวางปฏิบัติงานโดยมีแผนการพัฒนาตอเนื่องเปนแผนระยะยาว  มีการติดตามผล
รูปแบบการพัฒนานั้นอาจเปนการสงครูกลุมหนึ่งไปรับการอบรมจากภายนอกแลวมาขยายผลใหครู

ทั้งโรงเรียนมีการนิเทศและแลกเปลี่ยนความรูระหวางครูดวยกันระหวางปฏิบัติงานหรือมีโครงการ

เชิญวิทยากรภายนอก  เชน  จากมหาวิทยาลัยหรือจากเขตการศึกษามาใหความรูเกี่ยวกับการเรียนการสอน
และการสาธิตการสอนแบบใหมหรือเชิญนักบริหารจากภาคธุรกิจมาใหความรู  เรื่อง  การประชุม
กลุมยอย  เทคนิคการตัดสินใจสั่งการ  นอกจากทักษะการเรียนการสอนและ  ทางโรงเรียนตองพัฒนาครู
ใหมีทักษะในการบริหารและตัดสินใจดวย  เชน  การตัดสินใจเปนกลุม  การสรางฉันทามติ  การแกปญหา
ความขัดแยงรวมทั้งทักษะภาวะผูนํา  เชน  การดําเนินการประชุมการบริหารงบประมาณ  การสัมภาษณ  
ผูที่รับการฝกอบรมและพัฒนานั้น  นอกจากจะเปนตัวครูทุกคนแลวยังตองมีการอบรมหรือพัฒนา
ใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย  (Stakeholders)  ที่เกี่ยวของดวย  เชน  คณะกรรมการโรงเรียน  ผูบริหาร  
เจาหนาที่และบางกรณีอาจรวมถึงผูแทนนักเรียนดวยโรงเรียนที่ไมคอยประสบความสาํเร็จนัก  
การพัฒนามักจะเปนการพัฒนาเฉพาะเรื่องหรือเฉพาะบุคคล  มักจะเปนการอบรมระยะสั้น ๆ 
แลวขาดการนําไปปฏิบัติและติดตามผล  โรงเรียนเหลานี้  มักขาดแผนพัฒนาบุคคล  ผูบริหาร  
มักจัดสรรงบประมาณ  สําหรับการอบรมเปนครั้งคราวไป  ไมไดมีการวางแผนระยะยาวและแผน
ในภาพรวมวาใครควรไดรับการพัฒนาในเรื่องใดบางและเมื่อไร 
 3)  การเผยแพรสารสนเทศ  (Disseminate  Information)  การเผยแพรสารสนเทศ
ควรเปนการดําเนินการเพื่อใหผูมีสวนไดเสียไดรับรูเร่ืองที่เกี่ยวกับโรงเรียนใหมากทีสุ่ด  เพราะในอดตี
สารสนเทศมักจะมาจากหนวยงานกลางตรงไปยังโรงเรียน  แลวยอนกลับไปหนวยงานกลางอีก  
โดยที่ครูในโรงเรียนหรือผูปกครองไมมีโอกาสไดรับรูเลย  การเผยแพรสารสนเทศในโรงเรียนที่บริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เนนการที่บุคลากรที่เกี่ยวของและชุมชนจะตองไดรับรู  ผลการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนใหมากที่สุด  วิธีการเผยแพรสารสนเทศที่นิยมใชอาจใชรูปแบบตอไปนี ้ เชน  ใชงานกลุม  
(Work  Group)  โรงเรียนตองสรางเครือขาย  (Network)  ของงานกลุมโดยปกติครูแตละคน
จะเปนคณะทํางานหรือสมาชิกในกลุมงานตาง ๆ 2  หรือ  3  คณะขึ้นไป  การใหขอมูลสารสนเทศ
ผานกลุมงาน  จะทําใหมีการรับรูขาวสารทั่วทั้งโรงเรียน  บางโรงเรียน  มีขอกําหนดใหมีการประชมุ
ในระดับหมวดวิชาหรือกลุมชั้นทันทีหลังจากการประชุมหัวหนางาน  ทั้งนี้เพื่อที่จะกระจายสารสนเทศ
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ไปยังทุกคนอยางรวดเร็วและไดรับผลยอนกลับ  (Feedback)  ไดทันการบางโรงเรียนจัดชั่วโมงประชุม
ไวทุกเชาเพื่อใหครูและเจาหนาที่ในแตและแผนก  ไดประชุมปรึกษาหารือกันกอนลงมือทํางาน
ซึ่งทําใหครูไดรับรูเรื่องที่กําลังเปนที่สนใจทั่วถึงและเกิดความรูสึกมีสวนรวมมากขึ้นใชวิถี

การกระจายสารสนเทศออกนอกโรงเรียน  (Outreach)  โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จคือโรงเรียน
ที่จัดใหมีการสื่อสารอยางเปนระบบระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและชุมชน  โรงเรียนจึงควรมี
การสํารวจความพึงพอใจของผูปกครองและชุมชนเปนรายป  เพื่อวางแผนดําเนินงานในปตอไป
โรงเรียนตองจัดใหมีการพบปะหรือส่ือสารกับผูปกครอง  เชน  การประชุมผูปกครองและครูการจัด
ใหผูปกครองเขาเรียนหลักสูตรระยะสั้น  เชน  คอมพิวเตอร  หรือกิจกรรมทางคณิตศาสตรระหวาง
นักเรียนและผูปกครอง  บางโรงเรียนมีการจางบุคลากร  เพื่อทําหนาที่ประสานงานระหวางโรงเรียน
และผูปกครอง 
  การใหขอมูลปอนกลับ  (Feedback)  เปนวิธีการที่อาจใชไดเปนอยางดีโดยโรงเรียน
ตองทําการรวบรวมขอมูลการดําเนินงานของโรงเรียนแลวทําออกเปนสารสนเทศ  เชน  ผลงานนักเรียน  
ผลการดําเนินงาน/โครงการของโรงเรียน  ผลการเรียนของนักเรียน  ซ่ึงอาจทําในรูปของแฟมสะสมงาน  
(Portfolio)  หรือบันทึกในลักษณะตาง ๆ  แลวหาวิธีนําเสนอใหผูปกครองรับทราบ  และใหขอมูลปอนกลับ  
เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไปหรืออาจใหขอมูลขาวสาร  โดยผานระบบ
คอมพิวเตอรออนไลน  (On-line  Computer)  การเขียน  Homepages  หรือ  Website  ในเครือขาย  
Internet  เพื่อใหผูปกครองและชุมชนไดเขาไปศึกษาขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนได  ประเมินผล  
โดยใหนักเรียน  มีความรูและพฤติกรรมเปนไปตามหลักสูตรในที่สุด 
  4)  การใหรางวัล  (Reward Accomplishment)  การใหรางวัลแกบุคคลและกลุมตาง ๆ  
ในโรงเรียนอยางเหมาะสมซึ่งอาจจัดไดหลากหลาย  เชน  การใหรางวัลเปนเงินการใหเปนคาตอบแทน  
การใหเปนคาใชจายในการพัฒนาบุคลากร  บางโรงเรียนใหคาตอบแทนแกคณะกรรมการโรงเรียน  
รางวัลที่ไมเปนตัวเงินที่อาจจัดให  เชน  การใหคําปรึกษา  (Mentoring)  บันทึกแสดงความซาบซึ้ง
จากผูบริหารโรงเรียน  การเลี้ยงอาหารเปนกรณีพิเศษและการใหโลรางวัล 
     ในการใหรางวัลนั้นจําเปนตองดูความเหมาะสมของผูรับรางวัลดวย  เพราะ
สมาชิกแตละคนนั้นมีความตองการที่แตกตางกัน  บางคนตองการการยอมรับบางคนตองการ
คาจางเพิ่มบางคนตองการลดคาบสอน  บางคนตองการตําแหนงเปนผูนําซึ่งผูบริหารตองเลือก
ใหรางวัลตามโอกาส  และในปริมาณที่เหมาะสมดวย  การใหรางวัลและแรงจูงใจที่เหมาะสมเปน
ส่ิงสําคัญอยางยิ่งที่มีสวนชวยนําไปสูการประสบความสําเร็จในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
   กลาวโดยสรุป  การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามความตองการจําเปนของโรงเรียน
และทองถ่ินโดยการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย  (Stakeholders)  ไดแก  คณะกรรมการสถานศึกษา  
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ประกอบดวย  ผูบริหารสถานศึกษา  ครู  ผูปกครอง  สมาชิกในชุมชน  นักเรียน  และองคกรอื่น ๆ 
มารวมพลังกันในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยากรและดําเนินการพัฒนากิจกรรม/
งานของสถานศึกษาในระยะสั้น  และระยะยาวอยางมีประสิทธิภาพ 
   การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะมีผลชัดเจนมากขึ้นเมื่อผูบริหารมีความรูความสามารถ  
มีภาวะผูนําสงู  สามารถสรางทีมงานที่เขมแข็ง  และมีการพัฒนาทีมงานใหมีความสามารถในดานวิชาชีพ
และมีคุณธรรม  จริยธรรม  มีการประชาสัมพันธ  และการประสานงานกับผูปกครองและชุมชน
อยางตอเนื่อง  สรางขวัญและกําลังใจบุคลากรตามโอกาส  ผูวิจัยใชกรอบแนวคิดของอุทัย  บุญประเสริฐ  
(2542, หนา 154-156)  5  ประการดังนี้ 
    1)  หลักการกระจายอํานาจ  (Decentralization)  ซึ่งเปนการกระจายอํานาจ  
การจัดการศึกษาจากระทรวงและสวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด โดยมีความเชื่อวา  โรงเรียน
เปนหนวยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก 
  2)  หลักการมีสวนรวม  (Participation  or  Collaboration  or  Involvement)  เปดโอกาส        
ใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย  ไดมีสวนรวมในการบริหาร  ตัดสินใจและรวมจัดการศึกษา            
ทั้งครู  ผูปกครอง  ตัวแทนชุมชน  ตัวแทนศิษยเกา  และตัวแทนนักเรียน  การที่บุคคลมีสวนรวม               
ในการจัดการศึกษา  จะเกิดความรูสึกเปนเจาของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น 
  3)  หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน  (Return  Power  People)  ในอดีต
การจัดการศึกษาจะทํากันหลากหลายโดยครอบครัวและชุมชน  บางแหงก็ใหวัดหรือองคกรในทองถ่ิน
เปนผูดําเนินการ  ตอมามีการรวบรวมการจัดการศึกษาไปใหกระทรวงศึกษาธิการเพื่อใหเกิดเอกภาพ
และมาตรฐานทางการศึกษา  เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นมาก  ความเจริญกาวหนาตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็ว  
การจัดการศึกษาโดยสวนกลางเริ่มมีขอจํากัด  เกิดความลาชาและไมตอบสนองความตองการของผูเรียน  
และชุมชนอยางแทจริง  จึงตองมีการคืนอํานาจใหทองถ่ินและประชาชน ไดจัดการศึกษาเองอีกครั้ง 
  4)  หลักการบริหารตนเอง  (Self – Management)  ในระบบการศึกษาทั่วไป
มักจะกําหนดใหโรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติตามนโยบายของสวนกลาง  โรงเรียนไมมีอํานาจอยางแทจริง
สําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น  ไมไดปฏิเสธเรื่องการทํางานใหบรรลุเปาหมายและ
นโยบายของสวนรวม  แตมีความเชื่อวาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายนั้นทําไดหลายวิธี  
การที่สวนกลางทําหนาที่กําหนดนโยบายและเปาหมาย  แลวปลอยใหโรงเรียนมีระบบการบริหาร
ดวยตนเอง  โดยใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน  ซ่ึงอาจดําเนินการ  
ไดหลากหลายแนวทาง  ดวยวิธีการที่แตกตางกัน  แลวแตความพรอมและสถานการณของโรงเรียน  
ผลที่ไดนาจะมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิมที่ทุกอยางถูกกําหนดมาจากสวนกลาง  ไมวาจะโดยทางตรง
หรือทางออม 
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  5)  หลักการตรวจสอบและถวงดุล  (Check  and  Balance)  สวนกลางมีหนาที่กําหนด
นโยบายและควบคุมมาตรฐาน   มีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและ

การจัดการศึกษาเพื่อ ใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามกําหนดและเปนไปตามนโยบายของชาติ 
 

