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The objective of this study was to develop the comprehensive school - based
management model for basic education institutions. Research procedures consisted of
preliminary study to set research conceptual framework, field studies of current school
management, draft the model, and feasibility study of the proposed model. Key informants
were school principals and some selected scholars. Data collections were undertaken by
means of documents analyses, interviewing, through questionnaires and focus group
interviews. Frequencies, percentage, arithmetic mean and standard deviations were used
to analyze the data.
Major findings were as follows :
The comprehensive school-based management model described how to manage
school by school - based management approach which correspond to Thai education
context. The model has three major components including six main parts; introduction,
organizing, planning, leading, controlling and school management information system, four
managerial functions; planning, organizing, leading and controlling and four school tasks ;
academic , finance, personnel and general management affairs .
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บทที่ 1
บทนํา
ความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย
ในระยะเวลากวา 20 ปที่ผานมาจนถึงปจจุบัน ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วเกือบทุกดาน
ในทุกภูมิภาคของโลก เปนการเปลี่ยนแปลงจากยุคอุตสาหกรรมไปสูยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ สังคมโลก
ไดเปลี่ยนแปลงเขาสูสังคมยุคโลกาภิวัตน (Globalization)
ทุกประเทศทั่วโลกมีการติดตอสื่อสาร
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร มีการรวมมือและแขงขันกันทั้งดานธุรกิจ การคา อุตสาหกรรม การศึกษาและ
ดานอื่นๆ อยางรวดเร็วและตอเนื่องตลอดเวลา เกิดกระแสการปฏิรูป โดยมุงเนนการกระจายอํานาจไปยัง
ทองถิ่นและหนวยปฏิบัติการมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งการปฏิรูปการศึกษาไดเกิดขึ้นในหลายประเทศ
มีลักษณะการกระจายอํานาจใหโรงเรียนและทองถิ่น มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบสูงขึ้น ปรากฏการณดังกลาวสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย ทั้งดานการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การปกครอง
รวมทั้งระบบราชการ ทั้งนี้ระบบการศึกษาทั้งการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผลก็ไดรับผลกระทบไปดวย (คณะกรรมการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ ,2542 : 21) จากผลกระทบตอสังคมไทยดังกลาว จึงจําเปนที่จะตองเรงพัฒนา ปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
การจัดการศึกษาของประเทศเพื่อใหสามารถพัฒนาคนของประเทศ ใหมีศักยภาพเพียงพอตอการดํารงชีวิต
อยางมีคุณภาพในสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลง รวมมือและแขงขันไดอยางเหมาะสมทัดเทียม โดยยังสามารถ
ดํารงความเปนไทยไดในประชาคมโลก
มีความพยายามดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในประเทศมาหลายครั้ง ตั้งแตป พ.ศ.2517 เปนตนมา
ประเด็นสําคัญอยูที่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการเปดโอกาสใหประชาชนไดมีโอกาสรับการศึกษาได
ทัดเทียมและทั่วถึงมากที่สดุ
รวมทั้งความพยายามในการกระจายอํานาจใหโรงเรียนและชุมชนรวมกัน
บริหารจัดการศึกษามากขึ้นอยางตอเนื่อง แตการปฏิรูปการศึกษาก็ยังไมประสบความสําเร็จ เนื่องจากมีการ
เปลี่ยนรัฐบาลบอยทําใหนโยบายการปฏิรูปการศึกษาไมตอเนื่อง อีกทั้งประเทศไทยยังไมเคยมีกฎหมาย
แมบททางการศึกษาเปนการเฉพาะ ดังนั้นเมื่อมีความพยายามปฏิรูปประเทศไทย
โดยกําหนดแนวทาง
หรือกฎหมายแมบทในการพัฒนาชาติทุกดานไวในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ซึ่งไดมี
การกําหนดบทบัญญัติ ที่เปนแนวนโยบายการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาไวดวยอยาง
ชัดเจน โดยในมาตรา 81 ระบุใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ เพื่อปรับปรุงการศึกษาใหสอดคลอง
กับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา , 2544 :15-16)
ตอมาไดมีการตราพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งเปนกฎหมายสําคัญที่เปน
แมบทในการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ สาระสําคัญประการหนึ่งที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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หรือการจัดการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี ไดแก เรื่องการบริหารและจัดการศึกษาของรัฐในหมวดที่
5 ที่แบงการบริหารและจัดการศึกษาตามแนวทางใหมเปน 2 ระดับ คือ ระดับชาติหรือการบริหารจัดการที่
กระทรวงศึกษาธิการ กับระดับทองถิ่น ไดแก เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยมีจุดมุงหมายในการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษามากที่สุด (สํานัก
งานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ,2542 : 16-22) ดังปรากฏในมาตรา 39 ที่ระบุอยางชัดเจนวา ให
กระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง และในมาตราที่ 40 ระบุวา ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรีของแตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและ
สงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ ใหผูบริหารสถานศึกษา
เปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,
2542 :21-22)
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหมวด 5 มาตรา 39 และ 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 ดังกลาว หมายถึงสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือการศึกษากอนระดับอุดม
ศึกษา ซึ่งไดแกระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รวม 12 ป (กระทรวงศึกษาธิการ,
2545:29) หนวยงานสวนกลางที่รับผิดชอบในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกอนการประกาศใชพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดแก สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติและกรม
สามัญศึกษา
สวนหนวยงานสวนกลางที่รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามพระราชบัญญัติ
ดังกลาว คือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางไรก็ตามโดยเจตนารมยของการปฏิรูป
การศึกษาครั้งนี้
มุงเนนการกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุดทั้งดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป ใหมีการบริหารแบบมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสีย ในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาและเปดโอกาสใหครูและบุคลากรทางการศึกษารวมวางแผนและ
รวมปฏิบัติงานเสมอ
โรงเรียนสามารถบริหารจัดการตนเองบนฐานขอมูลและลักษณะพื้นฐานของ
โรงเรียนเอง
การกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา
39 และ 40 เปนไปตามแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School–Based Management หรือ
SBM ) ซึ่งเปนแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถาน
ศึกษาโดยตรง ใหสถานศึกษามีอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ มีอิสระและความคลองตัวในการตัดสินใจ
ในการบริหารจัดการ ทั้งดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคลและดานการบริหารทั่วไป
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โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งเปนตัวแทนของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) รวมกันบริหาร
สถานศึกษาใหเปนไปตามความตองการของผูเรียน ผูปกครองและชุมชนมากที่สุด (Myers and Stonehill,
1993 :1 ; David , J.L.,1996 :4-5 ; Cheng, 1996 :44 ; อุทัย บุญประเสริฐ, 2543 : ข-ค)
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางดานการบริหารและการจัด
การศึกษาภายในสถานศึกษาอยางมากมาย ทั้งหลักการ แนวคิด ภารกิจ กลยุทธ รูปแบบการตัดสินใจ
สั่งการ รูปแบบภาวะผูนํา การใชอํานาจ การใชทรัพยากร เทคนิคการบริหารจัดการ ฯลฯ
เนื่องจาก
โรงเรียนหรือสถานศึกษาจะตองบริหารจัดการดวยตนเองมากที่สุด
ตางจากเดิมที่ตองถูกควบคุมโดย
หนวยงานจากสวนกลาง (Cheng,1996 : 45-51 ; ประสิทธิ์ เขียวศรี , 2544 : 25-31 ; ดําริ บุญชู , 2545 :
2-7)
เนื่องจากการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนแนวคิดใหมในการบริหารและจัดการศึกษาใน
ประเทศไทย มีการศึกษาวิจัยในเรื่องดังกลาวนอยมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งยังไมมีการศึกษาวารูปแบบ
และระบบการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดนี้สําหรับประเทศไทยควรมีลักษณะที่ชัดเจนอยางไร นอกจากนี้
ยังพบวาผูบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการโรงเรียนมีความตองการแนวทางหรือรูปแบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2542 : 84-86) ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาและทําการพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณ (Comprehensive Model) ในการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขึ้น เนื่องจากในการเปลี่ยนแปลงอยางมีการวางแผนที่ดี (Planned
Change) นักวิชาการนิยมสรางแบบจําลองหรือรูปแบบ (Model) ซึ่งเปนสิ่งที่ไดพัฒนาขึ้นเพื่ออธิบาย
หรือแสดงใหเห็นองคประกอบสําคัญๆของเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหเขาใจไดงายขึ้น เพื่อเปนแนวทางในการดําเนิน
การอยางใดอยางหนึ่งตอไป ( Bardo and Hartman,1982 :70-71 ; กรรณิกา เจิมเทียนชัย,2539 : 82 ;
พูลสุข หิงคานนท, 2540 : 50)
เชนเดียวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่เปนเรื่องใหม สมควรมี
การสรางแบบจําลองขึ้นกอนการปฏิบัติจริง ผลการวิจัยจะทําใหไดแบบจําลองหรือรูปแบบการบริหารสําหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
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คําถามนําสําหรับการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้มีคําถามนําสําหรับการวิจัย 3 ขอ คือ
1. แนวคิด หลักการและสาระสําคัญที่เกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีอะไรบาง
2. สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารโรงเรียน
ปจจุบันเปนอยางไร
3. แบบจําลองการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่เหมาะสม
กับบริบทของสังคมไทยควรเปนอยางไร

กรอบแนวคิดในการวิจัย
กรอบแนวคิดในการวิจัยครั้งนี้ จําแนกเปน
1. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด หลักการ
และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ Wohlstetter (1995) Odden and
Wohlstetter (1995) Cheng (1996) Beck and Murphy (1996) Carr (1998) Leithwood and
Menzies (1998) Latham (1998) Adler (1999) Marti-Vazquez (2000) อุทัย บุญประเสริฐ (2543)
วีระวัฒน อุทัยรัตน (2544) และคนอื่นๆ จํานวนมาก สาระสําคัญที่นําไปใช
ในการศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนปจจุบันและการออกแบบแบบจําลอง ไดแก 1) หลักการกระจาย
อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา 2) หลักการบริหารแบบมีสวนรวม 3) คุณลักษณะโรงเรียนที่
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และ 4) คณะกรรมการโรงเรียน
2. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหระบบ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับการวิเคราะหระบบของ Kast and Rosenzweig (1988) Shoderbeck et al. (1990)
O 'Brien (1990) Berges (1993) Gilbert (1997) Horan (1999) Akpabio (2000) วิจิตร ศรีสอาน
(2523) ณัฐนิภา คุปรัตน (2523) อุทัย บุญประเสริฐ (2529) ทองอินทร วงศโสธร (2536) และคนอื่นๆ
สาระสําคัญที่นําไปใชกับการวิจัยครั้งนี้ คือการวิเคราะหระบบการบริหารโรงเรียนปจจุบนั ไดแก 1) การ
ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ ในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารโรงเรียน
2) การ
ออกแบบการบริหารโรงเรียนใหม และ 3) การประเมินความเหมาะสมของการบริหารโรงเรียนตามแนวคิด
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
3. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับหนาที่การบริหาร ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหนาที่การ
บริหารของ Gulick and Urwick (1973) Hodgettes (1990) Robbins and Mukerji (1994) Bateman

5

and Snell (1999) DuBrin (2000) และคนอื่นๆ โดยผูวิจัยไดยึดแนวคิดของ DuBrin (2000) ซึ่งเปน
นักวิชาการคนลาสุดที่ไดรวบรวมแนวคิดเรื่องหนาที่การบริหารของนักวิชาการคนอื่นๆ ไว สาระสําคัญที่ใช
ในการศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนปจจุบัน และการออกแบบแบบจําลองการบริหารโรงเรียน ไดแก
1) การวางแผน 2) การจัดองคการ 3) การนํา และ 4) การควบคุม
4. กรอบแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาแบบจําลอง ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับแบบจําลองของ Uthai Boonprasert (1978) Tosi and Carroll (1982) Bardo and
Hartman (1982) Keeves (1988) Spengler (1999) Benishek (2000) Reel (2001) สมาน อัศวภูมิ
(2537) กรรณิกา เจิมเทียนชัย (2539) พูลสุข หิงคานนท (2540) อุทุมพร จามรมาน (2541) และคน
อื่นๆ สาระสําคัญที่นําไปใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ กระบวนการพัฒนาแบบจําลอง ไดแก 1) การศึกษา
องคความรูที่เกี่ยวของ 2) การกําหนดหลักการและองคประกอบของแบบจําลอง 3) การรางแบบจําลอง
4) การประเมินแบบจําลอง
5. กรอบแนวคิดที่เกี่ยวกับภารกิจการบริหารโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 ผูวิจัยไดทําการศึกษาพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
ซึ่งพิมพเผยแพร
โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ (2542) และศึกษางานวิจัยของ กมล สุดประเสริฐ (2544)
ชัยอนันต สมุทวณิช (2544) สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (2544) ที่ทําการวิจัยเกี่ยวของกับ
ภารกิจของโรงเรียน ที่บริหารตามแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สาระสําคัญที่นําไปใชในการ
ออกแบบแบบจําลอง คือภารกิจการบริหารโรงเรียน 4 ดาน ไดแก 1) การบริหารงานวิชาการ 2) การ
บริหารงบประมาณ 3) การบริหารงานบุคคล และ 4) การบริหารทั่วไป
ผูวิจัยสรุปความสัมพันธของกรอบแนวคิดการวิจัยดังกลาวขางตนกับการพัฒนาแบบจําลองแบบ
สมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดังแผนภาพตอไปนี้
แผนภาพที่ 1 ความสัมพันธของกรอบแนวคิดการวิจัยกับการพัฒนาแบบจําลอง
การบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

แบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การวิเคราะหระบบ

หนาที่การบริหาร

การพัฒนาแบบจําลอง

ภารกิจการ
บริหารโรงเรียน
ตามพ.ร.บ.ก.ศ.2542
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ขอบเขตการวิจัย
1. แบบจําลองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่พัฒนาขึ้น ใชสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
หรือโรงเรียนที่จัดการศึกษาชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 ซึ่งเปนโรงเรียนของรัฐ สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
เทานั้น ไมรวมสถานศึกษาสังกัดอื่น เชน สถานศึกษาเอกชน สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ฯลฯ
2. ในขั้นการประเมินแบบจําลองที่พัฒนาขึ้น
ผูวิจัยใชวิธีประเมินความเหมาะสมและความ
เปนไปไดของแบบจําลองโดยผูทรงคุณวุฒิทางดานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานและผูบริหารโรงเรียน

ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัยโดยสังเขป
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัยเปน 5 ขั้นตอน โดยสรุปดังแผนภาพ
ตอไปนี้
แผนภาพที่ 2 ขั้นตอนการวิจัย
1. ขั้นการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย

2. ขั้นการศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียน
ที่เปนอยูในปจจุบัน

3. ขั้นการออกแบบแบบจําลองการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานสําหรับประเทศไทย

4. ขั้นการประเมินความเหมาะสมของแบบจําลอง
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

5. ขั้นการปรับปรุงและนําเสนอแบบจําลองแบบ
สมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
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จากแผนภาพที่ 2 แสดงใหเห็นวิธีดําเนินการวิจัยทั้ง 5 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นการกําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัย 2) ขั้นการศึกษาสภาพการบริหารโรงเรียนที่เปนอยูในปจจุบัน 3) ขั้นการออกแบบแบบจําลอง
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับประเทศไทย 4)ขั้นประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
5) ขั้นการปรับปรุงและนําเสนอแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในแตละขั้นตอนมีสาระสําคัญเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัยและผลลัพธที่ตองการ
โดยสังเขป ดังตอไปนี้
1) ขั้นการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ มีกิจกรรมยอย 2 ประการ คือ การศึกษาหลักการและแนวคิด
เกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การวิเคราะหระบบ
หนาที่การบริหาร แบบจําลอง และ
ภารกิจการบริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
โดยศึกษาจากหนังสือ
ตํารา ผลงานวิจัย ฐานขอมูลทางอินเทอรเน็ต และเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ เพื่อใชเปนแนวทางใน
การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย แลวสรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย
2) ขั้นการศึกษาระบบการบริหารในโรงเรียนที่เปนอยูในปจจุบัน
การดําเนินการวิจัยในขั้นนี้มีกิจกรรมยอย 2 ประการ คือประการแรก เปนการวิเคราะหสภาพ
ปจจุบัน ปญหา และความตองการเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนทั่วไป เพื่อหาขอมูลวาในระบบการบริหาร
โรงเรียนปจจุบันมีสภาพเปนอยางไร
มีปญหาอะไรบาง
และมีความตองการที่จะปรับปรุงพัฒนา
ระบบใหดีขึ้นอยางไร เก็บรวบรวมขอมูล โดยใชแบบสอบถาม และสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน รวมทั้ง
วิเคราะหเอกสารการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติและโรงเรียน
สังกัดกรมสามัญศึกษา
ประการที่สอง เปนการศึกษาสภาพปจจุบันและประสบการณของโรงเรียนซึ่งทดลองบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน
โดยเปนโรงเรียนที่อยูในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ในป พ.ศ.2543–2544
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใช
แบบสอบถาม การวิเคราะหเอกสาร และการสัมภาษณกลุม (Focus Group Interview) ผูบริหารโรงเรียน
ผลลัพธของการวิจัยขั้นตอนนี้คือ ขอมูลพื้นฐานที่ใชเปนองคประกอบในการสรางแบบจําลอง
3) ขั้นการออกแบบแบบจําลองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับประเทศไทย
การดําเนินการวิจัยในขั้นนี้ มีกิจกรรมยอย 3 ประการ คือประการแรก เปนการระบุหลักการ
และแนวทางการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ที่ไดมาจากการวิจัยใน
ขั้นที่ 1) และ 2)
ประการที่สอง เปนการรางและออกแบบสวนประกอบที่สําคัญของระบบการบริหาร
โรงเรียน และประการที่สาม เปนการเสนอรางแบบจําลองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
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4) ขั้นการประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองที่
พัฒนาขึ้น โดยการใหผูบริหารโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ประเมินความเหมาะสมและความเปนไปได
ของแบบจําลอง ตามแบบสอบถามที่สรางขึ้น นอกจากนี้ยังสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทางดานการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน และสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนตนแบบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ ซึ่งมีประสบการณในการทดลองบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาแลว 1 ป เพื่อตรวจสอบความ
เหมาะสมและความเปนไปไดของแบบจําลอง
5) ขั้นการปรับปรุงและนําเสนอแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน
การวิจัยขั้นตอนนี้มีกิจกรรมยอย 2 ประการ คือ การปรับปรุงระบบการบริหารโรงเรียนตาม
ความเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารโรงเรียนในขั้นที่ 4) และนําเสนอแบบจําลองที่ปรับปรุงแลว รวมทั้ง
การรายงานผลการวิจัย

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงออกเปน 3 ประเภท คือ
1. แบบสอบถาม แบงออกเปน 3 ฉบับ คือ 1) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน
ทั่วไปเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ความตองการและปญหาของการบริหารโรงเรียน 2) แบบสอบถามความ
คิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน เกี่ยวกับสภาพ
ปจจุบันในการบริหารโรงเรียนและประสบการณในการทดลองบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และ 3) แบบ
สอบถามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน เกี่ยวกับความเหมาะสมและความเปนไปไดของแบบจําลอง
แบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
2. แบบวิเคราะหเอกสาร เปนแบบบันทึกขอมูลจากการศึกษาเอกสารแบงออกเปน 3 ฉบับ คือ
1) แบบวิเคราะหเอกสารตามกรอบแนวคิดการวิจัย
2) แบบวิเคราะหเอกสารการปฏิบัติงานโรงเรียน
ทั่วไป 3) แบบวิเคราะหเอกสารแผนและผลการดําเนินงานของโรงเรียนโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
3. แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง แบงออกเปน 3 ฉบับ คือ 1) แบบ
สัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ความตองการและปญหาเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนทั่วไป
2) แบบสัมภาษณ สําหรับการสัมภาษณกลุมผูบริหารโรงเรียนโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียน และ 3) แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเปนไปไดของแบบ
จําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
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คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย
แบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (Comprehensive SchoolBased Management Model) สําหรับการวิจัยครั้งนี้หมายถึง แบบจําลองการบริหารโรงเรียน
(Management Model) ที่แสดงแนวทางการบริหารตามแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่ง
ครอบคลุมภารกิจ ดานการบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารทั่วไป และครอบคลุมหนาที่การบริหาร คือ การวางแผน การจัดองคการ การนํา และการควบคุม
รวมทั้งระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management หรือ SBM) หมายถึง
แนวคิดการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรงใหสถานศึกษาบริหาร
ตนเองไดมากที่สุด โดยการมีสวนรวมกับผูเกี่ยวของ มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและความคลองตัว
ในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น
ขอบขายหรือภารกิจในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน(School - Based Management
Tasks) หมายถึงภารกิจที่สวนกลางมอบใหโรงเรียนมีอํานาจในการบริหารจัดการ ไดแก การบริหารงาน
วิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป
หนาที่การบริหาร (Managerial Functions) หมายถึง หนาที่สําคัญที่ผูบริหารตองดําเนินการใน
การบริหารองคการ ซึ่งในแบบจําลองนี้ประกอบดวย 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัดองคการ
(Organizing) 3) การนํา (Leading) และ 4) การควบคุม (Controlling)
การวางแผน (Planning)
หมายถึง การตัดสินใจลวงหนาวาจะดําเนินการอยางไรใหบรรลุ
เปาหมาย เปนกระบวนการกําหนดเปาหมายขององคการและวางแนวทางดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายนั้น
กิจกรรมการวางแผนที่ครอบคลุมในการวิจัยนี้ประกอบดวย การวิเคราะหสภาพปจจุบันขององคกร การ
กําหนดเปาหมายหรือวัตถุประสงค การกําหนดนโยบาย มาตรฐานและกลยุทธการดําเนินงาน รวมทั้งการ
วางแผนดานทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินงาน
การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง การจัดระบบการดําเนินงานและกระบวนการจัดการ
ทรัพยากรตางๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร กิจกรรมการจัดองคการในแบบจําลองนี้ประกอบดวย
การจัดระบบบริหารองคการ จัดทําแผนภูมิปฏิบัติงาน การจัดบุคลากรรับผิดชอบงานตางๆ การจัดทํา
มาตรฐานและรายละเอียดการปฏิบัติงาน การกําหนดภารกิจขององคการ การจัดระบบการบังคับบัญชา
และการประสานงาน การจัดระบบทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในองคการ
การนํา (Leading) ในแบบจําลองนี้ หมายถึง การอํานวยการและการประสานงานเพื่อให
บุคลากรปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายองคการ
ซึ่งตองอาศัยภาวะผูนําของผูบริหาร กิจกรรมการนํา
ประกอบดวย การจูงใจ การตัดสินใจสั่งการ การสื่อสาร และการแกปญหาความขัดแยงของบุคลากร
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การควบคุม (Controlling) หมายถึง การกํากับใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและแผน
ขององคการ ซึ่งกิจกรรมการควบคุมในแบบจําลองนี้ประกอบดวย การตรวจสอบติดตาม การเปรียบเทียบ
ผลการปฏิบัติงานกับเกณฑที่กําหนดไว และการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education) หมายถึง การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา ไดแก
การศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 6 รวม 12 ป
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (Basic Education Institutions) หมายถึงสถานศึกษาที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานและอยูในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 โดยเปนสถานศึกษาของรัฐและไมเปนนิติบุคคล ไมรวมสถานศึกษาเอกชน และสถาน
ศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คณะกรรมการโรงเรียน (School Board) หมายถึงคณะกรรมการตามมาตรา 40 ของพระราช
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ซึ่งกําหนดใหสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกโรงเรียน มีคณะกรรมการคณะหนึ่ง
จํานวน 7 - 15 คน ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา และผูทรงคุณวุฒิ โดยใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ
และเลขานุการ คณะกรรมการมีหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา
โรงเรียน (School) หรือ โรงเรียนทั่วไป หมายถึง โรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดแก โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติและกรมสามัญศึกษา เปนโรงเรียน
ที่บริหารจัดการภายใตการกํากับดูแลจากกรมตนสังกัด ยังไมไดรับการกระจายอํานาจใหบริหารจัดการ
ดวยตนเองอยางชัดเจน
โรงเรียนทดลอง SBM (SBM Pilot School) หมายถึง โรงเรียนที่เขาโครงการโรงเรียนปฏิรูป
การเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ป พ.ศ. 2543-2544
ซึ่งทดลองบริหารตามแนวคิด SBM ควบคูไปกับการปฏิรูปการเรียนรูและการประกันคุณภาพการศึกษา

ประโยชนที่ไดรับจากการวิจัย
ผลจากการวิจัยกอใหเกิดประโยชน ดังนี้
1. ประโยชนดานวิชาการ
ผลการวิจัยทําใหเกิดการพัฒนาศาสตรทางการบริหารการศึกษาเพิ่มขึ้น จากการนําแนวคิดและ
หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาใชในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการบริหารและจัดการศึกษาอยางเหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
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2. ประโยชนดานการประยุกตใช
ผลจากการวิจัย สามารถนําไปประยุกตใชใหเปนประโยชนตอการบริหารสถานศึกษาเอกชนและ
สถานศึกษาสังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเปนพื้นฐานสําหรับการวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในแงมุมตาง ๆ ตอไป

การรายงานผลการวิจัย
การรายงานผลการวิจัย แบงออกเปน 5 บท ดังนี้
บทที่ 1 บทนํา
เปนการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับความเปนมาและความสําคัญของการวิจัย
วัตถุประสงคของการวิจัย คําถามนําสําหรับการวิจัย กรอบแนวคิดในการวิจัย ขอบเขตการวิจัย ขั้นตอน
และวิธีดําเนินการวิจัยโดยสังเขป เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คําจํากัดความที่ใชในการวิจัย ประโยชนที่
ไดรับจากการวิจัย และการรายงานผลการวิจัย
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เปนการนําเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการศึกษา
ทบทวน วิเคราะหเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดแก การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การวิเคราะห
ระบบ หนาที่การบริหาร แบบจําลอง
และการวิเคราะหภารกิจของโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการ
ศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
บทที่ 3 วิธีดําเนินการวิจัย เปนรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัย เครื่องมือ
ที่ใชในการวิจัย แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
แนวการวิเคราะหขอมูล
ในการวิจัยทั้ง 5 ขั้นตอน ไดแก ขั้นการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ขั้นการศึกษาระบบการบริหาร
โรงเรียนที่เปนอยูในปจจุบัน
ขั้นการออกแบบแบบจําลองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับ
ประเทศไทย ขั้นการประเมินแบบจําลองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ขั้นการปรับปรุงและนําเสนอ
แบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทที่ 4 ผลการวิเคราะหขอมูล
เปนการเสนอเนื้อหาโดยละเอียดในการแสดงผลการ
วิเคราะหขอมูลในขั้นการศึกษาระบบการบริหารโรงเรียนที่เปนอยูในปจจุบัน ขั้นการออกแบบแบบจําลอง
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับประเทศไทย ขั้นการประเมินแบบจําลอง ขั้นการปรับปรุงและ
นําเสนอแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
บทที่ 5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
เสนอเนื้อหาโดยสรุปของการ
วิจัย ไดแก วัตถุประสงคการวิจัย ขั้นตอนและวิธีดําเนินการวิจัย และสรุปผลการวิจัย รวมทั้งการ
อภิปรายผลและขอเสนอแนะจากการวิจัย

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
ผูวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อสรุปสาระสําคัญจาก
การศึกษาแลวนําไปสูกรอบแนวคิดในการวิจัย
โดยประเด็นที่จะทําการศึกษาไดแก 1) การบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน 2) หนาที่การบริหาร 3) การวิเคราะหระบบ 4) แบบจําลอง 5) ภารกิจการ
บริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 โดยมีสาระโดยสังเขปของแตละประเด็น
ดังตอไปนี้