2.4  ขอบขายการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 
   2.4.1  ความเปนมา 
   ประวัติและพัฒนาการในการจัดการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา   ไดพบวา  
การจัดการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกานั้น  มีแบบของการบริหารจัดการที่แตกตางหลายหลาก
ในสวนตาง ๆ ของประเทศ  ไมมีแบบใดแบบหนึ่งเปนแบบมาตรฐานกลาง  ถึงแมวามีหลายสวนที่
คลายคลึงกัน  แตมีความแตกตางกันไปในแตละมลรัฐซึ่งจะมีการบริหารแบบรวมอํานาจและ
แบบที่กระจายอํานาจในการบริหารและจัดการศึกษาที่แตกตางกันไป  และมีการเปลี่ยนแปลง
ตามยุคสมัยอยูตลอดเวลา  คูบาล  (Cuban)  กลาววา  การบริหารที่เปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลามีลักษณะ
เปนพลวัต  (Dynamic)  ในยุคสมัยใดที่นิยมการวางอํานาจ  โครงสรางการบริหารดานการศึกษา
จะใหญโต  รัฐ  เขตการศึกษา  โดยเฉพาะในการบริหารงบประมาณและการปฏิบัติตาง ๆ ในโรงเรียน  
และเมื่อใดกระแสการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาเขามาแทนที่  อํานาจการควบคมุดแูลกจ็ะถกูมอบ
ไปยังหนวยงานบริหารที่เล็กลง  เชน  ในคณะกรรมการเขตการศึกษา  หรือมอบโดยตรงไปยังโรงเรียน  
แตโดยภาพรวมแลว  การบริหารจัดการจะสะทอนถึงความเปนอิสรเสรีเปนหลักกลาง  (L.Cuban,  
1990,  pp. 3 - 13) 
   ความคิดเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ไดรับอิทธิพลมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลกธุรกิจอุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จจากหลักการ  วิธีการและกลยุทธในการทาํใหองคการ
มีการมีประสิทธิภาพในการทํางาน  ทําใหผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ สรางกําไรและสรางความพึงพอใจ
แกลูกคาและผูเกี่ยวของยิ่งขึ้น 
   ในระหวางป  ค.ศ. 1960  ถึง 1979 ในวงการศึกษาในที่ตาง ๆ ของประเทศสหรัฐอเมริกา
ไดแสวงหานวตักรรมและวิธีการตาง ๆ มาใชในการดําเนินงาน  และในการดําเนินงานทางการศึกษา
เพื่อใหมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  ไดมีการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีจัดการเรียนการสอน
แบบใหม ๆ แตผลที่ไดยังไมเปนที่นาพอใจนักจนกระทั่งถึงชวงทศวรรษ 1980 ความสําเร็จในการพัฒนา
องคการทางอุตสาหกรรมและการพาณิชย  กลยุทธในการทําใหองคการมีประสิทธิภาพในการทํางาน  
ทําใหผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ  สรางกําไรและสรางความพึงพอใจแกลูกคาและผูเกี่ยวของ
ไดชัดเจนมาก  ประสบความสําเร็จเปนอยางมาก  ทําใหประชาชนเห็นวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ใหดีขึ้นนั้นตองปรับกระบวนการวิธีการทางศึกษาที่เคยเนนอยูแตในระดับการจัดการเรียนการสอน  
ไปสูการปรับปรุงและพัฒนาในระดับองคการและการบริหารของโรงเรียน  โดยมุงปรับโครงสราง
การบริหารโรงเรียนเสียใหม 
   กระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษาไปยังโรงเรียนใหมากขึ้น  จึงไดมีการนําวิธีการ
บริหารงบประมาณดวยตนเอง  (Self – Budgeting  School)  การพัฒนาหลักสูตรโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
(School Based Curriculum)  การพัฒนาบุคลากรโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School Based Staff) 
และการใหคําปรึกษานักเรียน โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School  Based  Counseling)  มาใช
ในการบริหารโรงเรียน  (Passmore, 1988,  p. 67) 
   โมแมน  และโฮลสเตทเตอร  (Mohrman  & Wohlstetter)  กลาววา  การกระทําใหการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานประสบความสําเร็จ  คณะกรรมการโรงเรียนจะตองมีอํานาจอยางแทจริง
ในการบริหารการเงิน  บุคลากรและหลักสูตร  แนวคิดดังกลาวเหลานี้เองไดกอใหเกิดการปฏิรูป
การบริหารจัดการโรงเรียนโดยกระบวนการตัดสินใจรวม  (Share  Decision  Making  Movement)  ขึ้น  
และในชวงปลายทศวรรษ  1980  ปรากฏวาไดมีการใชวิธีการและกระบวนการบริหารที่ใชโรงเรียน
เปนฐาน  (School  Based  Management)  เกิดขึ้นในหลายรูปแบบในประเทศสหรัฐอเมริกา  และ
ไดรับความนิยมแพรหลายไปยังประเทศตาง ๆ คอนขางกวางขวางมาก  (Mohrman & Wohlstetter  
1994,  p.  232) 
   การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School  Based  Management : SBM)  เปนยุทธศาสตรหนึ่ง
ของการพัฒนาการศึกษาโดยการถายโอนอํานาจการตัดสินใจจากรัฐหรือเขตพื้นที่การศึกษาไปยัง

สถานศึกษาตาง ๆ  การบริหารสถานศึกษาแบบ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School   Based  
Management : SBM)  จะทําใหผูบริหารสถานศึกษา  ครู  นักเรียนและผูปกครองเขามามีสวนรวม
ในกระบวนการจัดการศึกษามากขึ้นดวยการใหเขาเหลานั้นรับผิดชอบในการตัดสินใจในเรื่องงบประมาณ  
บุคลากรและหลักสูตร  นอกจากการมีสวนรวมตัดสินใจในเรื่องดังกลาวของครู  ผูปกครอง  และ
สมาชิกในชุมชนแลว  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School  Based  Management  :  SBM)   
ยังเพิ่มประสิทธิภาพของบรรยากาศการเรียนรูใหกับเด็กดวย  (สมศักดิ์  คงเที่ยง,  2542,  หนา 141) 
   เดวิด  (David)  ไดใหขอสรุปวา  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการปฏิรูปการศึกษาซึ่งการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  จะมีลักษณะที่สําคัญ สองประการดวยกัน  
คือโรงเรียนเปนหนวยสําคัญสําหรับการตัดสินใจ  ซ่ึงการตัดสินใจสั่งการที่ดี ควรอยูที่หนวยปฏบิัติ  
ดังนั้นจึงควรเพิ่มอํานาจในการบริหารและจัดการงบประมาณใหกับโรงเรียนมากขึ้นแลวลดการควบคุม

จากสวนกลางการมีสวนรวมและการมีความรูสึกเปนเจาของเปนปจจัยสําคัญสําหรับการปฏิบัติ

ความสําเร็จของการปฏิรูปไมใชเกิดจากการควบคุมจากภายนอก  หากแตเกิดจากการที่สมาชิก
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ใหความรวมมือกันในการตัดสินใจ  (Cheng, Yin Cheong, 1996, pp. 66 - 67)  จะเปนไดวา
การปฏิรูปการศึกษาและการกระจายอํานาจการศึกษากับการบริหารแบบมีสวนรวม  เปนหัวใจหรือ
เปนหลักสําคัญสําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
   นอกจากนี้การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  จะเนนในเรื่องลักษณะเฉพาะตัวของ
แตละโรงเรียนที่มีความหลากหลายแตกตางกันไป  การกระจายอํานาจและการมีสวนรวมเปนหลักสําคัญ  
การที่โรงเรียนจะบรรลุเปาหมายนั้นกระทําไดหลายวิธี   การบริหารควรมีความยืดหยุน  โดยใชโรงเรียน
ไดบริหารตนเองในสถานการณที่เปนจริง  เนื่องจากแตละโรงเรียนและชุมชนที่มีความแตกตางกัน
จึงไมเหมาะที่จะกําหนดใหใชวิธีการดําเนินงานหรือใชวิธีแกปญหาที่เหมือนกันตองกระจายอํานาจ

ใหโรงเรียนไดบริหารตนเองจึงจะเปนการบริหารที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  โดยฮอลและมิสเกล  
ไดกลาววาการกระจายอํานาจและการรวมอํานาจนั้น  เปนหลักการบริหารที่แตกตางกันอยางสิ้นเชิง  
การกระจายอํานาจนั้นเปนกลไกสําคัญสําหรับการปฏิรูปสําหรับระบบการบริหารสมัยใหมหลักพื้นฐาน

สําหรับการบริหารโรงเรียนก็คือ  การบริหารโรงเรยีนและการจัดการเรียนการสอนเปนเรื่องที่ลาชา  
และมักจะมีปญหาตาง ๆ โดยตรงจะทําใหการแกปญหานั้นมีประสิทธิภาพและทันตอเหตุการณ  
เปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการแกปญหา   มิใชเปนการหลีกเลี่ยงปญหา  โรงเรียนควรมีหนาที่คนหา
ปญหาและแกไขปญหาดวยตนเอง  ดวยวิธีการที่เหมาะสมของตนเองใหลุลวงและทําใหการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น  (Hoy & Miskel, 1991, p. 78) 
   กระทรวงศึกษาธิการ,  สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา  (2545, หนา 32-34)  ไดเสนอ
แนวทางการนําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชใหประสบความสําเร็จ  จะตองดําเนินการ
ในเรื่องตอไปนี้ 
   1)  ปรับโครงสรางและระบบการบริหาร  โดยกําหนดรูปแบบโครงสรางของโรงเรียน
ตามสภาพความตองการที่จําเปนของโรงเรียน  และมุงใหเกิดการกระจายอํานาจทั่วทั้งองคกร  และ
ใชหลักการบริหารคุณภาพโดยใหผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  เนนการทํางาน
เปนทีมโรงเรียนจะตองมีแผนพัฒนาระยะยาวเพื่อมุงเนนการแกปญหาใหตรงจุด 
  2)  การจัดหลักสูตรการเรียนการสอน  ใหโรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการเรียนรู  
โดยมีเปาหมายของการจัดการศึกษาเปนหลัก  จัดการศึกษารวมกับชุมชนและใหสอดคลองกับสภาพทองถ่ิน  
ใชภูมิปญญาทองถ่ินเขามาชวย  หลักสูตรตองมีมาตรฐานเปนตัวกําหนดคุณภาพผูเรียนใหสถานศึกษา
มีอิสระในการพัฒนาคุณภาพมากที่สุด  แผนพัฒนาโรงเรียนจะตองครอบคลุมเรื่องการจัดการเรียนรู  
ครูจะตองจัดการเรียนรูโดยมุงเนนผูเรียนเปนสําคัญ  วิเคราะหมาตรฐาน  การเรียนรูของสถานศึกษา  
เพื่อออกแบบกิจกรรมการเรียนรูใหผูเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานหลักสูตรที่กําหนด  และ
มีการประเมินผลตามสภาพจริง 
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  3)  การพัฒนาครูโรงเรียนตองเปดโอกาสใหครูมีเสรีภาพทางวิชาการ  โดยกลาคิด  
กลาทํา  กลาตัดสินใจ  โรงเรียนจะตองสนับสนุนใหครูมีโอกาสพัฒนาศักยภาพและผลงานสอน
โดยมุงเนนการทํางานรวมกันระหวางครูในโรงเรียน  ใหมีการแลกเปลี่ยนความรูกับบุคลากร
ในสถาบันอื่น ๆ พัฒนาตนเองไปสูครูมืออาชีพ  คือ  ใฝรู  พัฒนาตนเองใหมีความรูและมีความเชี่ยวชาญ
ในหนาที่ 
   4)  การบริหารจัดการเรื่องนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ  โรงเรียนตองจัดระบบ
สารสนเทศใหเปนระบบ  มีการพัฒนาฐานขอมูลโดยการประมวลผลขอมูล  มีการสื่อสาร
ประชาสัมพันธตาง ๆ มีการจัดหาและสงเสริมใหมีการผลิตและพัฒนาเทคโนโลยีทางการศึกษา  
พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีความรู  ทักษะในการนําเทคโนโลยีมาใชในการบริหาร
และจัดการเรียนการสอนไดเปนอยางดี  แสวงหาความรวมมือจากแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ มีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบริหารระบบสารสนเทศและนวัตกรรมเทคโนโลยี  เพื่อมีหนาที่รับผิดชอบในการดูแล
รักษาและพัฒนา 
  5)  การบริหารทรัพยากร  ใหมีคณะกรรมการเพื่อใหมีสวนรวมในการวางแผน  
พิจารณาการดําเนินงานการใชทรัพยากร  โดยใหมีการจัดสรรทรัพยากรที่ยืดหยุน  โดยมุงเนนประโยชน  
ที่จะทําใหเกิดคุณภาพแกผูเรียนเปนสําคัญ  การนําทรัพยากรไปใชยึดหลักการประหยัด  และคุมคา  
การบริหารงบประมาณตองโปรงใสตรวจสอบได  มีการสรางเครือขายการใหบริการและแลกเปลี่ยน
ทรัพยากรในโรงเรียนหรือระหวางโรงเรียน  และชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 
  6)  การประกันคุณภาพ  การจัดทําระบบประกันคุณภาพภายในใหเขมแข็ง

เพื่อพรอมรับการประเมินภายนอก  เพื่อใหโรงเรียนเปนที่วางใจ  และเชื่อมั่นของสังคมและผูรับบริการ  
โดยมีกระบวนการดําเนินการตามหลักการประกันคุณภาพ  การดําเนินการบริหารจัดการใหไปสู
เปาหมายที่สําคัญที่สุดของการจัดการศึกษา  คือ  ผูเรียนที่มีคุณภาพ  ซ่ึงแตละสถานศึกษาก็จะมีการพัฒนา
แตละฐานไปตามสภาพความพรอมและความตองการที่แตกตางกันไปรายละเอียดการบริหาร

โดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชประสบความสําเร็จ  สถานศึกษาจะตองดําเนินการในเรื่องตาง ๆ 
   2.4.2  แนวคิดเก่ียวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
   สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (2546,  หนา 9-11)  การบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานไดรับอิทธิพลมาจากวงการธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ประสบผลสําเร็จจากหลักการ  วิธีการ  
และกลยุทธ ในการทําใหองคกรมีประสิทธิภาพในการทํางาน  ทําใหผลการปฏิบัติงาน  มีคุณภาพ
สรางกําไร  และสรางความพึงพอใจแกลูกคาและผูที่เกี่ยวของมากขึ้น ในระหวางป  ค.ศ. 1960-2979  
ในวงการศึกษาของสหรัฐอเมริกาและประเทศตาง ๆ  ไดแสวงหานวัตกรรมมาใชในการปรับปรุงหลักสูตร
และวิธีการจัดการเรียนการสอนแบบใหม ๆ แตผลที่ไดยังไมเปน  นาพอใจนัก  จนกระทั่งป ค.ศ. 1980 
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เปนตนมาการศึกษาพบวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้นนั้น ตองปรับปรุงกระบวนการและ
วิธีการจัดการศึกษาที่เคยเนนแตเรื่องการจัดการเรียนการสอน ไปสูการปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริหารโรงเรียน  โดยมุงปรับระบบโครงสรางการบริหารโรงเรียนเสียใหม มีการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาไปยังโรงเรียนใหมากขึ้น 
   นอกจากแนวคิดในเรื่องการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา
แลว ยังเกิดกระแสเรื่องการตัดสินใจแบบมีสวนรวม  (Shared – Decision Making Movement)  ขึ้น
ในชวงเวลาเดียวกันและในชวงปลายที่ 1980  ไดมีการใชวิธีการและกระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนแหงแรกแลวแพรหลายไปยังประเทศอื่น ๆ ทั่วภูมิภาคของโลก  
เฉพาะในสหรัฐอเมริกามีการใชรูปแบบการบริหารแบบ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานถึง 
44  มลรัฐ  ในป  ค.ศ. 1993 
   อุทัย  บุญประเสริฐ  (2545, หนา 7)  คําวา  School  Based Management หรือ  (SBM) นั้น
เปนรูปแบบในการบริหารและการจัดการศึกษาที่ริเร่ิมขึ้นในประเทศอเมริกาในชวงทศวรรษที่ 1890 
ซ่ึงในภาษาไทยไมมีการบัญญัติเฉพาะที่แนนอนสวนมากนิยมเรียกทับศัพทวา  School  Based 
Management  หรือ เรียกยอ ๆ วา SBM โดย เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ  และคนอื่นๆ ไดเริ่มใชคําวา  
“การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน”  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนแนวคิดใหม  
ในการบริหารโรงเรียนที่เร่ิมขึ้นในประเทศอเมริกา แลวแพรหลายไปยังประเทศอื่น แนวคิดนี้ไดรับ
อิทธิพลมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจอุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จจากหลักการ

วิธีการและกลยุทธในการทําใหองคการมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ 
สรางกําไรและสรางความพึงพอใจแกลูกคาและผูเกี่ยวของจากความสําเร็จดังกลาวทําใหประชาชน

และผูเกี่ยวของเห็นวา  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้นนั้น  ตองปรับกระบวนการและวิธีการ
ไปสูการบริหารโดยการกระจายอํานาจไปยังโรงเรียนซ่ึงเปนหนวยปฏิบัติและใหผูมีสวนเกี่ยวของ

ไดมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษาอยางแทจริง  (อุทัย  บุญประเสริฐ, 2545, หนา 7) 
   ไดมีนักวิชาการหลายทานและองคการตาง ๆ หลายองคการไดใหความหมายและ
ลักษณะสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School based management)  ไวแตกตางกัน  
    สมาคมผูบริหารโรงเรียนในสหรัฐอเมริกา (American  Association  of  School  Administration)  
ไดใหความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานวาเปนกลยุทธในการปรับปรุงการศึกษา  
โดยเปลี่ยนแปลงอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจจากระดับรัฐหรือเขตการศึกษาไปยังแตละโรงเรียน  
โดยใหผูบริหาร  โรงเรียน  ครูนักเรียน  และผูปกครองมีอํานาจควบคุมกระบวนการจัดการศึกษามากขึ้น  
โดยมีหนาที่และรับผิดชอบตัดสินใจงบประมาณ  บุคลากร  และหลักสูตร  (Yin  Cheong  Cheng, 1996, 
p. 8) 
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   เดวิด  (David, 1989, pp. 45-53)  กลาววาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนแนวทางหนึง่ 
ในการปฏิรูปการศึกษา  โดยการกระจายอํานาจจัดการศึกษาไปยังโรงเรยีนใหมากขึน้  โดยมสีมมตฐิาน
วาการใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่มากขึ้นและมีผลผลิตดีขึ้น 
   เอ็ดเลย  (Edley,  1993,  p. 184)  กลาววา  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการใหชุมชน  
มีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น  ผูมีอํานาจการตัดสินใจในระดับโรงเรียนไมใชมีแตเพียง
ผูบริหารเทานั้น  แตยังมีตัวแทนคณะครูและผูปกครองรวมอยูดวย  คณะบุคคลเหลานี้มีอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตร  การจัดการเรียนการสอนกําหนดการสอนและตารางเวลาตาง ๆ  
การควบคุมวินัยนักเรียน  งานบุคลากรและงบประมาณ 
   กลาวโดยสรุป  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  หมายถึง  การบริหารที่เนนหลักการ
กระจายอํานาจจากสวนกลางใหโรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการดวยตนเอง  โดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษา  ผูบริหาร  ครู  รวมกันบริหารจัดการรวมกันคิด  ตัดสินใจ  มีสวนรวม  ทั้งในดานวิชาการ  
งบประมาณ  การบริหารบุคลากรและการบริหารทั่วไป  ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดตอการศึกษาและ
เปนไปตามตองการของประชาชนในทองถ่ิน 
   2.4.3  หลักการสําคัญในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
   จากแนวคิดของนักวิชาการดานการศึกษาไดใหความเห็นถึงหลักการในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ไวหลายแนวคิดดังนี้ 
   กลุมวิจัยและประเมินคุณภาพการศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ  (2545, หนา 8)  เห็นวา
หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  คือ 
   1)  การกระจายอํานาจ  (Decentralization)  ในการตัดสินใจดานวิชาการ  (หลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอน  งานบุคลากร  การบริหาร  งบประมาณ  และการบริหารทั่วไป 
  2)  การพัฒนาระบบสารสนเทศ  โดยการกระจายสารสนเทศจากสวนกลางสู
เขตพื้นที่และสถานศึกษา  รวมทั้งจากผูบริหารสูครู  ผูปกครอง  ชุมชน  และนักเรียน 
  3)  การพัฒนาความรูและทักษะ  ความรูและทักษะในการวางแผน  ภาวะผูนํา  และ
เทคนิควิธีการทํางานอื่นๆ 
  4)  การสรางแรงจูงใจ  ใหสถานศึกษามีอิสระในการสรางแรงจูงใจใหกับบุคคล             
ที่เกี่ยวของ 
  5)  การมีสวนรวม  (Participation)  สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย  
(เขตพื้นที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ครู  ผูปกครอง  ชุมชน  และนักเรียน)  มีสวนรวม
ในการตัดสินใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
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  6)  การตรวจสอบและความโปรงใส  (Accountability and Transparency) ผูมี             
สวนไดสวนเสีย  (Stakeholders)  ไดมีสวนรวมในการตดัสินใจในการบริหารและการจัดการศึกษา 
    นอกจากนี้  ดิเรก  วรรณเศียร  (2545, หนา 1)  เห็นวาหลักการสําคัญของการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ไดแก 
   หลักการกระจายอํานาจเปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังโรงเรียนและโรงเรียน
กระจายอํานาจไปยังทีมงานตาง ๆ ในโรงเรียนอยางทั่วถึง 
   อุทัย  บุญประเสริฐ  (2542, หนา 154-156)  ไดสรุปหลักการสําคัญของการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานไวอยางชัดเจน  5  ประการ  คือ 
  1)  หลักการกระจายอํานาจ  (Decentralization)  ซ่ึงเปนการกระจายอาํนาจการจัด
การศึกษาจากระทรวงและสวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด  โดยมีความเชื่อวาโรงเรียน
เปนหนวยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพฒันาการศึกษาของเด็ก 
 2)  หลักการมีสวนรวม  (Participation or Collaboration or Involvement)  เปดโอกาส
ใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย  ไดมีสวนรวมในการบริหาร  ตัดสินใจและรวมจัดการศึกษา
ทั้งครู  ผูปกครอง  ตัวแทนชุมชน  ตัวแทนศิษยเกา  และตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลมีสวนรวม 
ในการจัดการศึกษา  จะเกิดความรูสึกเปนเจาของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น 
 3)  หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน  (Return  Power  People)  ในอดีต
การจัดการศึกษาจะทํากันหลากหลายโดยครอบครัวและชุมชน  บางแหงก็ใหวัดหรือองคกรในทองถ่ิน
เปนผูดําเนินการ  ตอมามีการรวบรวมการจัดการศึกษาไปใหกระทรวงศึกษาธิการ  เพื่อใหเกิดเอกภาพ
และมาตรฐานทางการศึกษา  เมื่อประชากรเพิ่มขึ้นมาก  ความเจริญกาวหนาตางๆ เปนไปอยางรวดเร็ว  
การจัดการศึกษาโดยสวนกลางเริ่มมีขอจํากัด  เกิดความลาชาและไมตอบสนองความตองการของผูเรียน
และชุมชนอยางแทจริง  จึงตองมีการคืนอํานาจใหทองถ่ินและประชาชนไดจัดการศึกษาเองอีกครั้ง 
 4)  หลักการบริหารตนเอง  (Self – Management)  ในระบบการศึกษาทั่วไป
มักจะกําหนดใหโรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติตามนโยบายของสวนกลาง  โรงเรียนไมมีอํานาจอยางแทจริง
สําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น  ไมไดปฏิเสธเรื่องการทํางานใหบรรลุเปาหมายและ
นโยบายของสวนรวม  แตมีความเชื่อวาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายนั้นทําไดหลายวิธี  
การที่สวนกลางทําหนาที่กําหนดนโยบายและเปาหมาย  แลวปลอยใหโรงเรียนมีระบบการบริหาร              
ดวยตนเอง  โดยใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน  ซ่ึงอาจดําเนินการ 
ไดหลากหลายแนวทาง  ดวยวิธีการที่แตกตางกัน  แลวแตความพรอมและสถานการณของโรงเรียน  
ผลที่ไดนาจะมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิมที่ทุกอยางถูกกําหนดมาจากสวนกลาง  ไมวาจะโดยทางตรง
หรือทางออม 
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    5)  หลักการตรวจสอบและถวงดุล  (Check  and  Balance)  สวนกลางมีหนาที่กําหนด
นโยบายและควบคุมมาตรฐาน   มีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและ

การจัดการศึกษาเพื่อใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามกําหนดและเปนไปตามนโยบายของชาติ   
    กลยุทธสําคัญที่ทําใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประสบความสําเร็จ  ตามแนวคิด
ของ  Wohlstetter & Morhman  (1994)  และ  Odden & Wohlstetter  (1995)  ไดแก 
  1)  การกระจายอํานาจ  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่มีประสิทธิผล
ตองเปนการกระจายไปใหผูมีสวนไดสวนเสีย  ซ่ึงไดแกคณะกรรมการโรงเรียน  และคณะอนุกรรมการ
ไดมีสวนรวมในการตัดสินใจมากที่สุดเมื่อเริ่มนําการบริหาร  โดยใชโรงเรียนเปนฐานไปปฏิบัติ
แตจะโรงเรียนจะตองมีการตั้งคณะกรรมการโรงเรียน  (School  Council)  ขึ้น  ซ่ึงการกําหนดรูปแบบ   
มาจากสวนกลาง  จากเขตพื้นที่การศึกษาหรือโรงเรียนกําหนดเองก็ได สวนใหญแลวคณะกรรมการ
โรงเรียนจะประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน  ครู  ผูปกครองและบุคลากรอื่น ๆ ซ่ึงไดมาจากการเลือกตั้ง
ของแตละกลุมวิชาชีพ  บางโรงเรียนคณะกรรมการมีอํานาจตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ มาก  แตบางโรงเรียน
คณะกรรมการเปนเสมือนที่ปรึกษา  ผูบริหารโรงเรียนมีอํานาจตัดสินใจเมื่อเร่ืองผานการพิจารณา
ของคณะกรรมการโรงเรียนแลว 
 คณะกรรมการโรงเรียนหรือผูบริหารโรงเรียนมักจะตั้งคณะอนุกรรมการ   
(Sub-Committees)  ขึ้นจะตั้งกี่คณะแลวแตจะเห็นสมควร  (ปกติมี  3-12  คณะ)  โดยใหรายงานหรือ
ใหขึ้นตรงตอคณะกรรมการโรงเรียนคณะอนุกรรมการจะไดมอบหมายทํางานในเรื่องหลัก ๆ ของ
โรงเรียนคณะอนุกรรมการบางคณะที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและการสอน  อาจมีสมาชิกเฉพาะผูที่
เปนครูก็ไดแตคณะอนุกรรมการบางคณะที่เกี่ยวกับเรื่องหลักสูตรและการสอน  อาจมีสมาชิกเฉพาะผูที่
เปนครูก็ไดแตคณะอนุกรรมการบางคณะที่เกี่ยวของกับประชาสัมพันธ  เทคโนโลยีและสิ่งอํานวย
ความสะดวกควรจะตองประกอบดวยครู  ผูปกครอง  และผูแทนชุมชน  คณะอนุกรรมการเหลานี้
ตองมีการแตงตั้งอยางเปนทางการ  มีการกําหนดจํานวนสมาชิกและมีเวลาประชุมสม่ําเสมอ 
 จุดสําคัญก็คือโรงเรียนตองมอบหมายอํานาจตัดสินใจบางอยางใหคณะอนุกรรมการ

และจะตองเปนเรื่องที่สงผลตอการเรียนการสอนเทานั้นเชนการซื้ออุปกรณการศึกษา  การขยายเวลาเรียน
เพื่อใหมีเวลาสําหรับครูไดประชุมวางแผนสัปดาหละ 1 คร้ัง  หรือการลดวันเรียนลงใน  1  ภาคเรียน  
เพื่อใหมีวันเวลาสําหรับการประชุมผูปกครอง  เปนตน 
   2)  การเนนที่การพัฒนาวิชาชีพครู  การพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จนั้น  จะเปนการพัฒนาในภาพรวมทั้งโรงเรียน  และเปนการพัฒนาระหวางปฏิบัติงาน  
โดยมีแผนการพัฒนาตอเนื่องเปนแผนระยะยาวและมีการติดตามผลที่แนนอน  การพัฒนานั้น
อาจเปนการสงครูกลุมหนึ่งไปรับการอบรมจากภายนอกแลวมาขยายผลใหครูทั้งโรงเรียน  มีการนิเทศ  
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และแลกเปลี่ยนความรูระหวางครูดวยกันระหวางปฏิบัติงาน  หรือมีจากเขตการศึกษา  มาใหความรู
เกี่ยวกับการเรียนการสอนและวิชาการ  การสาธิตการสอนแบบใหม ๆ หรือเชิญนักบริหารจากภาคธุรกิจ
มาใหความรูเร่ืองการประชุมกลุมยอย  เทคนิคการตัดสินใจสั่งการ  เปนตน 
   นอกจากทักษะการเรียนการสอนแลว  ทางโรงเรียนตองพัฒนาครูใหมีทักษะในการบริหาร
และตัดสินใจดวย  เชน  การตัดสินใจเปนกลุม  การสรางฉันทามติ  การแกปญหาความขัดแยง ฯลฯ  
รวมทั้งทักษะภาวะผูนํา  เชน  การดําเนินการประชุม  การบริหารงบประมาณ  การสัมภาษณ ฯลฯ  
ผูที่รับการฝกอบรมและพัฒนานั้น  นอกจากจะเปนตัวครูทุกคนแลว  ยังตองมีการอบรมหรือพัฒนา
ใหแกผูมีสวนไดสวนเสีย  (Stakeholders)  ที่เกี่ยวของดวย  เชน  คณะกรรมการโรงเรียนผูบริหาร
เจาหนาที่ 
   2.4.4  รูปแบบของการบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน 
   การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในภาคปฏิบัติจริงนั้น   เปนการบริหารงาน
โดยคณะกรรมการโรงเรียน  (School  Council)  โดยคณะกรรมการโรงเรียนจะมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจ
เก่ียวกับเรื่องการดําเนินเปาหมายของโรงเรียน วิชาการ งบประมาณและบุคลากร  ซ่ึงคณะกรรมการ
โรงเรียนจะประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ตัวแทนครู ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนจากเขตการศึกษา  
ตัวแทนจากสหภาพครู  และตัวแทนนักเรียน  จากการศึกษารูปแบบของการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  พบวามีแบบที่สําคัญอยางนอย  4  รูปแบบ  ดังนี้  (อุทัย  บุญประเสริฐ, 2543, หนา 65-71) 
      1)  รูปแบบที่มีผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก  (Administrative Control)  เกิดจากแนวคิด
ในการกระจายอํานาจดานการบริหารทั่วไป  ดานการเงิน  ดานบุคลากร  และดานวิชาการใหแก
ผูบริหารโรงเรียน  เพื่อใหการบริหารโรงเรียนนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้นในระยะแรก  ผูบริหาร
จะใชวิธีขอคําปรึกษาอยางไมเปนทางการจากครู  ผูปกครอง  นักเรียนหรือ  ผูแทนชุมชน  ดังนั้น
คณะกรรมการโรงเรียนที่ตั้งขึ้นมักจะมีบทบาทสําคัญ  อยูที่การเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาของ
ผูบริหารโรงเรียนนั้นเอง  ผูบริหารโรงเรียนจะเปนประธานและเจาหนาที่เขตการศึกษาเปนกรรมการ
โดยตําแหนง  สวนคณะกรรมการอื่น ๆ มาจากการเลือกตั้งของกลุมบคุคลแตละประเภทในการกาํหนด
นโยบาย  การวางแผนการหาแนวทางแกปญหาและการดําเนินงานของโรงเรียนคณะกรรมการ
จะมีบทบาทในการรวมเสนอความคิดเห็นแตอํานาจในการตัดสินใจขั้นสุดทายยังคงอยูที่ผูบริหาร

โรงเรียน 
  2)  รูปแบบที่มีครูเปนหลัก  (Professional  Control)  การบริหารตามแนวนี้ตัวแทน
คณะครู  จะมีสัดสวนมากที่สุดในคณะกรรมการโรงเรียน  การจัดคณะกรรมการแบบนี้เกิดจาก
แนวคิดที่วา  ครูเปนผูใกลชิดนักเรียนมากที่สุดครูเปนผูปฏิบัติจึงยอมจะรับรูปญหาทุกอยางไดดีกวา  
และถามีโอกาสตัดสินใจก็จะสามารถแกปญหาไดตรงตามจุดมากที่สุด 



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

46 

  3)  รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก  (Community  Control)  จุดประสงคของ
แบบการบริหารที่ควบคุมโดยชุมชน  คือการเพิ่มความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแกชุมชน  และ
ผูปกครองและเพื่อใหผูรับบริการศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาที่จัดใหมากที่สุด  แนวคิดสําคญั
ก็คือหลักสูตรของโรงเรียน  ควรตอบสนองความตองการ  คานิยมของผูปกครองและชุมชนทองถ่ิน
มากที่สุด  คณะกรรมการโรงเรียนจึงมีสัดสวนจํานวนตัวแทนผูปกครองและชุมชนมากที่สุด 
  4)  รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก  (Professional  Community  Control)  
แนวคิดของรูปแบบการบริหารลักษณะนี้มีความเชื่อวาทั้งครูผูปกครองตางมีความสําคัญในการจัด

การศึกษาใหแกเด็ก ครูจะไดรับรูคานิยมและความตองการของผูปกครอง ในขณะเดียวกันผูปกครอง
ก็มีโอกาสชวยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูดวยสัดสวนของผูแทนครู  และผูแทนจาก
ผูปกครอง/ชุมชนจะมีเทา ๆ กันในคณะกรรมการโรงเรียน 
    2.4.5  รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการบริหารสถานศึกษา 
   อุทัย  บุญประเสริฐ  (2543, หนา 191 – 193)  ไดกลาวถึงการประยุกตใชแนวคิดการบริหาร
สถานศึกษาแบบที่ใชโรงเรียนเปนฐาน  จากการศึกษาถึงรูปแบบการดําเนินงานที่คาดวานาจะเปนไปได
และเหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนไทยและสังคมไทย  พบวา  ไมมีรูปแบบใดที่เปนแบบเดียวที่ตายตัว  
สถานศึกษาตองเลือกใชใหเหมาะสมกับสภาพของโรงเรียนใหสอดคลองกับความพรอมของโรงเรียน  
ใหรับกับขั้นตอนและระดับการพัฒนาในการบริหารจัดการของแตละโรงเรียนหรือในแตละสถานศกึษา

ซ่ึงมีถึง  5  รูปแบบดังนี้ 
 1)  รูปแบบที่มกีารบริหารจัดการโดยมีชุมชนเปนหลัก 
 2)  รูปแบบที่มกีารบริหารจัดการโดยมีผูบริหารเปนหลัก 
 3)  รูปแบบที่เปนโรงเรียนในกํากับของรัฐ 
 4)  รูปแบบทีบ่ริหารโดยองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
 5)  รูปแบบที่ใหเอกชนดําเนนิการหรือดําเนินการแบบเอกชน 

   แตรูปแบบที่เหมาะสมกับบริบทกฎหมายการศึกษาของไทยที่กําหนดไวในมาตรา 40  
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  
ในปจจุบัน  คือรูปแบบที่มีการบริหารจัดการ  โดยมีชุมชนเปนหลักหรือควบคุมโดยชุมชนนั้นคือ
การคืนอํานาจการบริหารจัดการสถานศึกษาใหแกชุมชนในทางปฏิบัติจะเปนการเพิ่มความรับผิดชอบ

ในการจัดการศึกษาใหชุมชน  และผูปกครอง  โดยมีความเชื่อวาแนวทางดังกลาวนาจะทําใหผูบริหาร
บริการการศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาที่จัดใหมากที่สุด  หลักสูตรของโรงเรียน
จะตอบสนองความตองการ  และคานิยมของผูปกครอง  ตอบสนองชุมชนและทองถิ่นมากที่สุด  
ในคณะกรรมการโรงเรียนจะมีสัดสวนจํานวนตัวแทนผูปกครอง  และชุมชนมากที่สุด  คณะกรรมการ
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โรงเรียนควรประกอบดวย  กรรมการซึ่งเปนตัวแทนจากกลุมตาง ๆ ในชุมชนเปนหลัก  ไดแก  
ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทนองคกรในชุมชน  ผูแทนองคกรอิสระเพื่อพัฒนาชุมชน  (NGO)  
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  (อบต.)  ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา  ผูทรงคุณวุฒิดานการศึกษา  
ศาสนา  และศิลปวัฒนธรรม  กลุมละไมนอยกวา  2  คน  และควรใหมีจํานวนเทากันในกลุม
โดยใหเลือกกรรมการคนหนึ่งเปนประธาน  และอีกคนหนึ่งเปนรองประธานโดยมีผูบริหารโรงเรียน
เปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง 
                    2.4.6  แนวคิดเก่ียวกับการกระจายอํานาจ 