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management)
1) ความหมายและความเปนมา
คําวา School - Based Management หรือ SBM นั้น เปนแนวคิดในการบริหารและจัดการ
ศึกษาแนวคิดหนึ่ง มีการเริ่มใชคํานี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนครั้งแรก ในชวงทศวรรษที่ 1980 (Cheng,
1996 :43 ; Devos et al.,1998 :700) ในภาษาไทยยังไมมีการบัญญัติศัพทเฉพาะที่แนนอน สวนมากจะ
นิยมเรียกทับศัพทวา School - Based Management หรือเรียกยอ ๆ วา SBM
แตไดพบวา
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณและคณะ ไดเริ่มใชคํา “การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน" ในการวิจัยเรื่อง
การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา เมื่อป พ.ศ. 2541 (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณและคณะ,
2541:95) ตอมา อุทัย บุญประเสริฐ ไดใชคําวา “ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ” ในการวิจัยเรื่อง
การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน (School-Based Management) ในป พ.ศ.2543 (อุทัย บุญประเสริฐ ,2543:9) แตวิจิตร ศรีสอาน
(2542 อางถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ , 2543 :175) เสนอแนะในการสัมมนาเรื่อง การบริหารจัดการที่สถาน
ศึกษาในศตวรรษที่ 21 วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2542 ณ โรงแรมปรินซพาเลส กรุงเทพมหานคร ใหใช
คําวา “การบริหารฐานโรงเรียน" สําหรับการวิจัยครั้งนี้เลือกใชคําวา “ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ”
เนื่องจากมีความหมายตรงกับคําศัพทเดิมในภาษาอังกฤษมากที่สุด
และเปนคําที่นักวิชาการ รวมทั้ง
บุคลากรในวงการศึกษาไทยนิยมใชมากที่สุด
Myers and Stonehill (1993:1)
ไดใหความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานวา
เปนกลยุทธในการปรับปรุงการศึกษา
โดยเปลี่ยนอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจจากระดับรัฐหรือเขต
การศึกษาไปยังแตละโรงเรียน โดยใหผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผูปกครองมีอํานาจควบคุม
กระบวนการจัดการศึกษามากขึ้น โดยใหมีหนาที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ
บุคลากร และหลักสูตร
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David, J. L. (1996:4 - 5) กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนแนวทางหนึ่งของการ
ปฏิรูปการศึกษา โดยการกระจายอํานาจจัดการศึกษาไปยังโรงเรียนใหมากขึ้น โดยมีความเชื่อวาการให
โรงเรียนมีอํานาจหนาที่มากขึ้นจะทําใหประสิทธิภาพของโรงเรียนสูงขึ้น
มีความยืดหยุนมากขึ้นและมี
ผลผลิตดีขึ้น
Wohlstetter (1995 :1) ระบุวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการกระจายอํานาจการ
ควบคุมจากสวนกลางไปยังชุมชนและโรงเรียน
โดยใหคณะกรรมการโรงเรียนซึ่งประกอบดวยผูบริหาร
โรงเรียน ครู ผูปกครอง สมาชิกในชุมชน และในบางโรงเรียนมีตัวแทนนักเรียนรวมเปนกรรมการดวย
ไดมีอํานาจควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียน การที่ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในระดับโรงเรียนไดมี
สวนรวมในการบริหาร จะทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนมากขึ้น และทําใหผลการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนนั้นเปนที่ยอมรับไดมากขึ้น
Cheng ,Yin Cheong (1996:44)
กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานทําใหผูมีสวน
เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ตัวแทนคณะครู ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ ซึ่งมารวมตัวเปนคณะ
กรรมการโรงเรียน ไดมีโอกาสจัดการศึกษาใหเปนไปตามความตองการของนักเรียน ผูปกครองและชุมชน
สงผลใหโรงเรียนมีประสิทธิผลสูงขึ้นและไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน
อุทัย บุญประเสริฐ (2546 : 1-2 ) กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนรูปแบบและ
แนวคิดในการบริหาร ที่จะตองมีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาจากสวนกลางหรือจาก
เขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษาโดยตรง
ทําใหสถานศึกษามีอํานาจและความรับผิดชอบในการ
บริหารตนเองในลักษณะเชิงเบ็ดเสร็จ มีความคลองตัวและมีอิสระมากยิ่งขึ้นในการตัดสินใจเกี่ยวกับการ
บริหารโรงเรียนในทุกดานที่เกี่ยวกับภารกิจ ทั้งในดานวิชาการและหลักสูตร การเงินและการงบประมาณ
การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป
จากความหมายที่นักวิชาการทางการศึกษาไดใหไวขางตน สรุปวา การบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน หมายถึง แนวคิดการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง
ใหสถานศึกษามีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและความคลองตัวในการบริหารจัดการมากที่สุด
จากการสังเคราะหขอบขายหรือภารกิจในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based
Management Tasks) หมายถึง ภารกิจที่สวนกลางมอบใหโรงเรียนมีอํานาจในการบริหารจัดการ พบวา
ในทุกประเทศที่ปฏิรูปการศึกษาโดยนําแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปปฏิบัติ
จะทําการ
กระจายอํานาจใหโรงเรียนไดมีอํานาจ ความรับผิดชอบ และการตัดสินใจสั่งการเรื่องสําคัญของโรงเรียน
4 เรื่อง ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานการเงินและงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไป (Beck and Murphy,1996 :27-28 ;Carr ,1998 :3 ;Devos et al.,1998 :703 ;
วีระวัฒน อุทัยรัตน,2544 : 4)
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ความเปนมาของแนวคิดเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น ไดรับอิทธิพลมาจากวงการ
ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่ประสบผลสําเร็จ
โดยมีหลักการ วิธีการและกลยุทธในการทําใหองคการมี
ประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหผลการปฏิบัติงานสูงขึ้น มีคุณภาพ สรางกําไร และสรางความพึงพอใจ
แกลูกคาและผูที่เกี่ยวของมากขึ้น โดยเนนใหมีการทํางานแบบมีสวนรวมและมอบอํานาจใหมีการตัดสินใจ
เบ็ดเสร็จที่สาขาหรือหนวยงานยอยในประเทศหรือเมืองตางๆ ในระหวางป ค.ศ.1960 - 1979 ในวงการ
ศึกษาของสหรัฐอเมริกาและประเทศตาง ๆ ไดแสวงหานวัตกรรมมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการ
จัดการเรียนการสอนแบบใหม ๆ แตผลที่ไดยังไมเปนที่นาพอใจนัก จนกระทั่งป ค.ศ.1980 เปนตนมา
มีการศึกษาพบวา การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้นนั้น ตองปรับปรุงกระบวนการและวิธีการจัดการ
ศึกษาที่เคยเนนแตเรื่องการจัดการเรียนการสอน ไปสูการปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารโรงเรียน โดย
มุงปรับระบบโครงสรางการบริหารโรงเรียนเสียใหม
มีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา
ไปยังโรงเรียนใหมากขึ้น และใหโรงเรียนบริหารแบบมีสวนรวมมากขึ้น (Beck and Murphy,1996 : 4 - 5)
นอกจากแนวคิดในเรื่องการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาแลว ยัง
เกิดกระแสเรื่องการตัดสินใจแบบมีสวนรวม (Shared -Decision Making Movement) ขึ้น ในชวงเวลา
เดียวกัน และในชวงปลายทศวรรษที่ 1980
ไดมีการใชวิธีการและกระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนแหงแรก แลวแพรหลายไปยังประเทศอื่นๆทั่วทุกภูมิภาคของโลก
(Caldwell ,1990:5;Mohrman and Wohlstetter,1994:13-14) เฉพาะในสหรัฐอเมริกา มีการใชรูปแบบ
การบริหารแบบ SBM ถึง 44 มลรัฐ ในป ค.ศ.1993 (Herman and Herman,1993:5 - 6) ในปจจุบัน
มีการบริหารแบบ SBM เกือบครบทุกมลรัฐ สําหรับในประเทศอื่นๆ รวมทั้งประเทศไทย มีการนําแนวคิด
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชควบคูกับการปฏิรูปการศึกษา จึงนับวาการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานเปนแนวคิดหรือกลยุทธการบริหารโรงเรียนที่กําลังเปนที่สนใจ และมีการนําไปใชอยางกวางขวาง
ทั่วโลก
2) หลักการพื้นฐาน
Cheng (1996 :44) กลาวถึงแนวคิดสําคัญในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 2 ประการคือ
1. โรงเรียนเปนหนวยสําคัญสําหรับการตัดสินใจ การตัดสินใจสั่งการที่ดีควรอยูที่หนวยปฏิบัติ
ดังนั้นจึงควรเพิ่มอํานาจในการบริหารและจัดการงบประมาณใหกับโรงเรียนมากขึ้น และลดการควบคุม
จากสวนกลางลง
2. การมีสวนรวมและการมีความรูสึกเปนเจาของ เปนปจจัยสําคัญสําหรับการปฏิรูปการบริหาร
และจัดการศึกษา ความสําเร็จของการปฏิรูปไมใชเกิดจากการควบคุมจากภายนอก หากแตเกิดจากการที่
สมาชิกในโรงเรียนและชุมชนใหความรวมมือกันในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการบริหารและการปฏิบัติงาน
อุทัย บุญประเสริฐ (2543 :154-156) สรุปหลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ไว 5 ประการ ไดแก
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1. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization) ซึ่งเปนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา
จากกระทรวงและสวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด
โดยมีความเชื่อวาโรงเรียนเปนหนวยสําคัญ
ในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก
2. หลักการมีสวนรวม (Participation or Collaboration or Involvement)
เปดโอกาสให
ผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสีย ไดมีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจ และรวมจัดการศึกษา ผูมีสวนได
สวนเสียมีทั้งครู ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษยเกา และตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลเหลานั้นมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาจะเกิดความรูสึกเปนเจาของ และจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากขึ้น
3. หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน (Return Power to People)
ในอดีตการจัด
การศึกษาจะทํากันหลากหลายโดยครอบครัวและชุมชน
บางแหงก็ใหวัดหรือองคกรในทองถิ่นเปน
ผูดําเนินการ ตอมามีการรวมการจัดการศึกษาไปใหกระทรวงศึกษาธิการรับผิดชอบเพื่อใหเกิดเอกภาพและ
มาตรฐานทางการศึกษา เมื่อประชากรเพิ่มมากขึ้น ความเจริญกาวหนาตาง ๆ เปนไปอยางรวดเร็ว การจัด
การศึกษาโดยสวนกลางเริ่มมีขอจํากัด เกิดความลาชา และไมตอบสนองความตองการของผูเรียนและ
ชุมชนอยางแทจริง จึงตองมีการคืนอํานาจใหทองถิ่นและประชาชนไดจัดการศึกษาเองอีกครั้ง โดยให
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ครอบครัว องคกรชุมชน สถานประกอบการ มีสิทธิจัดการศึกษาได หรือการ
มีตัวแทนชุมชน ผูปกครอง องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรชุมชนไปรวมเปนคณะกรรมการโรงเรียน
4. หลักการบริหารตนเอง (Self-management)
ในระบบการศึกษาทั่วไปมักจะกําหนดให
โรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติตามนโยบายของสวนกลาง โรงเรียนไมมีอํานาจอยางแทจริง สําหรับการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้นไมไดปฏิเสธเรื่องการทํางานใหบรรลุเปาหมายและนโยบายของสวนรวม แตมี
ความเชื่อวาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายนั้นทําไดหลายวิธี
การที่สวนกลางทําหนาที่เพียงกําหนด
นโยบายและเปาหมายแลวปลอยใหโรงเรียนมีระบบการบริหารดวยตนเอง โดยใหโรงเรียนมีอํานาจ หนาที่
และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน ซึ่งอาจดําเนินการไดหลากหลายแนวทาง ดวยวิธีการที่แตกตางกัน
ผลที่ไดนาจะมีประสิทธิภาพสูงกวาเดิมที่ทุกอยางถูก
แลวแตความพรอมและสถานการณของโรงเรียน
กําหนดมาจากสวนกลาง ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม
5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance) สวนกลางมีหนาที่กําหนดนโยบาย
และควบคุมมาตรฐาน มีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อให
มีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามกําหนดและเปนไปตามนโยบายของชาติ
คณะกรรมการโรงเรียน
จะทําหนาที่ตรวจสอบและถวงดุลซึ่งกันและกันเสมอ
จากความเห็นของนักวิชาการดังกลาวขางตน สรุปวาหลักการพื้นฐานที่สําคัญของการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน คือ หลักการกระจายอํานาจการศึกษาและหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ซึ่งจาก
หลักการดังกลาวทําใหเกิดความเชื่อมั่นวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จะเปนการบริหารงานที่ทําให
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวารูปแบบการจัดการศึกษาอื่นที่ผานมา
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3) แบบของคณะกรรมการโรงเรียน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
เปนการบริหารงานโดยคณะกรรมการโรงเรียน (School
Board ) หรือสภาโรงเรียน (School Council)
โดยคณะกรรมการโรงเรียนจะมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจ
เกี่ยวกับเรื่องการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน การกํากับ สนับสนุน และสงเสริมการบริหารงานวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ซึ่งคณะกรรมการโรงเรียนโดยทั่วไปจะประกอบ
ดวยตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนครู ตัวแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตัวแทนองคกรชุมชน ตัวแทน
ศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารโรงเรียน จากการศึกษาแบบ (Forms) ของคณะกรรมการโรงเรียนใน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวามีแบบที่สําคัญอยางนอย 4 แบบ ไดแก แบบที่มีผูบริหารของ
โรงเรียนเปนหลัก (Administrative Control School Council ) แบบที่ครูเปนหลัก (Professional Control
School Council) แบบที่ชุมชนเปนหลัก (Community Control School Council) และแบบที่ครูและชุมชน
เปนหลัก (Professional / Community Control School Council)
( Leithwood and Menzies ,
1998 :1–21 ;Carr, 1998 : 1-8 ) สาระสําคัญของแตละแบบ มีดังตอไปนี้
1) แบบที่มีผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก (Administrative Control School Council) เกิดจาก
แนวคิดในการกระจายอํานาจหนาที่ในการบริหารการเงิน บุคลากร และวิชาการ ใหแกผูบริหารโรงเรียน
เพื่อใหการบริหารโรงเรียนนั้นมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ในระยะแรกๆผูบริหารมักจะใชวิธีขอคําปรึกษา
อยางไมเปนทางการจากครู ผูปกครองนักเรียน หรือผูแทนชุมชน ดังนั้นคณะกรรมการโรงเรียนที่ตั้งขึ้น
มักจะมีบทบาทสําคัญอยูที่การเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาของผูบริหารโรงเรียนนั่นเอง
ผูบริหารโรงเรียนจะเปนประธาน และเจาหนาที่เขตการศึกษาเปนกรรมการโดยตําแหนง สวน
คณะกรรมการอื่น ๆ มาจากการเลือกตั้งของกลุมบุคคลแตละประเภท ในการกําหนดนโยบายการวางแผน
การหาแนวทางแกปญหาและการดําเนินงานของโรงเรียน
คณะกรรมการจะมีบทบาทในการรวมเสนอ
ความคิดเห็น แตอํานาจในการตัดสินขั้นสุดทายยังคงอยูที่ผูบริหารโรงเรียน
ตัวอยางคณะกรรมการโรงเรียนที่ควบคุมโดยผูบริหารโรงเรียน ไดแก โรงเรียนในเขต Edmonton
เมือง Alberta ประเทศ Canada ซึ่งประกาศใชการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนทางการทั่วทั้ง
เขตในป ค.ศ.1980 มีการประกาศตั้งคณะกรรมการโรงเรียนในทุกโรงเรียนใหครูและผูปกครองมีสวนรวมใน
การบริหารโรงเรียนใหมากขึ้น แตอํานาจตัดสินใจยังอยูที่ตัวผูบริหารโรงเรียน อีกตัวอยางหนึ่งของคณะ
กรรมการโรงเรียนที่ผูบริหารเปนหลักในการควบคุมและตัดสินใจ
คือการจัดการศึกษาในรัฐ Texas
สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกฎหมายประกาศใชการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในป ค.ศ.1990 โดยในระยะ
แรกมีคณะกรรมการโรงเรียนแบบควบคุมโดยผูบริหาร แตตอมาไดคอยๆ เปลี่ยนไปใชแบบที่ควบคุมโดยครู
(Professional Control School Council ) หรือมีครูเปนหลัก
2) แบบที่มีครูเปนหลัก (Professional Control School Council) การจัดคณะกรรมการตาม
แนวนี้ ตัวแทนคณะครูจะมีสัดสวนมากที่สุดในคณะกรรมการโรงเรียน การจัดคณะกรรมการแบบนี้เกิดจาก
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แนวคิดที่วา ครูเปนผูใกลชิดนักเรียนมากที่สุด ครูเปนผูปฏิบัติจึงยอมรับรูปญหาทุกอยางไดดีกวา และ
ถามีโอกาสตัดสินใจก็จะสามารถแกปญหาไดตรงจุดมากที่สุด
ตัวอยางแรกของคณะกรรมการแบบนี้มีในเขต Columbus รัฐ Ohio สหรัฐอเมริกา ซึ่งประกาศใช
แบบนี้เมื่อป ค.ศ.1989 โดยกอนหนานั้นไดมีโครงการนํารอง มีการตั้งสภา ABC (Association Building
Council) ขึ้น ในแตละเขตการศึกษา ซึ่งประกอบดวยผูแทนสหภาพครู 1 คน ผูแทนครู 2 คน เลือกโดย
กลุมผูบริหารโรงเรียนและผูแทนครูอีก 2 คน ซึ่งเลือกโดยคณะครู
รวมมีสมาชิกสภา ABC 5 คน
ตัวอยางของคณะกรรมการแบบที่ควบคุมโดยครูที่เห็นชัดอีก 2 แหง คือ ใน Miami และ Los Angeles
โดยในแตละโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียนจะประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนเปนประธาน ผูแทนครู
ผูแทนผูปกครอง และสมาชิก 1 คน จากสภา ABC
การตัดสินใจใชเสียงขางมาก คือ 2 ใน 3 ขึ้นไป
ผูบริหารโรงเรียนมีอํานาจคัดคาน ( Veto) ได บทบาทของคณะกรรมการเปนกรรมการบริหาร
3) แบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control School Council) จุดประสงคของการ
เลือกแบบคณะกรรมการที่ควบคุมโดยชุมชน คือการเพิ่มความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแกชุมชน
และผูปกครองมากขึ้น
และเพื่อใหผูรับบริการการศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาที่จัดใหมากที่สุด
แนวคิดสําคัญก็คือ หลักสูตรและการจัดการศึกษาของโรงเรียน ควรตอบสนองความตองการและคานิยม
ของผูปกครองและชุมชนทองถิ่นมากที่สุด คณะกรรมการโรงเรียนจึงมีสัดสวนจํานวนผูแทนผูปกครองและ
ชุมชนมากที่สุด
ตัวอยางของการจัดรูปแบบคณะกรรมการโรงเรียนลักษณะนี้ ไดแก ประเทศนิวซีแลนด ซึ่งไดมี
กฎหมายปฏิรูปการศึกษาตั้งแตป ค.ศ.1989 โดยการกระจายอํานาจการบริหารการศึกษาไปสูโรงเรียนและ
ชุมชนมากที่สุด คณะกรรมการโรงเรียนเรียกวา คณะกรรมการสภาบริหารโรงเรียน (Board of Trustees)
ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง 5 คน (มาจากการเลือกตั้ง) ผูแทนครู 1 คน (จากการเลือกตั้ง) ผูบริหาร
โรงเรียนและนักเรียน 1 คน (เฉพาะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) คณะกรรมการมีหนาที่รับผิดชอบ
ในการบริหารการเงิน การใหจางและเลิกจางผูบริหารและครู และการบริหารทุกอยางในโรงเรียน คณะ
กรรมการจะตองมีนโยบายการบริหารที่ชัดเจน ระบุไวในธรรมนูญโรงเรียน (School Charter) เพื่อความ
ชัดเจนในการบริหารจัดการและสามารถตรวจสอบได
ใน Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดออกกฎหมายปฏิรูปการศึกษา (Chicago Reform Act)
ในป ค.ศ.1988 ไดมอบอํานาจในการบริหารใหแกคณะกรรมการโรงเรียน
ซึ่งมีอํานาจในการจาง
การประเมินหรือเลิกจางผูบริหารโรงเรียนได คณะกรรมการโรงเรียน ประกอบดวยสมาชิก 11-12 คน
เปนผูปกครอง 6 คน ผูแทนชุมชน 2 คน ผูแทนครู 2 คน ผูบริหารโรงเรียน และนักเรียน (เฉพาะ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย) ผูแทนผูปกครองและชุมชน มาจากการเลือกตั้งทุก ๆ 2 ป ผูแทนครู
ไดรับการแตงตั้งจากเขตการศึกษา โดยผานการลงมติจากคณะครู
ผูบริหารมีสิทธิในการออกเสียง
ในทุกเรื่องยกเวนเรื่องที่เกี่ยวกับการประเมินและสัญญาจางผูบริหารเอง
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4) แบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional/Community Control School Council)
แนวคิดของคณะกรรมการโรงเรียนลักษณะนี้ มีความเชื่อวาทั้งครูและผูปกครองตางมีความสําคัญในการ
จัดการศึกษาใหแกเด็ก ครูจะไดรับรูคานิยมและความตองการของผูปกครอง ในขณะเดียวกันผูปกครอง
ก็มีโอกาสชวยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูดวย สัดสวนของผูแทนครูและผูแทนจากผูปกครอง
/ ชุมชนจะมีเทา ๆ กัน ในคณะกรรมการโรงเรียนทําหนาที่เปนคณะกรรมการบริหาร ในเมือง Salt Lake
City รัฐ Utah สหรัฐอเมริกา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ประกอบดวยผูแทนผูปกครองและผูแทนครู
ผูบริหารโรงเรียนมีอํานาจบริหารงบประมาณ ประเมินบุคลากร
จัดหลักสูตรและกิจกรรมตาง ๆ
ในประเทศ Spain ซึ่งประกาศการปฏิรูปการศึกษา ในป ค.ศ.1985 ตามกฎหมายการศึกษา (Education
Law of 1985) คณะกรรมการโรงเรียนประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน (เปนประธาน) ผูแทนของครูหรือ
หัวหนาวิชาการ (มากกวา 1 ใน 3) ผูแทนชุมชนและผูปกครองนักเรียน (มากกวา 1 ใน 3) ผูแทนจากเมือง
1 คน และเลขานุการ 1 คน (เลือกจากโรงเรียน ไมมีสิทธิ์ออกเสียง) คณะกรรมการจะเลือกผูบริหารโรงเรียน
จากคณะครูในโรงเรียน มีสัญญาการทํางานวาระละ 3 ป เมื่อพน 3 ปแลว หากไมไดรับเลือกอีก ผูบริหาร
ผูนั้นตองออกไปทําหนาที่ครูตามปกติ คณะกรรมการโรงเรียนมีอํานาจหนาที่ในการรับนักเรียน การจัด
หลักสูตร การบริหารงบประมาณ การจัดกิจกรรมพิเศษ การจัดเครื่องอํานวยความสะดวก นิเทศการ
บริหารและการจัดการเรียนการสอน
สําหรับประเทศไทย คณะกรรมการโรงเรียน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
เรียกเปนภาษาอังกฤษวา “School Board” (Office of the National Education Commission,1999
; 17-18) เปนคณะกรรมการโรงเรียนที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control School Board) โดย
มีสัดสวนคณะกรรมการที่มาจากชุมชน (ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ) มากที่สุด โดยมีคณะกรรมการจากในโรงเรียน คือ ผูแทน
ครู และผูบริหารโรงเรียน
4) ความสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
จากการศึกษาเรื่องการนําหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไปใชในการบริหารโรงเรียน ได
พบวามีประโยชนตอการบริหารและการจัดการศึกษาโดยรวมดังนี้ (Myers and Stonehill ,1993 : 2 -3 ;
Herman and Herman , 1992 : 261 - 263 ; Florida Department of Education, 1998 : 1 - 4)
1. เปนการระดมผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณเพื่อรวมกันจัดการศึกษา
เปดโอกาสใหครู
ผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิและตัวแทนองคกรตางๆในชุมชน มีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารโรงเรียน
2. ขวัญและกําลังใจของครูดีขึ้น เนื่องจากมีสวนรวมและรับผิดชอบในการบริหารและจัดการเรียน
การสอนมากขึ้น ครูเกิดความภาคภูมิใจในงานของโรงเรียนเพราะไดมีโอกาสรวมคิดรวมทํามากขึ้น
3. เปนการระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อจัดการศึกษา ทั้งดานบุคลากร การเงิน และวิชาการ
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยอาศัยเครือขายผูแทนองคกรตางๆ และเครือขาย
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ผูปกครองที่เขามามีสวนรวมจัดการศึกษา
4. สรางภาวะผูนําใหกับบุคลากรในโรงเรียน
การกระจายความรับผิดชอบใหทีมงานตางๆ
ในโรงเรียนจะทําใหเกิดผูนํากลุม และสมาชิกในโรงเรียนจะผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนําในทีมงาน
5. เพิ่มปริมาณและคุณภาพการติดตอสื่อสาร การบริหารแบบมีสวนรวมและการทํางานเปนทีม
ทําใหตองมีการสื่อสารภายในทีมงาน และระหวางหนวยงานภายในโรงเรียนมากขึ้น และทําใหบุคลากร
ในโรงเรียนรับรูและเขาใจนโยบายและแนวทางของโรงเรียนเพิ่มขึ้น
6. เกิดการริเริ่มสรางสรรค การใหโรงเรียนรับผิดชอบบริหารจัดการดวยตนเอง ทําใหเกิดการ
ริเริ่มจัดทําโครงการใหม ๆ เพื่อใหตรงกับความตองการของผูเรียนและชุมชนมากขึ้น
7. เพิ่มประสิทธิภาพ การที่ครู ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณจึงเกิด
แนวทางที่จะตองใชงบประมาณโดยประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด
8. เกิดความรูสึกมีสวนรวมและความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเปดโอกาสให
สมาชิกทุกคนในโรงเรียนไดเสนอความคิดเห็นในการบริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งการปรับปรุงและ
พัฒนาการศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น
9. โรงเรียนมีความสัมพันธกับชุมชนมากขึ้น เนื่องจากชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหาร
และจัดการศึกษา
10. การบริหารและการตัดสินใจทําดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เนื่องจากเปนการ
บริหารในรูปองคคณะบุคคล
จากการศึกษาดังกลาวขางตน สรุปวา ความสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูที่
การบริหารโรงเรียนใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนใน
โรงเรียนมีสวนรวมในการปรับปรุงการศึกษา และเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ
5) ปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
จากการศึกษาของ Wohlstetter (1995 : 22- 5) เกี่ยวกับความสําเร็จและความลมเหลวของการ
นํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชในการบริหารโรงเรียน
โดยศึกษาจากโรงเรียนระดับ
ตางๆ ในประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย ไดขอคนพบที่สําคัญก็คือ โรงเรียนที่บริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ตองมีการปรับโครงสรางองคการของโรงเรียนใหม
เพื่อใหบุคคลที่เกี่ยวของกับ
โรงเรียนมี “อํานาจหนาที่ที่แทจริง” (Real Authority) เกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากรและหลักสูตร
โดยมีเปาหมายเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิผลสูงขึ้น
Odden and
Wohlstetter
(1995:32-36)ไดรวมกับนักวิจัยแหงมหาวิทยาลัย Southern California ทําการศึกษาผลการนํารูปแบบ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปปฏิบัติ พบวามีหลายแหงประสบความสําเร็จ แตก็มีอีกหลายแหง
ที่นําไปใชไมไดผล เงื่อนไขสําคัญที่ทําใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประสบความสําเร็จ
คือ
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1) ผูปฏิบัติงานในโรงเรียนตองมีอํานาจอยางแทจริงในการบริหารงบประมาณ บุคลากร
และหลักสูตร
2) อํานาจหนาที่ตองถูกใชเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการบริหารโรงเรียน
และมีผลโดยตรงตอการจัด
การเรียนการสอน
ปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก
(Wohlstetter and
Morhman,1993:1-22; Wohlstetter ,1995:22-25; Odden and Wohlstetter,1995 : 32-36)
1) การกระจายอํานาจใหโรงเรียนอยางแทจริง และโรงเรียนตองกระจายความรับผิดชอบ และ
อํานาจการตัดสินใจใหทีมงานตางๆ ในโรงเรียนอยางทั่วถึง
2) เนนการบริหารแบบมีสวนรวมและการบริหารโดยองคคณะบุคคล ในการปฏิบัติงานเนนการ
ทํางานเปนทีมและการสรางทีมงานที่มีคุณภาพ
3) มุงพัฒนาบุคลากร ทั้งการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
รวมทั้งการพัฒนาคณะกรรมการโรงเรียน ใหมีความรู ความเขาใจ และทักษะการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน รวมทั้งเรื่องการจัดการเรียนการสอนและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
4) การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและจัดการศึกษา สารสนเทศเปนเครื่องมือสําคัญ
สําหรับการวางแผนและการตัดสินใจสั่งการ
5) ผูบริหารโรงเรียนมีความรูความสามารถ โรงเรียนที่จะประสบผลสําเร็จมักจะมีผูบริหารที่มี
ความสามารถในการเปนผูนํา บทบาทของผูบริหารโรงเรียนคือผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) การ
เปนผูนํา (Leader) และผูสนับสนุน (Supporter) เปนผูนํานวัตกรรม(Innovations) เขาสูโรงเรียนและเปน
ผูผลักดันการปฏิรูปการศึกษาใหกาวหนา
6) การมีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision) ที่ชัดเจน วิสัยทัศนตองเกิดจากการรวมมือรวมใจของ
บุคลากรในโรงเรียนและรับรูรวมกัน เพราะวิสัยทัศนคือทิศทางการบริหารจัดการของโรงเรียน
7) การใหรางวัล โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ควรไดรับ
รางวัลจากกระทรวงศึกษาธิการ อาจไดรับการยกยองชมเชย หรือการสนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติม เพื่อ
ใหกําลังใจแกโรงเรียน
โรงเรียนควรใหรางวัลแกทีมงานหรือหนวยงานภายในโรงเรียนที่ประสบความ
สําเร็จดวย
จากการศึกษาความเห็นของนักวิชาการดังกลาว
สรุปวา ความสําเร็จในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ไดแก การกระจายอํานาจใหโรงเรียนอยางแทจริง การบริหารแบบมีสวนรวม การพัฒนา
บุคลากร การใชสารสนเทศเพื่อการบริหาร ผูบริหารโรงเรียนมีความรูความสามารถ วิสัยทัศนรวมที่
ชัดเจนและการใหรางวัลอยางเหมาะสม
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6) ปญหาและอุปสรรคในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
จากการศึกษาผลงานของนักวิชาการหลายทาน เกี่ยวปญหาและอุปสรรคในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน พบวามีปญหาสําคัญโดยสรุป 5 ประการ ดังนี้(David,1996 : 34-36; Spilman,1996:3439 ; Latham,1998 : 85-86)
1. เวลา กิจกรรมที่เกี่ยวของในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น ทําใหบุคลากรตองใช
เวลาเพิ่มขึ้นนอกเหนือจากเวลาทํางานปกติแตละวัน โดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการ
ตาง ๆ และการทํางานที่ไดรับมอบหมายมากขึ้น นอกจากนี้การที่โรงเรียนจะปรับเปลี่ยนไปสูการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานใหเห็นผล ตองใชเวลาตั้งแต 5 ปขึ้นไป โรงเรียนสวนใหญจะกระตือรือรนในการ
จัดทําโครงการ และดําเนินการเปลี่ยนแปลงในเรื่องตางๆ อยางมากในชวง 2 ปแรก แตเมื่อไมปรากฏผล
สําเร็จรวดเร็วดังที่คาดหวัง ทําใหเกิดความเบื่อหนายและทอแท
2. คณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียนนั้นถูกมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบสูง
แตบุคลากรที่เปนคณะกรรมการบางคนยังขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมอยูมาก เชน ขาดความรูเรื่องการ
บริหารโรงเรียน ขาดทักษะกระบวนการจัดการ ขาดความชัดเจนในบทบาท เปนตน
3. ความไมสอดคลองระหวางความตองการและการปฏิบัติ อาจไดรับมอบอํานาจในการตัดสินใจ
ในเรื่องที่ไมตองการ เชน ครูตองการมีอํานาจตัดสินใจเรื่องหลักสูตรและการเรียนการสอน แตบางเขต
การศึกษาก็ไมไดมอบอํานาจใหโรงเรียนดําเนินการเรื่องนี้อยางแทจริง
4. ขาดอิสระในการตัดสินใจ โรงเรียนบางแหงถูกกําหนดมาจากหนวยงานสวนกลาง เชน รัฐ
หรือเขตการศึกษา ใหนําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาใชในการบริหารโรงเรียน โดยไมไดเกิดจาก
ความตองการที่แทจริงของครู ประกอบกับการขาดแคลนงบประมาณ ระยะเวลาไมเพียงพอ การอบรม
ไมเพียงพอ ทําใหเกิดปญหาตั้งแตเริ่มนําแนวคิดการบริหารแบบนี้ไปปฏิบัติแลว นอกจากนี้สวนกลางยัง
ไมไดมอบอํานาจใหโรงเรียนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารอยางแทจริง
5. ไมไดใหความสําคัญเรื่องวิชาการเทาที่ควร
ความลมเหลวในการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน คือ การไมไดใหความสําคัญกับเรื่องที่เปนหัวใจของโรงเรียน ไดแก การจัดการเรียนการสอน
และผลการเรียนของนักเรียนอยางแทจริง สวนใหญจะไปเนนเรื่อง กิจกรรมพิเศษ การแตงตั้งกรรมการ
และอนุกรรมการตางๆ การออกระเบียบสําหรับการบริหารโรงเรียน การสรางความสัมพันธกับชุมชน
เปนตน
จากการศึกษาดังกลาวมาแลวขางตน
สรุปวา ปญหาสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานคือ ตองใชเวลาในการเปลี่ยนแปลงนาน คณะกรรมการไมมีความสามารถและไมเขาใจบทบาท
หนาที่ โรงเรียนไมไดรับการกระจายอํานาจอยางเต็มที่ และมักไมใหความสําคัญเรื่องการเรียนการสอน
และผลการเรียนเทาที่ควร
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7) ประสบการณการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศไทย
การนําแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
มาใชกับการบริหารโรงเรียนในประเทศไทย
เริ่มขึ้นพรอมกับความพยายามกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษา จนกระทั่งเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดบรรจุการบริหารตามแนวคิดนี้ไวในมาตรา 39 และ 40 ซึ่งจะสงผลให
เกิดการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารโรงเรียนมากมาย
สําหรับการดําเนินงานของสวนราชการตาง ๆ
เกี่ยวกับการนําแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปปฏิบัติที่สําคัญ และควรนําเสนอในการวิจัย
ครั้งนี้ ไดแก
7.1) กระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ไดกําหนด
สัดสวนคณะกรรมการตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มีการกําหนด
อํานาจหนาที่ วิธีการไดมา และวาระการดํารงตําแหนง รวมทั้งมีหนังสือสั่งการใหโรงเรียนสังกัดกรมสามัญ
ศึกษา และสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติทุกโรงเรียน ทําการสรรหาและแตงตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษา หรือคณะกรรมการโรงเรียน
ในระยะเวลา 2 ป หลังจากระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา พ.ศ
2543 มีผลบังคับใช มีความเคลื่อนไหวในการปฏิรูปการศึกษาเกิดขึ้นในระดับโรงเรียนมากมาย โรงเรียน
สวนหนึ่งมีคณะกรรมการที่มีความพรอมและปฏิบัติหนาที่อยางเขมแข็ง
ทําหนาที่ชวยกํากับดูแลและ
สนับสนุนการบริหารและจัดการศึกษาอยางไดผล
แตโรงเรียนสวนใหญยังคงมีปญหาเกี่ยวกับคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งการสรรหาและแตงตั้งคณะกรรมการ ที่โรงเรียนบางแหงหาคนที่
เหมาะสมเปนคณะกรรมการไมได คณะกรรมการไมปฏิบัติตามหนาที่อยางครบถวนและจริงจัง มีการ
ประชุมคณะกรรมการนอยมาก บางโรงเรียนไมเคยเรียกประชุมคณะกรรมการ สรุปเปนภาพรวมวามีการ
แตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาตามระเบียบทุกโรงเรียน
แตคณะกรรมการยังคงมีบทบาทนอยมาก
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ , 2546 : 23)
7.2) สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.)
ในปงบประมาณ 2543 สปช. มีแนวคิดจัดทําโครงการนํารองใหโรงเรียนในโครงการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน แลวพัฒนาเปนโรงเรียนแบบ Charter School ในที่สุด โดยการคัดเลือกโรงเรียนที่มี
ผลงานบริหารและจัดการศึกษาอยูในเกณฑดีมาก ผูบริหารมีภาวะผูนําสูง คณะกรรมการสถานศึกษามี
ความเขมแข็งและพรอมชวยโรงเรียนจํานวน 5 โรงเรียน ไดแก 1) โรงเรียนวัดดอนทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา
2) โรงเรียนประถมธรรมศาสตร จังหวัดปทุมธานี 3) โรงเรียนราชวินิตประถม กรุงเทพมหานคร 4) โรงเรียน
บานกุยแหย จังหวัดกาญจนบุรี 5) โรงเรียนประชารวมใจ จังหวัดนราธิวาส สปช. ไดจัดประชุมผูบริหาร
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โรงเรียน ตัวแทนครู และตัวแทนคณะกรรมการโรงเรียนเกี่ยวกับแนวทางการปฏิรูปการบริหารโรงเรียน
แลวใหโรงเรียนปรับปรุงการบริหารจัดการดวยตัวเอง ทาง สปช.ไมไดจัดสรรทรัพยากรเพิ่มเติมใหโรงเรียน
เหลานี้เปนการเฉพาะ มีการแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาแนวทางการแกไขกฎหมาย ระเบียบ คําสั่ง เพื่อ
ใหโรงเรียนมีอํานาจในการบริหารจัดการตนเองมากขึ้น แตไมประสบความสําเร็จเพราะติดขัดปญหาระบบ
ราชการที่ยังไมมีการเปลี่ยนแปลง
ในปงบประมาณ 2544 สปช.จัดโครงการนํารองโรงเรียนบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
(Performance - Based Budgeting หรือ PBB) ใน 4 จังหวัด ไดแก กระบี่ นครนายก นครราชสีมาและ
เชียงใหม จังหวัดละ 8 โรงเรียน และใหโรงเรียนนํารองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในปงบประมาณ
2543 ทั้ง 5 โรงเรียนรวมโครงการดวย รวมทั้งสิ้น 37 โรงเรียน ซึ่งไดทดลองการจัดทํามาตรฐานทาง
การเงิน 7 ประการ หรือ 7 Hurdles โดยโรงเรียนเหลานี้ไดเริ่มทดลองบริหารจัดการงบประมาณสวนหนึ่ง
ที่จัดมาใหโรงเรียนตามแผนกลยุทธแตยังไมสามารถบริหารจัดการเงินกอน (Block Grant) ได เพราะยัง
ติดขัดที่กฎหมายเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณรายจายเฉลี่ยตอคนของนักเรียน (เงินรายหัว)
ยังไม
เรียบรอย
ในปงบประมาณ 2546
สปช. มีโครงการนํารองโรงเรียนในกํากับของรัฐ (Charter School)
จังหวัดละ 1 โรงเรียน ซึ่งคาดหมายวาจะให 5 โรงเรียนนํารองในปงบประมาณ 2544 เขาโครงการดวย
โดยใหศึกษาทดลอง หาแนวทางพัฒนาโรงเรียนเหลานี้มีความสามารถบริหารจัดการดวยตนเองได ซึ่งอยู
ในระหวางกําหนดรูปแบบและรายละเอียดของโครงการ (รังสรรค มณีเล็ก,18 กุมภาพันธ2546, สัมภาษณ)
7.3) กรมสามัญศึกษา
ปงบประมาณ 2544 กรมสามัญศึกษาตั้งเปาหมายใหทุกโรงเรียนในสังกัด ดําเนินการปรับปรุง
การบริหารโรงเรียนตามแนวคิดการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน 3 ลักษณะ คือ 1) โรงเรียนที่
เขาโครงการนํารองการจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงานจาก 4 จังหวัด (กระบี่ เชียงใหม นครนายก
นครราชสีมา) จังหวัดละ 2 โรงเรียน ทําวิจัยปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research
หรือ PAR) เพื่อออกแบบโครงสรางและระบบการบริหารโรงเรียนตามแนวคิด SBM 2) โรงเรียนตัวแทนสห
วิทยาเขต 470 โรงเรียน ศึกษาองคความรูแลวปรับปรุงการบริหารตามแนวคิด SBM ดวยตนเอง กรม
สามัญศึกษาติดตามผลการดําเนินงาน 3) โรงเรียนที่เหลือศึกษาองคความรูแลวปรับปรุงการบริหารตาม
แนวคิด SBM ดวยตนเอง ผลการดําเนินงานทั้ง 8 โรงเรียน ปรับปรุงการบริหารใหเหมาะสมกับบริบทของ
ตนเองตามแนวคิด SBM ได โรงเรียนสวนใหญรู เขาใจและเห็นความสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน และกําลังดําเนินการปรับปรุงการบริหารโรงเรียน
ปงบประมาณ 2545 ไดดําเนินการตอจากปงบประมาณที่ผานมาดังนี้ 1) โรงเรียนที่ทําวิจัย PAR
ทั้ง 8 โรงเรียน ทําการวิจัยและพัฒนา (Research and Development หรือ R & D) ระบบบริหารโรงเรียน
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ตามแนวคิด SBM 2) ใหโรงเรียนที่สมัครเขาเครือขาย 13 โรงเรียน จาก 13 เขตการศึกษา ปรับปรุงการ
บริหารตามแนวคิด SBM โดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 3) กรมสามัญศึกษาติดตาม
ความกาวหนาในการปรับปรุงการบริหารตามแนวคิด SBM ของ 470 โรงเรียน ตัวแทนสหวิทยาเขต 4)
ทุกโรงเรียนเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการกระจายอํานาจ โดยปฏิบัติตามเอกสาร 9 ฉบับ (9 modules)
ซึ่งครอบคลุมหลักการและภารกิจการบริหารตามแนวคิด SBM
ผลการดําเนินงานไมประสบผลสําเร็จ
เทาที่ควร เนื่องจากมีภาระงานเรงดวนอื่นๆเขามาแทนที่ เอกสาร 9 modules จัดทําไมสําเร็จและไมไดใช
เพราะขาดงบประมาณและการติดตามในกิจกรรม 1) - 3) ขางตน (กรมสามัญศึกษา ,2545 : 47-56)
ปงบประมาณ 2546
กรมสามัญศึกษากําลังมอบหมายหนวยศึกษานิเทศกทําการศึกษาและ
ทดลองการบริหารแบบโรงเรียนในกํากับของรัฐ(Charter School) คาดวามีโรงเรียนที่เขาโครงการระยะแรก
15 โรงเรียนจากทุกเขตการศึกษาทั่วประเทศ ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการ
7.4) สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
โดยการสนับสนุนจากธนาคารพัฒนาแหงเอเชีย
ไดเริ่มโครงการโรงเรียนปฎิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ในป พ.ศ.2543-2544 โดยมีเปาหมาย
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดวยวิธีการดําเนินงานทั้งโรงเรียน (Whole School Approach) แบบใชการ
วิจัยเปนฐาน (Research-Based Approach) โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ 1) สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียนที่
เขารวมโครงการดําเนินการปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 2) สงเสริมสนับสนุนใหโรงเรียน
ดําเนินการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน ผสมผสานอยูในกระบวนการบริหารและจัดกระบวนการเรียนรู
3) ใหโรงเรียนสามารถขยายเครือขายการปฏิรูปการเรียนรูและประกันคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาผูเรียน
ใหแกโรงเรียนอื่นๆ 4) ใหคณะนักวิจัยที่เปนคณาจารยคณะครุศาสตร และเปนศึกษานิเทศก ไดรับ
ประสบการณตรงจากการทํางานรวมกับโรงเรียน ซึ่งทําใหสามารถปรับปรุงสาระการเรียนรู
ในคณะ
ครุศาสตร และปรับปรุงระบบการนิเทศใหมีประสิทธิภาพ
กรอบแนวคิดในการปฏิรูปทั้งโรงเรียนไดแก
1) การปฏิรูปการเรียนรูของผูเรียน 2) การปฏิรูปการสอนของครูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 3) การปฏิรูป
การบริหารของผูบริหารโรงเรียนโดยการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
4) การประกันคุณภาพภายใน
5) การประกันคุณภาพภายนอก ทั้งนี้จุดเนนของโครงการมี 3 เรื่อง
ไดแก 1) การปฏิรูปการเรียนรู
2) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 3) การประกันคุณภาพการศึกษา มีโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานจากสังกัดตางๆ ทั่วประเทศ ที่ไดรับเลือกเขาโครงการ 250 โรงเรียน โรงเรียนทําการปฏิรูปการ
ศึกษาดวยตนเอง โดยไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณและเอกสารจากสํานักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ และมีนักวิจัยในพื้นที่เปนพี่เลี้ยง (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2544:1-20)
ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนที่เขาโครงการมีความมั่นใจ และสามารถปฏิรูปการศึกษาดวยตนเอง
ไดกาวหนากวาเดิม โดยเฉพาะการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีการคนพบสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
ผูบริหารโรงเรียนตอการรองรับการปฏิรูปการศึกษา ตัวบงชี้การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ผลการ
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พัฒนาสมรรถนะผูบริหารกับงานของโรงเรียน รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และขอเสนอแนะ
เชิงนโยบาย (บุญมี เณรยอด ,2545 : 44-50)
8) งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
Dondero , Grace Marie (1993:1607) ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครู ประสิทธิผลของโรงเรียน และความพึงพอใจในการทํางาน
(School - Based Management, Teacher’s Decisional Participation Level,School Effectiveness ,
and Job Satisfaction) วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจ เรื่องที่
ที่ตัดสินใจ
ประสิทธิผลของโรงเรียน ระดับความพึงพอใจในการทํางานของครูที่มีสวนรวมและไมมี
สวนรวมเปนคณะทํางานในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยใชแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางที่เปน
ครู 6 โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษา Cleveland รัฐ Ohio ซึ่งเปนโรงเรียนในโครงการนํารองการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ผลการวิจัยพบวา ทั้งผูที่เปนคณะทํางานและไมเปนคณะทํางานตางมีความ
ตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องการบริหารโรงเรียน
กลุมครูที่เปนคณะทํางานและมีสวนรวม
โดยตรงในการบริหาร จะมีระดับความพึงพอใจในการทํางานและประสิทธิผลของโรงเรียนสูงกวากลุมครู
ที่ไมไดเปนคณะทํางาน
Claybar , Kathryn Reed (1994:1431) ทําการวิจัยเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน :
การศึกษาการเปลี่ยนแปลงองคการในการตัดสินใจ
และปจจัยที่สงผลตอกระบวนการบริหารโรงเรียน
(School - Based Management : A Study of Organizational Change in Decision-making and
Factors Influencing the Institutionalization of the Process)
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาผลกระทบของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่มีตอการตัดสินใจและปจจัยที่มีผลตอกระบวนการ
บริหารโรงเรียน โดยการศึกษารายกรณีโรงเรียนที่ใชรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 5 โรงเรียน
ทําการสัมภาษณเชิงลึกกับกลุมตัวอยาง 42 คน และการสังเกต ผลการวิจัยพบวา การเปลี่ยนแปลงใน
องคการเปนแบบพัฒนาการ มีการเพิ่มขึ้นทีละนอย ปจจัยสําคัญในการบริหาร ไดแก การสื่อสาร ภาวะ
ผูนํา การแนะนํา การสนับสนุน การรวมมือของผูเกี่ยวของ ความไววางใจ ความกลาเสี่ยง
Goode, Eileen (1994:816) ทําการวิจัยเรื่อง
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียน
รัฐบาล : ความทาทายตอวิกฤติการเปลี่ยนแปลง ( Site - Based Management in Public Education :
A Challenge for Critical Pragmatism) วัตถุประสงคในการวิจัย เพื่อศึกษารายกรณีโรงเรียนมัธยม
ศึกษา 2 โรงเรียน ในรัฐ Kentucky ที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานซึ่งเกิดขึ้นตามกฎหมายปฏิรูปการ
ศึกษาของ Kentucky ป ค.ศ.1990 เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกต การวิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณ
คณะกรรมการโรงเรียนและเจาหนาที่ของรัฐ ผลการวิจัยพบวา การที่ผูบริหารโรงเรียนทําการบริหารแบบ
มีสวนรวม มีสวนสําคัญตอความสําเร็จในการบริหารแบบ SBM ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จไดแก การ
ปรับโครงสรางการบริหารโรงเรียน การกระจายอํานาจสูโรงเรียนทั้งดานงบประมาณ บุคลากร และวิชาการ
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การไดรับความรวมมือและมีสวนรวมในการตัดสินใจจากผูเกี่ยวของ ปจจัยอื่น ๆ ไดแก ความสัมพันธ
ของบุคลากร การกําหนดกฎ ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
Maquire, Thomas Francis (1994:434) ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน :
เงื่อนไขสําหรับการปฏิบัติ (School-Based Management : Conditions for Implementation) การวิจัย
ครั้งนี้มุงศึกษาการมีสวนรวมในการตัดสินใจของผูบริหารโรงเรียน และครู เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน โดยการใชแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางและปลายเปด ทําการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนที่สุม
มาจํานวน 5 คน และใชแบบสอบถามสงถึงครู จํานวน 216 คน โดยมีแบบสอบถามสงกลับมารอยละ
53 ผลการวิจัยพบวาปจจัยสําคัญ 6 ประการในการนํานโยบาย School - Based Management/Shared
Decision Making หรือ SBM/SDM ไปปฏิบัติ ไดแก งบประมาณ ความไววางใจ การฝกอบรม การ
ตรวจสอบได ความรวมมือในการตัดสินใจและความรวมมือจากสหภาพครู นอกจากนี้
ผลการวิจัย
ยังพบอีกวา ทั้งครูและผูบริหารโรงเรียนตางมีความตองการมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ
บุคลากรและหลักสูตร
Carlson, Howard Curtis (1997 : 1844) ทําการวิจัยเรื่อง กระบวนการตัดสินใจสั่งการภายใต
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน:เปรียบเทียบระหวางรูปแบบที่ควบคุมโดยผูบริหารและรูปแบบที่ควบคุม
โดยครู (The Process of Decision-making Under School-Based Management : A Comparison
of the Administrative Control and Professional Control Models) วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อ
ศึกษาการตัดสินใจสั่งการภายใตรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ควบคุม
โดยผูบริหารโรงเรียน และรูปแบบที่ควบคุมโดยครูหรือมีครูเปนสมาชิกสวนใหญในคณะกรรมการโรงเรียน
โดยมุงเนนการศึกษาการตัดสินใจในระดับสํานักงานสวนกลางและระดับสถานศึกษา เก็บรวบรวมขอมูล
โดยการใชแบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสรางและปลายเปด
ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา 2 โรงเรียน
ทําการสัมภาษณคณะกรรมการโรงเรียนและผูบริหารโรงเรียน
สังเกตการประชุมของคณะกรรมการ
โรงเรียนและศึกษาเอกสารภายในโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา การตัดสินใจทั้งในระดับสํานักงานสวนกลาง
และระดับสถานศึกษามีความแตกตางกันทั้ง 2 รูปแบบ
รวมทั้งการบริหารทั้ง 2 รูปแบบในโรงเรียน
ผลการทดสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบ พบวามีความแตกตางกันในเรื่องการใช
อํานาจหนาที่และการใหความสําคัญกับกระบวนการตัดสินใจ นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบวา 1) รูปแบบ
ของการบริหารแบบ SBM จะมีผลตอการตัดสินใจ 2) ความสําเร็จของการใชรูปแบบการบริหารแบบ
SBM ขึ้นอยูกับความสัมพันธของรูปแบบการบริหาร แบบภาวะผูนําของผูบริหาร และวัฒนธรรมของ
โรงเรียน 3) การบริหารที่มุงกระจายการตัดสินใจไปยังผูบริหารโรงเรียน จะไมเปนไปตามหลักการของ
SBM
จะกลายเปนการบริหารแบบรวมศูนยอํานาจอีกรูปแบบหนึ่งมากกวาจะเปนการสงเสริมชุมชน
เขามามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน
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Jones, Cheryl Augusta Harper (1997:2003) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการนําการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในเขตเมือง (A Study of Site-Based
Management Implementation in Selected Urban High Schools) การวิจัยครั้งนี้มุงเจาะจงศึกษา
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย 9 โรงเรียน ที่อยูในเขตพื้นที่การศึกษาในเมือง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาความแตกตางของความคิดเห็นในการตัดสินใจ เกี่ยวกับการปรับปรุงโรงเรียนของผูที่เปนสมาชิกทีม
ปรับปรุงโรงเรียน (School Improvement Team หรือ SIT)
และผูที่ไมไดเปนสมาชิก ใน 7 ประเด็น
ตามหลัก SBM ไดแก กระบวนการตัดสินใจสั่งการ การบริหารบุคคล ความรวมมือของผูปกครอง /
ชุมชน หลักสูตร การพัฒนาบุคลากร บทบาทการสนับสนุนของสํานักงานสวนกลาง และงบประมาณ
เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม การสัมภาษณทางโทรศัพท การตรวจสอบเวลาและวาระการ
ประชุมของ SIT ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนทั้งหมดดําเนินการตามคูมือการบริหารโรงเรียนของเขตพื้นที่
การศึกษา สมาชิกในทีม SIT ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง นักเรียน และตัวแทนจาก
ภาคธุรกิจ ความคิดเห็นของสมาชิก SIT แตกตางจากบุคลากรที่ไมไดเปนสมาชิก SIT ในทั้ง 7 ประเด็น
โดยสมาชิกของ SIT มีความเห็นวาตนเองมีความสามารถมากกวาบุคลากรอื่นในดานการบริหารงานบุคคล
ความรวมมือกับชุมชน / ผูปกครอง การไดรับการสนับสนุนจากสวนกลางและการบริหารงบประมาณ
Brown, Bruce Robert (1998: 237) ทําการวิจัยเรื่อง การวิเคราะหประสิทธิผลของการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานตามการรับรูของผูมีสวนไดสวนเสียในโรงเรียนและชุมชน (An Analysis of the
Perceived Effectiveness of School-Based Management by School and Community Stakeholders)
การวิจัยครั้งนี้มีจุดประสงค เพื่อศึกษาการนําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชในโรงเรียนแหงหนึ่งใน
Illinois โดยศึกษาความสัมพันธของตัวแปร 4 ตัว คือ ภาวะผูนํา บรรยากาศ ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนและ
การมีสวนรวมของชุมชน
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม การสัมภาษณรายบุคคลและ
สัมภาษณกลุม สถิติที่ใชในการวิจัยคือการศึกษาความแปรปรวนทางเดียวและสองทาง ผลการวิจัยพบวา
มีปฏิสัมพันธระหวางตัวแปร 4 ตัว และการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของจะสงผลตอความสําเร็จของการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน
Brown, Johnnie Anthony (1998:153) ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินผลของการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน เกี่ยวกับประสิทธิผลของโรงเรียนมัธยมศึกษาและการรับรูของผูบริหารโรงเรียน (An
Evaluation of the Effects of School – Based Management on Perceived Principal and School
Effectiveness at a Public Middle School)ใชวิธีวิจัยแบบเปรียบเทียบกอนและหลังในกลุมเดียวกัน(onegroup pretest- posttest design) ผูวิจัยวัดการรับรูของผูบริหารโรงเรียนและประสิทธิผลของโรงเรียน
ตามตัวแปรที่กําหนดกอนนําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาใชบริหารโรงเรียน เมื่อครบ 1 ปทํา
การวัดซ้ําอีกครั้งหนึ่งแลวเปรียบเทียบผลการวัดกอนและหลัง
ผลการวิจัยพบวามีสหสัมพันธทางสถิติ
ระหวางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับการรับรูของผูบริหารโรงเรียน และประสิทธิผลของโรงเรียน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานทําใหผูบริหารโรงเรียนไดรับรูหรือเรียนรูการบริหารโรงเรียนเพิ่มขึ้น และ
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ทําใหประสิทธิผลของโรงเรียนสูงขึ้น
Everett, Grace (1998:66) ทําการวิจัยเรื่อง ผลกระทบของการตัดสินใจในระดับโรงเรียนที่มีตอ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ซึ่งวัดโดยแบบวัดทักษะทางวิชาการของรัฐ Texas (The Impact of
Site - Based Decision Making on Student Achievement as Measured by Texas Assessment of
Academic Skills) การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค เพื่อตรวจสอบวา การใหโรงเรียนมีอํานาจในการ
ตัดสินใจจะสงผลตอคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
เกี่ยวกับการอาน การเขียนและ
คณิตศาสตรหรือไม การรวบรวมและวิเคราะหขอมูล จัดทําโดยแบงโรงเรียนตามระดับการมีอํานาจ
ตัดสินใจของคณะกรรมการโรงเรียน 3 ระดับ คือ สูง กลาง ต่ํา แลวใหนักเรียนจากโรงเรียนแตละระดับ
ทําแบบทดสอบวัดทักษะทางวิชาการของรัฐ Texas ผลการวิเคราะหขอมูลพบวา ไมมีความแตกตางกัน
ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนในโรงเรียนที่ระดับการมีอํานาจการตัดสินใจของคณะกรรมการโรงเรียน
ตางกัน
Kim , Heung - Hoi (1998: 192) ทําการวิจัยเรื่อง โครงสราง ภาวะผูนํา และวัฒนธรรมโรงเรียน
ที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (Structure,Leadership ,and Culture in School - Based Management
School) สมมุติฐานการวิจัยระบุวา โครงสรางองคกร ภาวะผูนําและวัฒนธรรม มีผลตอความสําเร็จใน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
เก็บรวบรวมขอมูลโดยสัมภาษณโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน 30 โรงเรียน ในประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย ผลการวิจัยพบวา ตัวแปรทั้ง 3 มีความ
สัมพันธกันและสงผลตอความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ผลการวิจัยจะเปนประโยชน
ตอการปฏิรูปการศึกษาในเกาหลีเหนือและเกาหลีใตซึ่งอยูระหวางดําเนินการ
McCollor, Frederick Michael (1998:40) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษากรณีการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 3 โรงเรียนในเขตเมือง (Case Studies of School Based Management in Three Urban Middle Schools)
วัตถุประสงคของการวิจัยเปนการศึกษา
รายกรณีแบบเขมขน (Comprehensive) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 3 โรงเรียน ในเมือง Saint Paul
รัฐ Minnesota เพื่อศึกษาการนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปปฏิบัติ โดยเปรียบเทียบกับ
แบบจําลองที่สรางขึ้นตามเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ วิธีการศึกษาใชการสัมภาษณคณะกรรมการ
โรงเรียน การสํารวจความคิดเห็นของครูในโรงเรียน และการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของในแตละโรงเรียน
ผลการวิจัยพบวา
คณะกรรมการโรงเรียนทําหนาที่เปนองคกรที่ปรึกษามากกวาเปนองคกรที่มีอํานาจ
หนาที่ตัดสินใจ มีความตองการอบรมหรือพัฒนาใหคณะกรรมการโรงเรียนไดตระหนักถึงบทบาทหนาที่
ที่แทจริงของคณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียนมิไดใชอํานาจการบริหารดังแบบจําลองทาง
ทฤษฎี โดยไมไดมีสวนรวมตัดสินใจในเรื่องการปฏิบัติงาน การวางแผนปฏิบัติงานและควบคุมงบประมาณ
เทาที่ควรจะเปน
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Phillips, Lawrence James (1998:123) ทําการวิจัยเรื่อง การเปรียบเทียบความคาดหวังและ
ผลลัพธของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนเวลา 15 ป ในโรงเรียนของเมือง Edmonton (SchoolBased Management, Expectations and Outcomes : Edmonton Public Schools 15 years after
Implementation)
การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชใน
เมือง Edmonton ประเทศ Canada ซึ่งดําเนินการมาแลว 15 ป โดยการเปรียบเทียบผลลัพธกับ
เปาหมายที่ตั้งไว
เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณและศึกษาเอกสารในโรงเรียนทุกโรงเรียนในเขต
Edmonton ผลการวิจัยพบวาโรงเรียนกําลังดําเนินการไปตามเปาหมายที่คาดหวัง โรงเรียนมีการปรับตัว
ตามบริบทของตนเองและประสบความสําเร็จดานหลักสูตรมากที่สุด
Adler, Arnold N. (1999: 168) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการรับรูของครูเกี่ยวกับการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานที่มีผลกระทบตอการใหอํานาจครู (A study of Teachers’ Perceptions of
School-Based Management’s Impact on Teacher Empowerment) ทําการเก็บรวบรวมโดยการศึกษา
รายกรณี สัมภาษณกลุม วิจัยเอกสาร กลุมตัวอยางเปนครูที่อยูในคณะทํางาน SBM และไมเปนคณะ
ทํางาน SBM ในโรงเรียนมัธยมศึกษา 2 โรงเรียน ผลการวิจัยพบวา 1) การใหอํานาจในโรงเรียนคือการให
ครูมีสวนรวมในการบริหาร การสนับสนุนและการทํางานเปนทีม
2) ปจจัยกระตุนใหครูมีสวนรวมใน
SBM คือ การรวมมือทํางาน ความกาวหนาทางอาชีพของครู การพัฒนาของโรงเรียน และการสื่อสารของ
โรงเรียน 3) สิ่งที่ทาทายใหครูมีสวนรวมใน SBM คือครูไดรวมสรางฉันทามติในเรื่องสําคัญของโรงเรียน
4) การตัดสินใจในระดับโรงเรียนมี 5 ดานคือ การวางแผน การดําเนินงาน การพัฒนาครู การบริหาร
บุคคล และการบริหารงบประมาณ 5) สิ่งที่มีอิทธิพลตอการทํางานของทีมงาน SBM คือการสื่อสาร
การสนับสนุนและการอํานวยความสะดวกโดยผูบริหารโรงเรียน 6) ปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจในโรงเรียน
คือการมีสวนรวมของบุคลากร 7) ครูมีความรูสึกวาไดรับอํานาจเนื่องจากไดมีสวนรวมใน SBM และไดรับ
การสนับสนุนจากคณะกรรมการโรงเรียน
Marti - Vazquez,Lillian (2000 :265) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษารายกรณี ผลกระทบของการ
กระจายอํานาจและการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน Puerto Rico(The Impact of Decentralization
and School - Based Management in Puerto Rico : A Case Study) การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการทาง
ชาติพันธุวรรณา (Ethnographic) ในการศึกษาการบริหารจัดการโรงเรียนประถมศึกษาแหงหนึ่งเปนเวลา
หนึ่งป เนื่องจากประเทศ Puerto Rico มีกฏหมายเกี่ยวกับโรงเรียนชุมชนตั้งแต ป ค.ศ.1993 ผลการ
วิจัยพบวา โรงเรียนมีบทบาทในการจัดซื้อและจัดการการเงินอยูบางเล็กนอย แตไมมีอํานาจเกี่ยวกับการ
จางบุคลากรและการตัดสินใจเกี่ยวกับหนังสือเรียนหรือพัสดุรายการที่สําคัญ ซึ่งสวนกลางยังคงมีบทบาท
ควบคุมเชนเดิม คณะกรรมการโรงเรียนแทบไมไดประชุมในรอบป และการตัดสินใจสั่งการยังคงอยูที่ผู
อํานวยการโรงเรียน ความรวมมือจากชุมชนรอบโรงเรียนยังไมดีพอ
สาเหตุที่การปฏิรูปการศึกษา
ระดับโรงเรียนลมเหลว เพราะ 1) เปนการสั่งการจากสวนกลางไมไดเกิดจากการริเริ่มของโรงเรียน 2)
นโยบายโรงเรียนไมเนนดานวิชาการของนักเรียน 3) นโยบายดานการปฏิรูประบบโรงเรียนยังขึ้นอยูกับ
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พรรคการเมืองที่เปลี่ยนแปลงบอย 4) ไมมีการมอบอํานาจอยางแทจริงไปยังโรงเรียน 5) หนวยงานดาน
ปฏิรูปการศึกษาปฏิบัติงานไมเปนไปในแนวทางเดียวกับทางราชการที่มีมาตรการควบคุมเครงครัด 6) การ
จัดสรรทรัพยากรใหโรงเรียนไมเทาเทียมกัน เนนจัดสรรไปพื้นที่ยากจนเปนหลัก
7) แบบจําลองการ
บริหารที่กําหนดในกฎหมายไมไดถูกนํามาสูการปฏิบัติในระดับโรงเรียน
Park,Jong Pil (2000:239) ทําการวิจัยเรื่อง การสรางชุมชนโรงเรียนที่ปกครองตนเอง:การบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในเกาหลี (Creating an Autonomous School Community : School – Based
Management in Korea) การวิจัยมีจุดประสงค เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงดานบทบาทของครู พอ แม
และการบริหารโรงเรียน ภายหลังการปฏิรูปการศึกษาและการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศ
เกาหลี ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการใชแบบสอบถาม การสัมภาษณและการศึกษาเอกสาร เอกสารที่
ศึกษาเปนบันทึกการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน รายงานและแผนปฏิบัติการ รวมทั้งเอกสารอื่นๆที่
เกี่ยวของยอนหลัง 4 ป ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการโรงเรียนไมมีบทบาทตามที่คาดหวัง อํานาจการ
ตัดสินใจดานหลักสูตร งบประมาณ บุคลากรยังคงอยูที่สวนกลาง รัฐบาลและเขตการศึกษาไมไดกระจาย
อํานาจใหโรงเรียนเพียงพอ ผลการวิจัยยังระบุวา ความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะ
เกิดขึ้นก็ตอเมื่อครูและผูปกครองมีบทบาทและมีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการมากที่สุด บทบาทหนาที่
เหลานี้ตองถูกกําหนดไวในนโยบายทุกระดับ
Wilson ,Robert James (2001:337 ) ทําการวิจัยเรื่อง การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน
Alberta:การรับรูของผูนําในโรงเรียนของรัฐ ค.ศ.1994–1997 (School-Based Management in Alberta
: Perceptions of Public School Leaders 1994 – 1997 ) จุดประสงคของการวิจัย เพื่อพัฒนาและ
ทําความเขาใจวิธีการนําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปปฏิบัตใิ นเขต Alberta ระหวางป ค.ศ.1994
–1997 โดยศึกษาบทบาท หนาที่และทัศนคติของผูนําในโรงเรียน ซึ่งไดแก ผูนําครู ผูบริหารและประธาน
คณะกรรมการโรงเรียน จํานวนรวม 18 คน จากโรงเรียนประถมศึกษา 3 โรงเรียน และโรงเรียนมัธยม
ศึกษา 3 โรงเรียน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณ สังเกตและศึกษาเอกสาร ผลการวิจัยพบวา ความ
สําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เกิดจากผูนําในโรงเรียนมีบทบาทในการตัดสินใจ เพิ่มบทบาท
การมีสวนรวมของชุมชน และพัฒนาการสื่อสาร ผูนําใชภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน หรืออํานวยความสะดวก
ผูมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนรูสึกพอใจกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
Iverson , Christina Joann (2001:192 ) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษารายกรณีการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ( School-Based Management : A Case Study ) ผูวิจัยทําการศึกษารายกรณีการใช
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนประถมศึกษาแหงหนึ่งในเมือง New York City เปน
เวลา 1 ป ผลการวิจัยพบวา SBM ไมไดเกิดขึ้นจากภายในโรงเรียนแตถูกสั่งการลงมาจากรัฐ โดยใน
เบื้องตนโรงเรียนเพียงรับรูวาใหโรงเรียนตัดสินใจแบบมีสวนรวม ครูใหญของโรงเรียนมีความเขาใจดีวา
ผูบริหารและคณะกรรมการโรงเรียนมีอํานาจหนาที่ตามกฏหมายมากขึ้น จํานวนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับ
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การบริหารโรงเรียนเพิ่มขึ้น
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่จะประสบความสําเร็จตองปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมในโรงเรียน ตองออกกฏหมายที่ทําใหเกิดการกระจายอํานาจอยางจริงจัง และมีธรรมนูญหรือ
แผนแมบทในระดับโรงเรียนอยางชัดเจน
อุทัย บุญประเสริฐ (2543:ก-ฐ) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการ
ศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management)
โดยมีวัตถุประสงค เพื่อวิจัยเอกสารแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ทั้ง
ตางประเทศและในประเทศไทย
ศึกษา/วิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น อันเนื่องมาจากการกระจาย
อํานาจจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา วิเคราะหและเสนอแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย จากแหลงขอมูลสิ่งพิมพตาง ๆ และ Internet รวม
ทั้งการสอบถาม สัมภาษณ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผูรูและผูมีประสบการณโดยตรง วิเคราะหขอมูล
โดยการวิเคราะหเนื้อหา
รางรูปแบบและแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
แลวนําเสนอในการสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ
ผลการวิจัยพบวา การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน หมายถึง การบริหารและจัดการศึกษาโดยมุงกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษาใหมาก
ที่สุด
โดยแตละโรงเรียนมีคณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งประกอบดวยผูปกครอง ครู สมาชิกในชุมชน
ผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารโรงเรียน
มีอํานาจในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนใหเปนไปตามความ
ตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน แนวคิดพื้นฐานนั้นเปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยัง
สถานศึกษา โดยเริ่มเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาตั้งแต ค.ศ.1980 เปนตนมา
หลักการสําคัญคือ
1) หลักการกระจายอํานาจ 2) หลักการมีสว นรวม 3) หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน
4) หลักการบริหารตนเอง และ 5) หลักการตรวจสอบและถวงดุล รูปแบบการบริหารที่สําคัญมีอยางนอย
4 รูปแบบ ไดแก 1) รูปแบบที่มีผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก 2) รูปแบบที่มีครูเปนหลัก 3) รูปแบบที่ชุมชนมี
บทบาทหลัก 4) รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก ผลกระทบที่สําคัญในการกระจายอํานาจ ไดแก
ดานการเมืองการปกครอง นโยบาย การจัดโครงสรางองคการ วัฒนธรรมองคการ งบประมาณ การ
ตอตานของคนบางกลุม ความพรอมของหนวยงานระดับตาง ๆ คณะกรรมการสถานศึกษา การจัด
การเรียนการสอนและเวลา
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่เหมาะสมกับบริบทของสังคม
ไทยคือ
รูปแบบที่มีการบริหารจัดการโดยมีชุมชนเปนหลัก (Community Control SBM) คณะ
กรรมการประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนครู ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ โดยมีผูบริหารโรงเรียนเปนกรรมการและเลขานุการ คณะ
กรรมการจะทําหนาที่คณะกรรมการบริหารมากกวาเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา
สุชาติ การสมบัติ (2544:บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุ
ระหวางองคประกอบในโมเดลกระบวนการปฏิรูปโรงเรียนโดยใชการบริหารฐานโรงเรียน : การวิเคราะห
และสังเคราะหรายงานของโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน การวิจัยครั้งนี้
มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลการดําเนินงานกระบวนการปฏิรูปโรงเรียนโดยใชการบริหารฐาน
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โรงเรียนของโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรู ระหวางโรงเรียนที่มีบริบทตางกัน และระหวางผลการวัด
กอนและหลังการปฏิรูป และเพื่อศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางองคประกอบ 7 องคประกอบ ใน
โมเดลกระบวนการปฏิรูปโรงเรียนโดยการบริหารฐานโรงเรียนกับคุณภาพของโรงเรียนโดยใชกรอบแนวคิด
ของ Robertson และ Briggs ขอมูลที่ใชในการวิจัยครั้งนี้รวบรวมจากรายงานแผนและผลการดําเนินงาน
อยางละ 2 ฉบับ
จากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ จํานวน 243 โรงเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยไดแก แบบ
บันทึกขอมูลและคูมือลงรหัสตัวแปร ตัวแปรที่ใชในการวิจัย ประกอบดวยตัวแปรแฝง 7 ตัวคือ บริบท
ของโรงเรียน โครงสรางการบริหารโรงเรียน กระบวนการตัดสินใจ กลยุทธและการดําเนินการเปลี่ยนแปลง
วัฒนธรรมของโรงเรียน พฤติกรรมของครูในโรงเรียน และคุณภาพของโรงเรียน และตัวแปรสังเกตได 42
ตัวแปร การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะหคาสถิติเบื้องตน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การ
วิเคราะห t-test และการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางดวยโปรแกรมลิสเรล ผลการวิจัยที่สําคัญ สรุปได
ดังนี้
1) คาเฉลี่ยผลการดําเนินงานกระบวนการปฏิรูปโรงเรียนโดยใชการบริหารฐานโรงเรียนในกลุม
โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูกอนและหลังการดําเนินงาน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในดานคุณภาพ
ของโรงเรียน 2) บริบทของโรงเรียนที่ทําใหคาเฉลี่ยของผลการดําเนินงานกระบวนการปฏิรูปโรงเรียนโดย
ใชการบริหารฐานโรงเรียนในกลุมโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ คือ
สังกัดของโรงเรียน ที่ตั้งของโรงเรียน จํานวนนักเรียน อัตราสวนครูตอนักเรียน และการมีครูตนแบบ /
ครูแหงชาติ 3) โมเดลกระบวนการปฏิรูปโรงเรียนโดยใชการบริหารฐานโรงเรียน มีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ คาไค-สแควร ( Chi – square ) มีคาเทากับ 361.36 ; p = 0.21 ที่องศาอิสระเทากับ
341 และคา GFI มีคาเทากับ 0.91 คา AGFI เทากับ 0.89 และคา RMR เทากับ 0.055 องคประกอบดาน
พฤติกรรมของครูในโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงอยางมีนยั สําคัญตอคุณภาพของโรงเรียน และองคประกอบ
ดานกระบวนการตัดสินใจ และกลยุทธการดําเนินการเปลี่ยนแปลง มีอิทธิพลทางออมอยางมีนัยสําคัญตอ
คุณภาพของโรงเรียน โดยสงผานองคประกอบดานพฤติกรรมของครูในโรงเรียน
ประสิทธิ์ เขียวศรี (2544:บทคัดยอ) ทําการวิจัยเรื่อง การนําเสนอแบบจําลองการพัฒนาภาวะ
ผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสราง ตรวจสอบ
และนําเสนอแบบจําลองการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ผลการ
วิจัยมีดังนี้ ผลการศึกษา วิเคราะหคุณลักษณะภาวะผูนําจากเอกสารหลักฐานทางวิชาการ แลวตรวจสอบ
ความสําคัญของคุณลักษณะฯ ดวยเทคนิคเดลฟายแบบปรับปรุงโดยผูเชี่ยวชาญ 25 คน โดยใชแบบ
สอบถามปลายเปดจํานวน 2 รอบ พบคุณลักษณะฯ จํานวน 5 ดาน ไดแก 1) ดานความรู 2) ดานทักษะ
3) ดานทัศนคติ 4) ดานคุณธรรมจริยธรรม และ 5) ดานบุคลิกภาพ คุณลักษณะทุกดานรวม109 ขอ
ผลการศึกษา วิเคราะห สังเคราะหแบบจําลองการพัฒนาฯ จากเอกสารหลักฐานทางวิชาการแลวนํา
คุณลักษณะฯ และวิธีการพัฒนามาสังเคราะหเปนแบบจําลองการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
ที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน แลวตรวจสอบความเหมาะสมกับผูเชี่ยวชาญ โดยการสัมภาษณ 9 คน
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โดยใชแบบสอบถาม 80 คน ผูเชี่ยวชาญเห็นดวยกับแบบจําลองที่สังเคราะห ทําใหไดแบบจําลองซึ่ง
ประกอบดวยองคประกอบตางๆ 8 ประการ ไดแก 1) หลักการ 2) วัตถุประสงค 3) วิธีการพัฒนา
คุณลักษณะภาวะผูนํา 4) การดําเนินการพัฒนา 5) การประเมินผลหลังการพัฒนา 6) การปฏิบัติงาน
จริงและทําการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 7) การนําเสนอผลการวิจัย 8) การประเมินผลและการติดตามผล
9) สรุปสาระสําคัญที่ใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยและการพัฒนาแบบจําลอง
จากการศึกษาแนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ดังกลาวแลวขางตน
ผูวิจัยสรุปสาระสําคัญที่นําไปใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยและการพัฒนาแบบ
จําลอง ดังนี้
9.1)
9.2)
9.3)
9.4)

หลักการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
หลักการบริหารแบบมีสวนรวม
คณะกรรมการโรงเรียน
คุณลักษณะโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
1) จุดมุงหมายสําคัญของโรงเรียน คือการบริหารจัดการเรียนการสอนและ
ฝกอบรมเพื่อใหนักเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณ เปาหมายของการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานตองยึดผูเรียนเปนสําคัญ
2) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการโรงเรียนดวยตนเอง การตัดสินใจ
สั่งการในการบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล
และงานบริหารทั่วไปที่เปนสวนของโรงเรียนจึงควรเบ็ดเสร็จอยูที่โรงเรียน
มากที่สุด
3) โรงเรียนควรมีบทบาทหลักเปนหนวยบริการทางการศึกษาที่ใกลชิด และ
สอดคลองความตองการของทองถิ่น
และควรเปนหนวยนําทางสังคม
ของชุมชนทองถิ่นนั้น
ในการบริหารจัดการโดยคํานึงถึงกรอบนโยบาย
ระดับชาติเปนแนวทาง
4) โรงเรียนตองไดรับการกระจายอํานาจในการบริหารโรงเรียนอยางแทจริง
และมีการกระจายอํานาจใหทั่วถึงในโรงเรียน โดยยึดหลักการบริหารแบบ
มีสวนรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ
ในการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
5) โรงเรียนทุกแหงตองมีระบบการประกันคุณภาพ การบริหารและการจัด
การเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและตัวบงชี้คุณภาพที่
สามารถตรวจสอบและเปดเผยตอสาธารณชนได
6) โรงเรียนตองมีวัฒนธรรมองคกรที่เนนการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการ
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ทํางานเปนทีม นําธรรมาภิบาล (Good Governance) มาใช ซึ่งประกอบ
ดวยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความคุมคา
หลักการมีสวนรวม
7) โรงเรียนตองรับผิดชอบการบริหารการเงินและงบประมาณเอง จึงตองมี
ความรับผิดชอบ ดําเนินการอยางโปรงใส คุมคา สามารถตรวจสอบได
มีระบบการควบคุมภายใน
8) โรงเรียนตองเปนองคกรเอื้อการเรียนรู (Learning Organization) ที่พรอม
สําหรับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีอยางเปนระบบ
และมีการพัฒนา
อยางตอเนื่อง
9) ตองดําเนินการปฏิรูปการศึกษาทุกดาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ไปพรอมๆกัน ในลักษณะองครวมหรือการปฏิรูปทั้ง
โรงเรียน (Whole School Reform) ไมทําแบบแยกสวน

การวิเคราะหระบบ
1) ระบบองคการ (Organizational System)
Kast and Rosenzweig (1988:102) กลาววา ระบบ หมายถึงการประกอบหรือการรวมกัน
ของสวนประกอบตาง ๆ สวนประกอบหรือระบบยอยเหลานั้นมีความสัมพันธกันและสงผลตอกัน
ณัฐนิภา คุปรัตน (2523:42) ไดใหความหมายวา ระบบ หมายถึงสวนประกอบหลาย ๆ สวน
มารวมกัน โดยมีการประสานสัมพันธกัน ระบบทุกระบบจะมีระบบยอย (Subsystem) ยกเวนระบบที่เล็ก
ที่สุดแลว และระบบทุกระบบยกเวนระบบที่ใหญที่สุดจะมีระบบใหญ (Suprasystem) ครอบคลุมอีกทีหนึ่ง
ระบบใหญนี้เรียกอีกอยางหนึ่งวา สภาพแวดลอม
อุทัย บุญประเสริฐ (2526:40-41) ไดใหความหมายของระบบใน 2 ลักษณะดวยกัน คือ
1. ระบบ คือ สรรพสิ่ง (Entity) ที่มีลักษณะเฉพาะเปนเอกลักษณของตนเอง เปนระบบที่ประกอบ
ดวยระบบยอยหรือสวนตางๆ ที่สัมพันธกัน โดยที่สวนตางๆเหลานี้ทําหนาที่ทั้งที่เปนอิสระเฉพาะตัวและทํา
หนาที่สัมพันธกัน เพื่อการบรรลุวัตถุประสงคของระบบใหญที่เปนภาพรวมของระบบ
2. ระบบในฐานะที่เปนวิธีการ (Method)
ซึ่งเปนระบบของวิธีการทํางานเฉพาะรูปแบบใด
รูปแบบหนึ่งหรือกระบวนการทั้งหมด
จากความหมายของระบบตามที่นักวิชาการหลายทานกลาวขางตน
สรุปวา ระบบ หมายถึง
องคประกอบหลายๆ สวน หรือระบบยอยที่มีปฏิสัมพันธกัน เพื่อปฏิบัติหนาที่หรือทํากิจกรรมบางอยาง
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รวมกันเพื่อการบรรลุวัตถุประสงคของระบบใหญ
นักวิชาการทางดานสังคมศาสตร
ไดนําแนวคิดเชิงระบบมาอธิบายปรากฏการณทางดาน
พฤติกรรมศาสตรและปรากฏการณตางๆของสังคม แนวคิดเชิงระบบไดกลายเปนแนวทางและวิธีการศึกษา
ทฤษฎีองคการและเทคนิคการบริหารที่สําคัญหลายประการ ซึ่งเปนการพัฒนาองคความรูของศาสตรการ
บริหารการศึกษาไดเปนอยางมาก
องคประกอบของระบบ ตามความเห็นของนักวิชาการหลายทานตางมีความเห็นสอดคลอง
กันวา ระบบควรประกอบดวยองคประกอบสําคัญ 5 ดาน ดังนี้ (Shoderbeck et al.;1990:22,
Wilson,1991:62)
1. ปจจัยนําเขา (Input)
เปนทรัพยากรหรือสิ่งที่จําเปนเพื่อนําเขาสูระบบและกอใหเกิดการ
ทํางาน ทรัพยากรจะอยูในรูปแบบตาง ๆแลวแตประเภทของระบบ เชน ในระบบอุตสาหกรรม ปจจัยนําเขา
ประกอบดวยเครื่องจักร วัตถุดิบ คนงาน โรงงาน ฯลฯ ในระบบการศึกษา ปจจัยนําเขาอาจประกอบดวย
นักเรียน หลักสูตร วัสดุอุปกรณ ครูอาจารย ฯลฯ
2. กระบวนการ (Process)
เปนการทําหนาที่แปรสภาพทรัพยากรหรือประมวลผลใหเปน
ผลผลิต กระบวนการมีลักษณะแตกตางกันไปแลวแตประเภทของระบบ เชน ในระบบอุตสาหกรรม
กระบวนการ คือกรรมวิธีหรือวิธีการการผลิตสินคา ในระบบการศึกษา กระบวนการ ไดแก การจัด
การเรียนการสอน การวัดและประเมินผลการเรียน เปนตน
3. ผลผลิต (Output)
เปนสิ่งที่ตองการใหเกิดขึ้นตามวัตถุประสงคของระบบ ในระบบ
อุตสาหกรรม ผลผลิตที่ตองการอาจเปนตัวสินคา กําไร คุณภาพ ความพึงพอใจ ฯลฯ ในระบบการศึกษา
ผลผลิต ไดแก นักเรียนที่จบการศึกษามีความรูครบถวนตามหลักสูตร ความพึงพอใจของนักเรียนและ
ผูปกครอง เปนตน
4. ขอมูลปอนกลับ (Feedback)
เปนสวนที่ใชควบคุมการทํางานของระบบใหเปนไปตาม
วัตถุประสงค ขอมูลปอนกลับจะชี้ใหเห็นขอดีและขอบกพรองของปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิต
ซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงเพื่อใหไดมาซึ่งคุณภาพตามที่ตองการ ในดานการศึกษา ขอมูลปอนกลับอาจ
ไดแก ผลการเรียนของนักเรียน ผลการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งจะทําใหผูบริหารสามารถปรับปรุง
หรือพัฒนาโรงเรียนไปในทิศทางที่ถูกตอง
5. สภาพแวดลอม (Environment) เปนสภาพทั่วๆไปที่อยูแวดลอมระบบหรือองคการ ในระบบ
การศึกษา สิ่งแวดลอมอาจไดแก ที่ตั้ง บรรยากาศองคการ ชุมชน ผูปกครอง ฯลฯ
องคประกอบทั้ง 5 ดานของระบบแสดงในแผนภาพตอไปนี้
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แผนภาพที่ 3 องคประกอบของระบบ

ปจจัยนําเขา
(Input)

สภาพแวดลอม (Environment)
กระบวนการ
(Process)

ผลผลิต
(Output)

ขอมูลปอนกลับ
(Feedback)
ที่มา : ปรับปรุงจาก Schoderbeck et al.(1990:22)

Kast and Rosenzweig (1988:112) กลาวถึงองคการในฐานะที่เปนระบบเปด องคการจะทํา
หนาที่เปนผูเปลี่ยนแปลงปจจัยนําเขาใหเปนผลผลิตของระบบ
โดยองคการจะทําหนาที่เปลี่ยนแปลง
ทรัพยากรดวยวิธีการตาง ๆ ใหไดผลผลิตตามที่ตองการ ดังแสดงในแผนภาพตอไปนี้
แผนภาพที่ 4 องคการในฐานะระบบเปด
ปจจัยปอนเขา
-วัสดุ
-เงิน
-บุคลากร
-สารสนเทศ

กระบวนการ
องคการ
เปลี่ยนแปลงทรัพยากร
และเพิ่มเติมวิธีการตางๆ

ขอมูลปอนกลับ

ผลผลิต
-ผลิตภัณฑ
-บริการ
-ความพึงพอใจ
-การอยูรอดและเติบโต
ขององคการ
-ผลประโยชนของสังคม

ที่มา : ปรับปรุงจาก Kast and Rosenzweig (1988:122)
ตอมาวิวัฒนาการขององคการ ไดเปลี่ยนแปลงไปสูองคการที่เปนระบบบูรณาการ (Integrated
Systems) กลาวคือ องคการที่เปนระบบเปดและประกอบดวยระบบยอยหลายระบบ ระบบยอยทั้งหมดจะ
สัมพันธเกี่ยวของซึ่งกันและกัน ระบบองคการ (Organizational System) จึงประกอบดวยระบบยอย
5 ระบบ ไดแก (Kast and Rosenzweig,1988:114)
1. ระบบยอยทางเปาหมายและคานิยม (Goals and Values Subsystem)
ประกอบดวย
วัฒนธรรม ปรัชญา เปาหมายรวมขององคการ เปาหมายเฉพาะกลุม เปาหมายรายบุคคล
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2. ระบบยอยทางโครงสราง (Structural Subsystem) ประกอบดวยภารกิจทางเดินของสารสนเทศ
กระบวนการ กฎระเบียบ
3. ระบบยอยทางการจัดการ (Managerial Subsystem) ประกอบดวยการกําหนดเปาหมาย
การวางแผน การจัดสรรทรัพยากร การจัดองคการ การปฏิบัติและการควบคุม
4. ระบบยอยทางเทคนิค (Technical Subsystem) ประกอบดวยความรู เทคนิคการปฏิบัติ
สิ่งอํานวยความสะดวก เครื่องมือ
5. ระบบยอยทางจิตวิทยาสังคม (Psychosocial Subsystem)
ประกอบดวย ทัศนคติของ
บุคลากร การรับรู แรงจูงใจ กลุมพลวัตร ภาวะผูนํา การสื่อสาร ความสัมพันธระหวางบุคคล
ระบบยอยทั้งหมดจะเกี่ยวกับระบบสิ่งแวดลอม (Environment System) และมีความสัมพันธกัน
ดังแสดงในแผนภาพ ตอไปนี้
แผนภาพที่ 5

ระบบองคการ (Organizational System)
ระบบสิ่งแวดลอม

ระบบยอยทาง
เปาหมายและ
คานิยม

ระบบยอย
ทางเทคนิค
ระบบยอยทาง
การจัดการ

ระบบยอย
ทางจิตวิทยาสังคม

ระบบยอย
ทางโครงสราง

ที่มา : ปรับปรุงจาก Kast and Rosenzweig (1988 :114)
การนําแนวคิดระบบองคการของ Kast and Rosenzweig ไปใชในองคการประเภทตางๆ จําเปน
ตองมีการประยุกตใชองคประกอบสําคัญในแตละระบบยอย
ใหสัมพันธกับลักษณะขององคการดวย
ตัวอยางเชน ในองคการทางการศึกษา กมล รอดคลาย (2537:86-87) ไดอธิบายองคประกอบสําคัญใน
ระบบยอยทั้ง 5 ระบบ จัดเปนกระบวนการจัดการศึกษาในระดับประถมศึกษา ดังนี้
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1. เปาหมายขององคการ ประกอบดวย
1.1 ปรัชญา ไดแก เจตนารมยสูงสุด และหลักการในการจัดการประถมศึกษาของหนวยงาน
1.2 เปาหมาย ไดแก ทิศทางในการทํางานเชิงรูปธรรมและระดับการปฏิบัติเพื่อจะนําไปสูการ
บรรลุถึงปรัชญาในการจัดการประถมศึกษาของหนวยงาน
2. เทคโนโลยี ประกอบดวย
2.1 ความรูที่ให ไดแก ขอมูลและสาระความรูที่ถายทอดใหแกนักเรียน
2.2 วิธีการเรียนการสอน ไดแก เทคนิควิธีที่ครูใชในการจัดการเรียนการสอน
3. จิตวิทยา ประกอบดวย
3.1 ลักษณะของผูบริหารและครู ไดแก ลักษณะความยึดมั่นในตนเองและ การทํางานของ
ผูบริหารและครู
3.2 ทัศนคติของผูบริหารและครู ไดแก ทัศนคติดานปฏิรูปนิยมและอนุรักษนิยมของผูบริหาร
และครู
4. โครงสรางองคการ ประกอบดวย
4.1 ลักษณะงาน ไดแก การจําแนกกิจกรรมและประเภทของงาน
4.2 อํานาจหนาที่ ไดแก การกําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารงานตาง ๆ
ในหนวยงาน
4.3 สายการบังคับบัญชา ไดแก การกําหนดแผนภูมิโครงสรางการบังคับบัญชาในหนวยงาน
4.4 กฎ ระเบียบ ไดแก การกําหนดกฎ และระเบียบเพื่อใหการดําเนินงานบรรลุจุดหมาย
5. การจัดการ ประกอบดวย
5.1 การกําหนดจุดหมาย ไดแก ความชัดเจนของจุดมุงหมายและขั้นตอนในการกําหนดจุด
มุงหมาย
5.2 การวางแผน ไดแก ความชัดเจนของแผน ขั้นตอนในการวางแผนและการมีสวนรวมใน
การวางแผนของผูบริหารและครู
5.3 การจัดทรัพยากร ไดแก ขั้นตอนในการจัดสรรทรัพยากรดานงบประมาณ
และความเหมาะสมของการจัดทรัพยากร
5.4 การจัดองคการไดแกขั้นตอนในการจัดทําโครงสรางองคการและการเขามามี
สวนรวมในองคการของชุมชน
5.5 การดําเนินการ ไดแก วิธีการและขั้นตอนในการปฏิบัติงาน การตัดสินใจสั่งการและ
การประสานงาน
5.6 การควบคุมงาน ไดแก วิธีการควบคุมการปฏิบัติงาน งบประมาณและกํากับดูแลใหงาน
บรรลุผลตามที่กําหนดไว
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จากการศึกษาความเห็นของนักวิชาการดังกลาว สรุปวา องคการที่เปนระบบจะมีองคประกอบ
สําคัญอยางนอย 3 ประการ คือ ปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิต หรือหากพิจารณาโดยละเอียด
องคการจะเปนระบบใหญที่ประกอบดวยระบบยอยตางๆที่สัมพันธกัน
2) ระบบการบริหารโรงเรียน
Beauchamp (1968 : 109) กลาววา ระบบบริหารโรงเรียน คือ กิจกรรมทั้งมวลที่จําเปนตอการ
ธํารงรักษาและดําเนินการภายในโรงเรียน ใหบรรลุจุดประสงคของโรงเรียน
ทองอินทร วงศโสธร (2536:161) กลาวถึงโรงเรียนในฐานะเปนระบบวา โรงเรียนเปนองคการที่
เปนระบบ เพราะโรงเรียนมีตัวปอน กระบวนการ และผลผลิตเชนเดียวกับระบบอื่น ๆ ตัวปอนของโรงเรียน
ไดแก 1) ทรัพยากรมนุษย 2) ทรัพยากรวัตถุ 3) ทรัพยากรการเงิน 4) สารสนเทศ
กระบวนการของ
โรงเรียน ไดแก 1) กระบวนการเรียนการสอน 2) กระบวนการบริหาร 3) กระบวนการบริการ สวนผลผลิต
ของโรงเรียนประกอบดวย 1) ผลผลิตเกี่ยวกับนักเรียน 2) ผลผลิตเกี่ยวกับครู 3) ผลผลิตอื่น ๆ
ความสัมพันธของปจจัยตาง ๆ แสดงดังแผนภาพตอไปนี้
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แผนภาพที่ 6 โรงเรียนในฐานะองคการที่เปนระบบ
สภาพแวดลอม