  1)  ความหมายของการกระจายอํานาจ  
      สถาบันภาษาศาสตร  (อางถึงใน  ดํารงศักดิ์  บุญลา,  2540,  หนา 19)  กลาวถึง 
ความหมายของการกระจายอํานาจวา  มีอยู  2  นัย  คือ 
   (1)  ความหมายตามนัยการปกครอง  สถาบันภาษาศาสตรใหความหมาย
การกระจายอํานาจวา  เปนหลักการปกครองที่รัฐบาลแหงชาติหรือรัฐบาลกลางไดมอบอํานาจ
ทางการปกครองบางอยาง  ซ่ึงสวนกลางไดพิจารณาแลวเห็นวาเปนการไมทําลายความมั่นคงของชาติ
และเห็นสมควรใหทองถ่ินรับไปดําเนินการ โดยเชื่อวาเมื่อทองถ่ินรับอํานาจไปบริหารแลวจะสามารถ
ดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ  สนองความตองการของประชาชนไดเทากับรัฐบาลกลาง  
การดําเนินการมอบอํานาจดังกลาวใหนั้น  เปนการมอบอํานาจการปกครองใหแกองคการปกครองทองถิ่น 
ซ่ึงเปนนิติบุคคล 
      (2)  ความหมายตามนัยการบริหาร  สถาบันภาษาศาสตรไดใหความหมายวา 
หมายถึง การมอบอํานาจในการบริหารงานใหผูปฏิบัติงานหรือใหบุคลากรไปปฏิบัติในทุกระดบัชั้น
ขององคการ  การกระจายอํานาจในทางราชการนั้น  ไดมอบอํานาจการตัดสินใจสั่งการจากสวนกลาง
ไปสูสวนทองถ่ิน  เพื่อใหแตละทองถ่ินมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยการกระจายอํานาจ
จากสวนกลางไปยังหนวยงานตาง ๆ ทั่วประเทศ  
      เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2541, หนา 6)  กลาวถึง  การกระจายอํานาจวา  การกระจาย
อํานาจการปกครองเปนวิธีการที่รัฐมอบอํานาจการปกครองบางสวนใหแกองคการอื่น ๆ เพื่อจัดทํา
บริการสาธารณะบางอยาง  โดยมีความเปนอิสระตามสมควร ไมตองขึ้นอยูในความบังคับบัญชา
ของราชการบริหารสวนกลาง เพียงแตอยูในความควบคุมเทานั้น 
      โกวิท  กระจาง  (2540, หนา 123)  กลาวถึงการกระจายอํานาจวา  การกระจายอํานาจ
โดยทั่วไปอาจหมายถึง  การถายโยงอํานาจในการวางแผน  การตัดสินใจ  หรือหนาที่ในการจัดการ
จากรัฐบาลสวนกลางไปสูหนวยงานยอย ๆ ในทองถ่ินองคกรบริหารสวนทองถ่ิน /หนวยงานหรือ
องคกรระดับรองลงไปหรือองคกรเอกชน 
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      การคืนอํานาจ   เปนการมีอํานาจรวมกันเปนรูปแบบของประสิทธิภาพ
ที่เพิ่มประสิทธิผลของการใชจายในระบบการศึกษาดวยการจัดการกับทรัพยากรที่มีอยู  และการจัด
อัตรากําลังที่เหมาะสม  เปนรูปแบบของวัฒนธรรมการเรียนรูที่มุงเนนการกระจายเนือ้หาทางการศกึษา  
(Lundgren & Mattsson, 1996, pp. 139-148) 
      การบริหารและกระบวนการทางกฎหมายที่จะมอบอํานาจขั้นตนและความรับผิดชอบ
ใหแกทองถ่ินในการตัดสินใจเกี่ยวกับหลักสูตร บุคลากรและการใชงบประมาณ ทั้งนี้จะตองรวมถึง
การวิเคราะหระบบ  เพื่อใหเกิดความมั่นใจในเรื่องการตรวจสอบที่เขมงวดมีกลไก  การประเมินผล
ที่ชัดเจน  ตลอดจนตองรวมถึงการระบุบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของ การบริหารงาน
ในแตละระดับใหชัดเจน  (Fry, Sermsak & Somkit, 1999, p. 31) 
      การถายโอนอํานาจ  อํานาจหนาที่และความรับผิดชอบจากศูนยกลางหรือ
ศูนยรวมอํานาจไปยังพื้นที่หรืออาณาเขตรอบ ๆ จากระดับบนไปสูระดับลาง  หรือจากระดับชาติ
ไปสูทองถ่ิน  เปนการถายโอนอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจทั้งหมดหรือบางสวนก็ได  (เสริมศักดิ์  
วิศาลาภรณ, 2541, หนา 17) 
    การถายโอนอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบและการตัดสินใจจากสวนกลาง
หรือศูนยรวมอํานาจไปสูสวนตาง  ๆ ขององคกรโดยใหทุกสวนขององคกรไดมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 2541, หนา 5) 
    การถายโอนอํานาจในการตัดสินใจในภารกิจดานบุคลากร  หลักสูตรและ
งบประมาณจากคณะกรรมการกลางไปใหทองถ่ิน  (เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 2541, หนา 5) 
    การถายโอนอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบในการตัดสินใจทางการบริหารการศึกษา

จากสวนกลางไปสูระดับลางหรือระดับปฏิบัติอันไดแก  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ชุมชนในทองถ่ิน 
หนวยงานและสถานศึกษา  (พิณสุดา  สิริธรังศรี  และคนอื่น ๆ, 2541, หนา 14) 
   การกระจายอํานาจ  หมายถึง  การเปลี่ยนแปลงของอํานาจและการควบคุมจาก
ศูนยกลางไปยังสวนปลาย  เปนการปรับเปลี่ยนอํานาจและความรับผิดชอบจากสวนกลางไปยัง
กลุมวิชาชีพใน ชุมชน  (Chapman et al., 1996, p. 139) 
   จากการกระจายอํานาจใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
สถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา  และผูที่เกี่ยวของตาง ๆ ตองปรับเปลี่ยนบทบาทและหนาที่หลายอยาง  
เชน 
  (1)  สถานศึกษาจะตองมีพันธสัญญาตอผูเรียนและชุมชนในเรื่องการปฏิรูป
การเรียนการสอน  การพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  การสรางระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา  
รวมทั้งการตรวจสอบผลการดําเนินงาน  และการใชทรัพยากรในทองถ่ินใหเกิดประโยชนสูงสุด 
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  (2)  ผูปกครองและชุมชน  ความผูกพันระหวางผูปกครองชุมชนและบุคลากร
ในสถานศึกษา  ในกระบวนการเรียนการสอนจะมีเพิ่มมากขึ้น  ผูปกครองจะตองรวมกันกับสถานศึกษา
ในการดูแลเรื่องการเรียนของเด็ก  ชุมชนรวมทั้งผูปกครองจะเขามามีบทบาทในการรวมพัฒนาหลกัสตูร  
รวมจัดการเรียนการสอน  รวมพัฒนาสถานศึกษา  รวมทั้งรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานของ
สถานศึกษา 
  (3)  การบริหารจัดการ  การตัดสินใจในการบริหารการศึกษาจะเปลี่ยนไป
ในรูปขององคคณะบุคคลแทนการบริหารสถานศึกษาโดยผูบริหารสถานศึกษาแตเพียงผูเดียว 
  ผูแทนผูปกครอง  และผูแทนองคกรชุมชนที่เปนกรรมการในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะตองรูบทบาท  อํานาจหนาที่ในการกํากับ  สนับสนุนและสงเสริมกิจการ
ของสถานศึกษาและรวมกําหนดกฎ  แนวปฏิบัติ  เพื่อประสานความรวมมือระหวางชุมชนกับสถานศึกษา
ในการรวมพลังความคิดและการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดการศึกษา 
  (4)  บุคลากรในสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาและครู  ตองไดรับการพัฒนา
ทักษะในหนาที่ใหเปนมืออาชีพผูบริหารมีบทบาทในการสนับสนุนและสงเสริมครูและบุคลากร

ในทองถ่ินในการพัฒนาการศึกษา  มีภาวะผูนําที่สามารถประสานพลังของกลุมชนตาง ๆ เพื่อพฒันา
สถานศึกษาไดเปนอยางดี  ครู  ตองสามารถปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ  
ปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ินและผูเรียน  พัฒนาตนเองและสามารถทํางานรวมกันเปนกลุมได 
   สําหรับประเทศไทย  คณะกรรมการโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พ.ศ. 2542  เรียกเปนภาษาอังกฤษวา  “School  Board”  เปนคณะกรรมการโรงเรียนที่ชุมชน  
มีบทบาทหลัก  (Community  Control  School  Board)  โดยมีสัดสวนคณะกรรมการที่มาจากชุมชน  
(ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนองคกรชุมชนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นผูแทนศิษยเกา  และ
ผูทรงคุณวุฒิ)  มากที่สุด 
  กลาวโดยสรุป  การกระจายอํานาจเปนการถายโอนอํานาจหนาที่ความรบัผิดชอบ
ในการตัดสินใจทางการบริหาร จากองคกรบริหารในสวนกลางไปสูองคกร  หนวยงานระดับลาง
หรือสวนทองถ่ิน 

   2)  วัตถุประสงคของการกระจายอํานาจ  
  รอนดิเนลลี่  เนลลิส  และชีมา  (Rondinelli,  Nellis & Cheema, 1983, p. 5; อางถึงใน  
โกวิท  กระจาง, 2540, หนา 122)  ไดกลาวเกี่ยวกับเรื่องวัตถุประสงคของการกระจายอํานาจไววา
มีหลายประการดวยกัน  เชน  เพื่อที่จะลดภาระงาน  ลดขั้นตอนในการบริหาร  ในขณะเดียวกัน
เปนการเพิ่มชองทางในการสื่อสารระหวางหนวยงาน  และหวังวาจะทําใหงานลาชานอยลง หรือ
อีกนัยหนึ่ง  ก็คือ สามารถตอบสนองความตองการไดทันตอเหตุการณและความเรงดวนของประชาชน
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มากยิ่งขึ้น โดยสรุปก็คือ  สามารถเพิ่มในการบริการของรัฐดานตาง ๆ ไดมากยิ่งขึ้น  ทั้งในดานปริมาณ
และดานคุณภาพ  ในขณะที่  มีทส  และไควเอทที  (Meatz & Quieti,1987, p. 6)  ไดกลาวถึงวัตถุประสงค
ของการกระจายอํานาจของประเทศตาง ๆ ไวหลายประการดวยกัน  คือ 

  (1)  เพื่อสงเสริมความสมดุลในการพัฒนาภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ  
  (2)  เพื่อสามารถจัดทําโครงการพัฒนาใหสอดคลองกับความเปนจริง  ทั้งในดาน
ศักยภาพและขอจาํกัดของทองถ่ิน  
  (3)  เพื่อใหการประสานงานระหวางหนวยงานตาง ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
ทั้งในดานการวางแผนโครงการ และการดําเนินโครงการ 
  (4)  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบันทางการเมืองระดับทองถ่ิน และ
เพื่อใหประชาชนในทองถ่ิน และองคกรประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง

มากยิ่งขึ้น 
  (5)  เพื่อสงเสริมการระดมทรัพยากรในทองถิ่นมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในการพัฒนาทองถ่ิน  
 อยางไรก็ตาม รอนดิเนลลี่  เนลลิส  และชีมา (Rondinelli, Nellis & Cheema, 1980; 
อางถึงใน  โกวิท  กระจาง, 2540, หนา 123)  ไดสรุปแนวคิดและวัตถุประสงคของการกระจายอํานาจ
ไววา  “ตามอุดมคติแลว  การกระจายอํานาจนั้นประกอบดวยหลักการ  อันประกอบดวยอุดมการณ
เพื่อใหเกิดการพึ่งตนเอง  การตัดสินใจตามครรลองแหงประชาธิปไตย  การมีสวนรวมของประชาชน  
การตรวจสอบการดําเนินงานของรัฐโดยประชาชน  ซ่ึงการกระจายอํานาจดังกลาวมีนัยแหงการสงเสริม
อยูในตัวเองดวยแลว” 
     3)  การปรับเปลี่ยนการกระจายอํานาจ 
  จากการกระจายอํานาจใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา  
สถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษา  และผูที่เกี่ยวของตาง ๆ ตองปรับเปลี่ยนบทบาทและหนาที่หลายอยาง  
เชน 
 (1)  สถานศึกษาจะตองมีพันธสัญญาตอผูเรียนและชุมชนในเรื่องการปฏิรูป
การเรียนการสอน  การพฒันาหลักสูตรทองถ่ิน  การสรางระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา  
รวมทั้งการตรวจสอบผลการดําเนินงาน  และการใชทรัพยากรในทองถ่ินใหเกิดประโยชนสูงสุด 
 (2)  ผูปกครองและชุมชน  ความผูกพันระหวางผูปกครองชุมชนและบุคลากร
ในสถานศึกษา  ในกระบวนการเรียนการสอนจะมีเพิ่มมากขึ้น  ผูปกครองจะตองรวมกันกับสถานศึกษา
ในการดูแลเร่ืองการเรียนของเด็ก  ชุมชนรวมทั้งผูปกครองจะเขามามีบทบาทในการรวมพัฒนาหลักสูตร  
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รวมจัดการเรียนการสอน  รวมพัฒนาสถานศึกษา  รวมทั้งรวมในการตรวจสอบการดําเนินงานของ
สถานศึกษา 
  (3)  การบริหารจัดการ  การตัดสินใจในการบริหารการศึกษาจะเปลี่ยนไป
ในรูปขององคคณะบุคคลแทนการบริหารสถานศึกษาโดยผูบริหารสถานศึกษาแตเพียงผูเดียว

 ผูแทนผูปกครอง  และผูแทนองคกรชุมชนที่เปนกรรมการในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จะตองรูบทบาท  อํานาจหนาที่ในการกํากับ  สนับสนุนและสงเสริมกิจการ
ของสถานศึกษาและรวมกําหนดกฎ  แนวปฏิบัติ  เพื่อประสานความรวมมือระหวางชุมชนกับสถานศึกษา
ในการรวมพลังความคิดและการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดการศึกษา 
  (4)  บุคลากรในสถานศึกษา  ผูบริหารสถานศึกษาและครู  ตองไดรับการพัฒนา
ทักษะในหนาที่ใหเปนมืออาชีพผูบริหารมีบทบาทในการสนับสนุนและสงเสริมครูและบุคลากร 
ในทองถ่ินในการพัฒนาการศึกษา  มีภาวะผูนําที่สามารถประสานพลังของกลุมชนตาง ๆ เพื่อพฒันา
สถานศึกษาไดเปนอยางดี  ครู  ตองสามารถปรับกระบวนการเรียนการสอนที่เนนนักเรียนเปนสําคัญ  
ปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถ่ินและผูเรียน  พัฒนาตนเองและสามารถทํางานรวมกันเปนกลุมได 
  สําหรับประเทศไทย  คณะกรรมการโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ  พ.ศ. 2542  เรียกเปนภาษาอังกฤษวา  “School  Board”  เปนคณะกรรมการโรงเรียนที่ชุมชน
มีบทบาทหลัก  (Community  Control  School  Board)  โดยมีสัดสวนคณะกรรมการที่มาจากชุมชน  
(ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนองคกรชุมชนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ินผูแทนศิษยเกา  และ
ผูทรงคุณวุฒิ)  มากที่สุด 

  4)  รูปแบบของการกระจายอาํนาจ  
  การกระจายอํานาจอาจจะแบงไดออกเปน  4  รูปแบบ  ตามระดับของอํานาจ
และหนาที่  (degree  of  authority  and  power)  และขอบขายของหนาที่  (scope of  function)  
ซ่ึงสวนกลางไดแบงสรรความรับผิดชอบใหกับองคกรตาง ๆ โดยความชอบธรรมตามที่กฎหมาย
กําหนด  อันไดแก  (Rondinelli, 1983; อางถึงใน โกวิท  กระจาง, 2540, หนา 189-190) 
  (1)  การแบงอํานาจ  (deconcentration)  ซ่ึงหมายถึง  การถายโอนบทบาทหนาที่
ของสวนกลางใหกับสวนทองถ่ินตามลําดับขั้นของการบังคับบัญชาจากระดับกระทรวงสูสวนทองถ่ิน 
หรือกลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  การแบงมอบอํานาจจากระดับเบื้องบนไปสูระดับลาง ๆ ตามลําดับ
สายการบริหารภายในองคกรนั้น ๆ  
  (2)  การใหอํานาจอิสระ  (delegation)  หมายถึง  การถายโอนความรับผิดชอบ
ในหนาที่ใหกับหนวยงานในระดับภูมิภาคหรือระดับทองถ่ิน  หรือหนวยงานเฉพาะกิจใหรับผิดชอบ
ดําเนินโครงการพิเศษ  ซ่ึงมีอิสระจากสวนกลางในการกําหนดขั้นตอนในการบริหารจัดการตาง ๆ 
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ไดดวยตนเอง  เชน  ในดานการรับคนเขาทํางาน การเซ็นสัญญา  การจัดสรรงบประมาณ  การจัดหา
จัดซื้อและดานอื่น ๆ ในฐานะที่เปนหนวยงานหรือองคกรของรัฐบาลที่ไดรับมอบหมายจากสวนกลาง  
ในขณะที่ความรับผิดชอบสูงสุดก็ยังคงอยูที่สวนกลาง  
  (3)  การมอบอํานาจใหแกทองถ่ินอยางเต็มที่  (devolution)  ไดแก  การถายโอน 
ความรับผิดชอบในหนาท่ี  หรืออํานาจในการตัดสินใจใหกับหนวยงานรัฐบาลในทองถ่ินภายใตขอบขาย
ที่กฎหมายกําหนดใหหนวยงานระดับทองถ่ิน  จังหวัด  อําเภอ  หรือองคกรบริหาร  สวนทองถ่ินตาง ๆ  
การถายโยงอํานาจหนาที่ดังกลาว  หนวยงานในระดับทองถ่ินจะอยูนอกเหนือการควบคุมโดยตรง  
(direct  control)  ของสวนกลาง  คือ  มีความเปนตัวของตัวเอง  มีกฎหมายรองรับในความชอบธรรม  
สวนที่มีความแตกตางจากสวนกลางก็คือ  สวนกลางจะทําหนาที่ใหการสนับสนุน  ใหขอเสนอแนะ  
และควบคุมในทางออม  ในทางปฏิบัติทั่วไปแลว หนวยงานระดับทองถ่ินจะมีสิทธิในการจัดการ
เกี่ยวกับงบประมาณ  เชน  การจัดเก็บภาษีและเงินคงคลังของตนเอง  เพื่อจะไดนํามาพัฒนา
ใหสอดคลองกับความตองการและความเรงดวนของประชาชนในทองถ่ินตอไป 
  (4)  การใหภาคเอกชน/องคกรเอกชนดําเนินการ  (privatization/non-government  
institutions)  คือ  การใหภาคเอกชนหรือองคกรเอกชนรับผิดชอบกิจกรรมที่รัฐบาลเคยทําใหแก
ภาคเอกชน/องคกรเอกชนหรือองคกรประชาชนไปดําเนินการ  เชน  หอการคา  สมาคมนักธุรกิจ 
สมาคมวิชาชีพ  สหกรณ  สหภาพแรงงาน  หรือองคกรประชาชน  เปนตน  
  อยางไรก็ตาม  เมื่อกลาวถึง  “แนวคิดในการกระจายอํานาจ”  โดยทั่วไปแลว
มีนัยของ “การลดขั้นตอนการบริหารจัดการ”  (debureaucratization)  รวมอยูดวย   
  เพื่อใหมีการกระจายอํานาจอยางแทจริง  มีทส  และไควเอทที  ไดเสนอวา  
ส่ิงที่จําเปนจะตองจัดใหมีขึ้นกอนมีการกระจายอํานาจ  (precondition)  คือ  (Meatz & Quieti, 1987,  
p. 6) 
  (1)  การผูกพันและอุทิศตนตอการกระจายอํานาจ  และการมอบหมายอํานาจ
ของสวนกลางใหแกหนวยงานระดับลาง หรือหนวยงานอื่นรับผิดชอบในระดับทองถ่ิน 
  (2)  ความเปนอิสระของหนวยงานหรือองคกรระดับทองถิ่นที่จะสามารถ
ระดมทรัพยากรและตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณ  
  (3)  มีการกําหนดความรับผิดชอบในการวางแผนอยางชัดเจน  ในลักษณะของ             
ผูแทนที่ไดรับมอบอํานาจ  (deligation)  และเปนประชาธิปไตยใหแกหนวยงานระดับลางหรือองคกร
ระดับทองถ่ิน  
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  (4)  มีการสนับสนุนทางการเมืองในระดับทองถิ่น  (local  political  backing)  
แกหนวยงานระดับลางหรือองคกรระดับทองถิ่น  หากขาดการสนับสนุนดังกลาวก็จะทําให
การกระจายอํานาจเปนไปไดยากในทางปฏิบัติ  

   5)  การกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา  
  ความหมายของการกระจายอาํนาจการบริหารการศึกษา  
 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ  (2541, หนา 15)  ไดใหความหมายของการกระจายอํานาจ
ทางการศึกษาวา  เปนการถายโอน  (Transfer)  อํานาจ  (power)  อํานาจหนาที่  (Authority)  และ
ความรับผิดชอบจากศูนยกลางหรือศูนยรวมอํานาจไปยังพื้นที่หรืออาณาเขตรอบ ๆ จากระดับบน
ไปสูระดับลาง  หรือจากระดับชาติไปสูทองถ่ิน  เปนการถายโอนอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจทั้งหมด
หรือบางสวนก็ได 
 บราวน  (Brown, 1944; อางถึงใน  เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ, 2541, หนา 15)                
ไดกลาวถึงการกระจายอํานาจทางการบริหารการศึกษาวา  เปนการถายโอน  (Transfer)  อํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบ  และการตัดสินใจจากสวนกลางหรือศูนยรวมอํานาจไปสูสวนตาง ๆ ขององคการ
หรือตามระดับขั้นขององคการ  โดยใหทุกสวนขององคการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ทั้งนี้ 
การใหบุคคล  คณะบุคคล  หรือทองถ่ินมีสวนรวมในการบริหารนั้น  เปนรากฐานที่สําคัญของสังคม
ประชาธิปไตย  การกระจายอํานาจทางการบริหารการศึกษา  จะทําใหบางสวนขององคการ
มีความเปนอิสระ  (Autonomy)  จุดมุงหมายที่สําคัญของการกระจายอํานาจบริหารการศึกษา  คือ   
การปรับปรุงหรือพัฒนาสถานศึกษา 
 รอบสัน และแมทธิวส (Robson & Mathews, 1995; อางถึงใน โกวิท  กระจาง,  
2540,  หนา 212)  ไดกลาวถึงการกระจายอํานาจ  (Decentralization)  วาหมายถึง  การมอบอํานาจ
ความรับผิดชอบในการตัดสินใจจากสวนกลางไปสูระดับภูมิภาคและระดับโรงเรยีน  โดยหลักการแลว 
เปนอํานาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณของโรงเรียนและ การจัดการเรียนการสอน 