ทรัพยากรมนุษย
ครู
นักเรียน
เจาหนาที่อื่นๆ

ตัวปอน
ทรัพยากรวัตถุ
ที่ดิน
อาคาร
วัสดุ
ครุภัณฑ

ทรัพยากรการเงิน
งบประมาณ
เงินบํารุง
เงินบริจาค
สารสนเทศ
ขอมูล รายงาน

กระบวนการ
การเรียนการสอน
หลักสูตร
วิธีสอน
การวัดผล
การบริการ
การใหคําปรึกษา
การสงเสริมสุขภาพ การจัดหางาน

นักเรียน
ความรู
เจตคติ
ทักษะ
พัฒนาการ
การขาดเรียน
การออกกลางคัน

ผลผลิต
ครู
ความพึงพอใจ
พัฒนาการ
การลา- การขาด

สภาพแวดลอม

ที่มา : ทองอินทร วงศโสธร (2536 : 162)

การบริหาร
การวางแผน
การตัดสินใจ
การจูงใจ
ภาวะผูนํา
การสื่อสาร
การจัดงบประมาณ

อื่นๆ
นโยบาย
ความสัมพันธกับชุมชน
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นอกจากนี้ วิจิตร ศรีสอาน (2523:75) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนในเชิงระบบ โดยถือวา
โรงเรียนเปนองคการที่เปนระบบ ปจจัยสําคัญไดแก ตัวปอน กระบวนการในการผลิต และผลผลิต ความ
สัมพันธของปจจัยตาง ๆ แสดงดังแผนภาพตอไปนี้
แผนภาพที่ 7 โรงเรียนในเชิงระบบ
- นักเรียน
- ครู –อาจารย
- วัสดุ- อุปกรณ
- เงินทุน ทรัพยสิน

- เทคโนโลยี

ตัวปอน

- วัตถุประสงคของโรงเรียน
- หลักสูตร
- กระบวนการจัดการเรียน
การสอน
- กิจกรรมตางๆ
- การประเมินผล

นักเรียนสําเร็จ
การศึกษาตามที่
วางเปาหมายไว

กระบวนการ

ผลผลิต

ขอมูลปอนกลับ
ที่มา : วิจิตร ศรีสอาน (2523 :75)
จากองคประกอบของระบบโรงเรียนที่นักวิชาการไดกลาวขางตน หากพิจารณาเฉพาะการบริหาร
โรงเรียนจะพบวา กิจกรรมหรือกระบวนการบริหารโรงเรียน คือสวนที่เปนกระบวนการของระบบนั่นเอง
จากการศึกษารายงานการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
เรื่องการจัด
องคการและระบบบริหารโรงเรียนประชาบาล ในป พ.ศ. 2521 ซึ่งเปนโครงการวิจัยแบบทดลอง (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2521 : 1-20) พบวา ระบบการบริหารโรงเรียนตามความหมายของการ
วิจัยครั้งนั้น หมายถึง การจัดโครงสรางองคการ การแบงงาน การแสดงลําดับขั้นการบังคับบัญชา
การกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของตําแหนงงานตาง ๆ
นอกจากนี้ ในการจัดองคกรและระบบบริหารการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อป พ.ศ. 2538 การจัด
องคกรและระบบการบริหารงาน จะแสดงถึง บทบาทหนาที่ โครงสราง อัตรากําลัง และกระบวนการ
ดําเนินงานของหนวยงานนั้น (กรมการศึกษานอกโรงเรียน , 2538 : คํานํา) ในการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน บริบทและภารกิจดานการบริหารเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ดังนั้นกระบวนการบริหารโรงเรียน หรือ
ระบบการบริหารโรงเรียนจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงดังกลาว
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3) วิธีการเชิงระบบ (System Approach)
ในการศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับการบริหารและการแกปญหา
วิธีการหนึ่งที่ใชไดผลคือวิธีการ
เชิงระบบ (System Approach) ซึ่ง อุทัย บุญประเสริฐ ( 2529 :14-15)
กลาวถึงวิธีการหรือเทคนิค
เชิงระบบวา เปนการทํางานจากสภาพที่เปนอยู ไปสูสภาพที่ตองการของงานนั้นทั้งระบบ โดยมีขั้นตอนที่
สําคัญไดแก 1) กําหนดปญหาที่ตองการแกไขและความตองการในการพัฒนาของระบบใหชัดเจน 2) การ
กําหนดวัตถุประสงคยอยที่สัมพันธกับปญหา และความตองการ ในการพัฒนาและสัมพันธกับวัตถุประสงค
รวมของระบบใหญทั้งระบบ เพื่อสรางกรอบหรือขอบเขตในการทํางานที่ตองการ 3) ศึกษาสิ่งแวดลอม
หรือขอจํากัดในการทํางานของระบบ และทรัพยากรที่หามาได 4) สรางทางเลือกในการแกปญหาหรือ
วิธีการในการพัฒนา 5) ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมดวยวิธีการที่มีเหตุผล เปนระบบ เปนไปตาม
กฎเกณฑที่เหมาะสม และคํานึงถึงความเปนไปไดในการปฏิบัติ
6) ทดลองปฏิบัติตามทางเลือกที่ได
ตัดสินใจเลือกไวหรือทดสอบกับระบบหรือสถานการณจําลอง 7) ประเมินผลการทดลองหรือผลการทดสอบ
8) เก็บรวบรวมขอมูลปอนกลับอยางเปนระบบเพื่อปรับปรุงระบบนั้นใหเหมาะสมยิ่งขึ้น 9) ดําเนินการ
ตามระบบใหมอยางเปนปกติตอไป
O’Brien (1990:64) กลาววา วิธีการเชิงระบบ คือการปรับวิธีการทางวิทยาศาสตรเพื่อนํามาใช
ในการแกปญหา โดยมีกิจกรรมสําคัญ 7 ประการ ไดแก 1) ระบุสภาพ/ปญหาปจจุบัน 2) รวบรวมขอมูล
เพื่ออธิบายสภาพ/ปญหา 3) ระบุทางแก/ทางเลือกในการแกปญหา 4) ประเมินแตละทางเลือก 5) เลือก
ทางแกไขที่ดีที่สุด 6) ปฏิบัติการตามทางเลือกที่เลือกไว 7) ประเมินความสําเร็จของการปฏิบัติตาม
ทางเลือก
วิธีการเชิงระบบดังกลาว เปนกระบวนการที่ใชไดทั้งการแกไขปญหา และการพัฒนาสิ่งตางๆ
ดวย รวมทั้งการพัฒนาระบบที่มีอยูใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
4) การวิเคราะหระบบ (System Analysis)
ในกระบวนการพัฒนาระบบนั้น การวิเคราะหระบบ (System Analysis) เปนขั้นตอนที่สําคัญใน
ขั้นแรก ซึ่งการวิจัยครั้งนี้ หมายถึง การแยกแยะระบบออกเปนสวนๆ ตามองคประกอบของระบบเพื่อที่จะ
ศึกษาและอธิบายลักษณะของสวนประกอบเหลานั้น (Smith,1982:396) สวน Modell (1988:3) กลาววา
การวิเคราะหระบบ หมายถึง การแยกปญหาที่ซับซอนออกเปนสวน ๆ แลวอธิบายสภาพและปญหา
เหลานั้น และทําการสรางใหสวนประกอบเหลานั้นมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพมากขึ้น
การวิเคราะหระบบ เปนกระบวนการในการศึกษาแยกแยะขายงานที่สัมพันธกันในระบบเพื่อให
เขาใจพฤติกรรมของระบบในแตละสวนและพฤติกรรมของระบบทั้งระบบ เพื่อคนหาวิธีแกปญหาที่ยุงยาก
สลับซับซอน โดยมุงเนนการคนหาวิธีที่ดีที่สุดใหไดผลดีที่สุด ภายใตความจํากัดของสิ่งแวดลอมของ
ปญหานั้น ๆ (อุทัย บุญประเสริฐ ,2529:18) การวิเคราะหนี้จะตองวิเคราะหถึง ภารกิจ
จุดมุงหมาย
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วัตถุประสงค หนาที่ งาน เครื่องมือ สื่อ วิธีการ การตรวจสอบ การควบคุม และการประเมินดวย
(นิคม ทาแดง และ ทิพยเกสร บุญอําไพ,2536:45) ผลจากการวิเคราะหจะนําไปสูแผนภูมิ รายละเอียด
สาเหตุ ปญหาของระบบ เปนตน (โกวิท ประวาลพฤกษ ,2540:68)
จากการศึกษาความเห็นของนักวิชาการดังกลาวสรุปวา การวิเคราะหระบบ หมายถึงการจําแนก
ศึกษาองคประกอบตางๆ ของระบบใดระบบหนึ่ง เพื่อใหเขาใจสภาพและปญหาของระบบ และเพื่อหา
แนวทางปรับปรุงแกไขใหดียิ่งขึ้น
Laudon and Laudon (1988:384) กลาวถึงวัตถุประสงคของการวิเคราะหระบบ 4 ประการ
ไดแก 1) เพื่อระบุวัตถุประสงคและสภาพโดยรวมของระบบ 2) เพื่อระบุการดําเนินงานและปญหาของ
ระบบ 3) เพื่อระบุขอกําหนดและวัตถุประสงคของระบบใหม 4) เพื่อระบุสิ่งที่ตองมีการเปลี่ยนแปลงของ
องคการ
สําหรับขั้นตอนการวิเคราะหระบบ Hicks (1986:120-144) กลาววา การวิเคราะหระบบประกอบ
ดวยขั้นตอน 6 ขั้น คือ 1) ขั้นการศึกษาระบบในปจจุบัน 2) ขั้นการจัดทําขอกําหนดของระบบใหม 3) ขั้น
การสรางระบบที่เปนทางเลือก 4) ขั้นการระบุคุณคาของแตละทางเลือก 5) ขั้นการเลือกระบบ และ 6) ขั้น
การสรุปรวบรวมขอกําหนดของระบบใหม
Laudon and Luadon (1988:384) แบงขั้นตอนการวิเคราะหระบบเปน 4 ขั้นตอน คือ 1) ขั้น
พิจารณาเปาหมายโดยรวมของระบบ 2) ขั้นกําหนดการดําเนินการและปญหาที่มีอยูในปจจุบัน 3) ขั้น
กําหนดความตองการและจุดมุงหมายของระบบใหม และ 4) ขั้นกําหนดขอบเขตขององคการที่ตองการ
เปลี่ยนแปลง
Wilson (1991:64) กําหนดกระบวนการวิเคราะหระบบเปน 6 ขั้นตอน คือ 1) การกําหนดปญหา
โดยศึกษาวิจัยความตองการ การศึกษาวิจยั สิ่งแวดลอม กําหนดรายการของระบบนําเขา ระบบสงออก
และความสัมพันธของระบบ หาขอบเขตของระบบ
2) เลือกจุดประสงคโดยการกําหนดจุดประสงค
กําหนดระบบที่มีคุณคาสูงสุด 3) สังเคราะหระบบ เลือกทางเลือกที่เหมาะสมแลวกําหนดภารกิจของระบบ
และอธิบายความสัมพันธของระบบยอย 4) วิเคราะหระบบโดยกําหนดสิ่งที่จะตองวิเคราะห วิธีการและ
เครื่องมือที่ใชในการวิเคราะห ตัวนักวิเคราะหและขั้นตอนการวิเคราะหที่เหมาะสม 5) เลือกระบบที่ให
ประโยชนสูงสุด และ 6) วางแผนดําเนินการ เขียนรายงาน และเผยแพร
O’Brien (1990:64-65) และ Modell (1988:33-41) มีความคิดเห็นสอดคลองกันเกี่ยวกับขั้นตอน
การวิเคราะหระบบซึ่งสามารถสรุปเปน 5 ขั้นตอน ที่สําคัญ คือ 1) การศึกษาสภาพและปญหาของระบบ
ที่เปนอยูในปจจุบัน 2) การกําหนดวัตถุประสงคและความตองการของระบบใหม 3) การออกแบบหรือ
กําหนดทางเลือกในการแกไขปญหาและปรับปรุงระบบ 4) การประเมินแตละทางเลือกที่ออกแบบและ
กําหนดไว และ 5) การนําเสนอทางเลือกและขอกําหนดของระบบใหม
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จากความเห็นของนักวิชาการดังกลาวแลวขางตน ผูวิจัยสรุปวา กระบวนการในการวิเคราะห
ระบบมี 3 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาสภาพปจจุบันของระบบ2) การศึกษาความตองการและแนวทางแกไข
ปญหาของระบบแลวเสนอระบบใหม 3) การประเมินความเหมาะสมของระบบที่เสนอขึ้นใหม
5) งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหระบบ
Berges,Juneria Theresa Parr (1993:159) ทําการวิจัยเรื่อง คณะกรรมการที่ปรึกษาในระบบ
การศึกษาของรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกา : ระดับโรงเรียน (Advisory Councils in the Public Education
System of the United States : Site-Based) การวิจัยนี้มีจุดประสงคเพื่อศึกษาบทบาทของคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาของโรงเรียนรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา ใชวิธีการวิจยั เชิงประวัติศาสตร โดยการศึกษา
วารสาร งานวิจัยและเอกสารอื่นๆ และการสัมภาษณนักวิจัย 3 คน ซึ่งเชี่ยวชาญเรื่องคณะกรรมการ
ที่ปรึกษาโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนจะเกิดขึ้นหรือหยุดไป ขึ้นอยูกับการ
เปลี่ยนแปลงทางการศึกษาและสังคม บางสมัยคณะกรรมการที่ปรึกษาโรงเรียนมีบทบาทมาก แตบางสมัย
โรงเรียนไมมีคณะกรรมการ การที่กรรมการจะมีความเขมแข็งขึ้นอยูกับการออกกฎหมายเกี่ยวกับคณะ
กรรมการ การกําหนดจํานวนสมาชิกในคณะกรรมการ และวิธีการเลือกคณะกรรมการ รวมทั้งการอบรม
คณะกรรมการใหมีความรูความเขาใจในการปฏิบตั ิหนาที่ ปจจุบันโรงเรียนตองมีบทบาทในการตัดสินใจ
ดวยตนเองมากขึ้น ผูบริหารจึงตองเปลี่ยนพฤติกรรมการบริหารไปสูการบริหารแบบมีสวนรวมมากขึ้น
Gilbert, Richard Keith (1997:775) ทําการวิจัยเรื่อง การใชวิธีการเชิงระบบในการศึกษาเกี่ยวกับ
คุณคาการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน ในประเทศสาธารณรัฐอาฟริกาใต (Systems Approach to
the Value of Education in the Republic of South Africa :Instructional Design) จุดประสงคของ
การวิจัย เพื่อศึกษาคุณคาเกี่ยวกับระบบโรงเรียน และการศึกษาโดยวิธีการเชิงระบบ
เปนการวิจัย
เชิงบรรยายและเชิงสํารวจ โดยการวิจัยเอกสารและใชแบบสอบถามเก็บรวบรวมขอมูลจาก 1) นักเรียน
กลุมเรียนเกง และกลุมเรียนออนในโรงเรียน 4 ประเภท (Afrikaner, English ,Asian/Indian, African)
2) ครูผูสอนวิทยาศาสตรและผูใหการอบรมตามองคประกอบการจัดการเรียนการสอน ผลการวิจัยพบวา
ระบบการศึกษาของอาฟริกาใต ยังไมสามารถสรางความเสมอภาคในการรับการศึกษาของนักเรียนได
เนื่องจากปญหาเรื่องเชื้อชาติ โรงเรียนยังไมสามารถผลิตบุคลากรใหมีความสามารถเพียงพอที่จะทํางาน
ไดอยางมีคุณภาพ และบทบาทของโรงเรียนยังไมใชสถาบันที่เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได
Horan, Julie Lynn (1999 :157) ทําการวิจัยเรื่องโรงเรียนเอกชน : การศึกษาโรงเรียนคาธอลิค
4 แหงในเมืองยอรกยากาตา ประเทศอินโดนีเซีย (Private Schools : A Study of Four Catholic Schools
in Yogyakata, Indonesia) จุดประสงคในการศึกษาโรงเรียนคาธอลิค 4 แหง เพื่อทําความเขาใจเรื่อง
การศึกษาเอกชนในอินโดนีเซีย ซึ่งมีมากกวา 30% ของประเทศ เนื่องจากในการปฏิรูปการศึกษาของ
อินโดนีเซีย มุงใหโรงเรียนเหลานี้จัดการศึกษาแนวเดียวกับโรงเรียนรัฐบาล เก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
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สัมภาษณผูบริหารโรงเรียน ครู และนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและเตรียมอุดมศึกษา
สังเกตการเรียนการสอนในหองเรียน และใชแบบสอบถามกับครู ประเด็นในการศึกษา ไดแก กฎระเบียบ
ของรัฐและราชการ คุณลักษณะของครู การพัฒนาครู พฤติกรรมในหองเรียน หลักสูตรและวิธีการสอน
ทรัพยากร สวัสดิการครู การทุจริต และการรับรูเกี่ยวกับระบบการศึกษา ผลการวิจัยพบวา มีความขัดแยง
ระหวางแนวทางการจัดการศึกษาแบบเดิมกับการปฏิรูปการศึกษา วัฒนธรรมทองถิ่นของชวาปรากฏอยาง
ชัดเจนในหองเรียน และมีการวิพากษวิจารณรุนแรงเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของรัฐบาล การพัฒนา
การศึกษาโดยอาศัยการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของยังทําไดนอย
Akpabio , Felix John (2000 : 187) ทําการวิจัยเรื่อง แนวโนมความไมเทาเทียมกันทางการ
เงินในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย ในประเทศไนจีเรีย (Trends in Fiscal Inequality between
Nigerian Public High Schools)
โดยการศึกษาความสัมพันธระหวางคาใชจายรายหัวนักเรียนกับ
อัตราการเขาโรงเรียน และผลการสอบ รวมทั้งการวิเคราะหกองทุน คุณภาพของครู สิ่งอํานวยความ
สะดวกและวัสดุในโรงเรียน สถิติที่ใชวัด ไดแก อัตราสวนของงบประมาณจากรัฐ สัมประสิทธิ์ความ
แปรปรวนและคาดัชนี McLoone ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนในแตละรัฐไดรับจัดสรรเงินไมเทาเทียมกัน
แตโรงเรียนสังกัดรัฐบาลกลางไดรับจัดสรรงบประมาณเทาเทียมกัน
ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนมี
ความสัมพันธกับจํานวนเงินที่ไดรับอุดหนุน
สวนใหญคุณภาพของครูยังต่ําและมีอุปกรณอํานวยความ
สะดวกไมพอเพียง
6) สรุปสาระสําคัญที่ใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยและการพัฒนาแบบจําลอง
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหระบบดังกลาวแลวขางตน
ผูวิจัยสรุปสาระสําคัญที่นําไปใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยและการพัฒนาแบบจําลอง โดยการศึกษา
ระบบบริหารโรงเรียน ประกอบดวยขั้นตอนดังตอไปนี้
6.1 การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการปรับปรุงและพัฒนาการบริหาร
โรงเรียน
6.2 การออกแบบการบริหารโรงเรียนใหม
6.3 การประเมินความเหมาะสมของการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน
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หนาที่การบริหาร (Managerial Functions)
1) ความหมายของหนาที่การบริหาร
การบริหาร (Management) หมายถึงกระบวนการทํางานรวมกันของบุคลากรและทรัพยากรตางๆ
เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคการ (Bateman and Snell,1999:6)
สําหรับกิจกรรมที่ทําใหการบริหาร
ประสบความสําเร็จเรียกวา
หนาที่ของผูบริหารหรือหนาที่การบริหาร
(Managerial Functions)
(Holt,1990:7; Robbins and Mukerji,1994:7)
ป ค.ศ.1937 Luther Gulick ไดเสนอบทความเรื่อง “Notes on the Theory of Organization"
ซึ่งตอนหนึ่งของบทความไดกลาวถึงหนาที่หรืองานที่ผูบริหารระดับสูงตองกระทํา
(Functions of
Executives) ประกอบดวย 1) Planning 2) Organizing 3) Staffing 4) Directing 5) Co-ordinating
6) Reporting 7) Budgeting หรือเรียกโดยยอวา “POSDCoRB” ซึ่งเปนที่รูจักกันเปนอยางดีในศาสตร
สาขาบริหารการศึกษา (Gulick and Urwick,1973:13)
นอกจากนี้ Kast and Rosenzweigh (1988:399-405) ยังไดระบุถึงภารกิจการบริหาร (The
Managerial Task) ประกอบดวย 1) การกําหนดเปาหมาย (Goal Setting) 2) การวางแผน (Planning
3) การจัดทรัพยากร (Assembling Resources) 4) การจัดองคการ (Organizing) 5) การปฎิบัติงาน
(Implementing) 6) การควบคุม (Controlling)
จากการศึกษาตําราทางดานองคการและการบริหารตั้งแตป ค.ศ.1990 เปนตนมา
นักวิชาการหลายทานไดกําหนดหนาที่การบริหารไวคลายกัน ดังนี้
Hodgetts (1990:72) กลาววา หนาที่การบริหารประกอบดวย
2) การจัดองคการ (Organizing) 3) การควบคุม (Controlling)

พบวามี

1) การวางแผน (Planning)

Holt (1990:7 -10) กลาววา หนาที่การบริหารไดแก 1) การวางแผน (Planning) 2) การจัด
องคการ (Organizing) 3) การนํา (Leading) 4) การควบคุม (Controlling)
นอกจากนี้ Robbins and Stuart-Kotze (1990:22-23) Bartol and Martin (1991:6-9) Stoner
and Freeman (1992:8-9) Robbins and Mukerji (1994:7-8) Gibson and others (1997:15-17)
Bateman and Snell (1999:6-8) ตางมีความเห็นตรงกันวา หนาที่การบริหารประกอบดวย 1) การวางแผน
(Planning) 2) การจัดองคการ (Organizing) 3) การนํา (Leading) 4) การควบคุม (Controlling)
Kreitner (1998:14-15) กลาววา หนาที่การบริหาร ไดแก 1) การวางแผน (Planning)
2) การตัดสินใจสั่งการ (Decision Making) 3) การจัดองคการ (Organizing) 4) การจัดคนเขาทํางาน

47

(Staffing) 5) การสื่อสาร (Communicating) 6) การจูงใจ (Motivating) 7) การนํา (Leading) 8) การ
ควบคุม (Controlling)
สวน DuBrin (200012-13) ระบุวา หนาที่การบริหาร ประกอบดวย 1) การวางแผน (Planning)
2) การจัดองคการและการจัดบุคลากร (Organizing and Staffing) 3) การนํา (Leading) 4) การควบคุม
(Controlling)
จากความคิดเห็นของนักวิชาการดังกลาวขางตน DuBrin เปนนักวิชาการคนลาสุดเทาที่ผูวิจัย
ศึกษาและมีแนวคิดสอดคลองกับนักวิชาการคนอื่นในชวงป ค.ศ.1990-2000 สําหรับหนาที่การบริหาร
ดานอื่นๆ เชน การจัดบุคลากร(Staffing) จัดรวมอยูในดานการจัดองคการ การกําหนดเปาหมาย
องคการ (Goal Setting) จัดรวมกับการวางแผน การตัดสินใจสั่งการ การสื่อสาร การจูงใจจัดรวมอยู
ในดานการนํา เปนตน และจากการศึกษาแนวคิดของนักวิชาการทางดานองคการและการจัดการ ในชวง
ป ค.ศ. 1990-2000 เชน Holt (1990 :7-10) Robbins and Mukerji (1994 :7-8) Kreitner (1998:14-15)
Bateman and Snell (1999:6-8) DuBrin (2000:12-13) ใหขอสรุปเกี่ยวกับความหมายและกิจกรรมใน
หนาที่การบริหารแตละดาน ดังนี้
1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การตัดสินใจลวงหนาวาจะดําเนินการอยางไรใหบรรลุ
เปาหมาย การวางแผนเปนกระบวนการกําหนดเปาหมายขององคการ และวางแนวทางดําเนินงานให
บรรลุเปาหมายนั้น กิจกรรมการวางแผนประกอบดวย การวิเคราะหสภาพปจจุบันขององคกร การกําหนด
เปาหมายหรือวัตถุประสงค การกําหนดนโยบาย มาตรการและกลยุทธการดําเนินงาน รวมทั้งการ
กําหนดทรัพยากรที่ตองใชในการดําเนินงาน
2. การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากรตางๆ และการจัด
ระบบการดําเนินงานเพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร กิจกรรมการจัดองคการประกอบดวย การจัดทํา
แผนภูมิปฏิบัติงาน การจัดบุคลากรรับผิดชอบงานตางๆ การจัดทํามาตรฐานและรายละเอียดการปฏิบัติ
งาน การจัดระบบการบังคับบัญชาและการประสานงาน การกําหนดภารกิจขององคการ การจัดระบบ
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในองคการ
3. การนํา (Leading) หมายถึง การอํานวยการและการประสานงาน เพื่อใหบุคลากรปฏิบัติ
งานบรรลุเปาหมายองคการ ซึ่งตองอาศัยภาวะผูนําของผูบริหาร กิจกรรมการนําประกอบดวยการจูงใจ
การตัดสินใจสั่งการ การสื่อสารและการแกปญหาความขัดแยงของบุคลากร
4. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การกํากับใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและ
แผนขององคการ กิจกรรมการควบคุมประกอบดวย การตรวจสอบติดตาม การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติ
งานกับเกณฑที่กําหนดไว และการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน
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2) สรุปสาระสําคัญที่ใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยและการพัฒนาแบบจําลอง
จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับหนาที่การบริหาร ผูวิจัยสรุปสาระสําคัญที่นําไปใชเปน
กรอบแนวคิดในการวิจัยและการพัฒนาแบบจําลอง ดังนี้
3.1) การวางแผน
3.2) การจัดองคการ
3.3) การนํา
3.4) การควบคุม

แบบจําลอง (Model)
1) ความหมายของแบบจําลอง
ใน Dictionary of Education ซึ่งบรรณาธิการโดย Carter V.Good (1973 : 370) ไดรวบรวม
ความหมายของแบบจําลอง (Model) ไว 4 ความหมาย คือ
1. เปนแบบอยางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเปนแนวทางในการสรางหรือทําซ้ํา
2. เปนตัวอยางสําหรับการเลียนแบบ เชน ตัวอยางในการออกเสียงภาษาตางประเทศ
เพื่อใหผูเรียนไดเลียนแบบ
3. เปนแผนภาพหรือภาพ 3 มิติ ที่เปนตัวแทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลักการ หรือแนวคิด
4. เปนชุดของปจจัยหรือองคประกอบ หรือตัวแปรที่มีความสัมพันธซึ่งกันและกัน รวมตัวเปน
ตัวประกอบและเปนสัญลักษณทางระบบสังคม อาจเขียนเปนสูตรทางคณิตศาสตรหรือ
บรรยายดวยภาษาก็ได
Tosi and Carroll (1982:163) กลาววา แบบจําลองเปนนามธรรมของของจริง หรือภาพจําลอง
ของสภาพการณอยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งอาจจะมีตั้งแตแบบจําลองอยางงายไปจนถึงแบบจําลองที่มีความ
ซับซอนมากๆ มีทั้งแบบจําลองเชิงกายภาพ (Physical Model) เชนแบบจําลองหอสมุด แบบจําลอง
เครื่องบินขับไลเอฟ 16 เปนตน
และแบบจําลองเชิงคุณลักษณะ (Qualitative Model) ที่ใชอธิบาย
สภาพการณหรือปรากฏการณดวยภาษาหรือสัญลักษณตาง ๆ
Bardo and Hartman (1982 : 70-71) กลาววา แบบจําลองเปนสิ่งที่ไดรับการพัฒนาขึ้นเพื่อ
บรรยายคุณลักษณะที่สําคัญของปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่ง เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ แบบ
จําลองจึงมิใชการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณอยางละเอียดทุกแงทุกมุม เพราะการกระทําเชนนั้น
จะทําใหแบบจําลองนั้นดอยลงไป สวนการที่จะระบุวาแบบจําลองใด ๆ จะตองประกอบดวยรายละเอียด
มากนอยเพียงใดจึงจะเหมาะสมและแบบจําลองนั้นๆ ควรมีองคประกอบอะไรบาง ไมไดมีการกําหนด
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ตายตัว ทั้งนี้ขึ้นอยูกับปรากฏการณแตละอยาง และวัตถุประสงคของผูสรางแบบจําลองนั้นวาตองการจะ
อธิบายปรากฏการณนั้นๆ อยางไร
อุทัย บุญประเสริฐ (2516:31) กลาววา แบบจําลองหมายถึงสิ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ขององคประกอบที่สําคัญ ๆ ในเรื่องหนึ่งเรื่องใดโดยเฉพาะ
สวัสดิ์ สุคนธรังสี (2520:206) กลาววา แบบจําลอง หมายถึง ตัวแทนที่สรางขึ้นเพื่ออธิบาย
พฤติกรรม หรือลักษณะบางประการของสิ่งที่เปนจริงอยางหนึ่ง
สมาน อัศวภูมิ (2537:13) กลาววา แบบจําลองหรือรูปแบบ หมายถึง แบบจําลองอยางงาย
หรือยอสวน (Simplified Form) ของปรากฏการณตาง ๆ ที่ผูเสนอไดศึกษาและพัฒนาขึ้นมาเพื่อแสดง
หรืออธิบายปรากฏการณใหเขาใจไดงายขึ้น
หรือในบางกรณีอาจจะใชประโยชนในการทํานาย
ปรากฏการณที่จะเกิดขึ้น ตลอดจนอาจใชเปนแนวทางในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไป
กรรณิกา เจิมเทียนชัย (2539:82) กลาววา แบบจําลองหรือรูปแบบ หมายถึง แบบจําลอง
อยางงายหรือยอสวนของปรากฏการณตาง ๆ ที่ผูเสนอไดศึกษาและพัฒนาขึ้น
เพื่อแสดงอธิบาย
ปรากฎการณใหเขาใจงายขึ้น
หรือบางกรณีอาจจะใชประโยชนในการทํานายปรากฏการณที่จะเกิดขึ้น
ตลอดจนใชเปนแนวทางในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไป
พูลสุข หิงคานนท (2540:50) กลาววา แบบจําลองหรือรูปแบบ หมายถึง สิ่งที่แสดงโครงสราง
ทางความคิด องคประกอบ และความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ ที่สําคัญของเรื่องที่ศึกษา
จากการศึกษาความเห็นของนักวิชาการดังกลาวขางตนสรุปวา แบบจําลองหมายถึง สิ่งที่ไดรับ
การพัฒนาขึ้นเพื่ออธิบายหรือแสดงใหเห็นถึงองคประกอบสําคัญๆ ของเรื่องใดเรื่องหนึ่งใหเขาใจไดงายขึ้น
เพื่อเปนแนวทางในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอไป
2) ประเภทของแบบจําลอง
Keeves (1988:561-565) ไดแบงประเภทของแบบจําลองที่ใชในทางการศึกษาเปน 4 ประเภท
ไดแก
1. แบบจําลองเชิงเปรียบเทียบ (Analogue Model) เปนแบบจําลองเชิงกายภาพ
สวนใหญใชในดานวิทยาศาสตร เชน แบบจําลองโครงสรางอะตอม สรางขึ้นโดยใชหลักการเปรียบเทียบ
โครงสรางของแบบจําลองใหสอดคลองกับลักษณะที่คลายกันทางกายภาพ สอดคลองกับขอมูลและความรู
ที่มีอยูในขณะนั้นดวย แบบจําลองที่สรางขึ้นตองมีองคประกอบชัดเจนสามารถนําไปทดสอบดวยขอมูล
เชิงประจักษได และสามารถนําไปใชทําการหาขอสรุปของปรากฏการณไดอยางกวางขวาง
เชน
แบบจําลองจํานวนนักเรียนในโรงเรียน
สรางขึ้นโดยเปรียบเทียบกับลักษณะถังน้ําที่ประกอบดวยทอ
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น้ําเขาและทอน้ําออกปริมาณน้ําที่ไหลเขาถัง เปรียบเทียบไดกับจํานวนนักเรียนที่เขาโรงเรียน ประกอบ
ดวยอัตราการเกิด อัตราการยายเขา อัตราการรับเด็กอายุต่ํากวาเกณฑ สวนปริมาณน้ําที่ไหลออก
เปรียบเทียบไดกับจํานวนนักเรียนที่ออกจากโรงเรียน เนื่องจากพนเกณฑการศึกษา การยายออก การจบ
การศึกษา สําหรับปริมาณน้ําที่เหลือในถังเปรียบเทียบไดกับจํานวนนักเรียนที่เหลืออยูในโรงเรียน เปนตน
จุดมุงหมายของแบบจําลองแบบนี้ เพื่ออธิบายปรากฏการณการเปลี่ยนแปลงจํานวนนักเรียนในโรงเรียน
2. แบบจําลองเชิงอธิบาย (Semantic Model)
เปนแบบจําลองที่ใชภาษาเปน
สื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณที่ศึกษา ดวยภาษา แผนภูมิ หรือรูปภาพ เพื่อใหเห็นแนวคิด
โครงสราง องคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ เชน แบบจําลองการเรียนรู เปนตน
3. แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Model)
เปนแบบจําลองที่แสดง
ความสัมพันธขององคประกอบหรือตัวแปรตาง ๆ โดยใชสัญลักษณทางคณิตศาสตร เดิมแบบจําลองนี้
แตปจจุบันมีแนวโนมในการนําไปใชดานพฤติกรรมศาสตรและ
ใชกับศาสตรทางดานวิทยาศาสตร
สังคมศาสตรเพิ่มขึ้นรวมทั้งการศึกษาดวย โดยเฉพาะในการวัดผลการศึกษา แบบจําลองแบบนี้สามารถ
อธิบายความสัมพันธและสรางเปนทฤษฎี เพราะสามารถทดสอบสมมุติฐานได แบบจําลองเชิงคณิตศาสตร
มักพัฒนามาจากแบบจําลองเชิงอธิบาย
4. แบบจําลองเชิงเหตุผล (Causal Model)
เปนแบบจําลองที่พัฒนามาจาก
แบบจําลองเชิงอธิบาย โดยการนําเอาเทคนิคการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis) มาใช ปจจุบันมี
การนําแบบจําลองนี้มาใชในการวิจัยทางการศึกษามากขึ้น แบบจําลองแบบนี้จะเปนการนําเอาตัวแปร
มาเขียนเปนสัญลักษณหรือคํายอ แลวใชเสนตรงและลูกศรแสดงความสัมพันธของตัวแปรในเชิงเหตุและ
ผล เชน แบบจําลองการเรียนรูของผูเรียน
สติปญญาของผูเรียนมีผลมาจากสภาพทางเศรษฐกิจของ
พอแมและสิ่งแวดลอมที่บาน เปนตน แบบจําลองดังกลาวสามารถกําหนดเปนกรอบในการรวบรวมขอมูล
ในสภาพที่เปนจริงเพื่อทดสอบแบบจําลองไดดวย
เสรี ชัดแชม (2538 : 7) ไดสรุปความเห็นของนักวิชาการหลายทานวา แบบจําลอง
จําแนกเปน 2 แบบ ไดแก
1. แบบจําลองเชิงกายภาพ (Physical Model) แบงออกเปน
1.1 แบบจําลองของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model of) เชน แบบจําลองเครื่องบินที่
สรางเหมือนจริงแตมีขนาดยอสวน
1.2 แบบจําลองสําหรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (Model for) เชน แบบจําลองที่ออกไว
เพื่อเปนตนแบบผลิตสินคา ตองสรางแบบจําลองเทาของจริงขึ้นมากอน แลวจึงผลิตสินคาตามแบบ
จําลองนั้น
2. แบบจําลองเชิงแนวคิด (Conceptual Model) แบงออกเปน
2.1 แบบจําลองเชิงแนวคิดของสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual Model of)
คือ แบบจําลองที่สรางขึ้นจากแนวคิดทฤษฎี เพื่ออธิบายปรากฏการณบางอยาง เชน แบบจําลองการ
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คงอยูของนักเรียนในโรงเรียน เปนตน
2.2 แบบจําลองเชิงแนวคิดเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใด (Conceptual Model for) คือ
แบบจําลองที่สรางขึ้นจากทฤษฎีการคัดสรรตามธรรมชาติ เพื่อนําไปอธิบายทฤษฎีการคงอยูของนักเรียน
ในโรงเรียน เปนตน
กรรณิกา เจิมเทียนชัย (2539:82) ไดแบงประเภทของรูปแบบหรือแบบจําลองเปน 2 ชนิด ไดแก
แบบจําลองของสิ่งที่เปนรูปธรรมและแบบจําลองของสิ่งที่เปนนามธรรม
จากการศึกษาความคิดเห็นของนักวิชาการดังกลาวขางตน สรุปวา การแบงประเภทของ
แบบจําลอง ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคในการอธิบายแบบจําลองนั้นๆ
3) องคประกอบของแบบจําลอง
Brown and Moberg (1980 :16-17) ไดทําการสังเคราะหองคประกอบของแบบจําลอง พบวา
แบบจําลองสวนใหญประกอบดวย
1. สภาพแวดลอม (Environment)
2. เทคโนโลยี (Technology)
3. โครงสราง (Structure)
4. กระบวนการจัดการ (Management Process) และการตัดสินใจสั่งการ (Decision
Making)
สมาน อัศวภูมิ (2537:17) กลาววา ในการกําหนดองคประกอบของแบบจําลองวาจะประกอบ
ดวยอะไรบาง จํานวนเทาใด มีโครงสรางและความสัมพันธกันอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับปรากฏการณที่เรา
กําลังศึกษาหรือจะออกแบบ แนวคิด ทฤษฎีและหลักการพื้นฐานในการกําหนดแบบจําลองนั้น ๆ เปนหลัก
สําหรับองคประกอบของแบบจําลองการบริหารการศึกษาเทาที่พบจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ พบวา
สวนใหญจะกลาวถึงการจัดองคการบริหารหรือโครงสรางระบบบริหาร แนวทางดําเนินการ ภาระหนาที่
(Functions) ที่สําคัญ ๆ ในการบริหารงานขององคการนั้นๆ เชน การบริหารงานบุคลากร การบริหาร
งานการเงิน การบริหารงานวิชาการ เปนตน
4) คุณลักษณะที่ดีของแบบจําลอง
พูลสุข หิงคานนท (2540:53) สรุปความเห็นของนักวิชาการหลายทานวา
แบบจําลองที่ดีจะ
เปรียบเสมือนสิ่งที่ทําใหผูสนใจศึกษาในเรื่องใดๆ ไดมีความเขาใจเปนเบื้องตนกอนการศึกษาในแนวลึก
ตอไป ดังนั้นแบบจําลองที่ดีควรมีลักษณะดังนี้
1. แบบจําลองควรประกอบดวยความสัมพันธเชิงโครงสรางระหวางตัวแปร มากกวาที่จะเนน
ความสัมพันธระหวางตัวแปรรวม ๆ
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2. แบบจําลองควรนําไปสูการทํานายผลที่ตามมา ซึ่งสามารถตรวจสอบไดดวยขอมูลเชิงประจักษ
โดยเมื่อทดสอบแบบจําลองแลว
หากปรากฏวาไมสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษแบบจําลองนั้นตอง
ถูกยกเลิกไป
3. แบบจําลองควรอธิบายโครงสรางความสัมพันธเชิงเหตุผลของเรื่องที่จะศึกษาไดอยางชัดเจน
4. แบบจําลองควรนําไปสูการสรางแนวความคิดใหม หรือความสัมพันธใหมของเรื่องที่ศึกษาได
5. แบบจําลองในเรื่องใดจะเปนเชนไรขึ้นอยูกับกรอบของทฤษฎีในเรื่องนั้น ๆ
Keeves (1988:560) ไดกลาวถึงลักษณะสําคัญของแบบจําลอง 4 ประการ ไดแก
1. แบบจําลองควรประกอบขึ้นดวยความสัมพันธอยางมีโครงสรางของตัวแปร มากกวาความ
สัมพันธเชิงเสนตรงธรรมดา อยางไรก็ตามความสัมพันธเชิงเสนตรงก็มีประโยชนในชวงตนของการพัฒนา
แบบจําลอง
2.แบบจําลองควรใชเปนแนวทางในการพยากรณผลที่จะเกิดขึ้นจากการใชแบบจําลองไดสามารถ
ตรวจสอบไดโดยการสังเกต และหาขอสนับสนุนดวยขอมูลเชิงประจักษได
3. แบบจําลองควรจะตองระบุ หรือชี้ใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น นอกจาก
แบบจําลองจะเปนเครื่องมือในการพยากรณแลว ยังใชเปนเครื่องมือในการอธิบายปรากฏการณไดดวย
4. แบบจําลองควรเปนเครื่องมือในการสรางความคิดรวบยอด (Concept) ใหม และการสราง
ความสัมพันธของตัวแปรใหม ซึ่งจะเปนการเพิ่มองคความรู (Body of Knowledge) ในเรื่องที่กําลังศึกษา
ดวย
5) การพัฒนาแบบจําลอง
Willer (1986:83) กลาววา ในการพัฒนาแบบจําลองนั้นอาจมีขั้นตอนในการดําเนินงานแตกตาง
กันไป แตโดยทั่วไปแลวอาจแบงเปน 2 ตอนใหญ ๆ คือ การสราง (Construct) แบบจําลอง และการ
หาความตรง (Validity) ของแบบจําลอง
Uthai Boonprasert (1978:21-124) ทําการวิจัยเรื่อง แบบจําลองแบบสมบูรณสําหรับการ
วางแผนของสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทย : กรณีของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย (A Comprehensive
Model for Higher Education Institutional Planning in Thailand:The Case of Chulalongkorn
University) วัตถุประสงคของการวิจัย เพื่อเสนอทางเลือกที่เปนไปไดในการปรับปรุงการวางแผน และ
ระบบการบริหารทรัพยากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แบงขั้นตอนการวิจัยเปน 5 ขั้น ไดแก 1) การ
ศึกษาสภาพการวางแผนและระบบการบริหารทรัพยากรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2) ระบุปญหาและ
ความตองการจําเปนในการวางแผนและบริหารทรัพยากร
3) นําเสนอแบบจําลองที่เปนทางเลือก
(Alternative Model) 4) ทดสอบความเปนไปไดและการยอมรับของคณะผูบริหาร และ 5) ทบทวน
แบบจําลองและใหขอเสนอแนะจากการวิจัย ผลการวิจัยพบวา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยมีความจําเปน
ตองปรับปรุงการวางแผนอยางเปนระบบในทุกระดับขององคการ
ปญหาสําคัญคือการขาดบุคลากร
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รับผิดชอบเรื่องการวางแผน ขาดการสื่อสารและเผยแพรความรูเรื่องการวางแผน ขาดความสอดคลอง
ระหวางการวางแผนการจัดสรรทรัพยากรและการประเมินผล ผูวิจัยไดเสนอแบบจําลองการวางแผนแบบ
สมบูรณ (Comprehensive Planning Model) ซึ่งครอบคลุมภารกิจของสถาบัน เนนกระบวนการวางแผน
อยางตอเนื่อง เปนการวางแผนในทุกระดับและเปนการดําเนินการในระยะยาว แบบจําลองดังกลาวมี
2 ระบบ ไดแก ระบบหลัก (The Main System) ซึ่งประกอบดวยงานวิชาการ การบริหารทรัพยากร
อาคารสถานที่และสิ่งอํานวยความสะดวก ฯลฯ และระบบเสริม (The Supplementary System) ซึ่ง
ประกอบดวยโปรแกรมพัฒนาการวางแผน โปรแกรมการประเมินตนเองของภาควิชา แผนการบริหาร
งบประมาณ แผนการบริหารวิชาการ และการรายงานผลการบริหารงาน แบบจําลองแบบสมบูรณที่
นําเสนอ จะครอบคลุมภารกิจหลักและกระบวนการบริหารทุกขั้นตอนมากที่สุด
บุญชม ศรีสะอาด (2533:3-5) ทําการวิจัยเรื่อง รูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ โดยแบงขั้นตอน
การดําเนินการเปน 2 ขั้นตอน คือ การพัฒนารูปแบบและการทดสอบประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
รูปแบบ ในสวนของการพัฒนารูปแบบนั้น ดําเนินการโดยวิเคราะหลําดับขั้นในการทําวิทยานิพนธ หลัก
การเขียนรายงานการวิจัย จุดบกพรองที่มักจะพบในการทําวิทยานิพนธ ฯลฯ
แลวนําองคประกอบ
เหลานั้นมาสรางเปนรูปแบบการควบคุมวิทยานิพนธ หลังจากนั้นจะเปนขั้นตอนที่สอง คือ การนํารูปแบบ
ดังกลาวไปทดสอบ และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของรูปแบบ
สมาน อัศวภูมิ (2537:66) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารการประถมศึกษาระดับ
จังหวัด ขั้นตอนการวิจัยแบงเปน 4 ขั้น ไดแก 1) การศึกษาวิเคราะหเกี่ยวกับหลักการและขอมูลพื้นฐาน
ประกอบการสรางรูปแบบ 2) การสรางรูปแบบขั้นตน 3) การประมวลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับรูปแบบ และ 4) การปรับปรุงแกไขและพัฒนาเปนรูปแบบที่สมบูรณ
อํานาจ บัวศิริ (2539:147) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบมหาวิทยาลัยสงฆนานาชาติใน
ประเทศไทย ขั้นตอนการดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาองคประกอบและภารกิจ
ของมหาวิทยาลัยสงฆในปจจุบันและมหาวิทยาลัยสงฆนานาชาติ
2) การประชุมสัมมนาเรื่องรูปแบบ
มหาวิทยาลัยสงฆนานาชาติในประเทศไทย
3) การตรวจสอบรูปแบบในการนํารูปแบบมหาวิทยาลัย
สงฆนานาชาติในประเทศไทยไปดําเนินการ 4) การเปรียบเทียบองคประกอบและภารกิจของมหาวิทยาลัย
สงฆในปจจุบนั กับมหาวิทยาลัยสงฆนานาชาติในประเทศไทย
พูลสุข หิงคานนท (2540:87) ทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการจัดองคการของวิทยาลัย
พยาบาลกระทรวงสาธารณสุข แบงขั้นตอนการวิจัยเปน 5 ขั้น คือ 1) การศึกษาเอกสารเพื่อกําหนดกรอบ
การวิจัย 2) การศึกษาสภาพปญหาการจัดองคการ 3) การสรางรูปแบบการจัดองคการวิทยาลัยในขั้นตน
4) การทดสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบขั้นตน โดยการสัมมนาผูทรงคุณวุฒิ และ
5) ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบใหสมบูรณ
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จากการศึกษาวิเคราะหในเรื่องการพัฒนารูปแบบหรือแบบจําลอง (Model) นั้น ไมมีขอกําหนด
ที่แนนอนตายตัว แตสรุปไดวา
โดยทั่วไปการพัฒนาแบบจําลองจะเริ่มตนจากการศึกษาองคความรู
เกี่ยวกับเรื่องที่จะสรางหรือตองการจะพัฒนาแบบจําลองใหชัดเจน จากนั้นจึงกําหนดหลักการ และ
องคประกอบของแบบจําลองที่จะพัฒนา แลวสรางแบบจําลองขึ้น และนําแบบจําลองนั้นไปตรวจสอบ
หาความเหมาะสม ความเปนไปได หรือทดลองใชตอไป
จากการศึกษาความเห็นของนักวิชาการขางตน สรุปวาไดวา การพัฒนาแบบจําลอง (Model
Development) หมายถึง กระบวนการในการสรางหรือพัฒนาแบบจําลอง ซึ่งประกอบดวย 1) การศึกษา
องคความรูที่เกี่ยวของ 2) การกําหนดหลักการและองคประกอบของแบบจําลอง 3) การรางแบบจําลอง
และ 4) การตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดหรือการทดลองใชแบบจําลอง
6) การทดสอบแบบจําลอง
จุดมุงหมายสําคัญของการทดสอบแบบจําลองนั้น เพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความเปน
ไปไดของแบบจําลองในการปฏิบัติจริง แบบจําลองทางวิทยาศาสตรและคณิตศาสตร จะทําการทดสอบ
โดยการพิสูจนตามสูตรหรือสมการหรือตรวจสอบดวยขอมูลเชิงประจักษ โดยการประมาณคาพารามิเตอร
ของแบบจําลอง สําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร มักจะดําเนินการทดสอบแบบ
จําลองดวยวิธีการทางสถิติ ผลของการทดสอบจะนําไปสูการยอมรับหรือปฏิเสธแบบจําลองนั้นและนําไป
สูการสรางทฤษฎีใหมตอไป แตการทดสอบแบบจําลองบางเรื่องนั้นไมสามารถกระทําดวยวิธีการดังกลาว
ไดเนื่องจากมีขอจํากัดบางประการ (Keeves,1988 :589-560)
พูลสุข หิงคานนท (2540:53-55) สรุปความเห็นของนักวิชาการวา การทดสอบแบบจําลอง
ทางสังคมศาสตรและพฤติกรรมศาสตร สามารถดําเนินการโดยใชผูทรงคุณวุฒิ การวิจัยทางการศึกษา
สวนใหญดําเนินการโดยใชวิธีการทางวิทยาศาสตรหรือการวิจัยเชิงปริมาณมากเกินไป
ซึ่งในบางเรื่อง
ตองการความละเอียดออนและลึกซึ้งมากกวานั้น
การประเมินโดยอาศัยความรอบรูและการรับรูของ
ผูทรงคุณวุฒิ จะสามารถชวยใหการทดสอบแบบจําลองทางสังคมศาสตรดําเนินไปไดดวยดี สําหรับ
แนวคิดเรื่องการประเมินแบบจําลองโดยผูทรงคุณวุฒิ มีดังนี้
1. การประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิจะดําเนินการวิเคราะหวิจารณอยางลึกซึ้ง เฉพาะประเด็นที่ถูก
นํามาพิจารณา ซึ่งไมจําเปนตองเกี่ยวโยงกับวัตถุประสงคหรือผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการตัดสินใจเสมอไป
แตอาจจะผสมผสานปจจัยตางๆ เขาดวยกันตามวิจารณญาณของผูทรงคุณวุฒิ เพื่อใหไดขอสรุปเกี่ยวกับ
คุณภาพ ประสิทธิภาพ หรือความเหมาะสมของสิ่งที่จะทําการประเมิน
2. เปนรูปแบบการประเมินที่เปนความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Specialization) ในเรื่องที่จะประเมิน
โดยพัฒนามาจากรูปแบบการวิจารณงานศิลปะ (Art Criticism) ที่มีความละเอียดออนลึกซึ้ง และตอง
อาศัยผูเชี่ยวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัย เนื่องจากเปนการวัดคุณคาไมอาจประเมินดวยเครื่องมือวัดใดๆ
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ไดและตองใชความรูความสามารถของผูประเมินอยางแทจริง แนวคิดนี้ไดถูกนํามาใชในทางการศึกษา
ระดับสูงมากขึ้น ทั้งนี้เพราะองคความรูเฉพาะสาขานั้น ผูที่ศึกษาเรื่องนั้นๆ จริง ๆ จึงจะทราบและเขาใจ
อยางลึกซึ้ง ดังนั้นในวงการอุดมศึกษาจึงนิยมนํารูปแบบนี้มาใชในการทดสอบหรือประเมินเรื่องที่ตองการ
ความลึกซึ้งและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสูง
3. เปนรูปแบบที่ใชตัวบุคคลหรือผูทรงคุณวุฒิเปนเครื่องมือในการประเมิน โดยใหความเชื่อถือ
วาผูทรงคุณวุฒิน้นั เที่ยงธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี ทั้งนี้มาตรฐานและเกณฑพิจารณาตาง ๆ นั้นจะเกิดขึ้น
จากประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒิเอง
4. เปนรูปแบบที่ยอมใหเกิดความยืดหยุนในกระบวนการทํางานของผูทรงคุณวุฒิตามอัธยาศัย
และความถนัดของแตละคน นับตั้งแตการกําหนดประเด็นสําคัญที่พิจารณา การบงชี้ขอมูลที่ตองการ
การเก็บรวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยขอมูล ตลอดจนวิธีการนําเสนอ
7) แบบจําลองแบบสมบูรณ
คําวา “comprehensive” ในพจนานุกรม Webster’s Third New International Dictionary
และ
ซึ่ง Gove (1986:467) เปนบรรณาธิการ ไดใหคําจํากัดความวา เปนคําคุณศัพท (Adjective)
มีความหมายดังนี้
1. a : ครอบคลุมทุกประเด็นอยางสมบูรณหรือเกือบสมบูรณ เชน a comprehensive question
หรือ a comprehensive plan
b : อยางครอบคลุมทุกกรณี เชน a comprehensive insurance policy
2. มีพลังที่ทําใหเขาใจงายหรือจับใจความไดงาย เชน a comprehensive head for financial
problems
3. ผสมผสาน เชน a comprehensive high school เปนโรงเรียนที่มีหลักสูตรแบบผสม เชน
หลักสูตรการเตรียมพรอมสําหรับศึกษาตอระดับมหาวิทยาลัย หลักสูตรพาณิชยกรรม หลักสูตรอาชีวศึกษา
รวมทั้งกิจกรรมเสริมหลักสูตรตาง ๆ
4. ละเอียด , ลึกซึ้ง , เขม เชน a comprehensive course
Uthai Boonprasert (1978:28)กลาววาแบบจําลองการวางแผนแบบสมบูรณ (Comprehensive
Planning Model) ประกอบดวย ภารกิจทุกดานของมหาวิทยาลัย เปนระบบที่บูรณาการการวางแผน
ระยะยาวทางดานวิชาการ การบริหารทรัพยากร อาคารสถานที่สิ่งอํานวยความสะดวกและองคประกอบ
สําคัญ ๆ ทั้งสถาบัน ระบบการวางแผนแบบสมบูรณจะครอบคลุมทั้งการวางแผนกลยุทธ แผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการ
Lee, Matthew R .(2000:1-26) กลาววา ในการศึกษาเกี่ยวกับสุขภาพของประชากรมักใชอัตรา
การตายของประชากรเปนตัวชี้วัด ซึ่งปจจัยพื้นฐานที่ทําใหอัตราการตายลดลงนั้น เชื่อวาเกิดจากการที่
ประชากรมีภาวะสุขภาพและการศึกษาดีขึ้น
แตปจจัยทั้งสองประการดังกลาวยังไมเพียงพอที่จะเปน
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ขอสรุปทางทฤษฎีได ดังนั้นในแบบจําลองแบบสมบูรณ (Comprehensive Model) ที่ใชศึกษาอัตราการ
ตายของประชากร จึงตองมีตัวแปรอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและครอบคลุมมากที่สุด เชน อัตราการแพรกระจาย
ของวัตถุดิบและเทคโนโลยี ดัชนีสารสนเทศ การเขารับการรักษาพยาบาล ปริมาณแคลอรีที่บริโภคแตละวัน
อัตราการรูหนังสือ การใชสิทธิทางการเมือง เปนตน
Breiner, Stritzke and Lang (1999:197) ทําการวิจัยเรื่อง การหลีกเลี่ยงการเขาใกลภาวะติด
แอลกอฮอล เดิมเปนที่เขาใจกันวาปจจัยพื้นฐานที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการดื่ม คือความอยากเสพ
แตจากการศึกษาโดยละเอียด พบวานาจะมีตัวแปรอื่น ๆ ที่สงผลตอพฤติกรรมการดื่มดวย ผูวิจัยจึง
ทําการศึกษาโดยใชแบบจําลองแบบสมบูรณ (Comprehensive Model) ซึ่งครอบคลุมตัวแปรสําคัญ เชน
การตามใจและการยับยั้งชั่งใจ (Indulgence and Restraint) ปจจัยภูมิหลัง (Historical Factors) ปจจัย
สถานการณปจจุบัน (Current Factors) ความคาดหวัง (Expectancies) แรงจูงใจ (Motivations)
อารมณรักและชังในสิ่งเดียวกันของบุคคลคนเดียว (Ambivalence) เปนตน ผลการวิจัยพบวา แบบจําลอง
แบบสมบูรณนี้ทําใหไดผลการวิจัยที่มีประโยชนตอการปองกันและแกไขการติดแอลกอฮอลอยางแทจริง
จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของในที่นี้อาจจะสรุปไดวา แบบจําลองแบบสมบูรณ
(Comprehensive Model)
หมายถึงแบบจําลองที่ครอบคลุมองคประกอบสําคัญอยางสมบูรณและ
ครอบคลุมทุกกรณี เพื่อใหเขาใจระบบความสัมพันธขององคประกอบตาง ๆ อยางชัดเจน และเปน
แนวทางในการดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งไดอยางสมบูรณแบบตอไป
แบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (Comprehensive School-Based
Model) ในการวิจัยครั้งนี้จึงหมายถึง แบบจําลองการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน ซึ่งครอบคลุมภารกิจ 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารการเงิน การบริหาร
งานบุคคล และการบริหารทั่วไป และครอบคลุมหนาที่การบริหาร 4 ดาน คือ การวางแผน การจัด
องคการ การนํา และการควบคุม และสารสนเทศสําหรับการบริหารโรงเรียน
8) สรุปสาระสําคัญที่ใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยและการพัฒนาแบบจําลอง
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาแบบจําลองดังกลาวขางตน
ผูวิจัยไดสรุปสาระสําคัญที่นําไปใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยและการพัฒนาแบบจําลอง โดยกระบวน
การพัฒนาแบบจําลอง ประกอบดวย
8.1) การศึกษาองคความรูที่เกี่ยวของ
8.2) การกําหนดหลักการและองคประกอบของแบบจําลอง
8.3) การรางแบบจําลอง
8.4) การประเมินแบบจําลอง
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ภารกิจการบริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
1) การวิเคราะหภารกิจการบริหารโรงเรียน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 39
กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ
กระจายอํานาจการบริหาร 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง
จากการวิเคราะหและ
สังเคราะหภารกิจการบริหารงานทั้ง 4 ดาน จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ทั้งฉบับ
งานวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารและจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจ (กมล สุดประเสริฐ,2544:104116) งานวิจัยเรื่อง โครงการปฏิรูปดานระบบบริหารและการเงินทางการศึกษาภายใตโครงการนํารองการ
กระจายอํานาจการบริหารการศึกษาและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชัยอนันต สมุทวณิช ,2544:24-39)
การวิจัยเชิงนโยบาย รูปแบบของการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนว พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542(สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,2544:129-136)พบวาภารกิจการบริหารโรงเรียน มีดังนี้
1. ดานการบริหารงานวิชาการ
(1.1)
(1.2)
(1.3)
(1.4)
(1.5)
(1.6)
(1.7)
(1.8)

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
การพัฒนากระบวนการเรียนรู
การวัดผล ประเมินผล และการเทียบโอนผลการเรียน
การประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา
การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู
การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ

2. ดานการบริหารงบประมาณ
(1) การจัดตั้งงบประมาณ
(2) การจัดสรรงบประมาณ
(2.1) การจัดสรรงบประมาณ
(2.2) การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณ
(2.3) การโอนและการเปลี่ยนแปลงงบประมาณ
(2.4) การรายงานผล

58

(3) การตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
(3.1) การตรวจสอบติดตามการใชงบประมาณ
(3.2) การตรวจสอบติดตามการใชผลผลิต
(4) การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา
(4.1) ทุนการศึกษา
(4.2) กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
(4.3) กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา
(4.4) การจัดการทรัพยากร
(4.5) การสงเสริมการบริหารการจัดหารายไดและผลประโยชนในรูปแบบที่
หลากหลาย
(5) การบริหารการเงิน
(5.1) การเบิกเงินจากคลัง
(5.2) การรับเงิน
(5.3) การเก็บรักษาเงิน
(5.4) การจายเงิน
(5.5) การนําสงเงิน
(6) การบริหารบัญชี
(6.1) การจัดทําบัญชีการเงิน
(6.2) การจัดทําทะเบียนทางการเงิน
(6.3) การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน
(6.4) การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน
(7) การบริหารพัสดุและสินทรัพย
(7.1) การวางแผนจัดหาพัสดุ
(7.2) การกําหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
(7.3) การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ
(7.4) การจัดหาพัสดุ
(7.5) การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ
(7.6) การจัดหาผลประโยชนสินทรัพย
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3. ดานการบริหารงานบุคคล
(1)
(2)
(3)
(4)