  กลาวโดยสรุป  การกระจายอํานาจการบริหารสถานศึกษา  หมายถึง  การถายโอน
อํานาจหนาที่  ความรับผิดชอบและการตัดสินใจจากสวนกลางหรือศูนยรวมอํานาจไปสูสวนตาง ๆ 
ขององคกรโดยใหทุกสวนขององคกรไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ การบริหารและกระบวนการ
ทางกฎหมายที่จะมอบอํานาจขั้นตนและความรับผิดชอบใหแกทองถิ่นในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การบริหารสถานศึกษาทั้ง  4  โครงสรางงานสถานศึกษาตั้งแตการบริหารงานวิชาการ  งานบุคลากร  
งานงบประมาณ  และงานบริหารทั่วไป  เพื่อใหสถานศึกษาและชุมชนมีอิสระในการบริหารจัดการศึกษา   
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   6)  หลักการและเหตุผลของการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา  
  องคการการศึกษาวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมแหงสหประชาชาติ  (UNESCO, 
1985, pp. 9-11)  รอบสัน  และแมทธิวส  (Robson & Mathews, 1995, pp. 13-15) ไดใหเหตุผลไววา  
      (1)  การจัดการศึกษาในหลายประเทศไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเทาที่ควร 
เนื่องจากอํานาจการตัดสินใจอยูที่สวนกลาง  ซ่ึงเปนการตัดสินใจดังกลาวโดยใชมาตรฐานเดียวกัน
ทั้งประเทศ  ทําใหขาดความยืดหยุนและไมสอดคลองกับสภาพเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรม
ของแตละทองถ่ิน  ซ่ึงแตกตางกัน 
  (2)  จากความแตกตางทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  และวัฒนธรรมของทองถ่ิน                 
การกระจายอํานาจทางการศึกษาจะชวยตอบสนองความแตกตางดังกลาวได  ทั้งยังสามารถ
ระดมทรัพยากรบุคคลและวัสดุอุปกรณตาง ๆ ในทองถ่ินมาใชประโยชนในการจัดการศึกษา                         
ในขณะเดยีวกนัก็เปนการกระจายการลงทุนทางการศึกษาอีกทางหนึ่งดวย 
  (3)  การกระจายอํานาจทางการศึกษาเปนรากฐานของการสงเสริมประชาธิปไตย  
ทั้งนี้เพราะการกระจายอํานาจทางการศึกษานั้นใหโอกาสประชาชนในระดับทองถ่ินมีสวนรวม

ในการพัฒนาการศึกษาในชุมชนของตนเอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งการวางแผนการจัดการการศึกษา 
และการประเมินผลคุณภาพการศึกษาในทองถ่ิน ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดที่วา  “การจัดการศึกษา
ของประชาชน  โดยประชาชนเพื่อประชาชน” 
  (4)  จากที่แมวาในประเทศเดียวกันก็ยังมีความแตกตางกันทางเศรษฐกจิ  สังคม
และวัฒนธรรม  การกระจายอํานาจทางการศึกษาจึงเปนการลดชองวางระหวางทองถ่ินหรือภูมิภาค
ในประเทศนั้น ๆ เพื่อใหเกิดความเทาเทียมกันมากยิ่งขึ้น 
  (5)  จากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากร  การกระจายตัวของประชากรทําให
เกิดความตองการการบริการทางการศึกษาที่หลากหลายยิ่งขึ้น  ในขณะเดียวกันการจัดการศึกษา
อยางเหมาะสมเพื่อใหสอดคลอง  และตอบสนองความตองการและความเรงดวนของแตละทองถ่ิน 
และแตละกลุมเปาหมายก็มีความสลับซับซอนมากยิ่งขึ้นดวย  การกระจายอํานาจทางการศึกษา
จึงเปนหนทางที่นอกจากจะเปนการสงเสริมใหเกิดการตอบสนองดังกลาวไดอยางสอคลองและ

เหมาะสมแลว  การมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ินยังเปนการสงเสริมใหเกิดการพึ่งตนเองของ
ประชาชนและการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไปอีกดวย 
  (6)  จากการที่ประชาชนในทองถ่ินไดมีโอกาสมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
โดยตรงนั้น  นอกจากจะกอใหเกิดประโยชนและคุณคาดังที่กลาวมาแลว ยังกอใหเกิดการพัฒนา
ดานคุณภาพของการศึกษาอีกดวย  การใหประชาชนมีอํานาจในการตัดสินใจอยางเต็มที่จึงเปนสิ่งที่
รัฐบาลควรสงเสริมเปนอยางยิ่ง 
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  (7)  การกระจายอํานาจทางการศึกษาเปนการเสริมสรางความสามารถใหกับ
ทองถ่ิน  (capacity-building)  อันหมายถึง  การใหประชาชนไดตระหนักถึงความสามารถในการกําหนด
ชีวิตความเปนอยูและจุดหมายปลายทางแหงชีวิตของตนและชุมชนของตนเอง  อันจะนําไปสูการพัฒนา
ที่ยั่งยืนตอไป  
 (8)  การกระจายอํานาจเปนการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ  อันจะนําไปสูอุดมการณทางประชาธิปไตยสูระบบและโครงสรางที่ใกลชิดประชาชน
ไดมากกวา  โปรงใสกวา  ประชาชนไดมีสวนรวมและมีโอกาสในการตรวจสอบไดมากกวาระบบ
รวมศูนยอํานาจอยูที่สวนกลาง 
 

2.5  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
   2.5.1  งานวิจัยในประเทศ 
   อารยะ  มวงนนทศรี  (2541, บทคัดยอ)  ไดศึกษาการบริหารงานของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดเลย  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนปฏิบัติงานในระดับมาก  
ดานงานวิชาการ  งานธุรการ  งานปกครอง  และงานบริการ  มีปญหาในระดับนอยทกุดานมีขอเสนอแนะ
ใหผูบริหารปรับปรุงดานอาคารสถานที่  วัสดุอุปกรณ  บุคลากร  หลักสูตร  และกระบวนการเรียน
การสอน 
   เมตต  เมตตการุณจิต  (2541,  บทคัดยอ)  ไดทําการวิจัยเร่ือง  การมีสวนรวมในการบริหาร
โรงเรียนของคณะกรรมการการศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา  พบวา  
1)  เร่ืองที่คณะกรรมการการศึกษามีสวนรวม  5  เรื่อง  ไดแก  การวางแผน  การจัดสรรทรัพยากร  
การกระตุนการทํางาน  การประสานงานและการประเมินผลโดยคณะกรรมการการศึกษาเขามามีสวนรวม
ในระดับมาก  ในเรื่อง การประสานงาน  สวนการมีสวนรวมในเรื่องอื่น ๆ นั้นมีสวนรวมในระดับ
ปานกลาง  2)  ปจจัยที่สงเสริมการมสีวนรวมมี  2  กลุม  ปจจัย  ไดแก  ปจจัยเกี่ยวกับการศึกษา  คือ  
เวลาที่อาศัยในชุมชน  การมีถ่ินกําเนิดหรือมีที่พักอาศัยในทองถ่ินที่โรงเรียนตั้งอยู  การเปนศิษยเกา 
การมีบุตรหลานเรียนอยูในโรงเรียน  ความคาดหวังตอโรงเรยีน  การมีความสัมพันธกับโรงเรียนและ
มีความหวงใยตอสวัสดิภาพเด็ก  ปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน  คือ  คุณลักษณะของผูบริหารโรงเรียน  
คุณลักษณะของครู  การปฏิบัติของโรงเรียนตอกรรมการการศึกษา  การปฏิบัติงานของครูและ
ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
   สัญญา  พันธไชย  (2545, บทคัดยอ)  ไดทําการศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  ในโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวดัขอนแกน  ผลการวจิยัพบวา  
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1)  โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดขอนแกน  มีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
อยูในระดับ  “ปานกลาง”  มีปญหาอยูในระดับ  “ปานกลาง”  2)  ปจจัยที่เอื้อตอการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน  อยูในระดับ  “มาก”  คือ  ดานครูผูสอน  ดานผูบริหาร  ดานแนวทางการจดัการศกึษา  
ดานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ดานงบประมาณและวัสดุอุปกรณ  3)  ปจจัยทุกปจจัย
สัมพันธกันในทางบวก  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ปจจัยที่เอ้ือตอการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน  ประกอบดวย  ดานแนวทางการบริหารจัดการศึกษา  ดานครูพี่เล้ียง  และดานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   พิณสุดา  สิริธรังศรี  และคนอื่น ๆ  (2541, บทคัดยอ) ไดทําการวิจัยประกอบรางพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติเร่ือง  “องคกรปกครองสวนทองถ่ินกับการจัดการศึกษา”  พบวา  การจัดการศึกษา
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นยังขาดอิสระ   ทั้งดานแผนงานการพัฒนาหลักสูตรและ

กระบวนการเรียนการสอน  การบริหารบุคคล  การบริหารงบประมาณและการเงินเนื่องจากยังมีรายได
ไมเพียงพอกับการบริหารทองถิ่น  ยังคงตองพึ่งพางบประมาณและรายไดจากสวนกลาง  รวมทั้ง
ไมมีอิสระในการจัดเก็บรายไดที่ชัดเจน  มีความไมเทาเทียมกันในการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา
ระหวางสวนกลางและสวนทองถ่ิน  นอกจากนั้นการจัดการศึกษา  ยังขาดการมสีวนรวมของประชาชน  
ไมมีคณะกรรมการบริหารการศึกษาของทองถ่ินเปนการเฉพาะ  การบริหารและการตัดสินใจขึ้นอยูกับ
คณะกรรมการบริหารผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญไมเห็นความสําคัญของ

การศึกษาเทาที่ควร 
   อุทัย  บุญประเสริฐ  (2543,  บทคัดยอ)  ทําการวิจัยเร่ือง  “การศึกษาแนวทางการบริหาร
และการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรปูแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School  Based  
Management)”  พบวา  ปจจัยที่เ อื้อและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการนํารูปแบบ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใช  ปจจัยเอื้อ  ไดแก  1)  กระจายอํานาจหนาที่การบริหาร
จากหนวยงานบริหารสวนกลางไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาอยางแทจริง  2)  ไดรับการยอมรับ
จากผูเกี่ยวของทุกฝาย  ทั้งหนวยงานสวนกลางบุคลากรในโรงเรียน  ผูปกครองและชุมชน  
3)  มีการประชาสัมพันธที่ดี  มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเพื่อใหทุกฝายไดรับรูขอมูลสารสนเทศ
ตรงกัน  4)  บุคลากรในสํานักงานเขตการศึกษาและโรงเรียนจะตองไดรับการอบรมหรือใหความรู
เกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  5)  ทําการฝกอบรมคณะกรรมการโรงเรียนเกี่ยวกับ
การบริหารและการจัดการศึกษา  เชน  การทํางานเปนทีม  การประชุม  การตัดสินใจ  ส่ังการ  นโยบาย  
การวางแผนปฏิบัติ  การบริหารการเงิน  การบริหารบุคคล  การบริหารงานวิชาการ  หลักสูตร
การเรียนการสอน  การประเมินผล  เปนตน  6)  ไดผูบริหารโรงเรียนที่มีความรูความสามารถและ
มีภาวะผูนําที่เหมาะสม  พัฒนาความรู  ทักษะ  และภาวะผูนําใหผูบริหาร  เพื่อเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  
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(Change  Agent)  ที่ดี  7)  ผูบริหาร  คณะกรรมการโรงเรียน  บุคลากรในโรงเรียน  รูบทบาทหนาที่
ของตนเองและของผูเกี่ยวของอยางชัดเจน  8)  มีการใหรางวัลสําหรับโรงเรียนที่ประสบ  ความสําคัญ
ในการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานปจจัยที่เปนอุปสรรค  ไดแก  การเปลี่ยนแปลง
รูปแบบแตไมเปลี่ยนวิธีการบริหารงานและการทํางาน  อํานาจการตัดสินใจผูกขาดอยูที่คณะกรรมการ
โรงเรียน  ไมกระจายไปทั่วโรงเรียน  ผูบริหารยังใชความคิดเห็นสวนตัวในการตัดสินใจ  ความขัดแยง
ระหวางผูบริหาร  ครู  และคณะกรรมการโรงเรียน 
   ดิเรก  สายศิริวิทย  (2545,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องบทบาทผูบริหารในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  6  พบวา  
ระดับบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ทั้ง  5  หลักการคือ   
1)  หลักกระจายอํานาจ  2)  หลักการมีสวนรวม  3)  หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน  
4)  หลักการบริหารตนเอง  5)  หลักการตรวจสอบและถวงดุลสวนใหญมีบทบาทอยูในระดับมาก  
เมื่อเปรียบเทียบบทบาทจําแนกตามขนาดโรงเรียน  พบวา  โรงเรียนขนาดเล็ก  โรงเรียนขนาดกลาง  
โรงเรียนขนาดใหญพิเศษมีบทบาทอยูในระดับมาก  สวนโรงเรียนขนาดใหญมีบทบาทในระดับ
มากที่สุด 
  สวัสดิ์  พานกลาง  (2546,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอสภาพการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร  ผลการศึกษา
พบวา  1)  ระดบัภาวะผูนําของผูบริหาร  ความสามารถในการบริหารงาน  ความรูความสามารถของ
ครู  คุณภาพการสอนของครู  ความรูความสามารถของนักเรียน  และบรรยากาศในองคการโรงเรียน
ในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร  ตามความคิดเห็นของ
ขาราชการครูโดยรวมอยูในระดับมาก  2)  ขาราชการครูที่มีประสบการณในการทาํงานตางกัน
มีความคิดเห็นตอตัวแปรในปจจัยที่สงผลตอสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา  
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร  โดยรวมและรายดาน  ไมแตกตางกัน  3)  ตัวแปร
ในปจจัยที่สงผลตอสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร  
ตามความคิดเห็นของขาราชการครูในโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน  โดยรวมพบวา  ไมแตกตางกัน 
เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ  .05  จํานวน  1  ดาน  
คือ  ดานภาวะผูนําของผูบริหาร  สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน 4)  ระดับสภาพการบริหารงานวิชาการ
ของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร  ตามความคิดเห็น
ของขาราชการครูโดยรวมอยูในระดับมาก  5)  ขาราชการครูที่มีประสบการณในการทาํงานแตกตางกนั
มีความคิดเห็นตอตัวแปรในสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร  โดยรวมไมแตกตางกัน  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาแตกตางกัน
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อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  จํานวน  1  ดาน  คือ  ดานงานหองสมุด  และแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  จํานวน  1  ดาน  คือ  ดานงานการเรียนการสอน  สวนดานอื่น ๆ  
ไมแตกตางกัน  6)  สภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดทางสถิติที่ระดับ  .05  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา  แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  จํานวน  2  ดาน  คือ  ดานงานวัสดุประกอบหลักสูตรและ
ส่ือการเรียนการสอน  และดานงานหองสมุดในขณะที่งานนิเทศภายในแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05  สวนดานอื่น ๆ ไมแตกตางกัน  7)  ตัวแปรในปจจัยที่สงผลตอสภาพการบริหาร 
งานวิชาการและสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดสกลนคร  มีความสัมพันธกันทางบวกทั้งโดยรวมและรายดาน  อยางมนีัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01  8)  ตัวแปรในปจจัยที่สงผลตอสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน  
มีอํานาจพยากรณสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01  จํานวน  2  ดาน  คือ  ดานคุณภาพการสอนของครู  และดานความสามารถในการบริหาร
ของผูบริหาร  ตัวแปรปจจัยที่สงผลตอสภาพการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนที่มีอํานาจ
พยากรณสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา  โรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกัน  
มีอํานาจพยากรณความแตกตางกัน  1)  คุณภาพการสอนของครู  ความสามารถในการบริหารงาน
ของผูบริหาร  ภาวะผูนําของผูบริหาร  ความรูความสามารถของครู  และบรรยากาศในองคการโรงเรียน  
มีอํานาจพยากรณสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  2)  คุณภาพ
การสอนของครู  มีอํานาจพยากรณสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษา  ขนาดกลาง  
3)  ความรูความสามารถของนักเรียน  มีอํานาจพยากรณสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียน
ประถมศึกษาขนาดใหญ 
   สุวิทย  จันทรคงหอม  (2548,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนประถมศึกษาในสํานักงานเขตทวีพัฒนา  กรุงเทพมหานคร  พบวา  1)  การบริหารงาน
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนประถมศึกษา  ในสํานักงานเขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  
โดยภาพรวมและรายดาน  อยูในระดับมาก  โดยเรียงตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ดังนี้  การบริหาร
แบบมีสวนรวม  การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน  การพัฒนาทั้งระบบ  ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  
การกระจายอํานาจ  และการบริหารตนเอง  2)  แนวทางการพัฒนาการบริหารงานโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของโรงเรียนประถมศึกษาในสํานักงานเขตทวีวัฒนา  กรุงเทพมหานคร  ทั้ง  6  ดาน  คือ  
การกระจายอํานาจ  ควรมอบหมายอํานาจการตัดสินใจใหกับผูรับผิดชอบงาน  การบริหารตนเอง  
ควรใหชุมชนมีสวนรวมในทุกดาน  การบริหารแบบมีสวนรวม  ควรใหความสําคัญคณะกรรมการ  
การมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน  ควรกระตุนสงเสริมในการทํางาน  การพัฒนาทั้งระบบ  ควรพัฒนา
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ในทุกดานทั้ง  ครู  ผูปกครอง  ชุมชน  การบริการ  และการเรียนการสอน  สวนความรับผิดชอบ
ที่ตรวจสอบได  ใหมีคณะกรรมการทุกฝายไดรับรูในกระบวนการดาํเนนิงาน  รายงานผลตอผูเกีย่วของ
สามารถพรอมทั้งตรวจสอบได 
   ปยะพร  เมืองใจ  (2548, บทคัดยอ)  ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
โรงเรียนสาธิตสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในกรุงเทพมหานคร  พบวา  1)  ปจจัย
ระดับผูบริหารโรงเรียน  คือ  บรรยากาศโรงเรียน  พฤติกรรมผูนํา  และวิสัยทัศน  ผูบริหารสงผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนสาธิต  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  2)  ปจจัย
ระดบัครู  คือ  ความพึงพอใจในการทํางานของครู  คุณภาพการสอนของครู  และการไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมของครู  สงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนสาธิต  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา  3)  ปจจัยระดับนักเรียน  คือ  พฤติกรรม  ดานสังคมกับกลุมเพื่อเจตคติตอการเรียน
ของนักเรียนและพฤติกรรม  4)  ปจจัยระดับผูบริหารมีสวนในความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน
สาธิต  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษามากที่สุด  รองลงมา  คือ  ครู  และนักเรียน  
ตามลําดับ 
   ชุมพร  กาวีเปบ และคนอื่น ๆ  (2541,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ
ในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็ก  โดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  (School-Based  Management : SBM)  
ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแพร  เขต 1  และ  เขต 2  อยูในระดับมาก  คือ  กระบวนการ
บริหารในขั้นวางแผน  ขั้นดําเนินการ  ขั้นติดตามตรวจสอบ  2  ผลการวิจัยพบวา  ปจจัยที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  ในสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาแพร  เขต 1  และ  เขต 2  กระบวนการบริหารในขั้นวางแผน  และกระบวนการ
บริหารขั้นปรับปรุงแกไข  อยูในระดับปานกลาง  สวนระดับการบริหารงานแตละดานในภาพรวม  
ดานการบริหารงบประมาณ  ดานการบริหารวิชาการ  ดานการบริหารทั่วไป ดานการบริหารงานบุคคล  
มีความสําคัญตามลําดับ 
    2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 

   งานวิจัยเรื่องปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารงาน  โดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของผูบริหารโรงเรียน  สังกัดโรงเรียนเทศบาล  จังหวัดระยอง  ผูวิจัยไดศึกษาคนควางานวิจัย

ตางประเทศที่เกี่ยวของกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ไวดงันี้ 
   อีแวน  (Evans, 2003, บทคัดยอ;  อางถึงใน  สุจิต  พิระพงศ, 2547 หนา 77)  ไดศึกษา

การบริหารการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  กรณีศึกษาของโรงเรียนมัธยมศึกษา  ผลจากการศึกษาวิจัย  
พบวา   การนําระบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาใชนั้นจะชวยพัฒนาโรงเรียน
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ใหเปนไปในทางบวกหากการดําเนินการเปนไปตามกระบวนการที่ทุกฝายเขาใจโดยเฉพาะอยางยิ่ง

จะตองคํานึงถึงวัฒนธรรมและความเชื่อของบุคลากรในองคกรนั้นดวย 
   ริเวอรรา  (Rivera, 2001, บทคัดยอ; อางถึงใน สุจิต  พิระพงศ,  2547,  หนา 90)  การศึกษา
การกระจายอํานาจ  และการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ผลกระทบตอบทบาทและความรับผิดชอบ
ของสํานักงานกลาง  พบวา  1)  ความเปนผูนําและการสนับสนุนไมไดมีอิทธิพลจากประสบการณ
ของผูบริหารสํานักงานกลางในเขตพื้นที่ของโรงเรียนเสมอไป  2)  ผูอํานวยการจะมีบทบาทสําคัญ
ในความพยามยามที่จะปฏิรูปโดยมีจินตนาการและเปนผูสงขาวสาร  3)  สภาพที่สนับสนุนตอ
การเปลี่ยนแปลงความรับผิดชอบของสํานักงานกลาง  คือ  (1)  มีความเขาใจรวมกันถึงความตองการ
ในการปฏิรูป  (2)  การโอนอํานาจจากสวนกลางไปสูโรงเรียนพื้นที่  (3)  โอกาสในการฝกอบรม
สําหรับผูมีสวนรวมทุกคน  (4)  ระบบการสนับสนุนทางการเมืองสังคม เพื่อสนับสนุนการปฏิรูป  
4)  การสนับสนุนในระดับนโยบายสําหรับการจัดการโรงเรียนในเขตพื้นที่จะเปนพื้นฐานไปสู
การปฏิรูปอยางเปนระบบ 
   คอทตอน  (Cotton,  2003, บทคัดยอ;  อางถึงใน  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  2546,  
หนา 7)  ไดทําการสังเคราะหงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานระหวางทศวรรษ 
1980  ถึง  ค.ศ. 1995  แลวสรุปวา  SBM  มีลักษณะดังนี้  1)  เปนรูปแบบการบริหารโรงเรียนรูปแบบหนึ่ง  
2)  เปนรูปแบบที่มีกระบวนการ/วิธีการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนที่แตกตางไป
จากเดิม  3)  เปนรูปแบบการบริหารที่มีการกระจายอํานาจจากรัฐบาล  เขตการศึกษา  และผูอํานวยการ
เขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา  4)  เปนรูปแบบที่มอบอํานาจหรือกระจายอํานาจการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษาไปใหโรงเรียน  5)  เปนรูปแบบที่เชื่อวาโรงเรียนเปนจุดศูนยกลาง
ของการเปลี่ยนแปลงจึงควรเปนผูไดรับมอบอํานาจหรือรับการกระจายอํานาจใหเปนผูตัดสินใจ

เกี่ยวกับการบริหารและจัดการศึกษา  ซ่ึงจะชวยใหผูเรียน  ไดพัฒนาอยางมีคุณภาพ 
 

2.6  กรอบแนวคิดการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
  
   จากการศึกษาการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เปนงานที่ผูวิจัยไดใชแนวคิดของ  
อุทัย  บุญประเสริฐ  (2542, หนา 154-156)  จํานวน  5  ดาน  ดังนี้ 

   1)  หลักการกระจายอํานาจ 
     2)  หลักการบริหารตนเอง 
    3)  หลักการบริหารแบบมีสวนรวม 
     4)  หลักการคนือํานาจการจดัการศึกษาใหกับประชาชน 
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    5)   หลักการตรวจสอบและการถวงดุล  
   การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  หมายถึง  แนวคิดในการจัดการศึกษาโดยการกระจาย
อํานาจการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปสูสถานศึกษาโดยตรงใหสถานศึกษา  มีอํานาจหนาที่
ความรับผิดชอบบริหารงานอยางมีอิสระและคลองตัวในการบริหารจัดการ  วิชาการ  งบประมาณ  
บุคลากร  และการบริหารงานทั่วไป  ภายใตคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยผูบริหาร  ครู  และ
คณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปโดยมีสวนรวมและ  ตรงความตองการ
ของผูเรียน  ผูปกครอง  และชุมชนเปนสําคัญ  ประกอบดวย  5  หลักการดังนี้ 
  1)  หลักการกระจายอํานาจ  หมายถึง  คืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกบัประชาชน
สําหรับประเทศไทยจะมีการกระจายอํานาจจากสวนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา 
   2)  หลักการบริหารตนเอง  หมายถึง  สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเอง
มากขึ้น  ภายใตการบริหารในรูปขององคคณะบุคคล 
  3)  หลักการบริหารแบบมีสวนรวม  หมายถึง  ผูที่เกี่ยวของสามารถมีสวนรวมกําหนด
นโยบายและแผน  ตัดสินใจกําหนดหลักสูตรทองถ่ิน  รวมคิดรวมทํา  ฯลฯ 
  4)  หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับประชาชน  หมายถึง  การจัดการศึกษา
ในอดีตมีความลาชาจึงใหกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน  ผูปกครอง  ตัวแทนชุมชน  ครอบครวั 
ตัวแทนองคกรจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล 
  5)  หลักการตรวจสอบและการถวงดุล  หมายถึง  โรงเรียนตองพรอมใหมีการตรวจสอบ  
เพื่อใหการบริหารและจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว 
 