การวางแผนอัตรากําลัง
การกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
(4.1) การสรรหาและบรรจุแตงตั้ง
(4.2) การทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการและการเตรียมความพรอมและ
การพัฒนาอยางเขม
(5) การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(5.1) การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในเขตพื้นที่
การศึกษา
(5.2) การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตางเขตพื้นที่การศึกษา
(6) การเปลี่ยนแปลงสถานภาพวิชาชีพ
(7) เงินเดือนและคาตอบแทน
(8) การเลื่อนขั้นเงินเดือน
(9) การพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(10) การลาศึกษาตอ
(11) การประเมินผลการปฏิบัติงาน
(12) การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ
(13) มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
(14) การสงเสริมวินัยสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(15) การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(15.1) การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูกระทําผิดวินัยไมรายแรง
(15.2) การดําเนินการทางวินัยแกขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ผูกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
(16) การสั่งพักราชการ การสั่งใหออกจากราชการไวกอน
(17) การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ
(18) การอุทธรณ
(19) การรองทุกข
(20) การออกจากราชการ
(21) การขอรับใบอนุญาตและการขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
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(22) งานทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(23) งานยกเวนคุณสมบัติ เชน การยกเวนการเกณฑทหาร
(24) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ
4. ดานการบริหารทั่วไป
(1) การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ
(2) การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา
(3) การวางแผนการศึกษา
(3.1) แผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธ
(3.2) แผนพัฒนาการศึกษาประจําปและแผนปฏิบัติการประจําป
(4) งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน
(5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร
(6) การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน
(7) งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
(8) การดําเนินงานธุรการ ดานการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุ
(9) การอํานวยการดานบุคลากร
(10) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม
(11) การจัดทําสํามะโนผูเรียน
(12) การรับนักเรียน
(13) การจัดตั้ง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา
(14) การอํานวยการและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย
(15) การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
(16) การทัศนศึกษา
(17) การสงเสริมงานกิจการนักเรียน
(18) การประชาสัมพันธงานการศึกษา
(19) การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร
หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จดั การศึกษา
(20) งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น
(21) งานกํากับดูแลสถานศึกษา : ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและรายงาน
(22) การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน
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2) สาระสําคัญที่ใชเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยและการพัฒนาแบบจําลอง
จากการวิเคราะหภารกิจการบริหารโรงเรียนดังกลาวแลวขางตน ผูวิจัยนําไปเปนกรอบแนวคิด
2.1) การบริหารงานวิชาการ
2.2) การบริหารงบประมาณ
2.3) การบริหารงานบุคคล
2.4) การบริหารทั่วไป

สรุปกรอบแนวคิดการวิจัยกับการพัฒนาแบบจําลอง
กรอบแนวคิดในการวิจัยที่ไดจากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การออกแบบและการพัฒนาแบบจําลอง ดังตารางตอไปนี้

ผูวิจัยไดนํามาใชใน

ตารางที่ 1 ความสัมพันธของกรอบแนวคิดการวิจัยกับการพัฒนาแบบจําลอง
กรอบแนวคิดในการวิจัย
1. การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน

2. การวิเคราะหระบบ

3. การพัฒนาแบบจําลอง

4. หนาที่การบริหาร

องคประกอบหรือรายการที่นําไปใชในการ
วิจัยและเปนเนื้อหาในแบบจําลอง
1. หลักการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา
2. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม
3. คุณลักษณะของโรงเรียนตามแนวคิด SBM
4. คณะกรรมการโรงเรียน
กระบวนการวิเคราะหระบบการบริหารโรงเรียน
1. การศึกษาการบริหารโรงเรียนปจจุบัน
2. การออกแบบจําลองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
3. การประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของแบบจําลอง
กระบวนการพัฒนาแบบจําลอง
1. การศึกษาวิเคราะหสภาพปจจุบันและองคความรูที่เกี่ยวของ
2. การกําหนดหลักการและองคประกอบของแบบจําลอง
3. การรางแบบจําลอง
4. การประเมินแบบจําลอง
1. การวางแผน
1.1 การวิเคราะหองคการ
1.2 การกําหนดเปาหมาย นโยบาย มาตรการและกลยุทธ
1.3 การวางแผนดานทรัพยากร
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ตารางที่ 1 (ตอ)
กรอบแนวคิดในการวิจัย

5. ภารกิจการบริหาร
โรงเรียนตามพ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542

องคประกอบหรือรายการที่นําไปใชในการ
วิจัยและเปนเนื้อหาในแบบจําลอง
2. การจัดองคการ
2.1 การจัดโครงสรางองคการ
2.2 การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน
2.3 การจัดทํามาตรฐานและการพรรณนางาน
2.4 การจัดทําขั้นตอนการบังคับบัญชาและการปฏิบัติงาน
2.5 การบริหารจัดการทรัพยากร
2.6 การจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก
3 การนํา
3.1 การจูงใจ
3.2 การตัดสินใจสั่งการ
3.3 การจัดสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก
3.4 การจัดการความขัดแยง
4. การควบคุม
4.1 การตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน
4.2 การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑที่กําหนด
4.3 การนําผลการประเมินไปปรับปรุงงาน
การบริหารงานวิชาการ
1.1 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
1.2 การจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
1.3 การวัดผล ประเมินผล เทียบโอนผลการเรียน
1.4 การใชสื่อและเทคโนโลยีการศึกษา
1.5 การจัดและใชแหลงเรียนรู
1.6 การวิจัยในชั้นเรียน
1.7 การสรางความเขมแข็งทางวิชาการใหชุมชน
2. การบริหารงบประมาณ
2.1 การจัดทําแผนกลยุทธและกรอบงบประมาณระยะปานกลาง
2.2 การใชจายเงิน
2.3 การจัดทําบัญชีและรายงาน
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ตารางที่ 1 (ตอ)
กรอบแนวคิดในการวิจัย

องคประกอบหรือรายการที่นําไปใชในการ
วิจัยและเปนเนื้อหาในแบบจําลอง
2.4 การจัดซื้อจัดจาง
2.5 การหาประโยชนจากสินทรัพย
3. การบริหารงานบุคคล
3.1 การจัดทําแผนอัตรากําลัง
3.2 การบรรจุแตงตั้งบุคลากร
3.3 การกํากับดูแลการปฏิบัติงาน
3.4 การพัฒนาบุคลากร
3.5 การยายโอน
3.6 การประเมินบุคลากร
3.7 การดําเนินการทางวินัย
4. การบริหารทั่วไป
4.1 การจัดทําสารสนเทศเพื่อการบริหาร
4.2 แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
4.3 การวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียน
4.4 การพัฒนาองคกร
4.5 งานสารบรรณและธุรการ
4.6 งานความสัมพันธกับชุมชน
4.7 การบริหารอาคารสถานที่
4.8 การประชาสัมพันธ

สรุปองคประกอบสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ตามหลักการ
แนวคิด ทฤษฎี
จากการศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาวแลวขางตน สามารถ
สรุปเปนองคประกอบที่สําคัญสําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หรือ สภาพการบริหารสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในอนาคต ดังตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 2 แสดงองคประกอบสําคัญของการบริหารโรงเรียนตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
องคประกอบดาน

คุณลักษณะการบริหารโรงเรียนตาม หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ดานวิชาการ

1. โรงเรียนสามารถจัดทําและบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษา โดยบุคลากรของโรงเรียนเอง
2. โรงเรียนสามารถจัดกระบวนการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญไดและมีวิธีจัดการเรียนรู
อยางหลากหลาย
3. โรงเรียนสามารถดําเนินการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนได
4 . โรงเรียนสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนไดและมีการปรับปรุงคุณภาพ
ของการศึกษาอยางตอเนื่อง
5. โรงเรียนสามารถพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอนและการ
บริหารได
6. โรงเรียนสามารถสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและมีการแสวงหาแหลง
เรียนรูภายนอกโรงเรียนอยางเปนระบบสอดคลองและเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
7. โรงเรียนดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งการวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัย
การบริหารโรงเรียน
8. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ มีการใช
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการเรียนรู

ดานงบประมาณ

9. โรงเรียนสามารถจัดตั้งงบประมาณได โดยการจัดทําแผนกลยุทธและงบประมาณระยะ
ปานกลาง (MTEF)ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา
10. โรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหกับหนวยงานภายในโรงเรียนไดอยาง
เหมาะสม
11. การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณภายในโรงเรียนเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําป
และตรงกับประเภทและรายการที่ไดรับจัดสรร
12. โรงเรียนสามารถโอนงบประมาณประเภทตางๆ(เชนเปลี่ยนจากคาครุภัณฑเปนคา
สาธารณูปโภค) โดยผูบริหารโรงเรียนเปนผูอนุมัติ
13. โรงเรียนสามารถรายงานผลการดําเนินงาน ผลการใชจายงบประมาณประจําป โดยแสดง
ผลผลิตและผลลัพธไปยังหนวยงานระดับเหนือสถานศึกษาได
14. โรงเรียนสามารถตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณ
ภายในโรงเรียนได
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ตารางที่ 2 (ตอ)

องคประกอบดาน

คุณลักษณะการบริหารโรงเรียนตาม หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ดานบุคลากร

15. โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาได ทั้งการระดมทุน
การศึกษา การบริหารกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา การจัดสวัสดิการเพื่อการศึกษา การจัดการ
ทรัพยากรที่หามาได
16. โรงเรียนสามารถหารายไดและผลประโยชนตางๆดวยตนเอง เชนการจัดมหรสพ ทอดผาปา
แขงขันกีฬาฯลฯ
17.โรงเรียนสามารถบริหารการเงินไดเรียบรอยทั้งกระบวนการ (การเบิกเงินจากคลัง การ
รับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การนําสงเงิน)
18. โรงเรียนสามารถบริหารการบัญชีไดทั้งกระบวนการ(การจัดทําบัญชีการเงิน การจัดทํา
ทะเบียนทางการเงิน การจัดทํารายงานและงบทางการเงิน การจัดทําแบบพิมพ บัญชี ทะเบียน
และรายงาน)
19. โรงเรียนสามารถบริหารพัสดุได อยางเปนระบบและเกิดความเรียบรอย การวางแผนจัดหา
พัสดุ การกําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการ
จัดทําและจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจาง) การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและ
จําหนายพัสดุ
20. โรงเรียนสามารถจัดหาผลประโยชนจากสินทรัพยที่อยูในความรับผิดชอบของโรงเรียนได
เชน ที่ดิน สิ่งกอสราง ครุภัณฑ ฯลฯ
21. โรงเรียนสามารถประเมินความตองการอัตรากําลังและจัดทําแผนอัตรากําลังดวยตนเองได
22. โรงเรียนสามารถกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาภายในโรงเรียนได
23. โรงเรียนสามารถดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
โดยความเห็นชอบของหนวยงานตนสังกัดได
24. โรงเรียนสามารถดําเนินการสรรหา บรรจุ แตงตั้งและดําเนินการเรื่องทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการโดยความเห็นชอบของหนวยงานตนสังกัดได
25. โรงเรียนสามารถเสนอความเห็นและขอมูลตอหนวยงานที่บังคับบัญชาเหนือโรงเรียน
เกี่ยวการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได
26. โรงเรียนสามารถดําเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงตําแหนง หนาที่ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา เสนอตอหนวยงานที่บังคับบัญชาเหนือโรงเรียนได
27. โรงเรียนสามารถรวบรวมขอมูลประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอเรื่องการเลื่อนเงินเดือน
และเพิ่มคาจางแกขาราชการครูและลูกจางในโรงเรียนได
28. โรงเรียนสามารถวางแผนและดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาได
29. โรงเรียนสามารถอนุญาตใหขาราชการครู บุคลากร ลาศึกษาตอได โดยความเห็นชอบ
ของหนวยบังคับบัญชาเหนือโรงเรียน
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ตารางที่ 2 (ตอ)

องคประกอบดาน

คุณลักษณะการบริหารโรงเรียนตาม หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

30. โรงเรียนสามารถดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติ ผูมีผลงานดีเดนและคุณงามความดีได
31. โรงเรียนสามารถดําเนินการเรื่องวินัยและการลงโทษขาราชการครูและบุคลากรใน
โรงเรียนได
32. โรงเรียนสามารถดําเนินการเรื่องการอุทธรณและการรองทุกขของขาราชการครูและ
บุคลากรในโรงเรียนได
33. โรงเรียนสามารถดําเนินการเรื่องการออกจากราชการของครูและบุคลากรไดโดยผูบริหาร
โรงเรียนเปนผูอนุมัติ
34. โรงเรียนสามารถประเมินขาราชการครูเพื่อรับใบอนุญาตและขอตอใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูได
35. โรงเรียนสามารถจัดทําและแกไขทะเบียนประวัติขาราชการครูและบุคลากรได
36. โรงเรียนสามารถดําเนินการขอและจัดทําทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการ
ครูและบุคลากรในโรงเรียนได
ดานการบริหารทั่วไป 37. โรงเรียนสามารถจัดระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียนการสอนได
อยางเหมาะสม มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
38. โรงเรียนมีการรวมมือกับเครือขายทางการศึกษา (ผูปกครอง กลุมโรงเรียน สมาคม-ชมรม
ที่เกี่ยวกับการศึกษา) ในการแสวงหาความรวมมือในการสนับสนุนงานการศึกษาของโรงเรียน
39. โรงเรียนจัดทําแผนกลยุทธที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจน
และมีแผนปฏิบัติการประจําปที่เปนกรอบในการบริหารงานอยางมีคุณภาพ
40. โรงเรียนมีการทําการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน เปนงานวิจัยเพื่อการบริหาร
โรงเรียน
41. โรงเรียนมีการจัดระบบการบริหารและการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่ทันสมัย มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
42. โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานและดัชนีชี้วัด ผลการปฏิบัติงานแตละดาน และมีการ
ปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานนั้น
43. โรงเรียนมีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยสําหรับการบริหารและ
พัฒนาการศึกษา เชน เครื่องใชสํานักงาน เครื่องมือนําเสนองาน ฯลฯ
44. โรงเรียนมีการบํารุงดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมใหอยูในสภาพที่
มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมและพรอมที่จะใชประโยชนเสมอ
45. โรงเรียนมีการสํารวจสํามะโนผูเรียนและวางแผนเกี่ยวกับแผนที่การศึกษา (School
Mapping)
46. โรงเรียนมีแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนเอง และสามารถดําเนินการรับนักเรียนโดย
สอดคลองกับโรงเรียนในพื้นที่เดียวกัน
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ตารางที่ 2

(ตอ)

องคประกอบดาน

คุณลักษณะการบริหารโรงเรียนตาม หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
47. โรงเรียนสามารถเสนอขอมูลโรงเรียน เพื่อตองการเปลี่ยนสภาพหรือยุบรวมไปยัง
หนวยงานตนสังกัด เพื่อตัดสินใจได
48. โรงเรียนสามารถศึกษาความตองการของผูเรียนและทองถิ่นในการจัดการศึกษา
ทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย และโรงเรียนสามารถดําเนินการจัดการศึกษาได
ทั้ง 3 ระบบ
49. โรงเรียนสามารถวางแผนและอนุมัติเกี่ยวกับการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษาดวยตนเอง
50. โรงเรียนสามารถวางแผน ดําเนินงานและปรับปรุงการประชาสัมพันธดวยตนเอง
51. โรงเรียนสามารถใหคําแนะนํา ปรึกษา สงเสริม สนับสนุน รวมมือในการจัดการศึกษา
รวมกับบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
52 โรงเรียนสามารถประสานความรวมมือกับหนวยราชการสวนภูมิภาคในการจัดและ
พัฒนาการศึกษา รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดและพัฒนาการศึกษารวมกัน
53. โรงเรียนไดรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใหสาธารณชนรับทราบ

การวางแผน

การจัดองคการ

การนํา

54. โรงเรียนมีการจัดระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑวิธีการที่สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
กําหนด
55. โรงเรียนสามารถวิเคราะหสภาพปจจุบันขององคกรไดอยางถูกตองและรูวาจะตองปรับปรุง
แกไขและพัฒนาอะไรบาง
56. โรงเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย นโยบาย มาตรการและยุทธการดําเนินงานไดอยาง
เหมาะสม
57. โรงเรียนสามารถวางแผนดานทรัพยากร (บุคคล,งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ) ใหเหมาะสม
กับการปฏิบัติงาน
58. การจัดบุคคลเขาปฏิบัติงานในโรงเรียนเปนไปดวยความเหมาะสม
59. การกําหนดหนาที่รับผิดชอบของงาน(Job Description)มีความชัดเจน
60. การจัดทําแผนปฏิบัติงานมีความเหมาะสมทําใหการปฏิบัติงานมีระบบ ขั้นตอนที่ชัดเจน
ไมซ้ําซอน
61. การบังคับบัญชามีการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน และมีการปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด
62. มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
63. โรงเรียนสามารถจูงใจใหบุคลากรเต็มใจและตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ
64. การตัดสินใจสั่งการเปนไปอยางเหมาะสม เนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการ
ตัดสินใจและการตัดสินใจสั่งการในเรื่องตางๆเบ็ดเสร็จที่โรงเรียนมากที่สุด
65. การสื่อสารภายในโรงเรียนมีหลายชองทาง ทําใหบุคลากรในโรงเรียนมีความเขาใจ
ซึ่งกันและกัน ทราบเปาหมายและวิธีการดําเนินการชัดเจน
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ตารางที่ 2 (ตอ)

องคประกอบดาน

การควบคุม

คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

คุณลักษณะการบริหารโรงเรียนตาม หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
66. เมื่อมีปญหาความขัดแยงของบุคลากร โรงเรียนสามารถแกไขความขัดแยงนั้นไดเรียบรอย
ไมตองสงใหหนวยงานเหนือสถานศึกษาชวยแกไข
67.โรงเรียนมีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางเปนระบบ สม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง
68. โรงเรียนมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑที่กําหนดไว เชน เกณฑมาตรฐาน
ประกันคุณภาพ เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา เกณฑมาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษา ฯลฯ
69. โรงเรียนไดนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
70. โรงเรียนไดรับการกระจายอํานาจจากสวนกลางใหสามารถบริหารงานดวยตนเองไดมาก
ที่สุด และโรงเรียนไดกระจายอํานาจไปทั้งองคกร (ใหหนวยงานในโรงเรียนรับผิดชอบและ
ตัดสินใจเองไดตามความเหมาะสม)
71. โรงเรียนบริหารงานแบบมีสวนรวม เปดโอกาสใหคณะกรรมการโรงเรียน บุคลากรใน
โรงเรียน ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน ปฏิบัติและประเมินผล
72. โรงเรียนบริหารงานแบบโปรงใส สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา บรรยากาศการทํางาน
เปนไปแบบไวใจซึ่งกันและกัน
73. คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 อยางครบถวนและเกิดผลในทางปฏิบัติเปนรูปธรรม
74. คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนของผูมีสวนไดสวนเสีย ในการจัดการศึกษา
ที่แทจริง สัดสวนคณะกรรมการที่กําหนดในระเบียบมีความเหมาะสม
75. คณะกรรมการทําหนาที่กํากับสนับสนุนและสงเสริมการบริหารงานของโรงเรียน และ
มีสวนชวยใหการตัดสินใจสั่งการเบ็ดเสร็จที่โรงเรียนอยางแทจริง
76. การคัดเลือกประธาน การแตงตั้ง และระยะเวลาการดํารงตําแหนง มีความเหมาะสมแลว

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
ในบทนี้ ผูวิจัยเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับวิธีดําเนินการวิจัยโดยละเอียด โดยแสดงกิจกรรมการวิจัย
แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิเคราะหขอมูล
สําหรับขั้นตอนการวิจัยทั้ง 5 ขั้นตอน ดังแผนภาพตอไปนี้
แผนภาพที่ 8 สรุปขั้นตอนการวิจัย วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และผลลัพธ
ขั้นตอนการวิจัยและกิจกรรมยอย

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

ผลลัพธ

1. ขั้นการกําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย
1.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การวิเคราะห ระบบ หนาที่การ
บริหาร แบบจําลอง ภารกิจการ
บริหารโรงเรียน ตาม พ.ร.บ.ก.ศ.
2542
1.2 กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย

1. วิเคราะหเอกสารตางๆ และ
ฐานขอมูลทางอินเตอรเน็ต
เกี่ยวกับการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน การวิเคราะห
ระบบ หนาที่การบริหาร แบบ
จําลอง ภารกิจการบริหาร
โรงเรียน ตาม พ.ร.บ.ก.ศ. 2542
2. สรุปกรอบแนวคิดการวิจัย

1. หลักการ แนวคิด ทฤษฎีและ
สาระที่เกี่ยวของ

2. ขั้นการศึกษาระบบการบริหาร
โรงเรียนที่เปนอยูในปจจุบัน
2.1 ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา
และความตองการในการบริหาร
โรงเรียนทั่วไป

1. สอบถามความคิดเห็น
ผูบริหารโรงเรียน 397 คน
2. วิเคราะหเอกสาร 6 โรงเรียน
3. สัมภาษณผูบริหารโรงเรียน
6 คน

สภาพปจจุบัน ปญหาและความ
ตองการบริหารโรงเรียนปจจุบัน
และขอมูลพื้นฐานสําหรับ การ
สรางแบบจําลอง

2.2 ศึกษาสภาพปจจุบัน และ
ประสบการณการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนในโครงการ
โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียน

1. สอบถามความคิดเห็น
ผู บริหารโรงเรียน 250 คน
2. วิเคราะหเอกสารแผนและ
ผลการดําเนินงาน 250 โรงเรียน
3. สัมภาษณกลุมผูบริหาร
โรงเรียน 40 คน

สภาพปจจุบัน และประสบการณ
การบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน ขอมูลพื้นฐานสําหรับ
การสรางแบบจําลอง

2. กรอบแนวคิดการวิจัย
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แผนภาพที่ 8 (ตอ)
ขั้นตอนการวิจัยและกิจกรรมยอย

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล

ผลลัพธ

3. ขั้นการออกแบบแบบจําลอง การ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
สําหรับประเทศไทย
3.1 ระบุหลักการและสวน
ประกอบของแบบจําลอง
3.2 รางแบบจําลอง
3.3 นําเสนอแบบจําลอง
ฉบับราง

1. นําขอมูลพื้นฐานจากผลการ
วิจัย ขั้นตอนที่ 1 และ 2 มา
กําหนดเปนสวนประกอบของ
แบบจําลอง
2. รางและออกแบบแบบจําลอง
โดยการจัดองคประกอบและ
เขียนคําอธิบายพรอมแผนภาพ
แผนภูมิ
3. นําเสนอแบบจําลองฉบับราง

แบบจําลองการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ฉบับราง

4. ขั้นการประเมินความเหมาะสม
และความเปนไปไดของแบบจําลอง
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

1. สอบถามความคิดเห็นผู
บริหารโรงเรียนทั่วไป 397 คน
2. สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดาน
การบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน 12 คน
3. สัมภาษณผูบริหารโรงเรียน
ตนแบบทดลองการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 16 คน

ขอมูลความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนและผูทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับความเหมาะสมและ
ความเปนไปได รวมทั้งขอ
เสนอแนะในการปรับปรุง
แบบจําลอง

5. ขั้นการปรับปรุงและนําเสนอแบบ
จําลองแบบสมบูรณในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน
5.1 ปรับปรุงแบบจําลอง
5.2 นําเสนอแบบจําลอง
5.3 เขียนรายงานการวิจัย

1. นําขอเสนอแนะมาทําการ
ปรับปรุงแบบจําลอง
2. นําเสนอแบบจําลองที่แกไข
ปรับปรุงแลว
3. เขียนรายงานการวิจัย

แบบจําลองแบบสมบูรณ
ในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานสําหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

การวิจัยครั้งนี้แบงขั้นตอนการวิจัยออกเปน 5 ขั้นตอน คือ ขั้นการกําหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ขั้นการศึกษาระบบการบริหารโรงเรียนที่เปนอยูในปจจุบัน ขั้นการออกแบบแบบจําลองการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับประเทศไทย ขั้นการประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน
และขั้นการปรับปรุงและนําเสนอแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน โดยแตละขั้นตอนมีกิจกรรมยอย ดังตอไปนี้
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ขั้นการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
กิจกรรมการวิจัย
การวิจัยในขั้นนี้ เปนการศึกษาเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยการศึกษาหลักการ
แนวคิดและสาระที่เกี่ยวของกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การวิเคราะหระบบ หนาที่การบริหาร
แบบจําลอง และภารกิจการบริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 รวมทั้ง
รายงานผลการวิจัยที่เกี่ยวของ โดยการวิเคราะหเอกสาร แลวกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัยในขั้นตอนนี้เปน แบบวิเคราะหเอกสาร โครงสราง
ของแบบวิเคราะหเอกสาร ประกอบดวย ขอมูลภายนอก (ประเภทของเอกสาร ปที่พิมพ หนวยงาน หรือ
สํานักพิมพ สาขาวิชา) ขอมูลภายใน (ชื่อผูเขียนชื่อเอกสาร ประเด็นหลักของเอกสาร เนื้อหาสาระของ
เอกสารที่เชื่อมโยงกับทฤษฎี หรือผลการวิจัยอื่น จุดเนนการเก็บขอมูล การวิเคราะหขอมูล) ขอคนพบ
ที่สามารถนําไปใชในการออกแบบจําลอง ผูวิจัยแสดงแบบวิเคราะหเอกสารไวในภาคผนวกของรายงาน
การวิจัยฉบับนี้แลว
แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย
ไดแก หนังสือ ตํารา เอกสาร ผลงานวิจัย เอกสารทางวิชาการในรูปแบบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การวิเคราะหระบบ หนาที่การบริหาร แบบจําลอง และภารกิจการ
บริหารโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ตัวอยางเอกสารที่ใชในการวิเคราะหมี
ดังนี้
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ,2542)
2) เอกสารโครงการปฏิรปู ดานระบบบริหารและการเงินทางการศึกษา ภายใตโครงการนํารอง
การกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ชัยอนันต สมุทวณิช,2544)
3) รายงานการวิจัยเชิงนโยบาย รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนว พ.ร.บ.
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ,2544)
4) รายงานการวิจัย เรื่อง การศึกษาแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (อุทัย บุญประเสริฐ,2543)
5) หนังสือ เรื่อง School Effectiveness and School-based Management : A Mechanism
for Development. (Cheng,1996)
6) หนังสือ เรื่อง School-Based Management : Organizing for High Performance.
(Mohrman and Wohlstetter ,1994)
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7) หนังสือ เรื่อง Organization and Management : A Systems and Contingency
Approach. (Kast and Rosenzweig ,1988)
8) หนังสือ เรื่อง Essentials of Management. ( DuBrin, 2000)
สําหรับเอกสารและแหลงขอมูลอื่นๆ ที่ใชในการวิเคราะห ไดแสดงไวในรายการอางอิงแลว
การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยทําการรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวของจากหอสมุดสถาบันอุดมศึกษาตางๆ หอสมุดแหงชาติ
ฐานขอมูลทาง Internet และหนวยงานที่เกี่ยวของแลวทําการศึกษา / วิเคราะห สรุปประเด็นและบันทึก
ขอมูลในแบบวิเคราะหเอกสารที่สรางขึ้น
การวิเคราะหขอมูล
ใชการวิเคราะหเนื้อหาและสรุปสาระสําคัญจําแนกและเรียบเรียงรายการขอมูลตามแบบวิเคราะห
เอกสารใหสอดคลองกับกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้
1) จําแนกเนื้อหาตามประเด็นสําคัญ เชน ความหมาย ความสําคัญ กระบวนการ ฯลฯ
2) จัดกลุมเนื้อหาที่วิเคราะหเปนหมวดหมูและสรุปรวมเปนรายการ ใหเหมาะสมตามลําดับ
3) สรุปเปนกรอบแนวคิดในการวิจัย

ขั้นการศึกษาระบบการบริหารโรงเรียนที่เปนอยูในปจจุบัน
การวิจัยขั้นตอนนี้ เปนขั้นตอนที่ 2 ประกอบดวย 1) การศึกษาสภาพปจจุบัน ความตองการ
และปญหาการบริหารโรงเรียนทั่วไป โดยที่ปญหาการบริหารโรงเรียนคือ ผลตางระหวางความตองการ
และสภาพปจจุบันในการบริหารดานนั้น ๆ และ 2) สภาพปจจุบันและประสบการณการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดังแผนภาพ
ตอไปนี้
2. ขั้นการศึกษาระบบการบริหาร

1. สอบถามความคิดเห็น

โรงเรียนที่เปนอยูในปจจุบัน
2.1 ศึกษาสภาพปจจุบัน
ปญหา และความตองการในการ
บริหารโรงเรียนทั่วไป

ผูบริหารโรงเรียน 397 คน
2. วิเคราะหเอกสาร 6 โรงเรียน
3. สัมภาษณผูบริหารโรงเรียน
6 คน

2.2 ศึกษาสภาพปจจุบัน
และประสบการณการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน

1. สอบถามความคิดเห็น
ผูบริหารโรงเรียน 250 คน
2. วิเคราะหเอกสารแผนและ
ผลการดําเนินงาน 250 โรงเรียน
3. สัมภาษณกลุมผูบริหาร
โรงเรียน 40 คน

สภาพปจจุบัน ปญหาและ
ความตองการบริหารโรงเรียน
ปจจุบันและขอมูลพื้นฐาน
สําหรับ การสรางแบบจําลอง

สภาพปจจุบัน และประสบ
การณการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน และขอมูล
พื้นฐานสําหรับการสราง
แบบจําลอง
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กิจกรรมการวิจัย
การวิจัยในขั้นนี้ เปนการศึกษาการบริหารโรงเรียนตามกรอบแนวคิดที่กําหนดไว โดยแยกเปน 2
กิจกรรมยอย คือ กิจกรรมแรก เปนการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการบริหาร
โรงเรียนทั่วไป ประชากรที่ใชในการศึกษา เปนโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ และกรมสามัญศึกษา จํานวน 33,538 โรงเรียน (ขอมูล ณ วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2543)
กลุมตัวอยางไดมาจากการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอนจํานวน 397 โรงเรียน ตามตารางของ Taro
Yamane (1967 : 398) แหลงขอมูลที่ศึกษาเปนเอกสารและบุคคล
ใชวิธีการสอบถามความคิดเห็น
ผูบริหารโรงเรียนจํานวน 397 คนดวยแบบสอบถาม นอกจากนี้เพื่อใหไดขอมูลเชิงลึกและเปนการ
ตรวจสอบยืนยันขอมูลที่ไดจากแบบสอบถาม ผูวิจัยทําการศึกษาและวิเคราะหเอกสารในโรงเรียนที่ไดมา
โดยการสุมตัวอยาง 6 โรงเรียน ดวยแบบวิเคราะหเอกสาร และทําการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน 6 คน
ดวยแบบสัมภาษณ
สําหรับกิจกรรมที่สอง เปนการศึกษาสภาพปจจุบันในการทดลองบริหารโรงเรียนตามแนวคิดการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ปงบประมาณ 2544 (พ.ศ.2543 - 2544)จํานวน 250
โรงเรียน ซึ่งเปนโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเปนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร สํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) กรมสามัญศึกษา เทศบาล สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาเอกชน (สช.) กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.) และกรมการศาสนา เก็บ
รวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามความคิดเห็นผูบริหารโรงเรียนในโครงการทั้ง 250 คน นอกจากนี้
เพื่อเปนการศึกษาขอมูลเชิงลึกและตรวจสอบขอมูลจากแบบสอบถาม
ผูวิจัยทําการวิเคราะหเอกสาร
รายงานแผนและผลการดําเนินงาน ระยะที่ 1 และ 2 ทุกโรงเรียนๆ ละ 4 ฉบับ และผูวิจัยตองการขอมูล
ประสบการณและแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จึงทําการสัมภาษณกลุม (Focus Group
Interview) ผูบริหารโรงเรียนในโครงการ 4 ภูมิภาคๆ ละ 10 คน เพื่อทราบผลการดําเนินงาน และขอมูล
สําคัญที่ไดจากการดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนเวลา 1 ป
เพื่อใชเปนขอมูลสําหรับ
การรางแบบจําลองแบบสมบูรณในขั้นตอนตอไป
กิจกรรมการวิจัยในขั้นการศึกษาระบบการบริหารโรงเรียนที่เปนอยูในปจจุบัน
ตอไปนี้

ดังแผนภาพ
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แผนภาพที่ 9
กิจกรรม
การวิจัย

ขั้นตอนการวิจัยในขั้นการศึกษาระบบการบริหารโรงเรียนที่เปนอยูในปจจุบัน

1.การศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและ
ความตองการในการบริหารโรงเรียน
ทั่วไป
1.1 ใชแบบสอบถามกับกลุม
ตัวอยาง 397 คน จาก ประชากร
33,538 คน
1.2 วิเคราะหเอกสาร กับกลุม
ตัวอยาง 6 โรงเรียน
1.3 สัมภาษณผูบริหารโรงเรียน ที่เปน
กลุมตัวอยาง 6 คน

1. สภาพปจจุบัน ปญหา และความ
ผลการวิจัย ตองการในการบริหารโรงเรียนโดย
ทั่วไป
2. ขอมูลพื้นฐานที่นําไปเปน
องคประกอบในแบบจําลอง

นําผลการวิจัยไปใช
ในการออกแบบจําลอง

2. การศึกษาประสบการณการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน โครงการ
โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียน
2.1 ใชแบบสอบถามกับผูบริหาร
โรงเรียนที่เปนประชากร ทั้งหมด 250
คน
2.2 วิเคราะหเอกสารโรงเรียนที่เปน
ประชากรทั้งหมด 250 โรงเรียน
2.3 สัมภาษณกลุมผูบริหารโรงเรียน
4 ภูมิภาค ที่เปนกลุมตัวอยาง
รวม 40 คน
1. สภาพปจจุบัน การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน
2. ประสบการณการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน
3. ขอมูลพื้นฐานที่นําไปเปน
องคประกอบในแบบจําลอง

แบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน
สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในขั้นตอนนี้มีเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งประกอบดวย แบบสอบถาม จํานวน
2 ฉบับ แบบวิเคราะหเอกสาร จํานวน 2 ฉบับ และแบบสัมภาษณ จํานวน 2 ฉบับ ดังนี้
1) แบบสอบถาม เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเอง จํานวน 2 ฉบับ ฉบับแรกเพื่อ
สอบถามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการบริหาร
โรงเรียนทั่วไป ฉบับที่ 2 สอบถามความคิดเห็นผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพปจจุบันของการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
โดยผูวิจัย
ดําเนินการสรางแบบสอบถามทั้ง 2 ฉบับตามลําดับ ดังนี้
ก) กําหนดประเด็นหลักในการสอบถามตามกรอบแนวแนวคิดในการวิจัย ระบุรายการขอมูลที่
ตองการของแตละประเด็น
ครอบคลุมหนาที่การบริหาร ภารกิจการบริหาร หลักการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน โครงสรางแบบสอบถามทั้งสองฉบับ แสดงใน ภาคผนวก ข.
ข) จัดทํารางแบบสอบถามและรายการขอคําถามแตละประเด็น
โดยเปนแบบสอบถามแบบ
มาตราสวนประมาณคา ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ คือ 5 , 4 , 3 , 2 และ 1 ตามเกณฑตอไปนี้
5 (มากที่สุด) หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา
- สภาพปจจุบันมีรายการนั้นอยูมากที่สุดหรือดําเนินการทุกครั้ง
- ตองการใหมีรายการนั้นเพิ่มขึ้นมากที่สุด
4 (มาก) หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา
- สภาพปจจุบันมีรายการนั้นอยูมากหรือดําเนินการเปนสวนใหญ
- ตองการใหมีรายการนั้นเพิ่มขึ้นมาก
3 (ปานกลาง) หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา
- สภาพปจจุบันมีรายการนั้นอยูปานกลางหรือดําเนินการเปนครั้งคราว
- ตองการใหมีรายการนั้นเพิ่มขึ้นปานกลาง
2 (นอย) หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา
- สภาพปจจุบันมีรายการนั้นอยูนอยหรือดําเนินการเปนบางครั้ง
- ตองการใหมีรายการนั้นเพิ่มขึ้นนอย
1(นอยที่สุด) หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา
- สภาพปจจุบันมีรายการนั้นอยูนอยที่สุดหรือไมไดดําเนินการ
- ตองการใหมีรายการนั้นเพิ่มขึ้นนอยที่สุด
จํานวนรายการที่สอบถามทุกประเด็น ฉบับที่ 1 จํานวน 76 ขอ และฉบับที่ 2 จํานวน 76 ขอ
ค) การตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยนําเสนอผูทรงคุณวุฒิจํานวน 7 คน เพื่อตรวจ
สอบความตรงตามเนื้อหา ไดคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและวัตถุประสงค (Item-Objective
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Congruence Index : IOC) อยูระหวาง 0.57-1.00 แสดงวาแบบสอบถามมีความตรงตามเนื้อหาทุกขอ
รายละเอียดการคํานวณหาดัชนี IOC แสดงไวใน ภาคผนวก ข.
2) แบบวิเคราะหเอกสาร ซึ่งผูวิจัยสรางขึ้นเองมี 2 ฉบับ ดังนี้
2.1) แบบวิเคราะหเอกสารการบริหารโรงเรียนทั่วไป เปนรายการบันทึกขอมูลที่ผูวิจัยสราง
ขึ้นตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีขั้นตอนการสรางดังนี้
ก) จําแนกประเด็นการวิเคราะหตามกรอบแนวคิดในการวิจัย รวม 11 ประเด็น
ข) จัดทําแบบวิเคราะหเอกสาร โดยโครงสรางแบบวิเคราะหเอกสาร ประกอบดวย
รายการขอมูลสภาพปจจุบัน ปญหา เกี่ยวกับหนาที่การบริหารหนาที่การบริหาร 4 ดาน
ไดแก การ
วางแผน การจัดองคการ การนําและการควบคุม ภารกิจการบริหารโรงเรียน 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ
งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานและ
คณะกรรมการสถานศึกษา ตัวอยางแบบวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารโรงเรียน
ทั่วไปแสดงไวใน ภาคผนวก ข.
2.2) แบบวิเคราะหเอกสารการบริหารโรงเรียนที่ทดลองบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ เปนรายการบันทึกขอมูลที่ผูวิจัยสรางขึ้นตามกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยมีขั้นตอนการสราง
ดังนี้
ก) จําแนกประเด็นการวิเคราะหตามกรอบแนวคิดในการวิจัย รวม 10 ดาน
ข) จัดทําแบบวิเคราะหเอกสาร โดยโครงสรางแบบวิเคราะหเอกสาร
ประกอบดวย
รายการขอมูลเกี่ยวกับหนาที่การบริหาร 4 ดาน ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การนําและการ
ควบคุม ภารกิจการบริหารโรงเรียน 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล
และงานบริหารทั่วไป หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานและคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวอยาง
แบบวิเคราะหเอกสารรายงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน แสดงไวใน ภาคผนวก ข.
3) แบบสัมภาษณ เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 2 ฉบับ ไดแก
3.1) แบบสัมภาษณความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพปจจุบันปญหาและความตองการ
ในการบริหารโรงเรียนทั่วไป มีเนื้อหาเกี่ยวกับสภาพปจจุบันปญหาและความตองการเกี่ยวกับหนาที่การ
บริหาร 4 ดาน ไดแก การวางแผน การจัดองคการ การนําและการควบคุม
ภารกิจการบริหาร
โรงเรียน 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคลและงานบริหารทั่วไป หลักการ
บริหารโดยโรงเรียนเปนฐานและกรรมการสถานศึกษา
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3.2) แบบสัมภาษณในการสัมภาษณกลุมผูบริหารโรงเรียนที่ทดลองบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนประเด็นคําถาม มีเนื้อหาเกี่ยวกับประสบการณการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานรวม 9 ขอ ไดแก
ก) สภาพการบริหารโรงเรียนกอนเขาโครงการ
ข) การเตรียมการ
ค) กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ง) ผลที่เกิดจากการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
จ) ตัวบงชี้ความสําเร็จการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ฉ) ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
ช) รูปแบบคณะกรรมการโรงเรียน
ซ) ความพรอมในการดําเนินการระยะตอไป
ฌ) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
ลําดับขั้นในการสรางแบบสัมภาษณ เปนดังนี้
ก) กําหนดประเด็นหลักในการสัมภาษณตามกรอบแนวคิดในการวิจัย ระบุ
รายการขอมูลที่ตองการของแตละประเด็น รายละเอียดใน ภาคผนวก ข.
ข) จัดทํารางแบบสัมภาษณ และรายการขอคําถามแตละประเด็น
ค) ทําการตรวจสอบคุณภาพของแบบสัมภาษณ โดยนําเสนอผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 7 คน เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาไดคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคําถามและ
วัตถุประสงค (Item-Objective Congruence Index : IOC) 0.71-1.00 หมายถึง แบบสัมภาษณนี้
มีความตรงตามเนื้อหา รายละเอียดการตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา แสดงไวใน ในภาคผนวก ข.
ง) นําแบบสัมภาษณไปทดลองสัมภาษณ ผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรมสามัญ
ศึกษาในจังหวัดสมุทรสงคราม ที่ไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 5 คน โดยวิธีอาสาสมัคร เพื่อตรวจสอบ
ความชัดเจนและความครอบคลุมของคําถามในแบบสัมภาษณ โดยพิจารณาความเขาใจตอขอคําถาม
วาเขาใจตรงกันหรือไม และไดคําตอบตามที่ตองการหรือไม
จ) ผูวิจัยแกไขและปรับปรุงเปนแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณแลวจึงนําไปเก็บ
รวบรวมขอมูลจริง
แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย
การวิจัยในขั้นตอนนี้มีแหลงขอมูลแบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก แหลงขอมูลสําหรับการศึกษา
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการบริหารโรงเรียนทั่วไป และแหลงขอมูลสําหรับการศึกษา
สภาพปจจุบันและประสบการณการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดังรายละเอียดตอไปนี้
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แหลงขอมูลสําหรับการศึกษา สภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการบริหาร
โรงเรียนทั่วไป
แหลงขอมูลสําหรับการวิจัยในขั้นนี้ ประกอบดวย
1) แหลงขอมูลที่เปนบุคคล ไดแก
1.1) ผูบริหารโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการตอบแบบสอบถาม เลือกจากโรงเรียนสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และกรมสามัญศึกษา โดยวิธีสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน จํานวน 397 คน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3
1.2) ผูบริหารโรงเรียน 6 คน ที่เปนกลุมตัวอยางในการสัมภาษณ เลือกโดยวิธีสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอน รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 3
2) แหลงขอมูลที่เปนเอกสาร สําหรับการศึกษาการบริหารโรงเรียนทั่วไป ไดแก
2.1) แผนปฏิบัติการของโรงเรียนที่ศึกษา ปการศึกษา 2544
2.2) สารสนเทศโรงเรียนที่ศึกษา ปการศึกษา 2544
2.3) รายงานการประชุม ปการศึกษา 2544
2.4) รายงานการประเมินตนเอง ปการศึกษา 2544
2.5) แฟมรวบรวมคําสั่งของโรงเรียน ปการศึกษา 2544
2.6) แฟมรวบรวมหนังสือเวียน
2.7) แบบประเมินโครงการของงานแผนงาน
2.8) เอกสารการวิเคราะหองคการ
จํานวนโรงเรียนที่ทําการศึกษาและวิเคราะหเอกสาร 6 โรงเรียน เลือกโดยวิธีสุมตัวอยางแบบ
หลายขั้นตอน ดังแสดงในตารางที่ 3 รายชื่อโรงเรียนดังกลาว ไดแก
1) โรงเรียนวัดบางนอยใน
อ.บางเลน
จ.นครปฐม
สังกัดสปช.
2) โรงเรียนบานทาอาง
อ.โชคชัย
จ.นครราชสีมา สังกัดสปช.
3) โรงเรียนบานเอิน
อ.สา
จ.นาน
สังกัดสปช.
4) โรงเรียนวัดชองเบา
อ.จะนะ
จ.สงขลา
สังกัดสปช.
สังกัดสศ.
5) โรงเรียนปทุมวิไลวิทยาคม อ.สามโคก
จ.ปทุมธานี
6) โรงเรียนนานอย
อ.นานอย
จ.นาน
สังกัดสศ.
ขั้นตอนการสุมตัวอยางแหลงขอมูล แสดงในตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 3 ขั้นตอนการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน และจํานวนกลุมตัวอยางที่เปนแหลง
ขอมูลในการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการในการบริหารโรงเรียน
ทั่วไป
จํานวน
สังกัด สศ.
สังกัด สปช.
รวบรวมรายชื่อ โรงเรี ยนที่เปนประชากรในการศึกษา
2,668
30,870
(ขอมูล 1 กันยายน 2543)
(โรงเรียน)
(โรงเรียน)
สุมตัวอยางแบบแบงชั้นเปนสัดสวนจากรายชื่อ
32
365
โรงเรียนในขั้นที่ 1 เพื่อเปนโรงเรียนที่จะศึกษา
(โรงเรียน)
(โรงเรียน)
เลือกผูบริหารโรงเรียนที่สุมไดในขั้นที่ 2 เพื่อตอบ
32
365
แบบสอบถาม
(คน)
(คน)
สุมตัวอยางอยางงายจากโรงเรียนในขั้นที่ 2 เพื่อ
2
4
เปนแหลงขอมูลในการศึกษาวิเคราะหเอกสาร
(โรงเรียน)
(โรงเรียน)
เลือกผูบริหารโรงเรียนในขอ 4 เพื่อเปนแหลงขอมูลใน
2
4
การสัมภาษณ
(คน)
(คน)
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ

1
2
3
4
5

รวม
33,538
(โรงเรียน)
397
(โรงเรียน)
397
(คน)
6
(โรงเรียน)
6
(คน)

แหลงขอมูลสําหรับการศึกษาสภาพปจจุบันและประสบการณการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน จากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
แหลงขอมูลในการวิจัยสวนนี้ ประกอบดวย
1) แหลงขอมูลที่เปนบุคคล สําหรับการศึกษาโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก
ผูบริหารโรงเรียนจากทุกโรงเรียน 250 คน เปนผูตอบแบบสอบถามและเลือกผูบริหารโดยวิธีสุมตัวอยาง
อยางงาย สําหรับสัมภาษณกลุม จาก 4 ภาคๆ ละ 10 คน รวม 40 คน
2) แหลงขอมูลที่เปนเอกสาร สําหรับการศึกษาโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ไดแก
2.1) แผนการดําเนินงานระยะที่ 1
2.2) รายงานผลการดําเนินงานระยะที่ 1
2.3) แผนการดําเนินงานระยะที่ 2
2.4) รายงานผลการดําเนินงานระยะที่ 2
จํานวนโรงเรียนที่ทําการศึกษาวิเคราะหเอกสารทั้ง 250 โรงเรียน ตามตารางที่ 4
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ตารางที่ 4 จํานวนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน จําแนกตามภาคและสังกัด
ภาค
สังกัด

กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคใต ภาคตะวันออก ภาคเหนือ
เฉียงเหนือ

กรุงเทพมหานคร
สปช.
กรมสามัญศึกษา
เทศบาล
เอกชน(สช.)
ตชด.
กรมศาสนา
รวม

รวม

5
2
4
0
2
0
0

0
50
17
3
5
0
0

0
21
13
2
3
1
0

0
32
26
6
2
1
1

0
37
13
2
2
0
0

5
142
73
13
14
2
1

13

75

40

66

54
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การเก็บรวบรวบขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการวิจัยในขั้นตอนนี้ แบงออกเปน 3 สวน คือ
1) การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามสําหรับโรงเรียนทั่วไป ผูวิจัยติดตอขอความรวมมือ
จากกรมตนสังกัดของกลุมตัวอยางที่จะตอบแบบสอบถาม
เพื่อขอหนังสืออนุญาตและขอความรวมมือ
ในการวิจัย จัดสงแบบสอบถามถึงกลุมตัวอยางทางไปรษณีย และขอรับแบบสอบถามคืนทางไปรษณีย
สวนโรงเรียนที่ทดลองบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ใชวธิ ีแจกแบบสอบถามในการสัมมนา 4 ภูมิภาค ผูวิจัยขอรับแบบสอบถามคืนดวยตนเอง
2) การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบวิเคราะหเอกสาร ผูวิจัยทําการรวบรวมเอกสารที่จะทําการ
วิเคราะหตามรายการที่กําหนดไวแลวทําการศึกษา/วิเคราะห
สรุปประเด็นและบันทึกขอมูลในแบบ
วิเคราะหเอกสารที่สรางขึ้น
3) การสัมภาษณ ผูวิจัยติดตอขอความรวมมือจากบุคคลผูใหสัมภาษณ แลวนัดหมายเพื่อ
ทําการสัมภาษณดวยตนเอง ซึ่งผูใหสัมภาษณแตละทานเปนผูกําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการให
สัมภาษณ เก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางที่สรางขึ้น
และทําการบันทึกการ
สัมภาษณไวดวยเครื่องบันทึกเสียง
สวนการสัมภาษณกลุมดําเนินการรวมกับการสัมภาษณกลุมของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
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การวิเคราะหขอมูล
ใชวิธีการวิเคราะหตามลักษณะของขอมูลและเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลแตละประเภท
ดังนี้
1) ขอมูลจากการสอบถาม
สวนที่เปนแบบเลือกตอบใชวิธีแจกแจงความถี่และหาคารอยละ
สวนที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคาใชการหาคาเฉลี่ย (mean = x)
และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation = S.D.) โดยกําหนดคาคะแนนของคําตอบหรือตัวเลือกแตละระดับ ดังนี้
ระดับคําตอบ 5 หมายถึง มากที่สุด
กําหนดใหคาคะแนนเทากับ 5
ระดับคําตอบ 4 หมายถึง มาก
กําหนดใหคาคะแนนเทากับ 4
ระดับคําตอบ 3 หมายถึง ปานกลาง
กําหนดใหคาคะแนนเทากับ 3
ระดับคําตอบ 2 หมายถึง นอย
กําหนดใหคาคะแนนเทากับ 2
ระดับคําตอบ 1 หมายถึง นอยที่สุด
กําหนดใหคาคะแนนเทากับ 1
แปลความหมายของคาเฉลี่ยที่คํานวณไดเปน 5 ระดับ ดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 - 5.00 หมายถึง เปนคาระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 - 4.49 หมายถึง เปนคาระดับมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 - 3.49 หมายถึง เปนคาระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 - 2.49 หมายถึง เปนคาระดับนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.49 หมายถึง เปนคาระดับนอยที่สุด
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for Windows version 11 คํานวณหาคาเฉลี่ย (X)
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และคาความแตกตางของความคิดเห็นของกลุมตัวอยางกลุมเดียว
(t- dependence)
ระหวางสภาพปจจุบันและความตองการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนทั่วไป
การแปลผลการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม มีความหมาย
ดังนี้
สภาพปจจุบันในการบริหารโรงเรียน
คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 - 5.00 หมายถึง สภาพปจจุบันดําเนินการในเรื่องนั้นไดมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 - 4.49 หมายถึง สภาพปจจุบันดําเนินการในเรื่องนั้นไดมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 - 3.49 หมายถึง สภาพปจจุบันดําเนินการในเรื่องนั้นไดปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 - 2.49 หมายถึง สภาพปจจุบันดําเนินการในเรื่องนั้นไดนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.49 หมายถึง สภาพปจจุบันดําเนินการในเรื่องนั้นไดนอยที่สุด
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ความตองการในการบริหารโรงเรียน
คาเฉลี่ยระหวาง
คาเฉลี่ยระหวาง
คาเฉลี่ยระหวาง
คาเฉลี่ยระหวาง
คาเฉลี่ยระหวาง

4.50 - 5.00
3.50 - 4.49
2.50 - 3.49
1.50 - 2.49
1.00 - 1.49

หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง
หมายถึง

มีความตองการในเรื่องนั้นเพิ่มขึ้นมากที่สุด
มีความตองการในเรื่องนั้นเพิ่มขึ้นมาก
มีความตองการในเรื่องนั้นเพิ่มขึ้นปานกลาง
มีความตองการในเรื่องนั้นเพิ่มขึ้นนอย
มีความตองการในเรื่องนั้นเพิ่มขึ้นนอยที่สุด

2) ขอมูลจากการวิเคราะหเอกสาร
สําหรับการวิเคราะหเอกสารโรงเรียนทั่วไป ใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา สรุปสาระสําคัญและแจกแจง
ความถี่ตามประเด็นที่วิเคราะหได
สวนการศึกษาสภาพปจจุบันโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใชวิธีการศึกษาเอกสาร
รายงานแผนและผลการดําเนินงานขั้นตอนที่ 1 และ 2 วามีเนื้อหาตามองคประกอบดานใดบาง แลวจึง
วิเคราะหตอไปวาในแตละประเด็นมีสภาพปจจุบันในการบริหารโรงเรียนอยางไร โดยมีเกณฑการวิเคราะห
ดังนี้
0
หมายถึง
ไมไดดําเนินการหรือไมมีรายการนั้น
1
หมายถึง
ดําเนินการไดนอยที่สุดหรือมีรายการนั้นนอยที่สุด
2
หมายถึง
ดําเนินการไดนอยหรือมีรายการนั้นนอย
3
หมายถึง
ดําเนินการไดปานกลางหรือมีรายการนั้นปานกลาง
4
หมายถึง
ดําเนินการไดมากหรือมีรายการนั้นมาก
5
หมายถึง
ดําเนินการไดมากที่สุดหรือมีรายการนั้นมากที่สุด
ผูวิจัยแจกแจงความถี่และคารอยละของสภาพที่วิเคราะห
3) ขอมูลจากการสัมภาษณ ใชการวิเคราะหเนื้อหา สรุปสาระสําคัญ แจกแจงความถี่ของผูตอบ
แตละรายการ สวนการสัมภาษณกลุมใชวิธีการสรุปประเด็นที่ไดจากการเก็บขอมูล

ขั้นการออกแบบแบบจําลองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับประเทศไทย
การดําเนินการวิจัยในขั้นนี้ เปนการออกแบบจําลองการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
โดยผูวิจัยไดรางและออกแบบสวนประกอบและขอกําหนดของแบบจําลองที่ไดศึกษาไวโดยใชผลการวิจัย
ในขั้นที่ 1 (การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย) และผลการวิจัยในขั้นที่ 2 (การศึกษาระบบบริหาร
โรงเรียนที่เปนอยูในปจจุบัน) แลวนํามาเรียบเรียง
และนําเสนอเปนรางแบบจําลองการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ที่ครอบคลุมภารกิจการบริหารโรงเรียน 4 ดาน หนาที่การบริหารโรงเรียน 4 ดาน
และสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน รางแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ฉบับราง มีเคาโครงดังแผนภาพตอไปนี้
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แผนภาพที่ 10

เคาโครงแบบจําลอง ฉบับราง
1)
2)
3)
4)
5)

1)
2)
3)
4)

6.ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การบริหาร
โรงเรียน

(School MIS)

1.สวนนํา (Introduction)
วัตถุประสงคของแบบจําลอง
คุณลักษณะโรงเรียน SBM
แนวคิดและหลักการ
องคประกอบของแบบจําลอง
เงื่อนไขการนําแบบจําลองไปใช

2.การจัดองคการ (Organizing)
การจัดโครงสรางการบริหาร
การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน
กลไกการบริหารโรงเรียน
ภารกิจการบริหารโรงเรียน 4 ดาน (วิชาการ
งบประมาณ บุคลากร บริหารทั่วไป)

3.การวางแผน (Planning)
1) การวางแผนกลยุทธ
2) การวางแผนงบประมาณ และการคํานวณ
ตนทุนผลผลิต
3) การจัดทําแผนพัฒนา และแผนปฏิบัติการ
ประจําป

1)
2)
3)
4)
5)

5.การควบคุม
(Controlling)
1) ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
2) ระบบการ
ควบคุมภายใน

4.การนํา (Leading)
การบริหารโดยองคคณะบุคคล
การบริหารแบบมีสวนรวมและการ
ทํางาน เปนทีม
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
การจัดการความขัดแยง
ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน SBM

รางแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พรอมคําอธิบายรายละเอียดของแบบจําลอง แสดงไวใน ภาคผนวก ง.
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ขั้นการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของแบบจําลอง
การดําเนินการวิจัยในขั้นตอนนี้
เปนการศึกษาความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมและความ
เปนไปไดของแบบจําลอง (ฉบับราง) หรือเปนการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของแบบ
จําลอง และรวบรวมขอเสนอแนะสําหรับการปรับปรุงแบบจําลอง ดังรายละเอียดวิธีดําเนินการตอไปนี้
กิจกรรมการวิจัย
การวิจัยในขั้นนี้
เปนการประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของแบบจําลองแบบ
สมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการสอบถามความคิดเห็น
ผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และกรมสามัญศึกษา จํานวน
397 คน สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทางดานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจํานวน 12 คน และสัมภาษณ
ผูบริหารโรงเรียนตนแบบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติจํานวน 16 คน ดังแผนภาพ
แสดงขั้นตอนวิธีดําเนินการวิจัยในขั้นที่ 4 ดังนี้
4. ขั้นการประเมินความเหมาะสม
และความเปนไปไดของแบบจําลอง
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

1. สอบถามความคิดเห็นผู
บริหารโรงเรียนทั่วไป 397 คน
2. สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดาน
การบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน 12 คน
3. สัมภาษณผูบริหารโรงเรียน
ตนแบบทดลองการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน 16 คน

ขอมูลความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนและผูทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับความเหมาะสมและ
ความเปนไปได รวมทั้งขอ
เสนอแนะในการปรับปรุง
แบบจําลอง

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยขั้นตอนนี้ ประกอบดวยแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ ดังนี้
1) แบบสอบถาม เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้นเพื่อสอบถามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนทั่วไปเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเปนไปไดของแบบจําลอง
ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบ
สอบถามตามลําดับดังนี้
ก) จัดทํารางแบบสอบถามและรายการขอคําถามครอบคลุมองคประกอบทุกขอของแบบจําลอง
โดยเปนแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ
คือ 5, 4, 3, 2, และ 1
ตามเกณฑตอไปนี้
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5 หมายถึง

ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวารายการนั้นมีความเหมาะสม
อยางยิ่งและมีความเปนไปไดมากที่สุด
4 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวารายการนั้นมีความเหมาะสมมาก
และมีความเปนไปไดมาก
3 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวารายการนั้นมีความเหมาะสม
ปานกลางและมีความเปนไปไดปานกลาง
2 หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวารายการนั้นมีความเหมาะสมนอย
และมีความเปนไปไดนอย
1 หมายถึงผู ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นวารายการนั้นมีความเหมาะสมนอย
ที่สุดและมีความเปนไปไดนอยที่สุด
จํานวนรายการที่สอบถามทุกองคประกอบรวม 20 ขอ และแบบสอบถามปลายเปด 1 ขอ
สําหรับสอบถามความคิดเห็นทั่วไปและขอเสนอแนะในการปรับปรุงแบบจําลอง
เนื้อหาแบบสอบถาม
ครอบคลุมองคประกอบทั้ง 20 ขอในแบบจําลอง
ข) ตรวจสอบคุณภาพของแบบสอบถาม โดยขอคําปรึกษาจากอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ
ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความตรงตามโครงสราง
ค) ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษา แลวนําไปเก็บรวบรวมขอมูล
ตอไป
2) แบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารโรงเรียน
เปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากผูทรงคุณวุฒิทางดานการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน 12 คน และผูบริหารโรงเรียนตนแบบ จํานวน 16 คน เกี่ยวกับองคประกอบของ
แบบจําลองรวม 20 ขอ และความคิดเห็น หรือขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับแบบจําลอง โดยมีลําดับขั้น
ในการสรางแบบสัมภาษณ ดังนี้
ก) ผูวิจัยจัดทํารางแบบสัมภาษณและรายการขอคําถามตามจํานวนองคประกอบในแบบจําลอง
โครงสรางแบบสัมภาษณตรวจสอบแบบจําลอง แสดงในภาคผนวก ข.
ข) เสนออาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาและความตรงตาม
โครงสราง
ค) ทดลองใชแบบสัมภาษณ โดยนําไปทดลองสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการเก็บรวบรวมขอมูลจริง จํานวน 5 คน โดยวิธีอาสา
สมัคร เพื่อตรวจสอบวาผูใหสัมภาษณเขาใจคําถามถูกตองและชัดเจนหรือไม คําตอบที่ไดรับตรงประเด็น
การวิเคราะหหรือไม
ง) ปรับปรุงและจัดทําแบบสัมภาษณฉบับสมบูรณ แลวจึงนําไปเก็บรวบรวมขอมูล
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แหลงขอมูลที่ใชในการวิจัย
1) ผูบริหารโรงเรียนทั่วไป ไดแก ผูบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถม
ศึกษาแหงชาติและกรมสามัญศึกษา ไดมาโดยการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน จํานวน 397 คน กลุม
ตัวอยางไมซ้ํากับการวิจัยขั้นการศึกษาการบริหารโรงเรียนทั่วไป
2) ผูทรงคุณวุฒิทางดานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จํานวน 12 คน เปนผูมีความรูและ
ประสบการณทางดานการบริหารการศึกษาและการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยสําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาเอกทางดานบริหารการศึกษา หรือสาขาอื่นทางดานการศึกษาและมีผลงานทางวิชาการ
เกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เลือกโดยวิธีเจาะจง
3) ผูบริหารโรงเรียนตนแบบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2545 จํานวน
16 คน ซึ่งเปนผูมีความรูความเขาใจ และมีประสบการณในการทดลองปรับเปลี่ยนการบริหารโรงเรียน
เปนการบริหารใชโรงเรียนเปนฐาน
ตามโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
พ.ศ.2543-2544 เลือกโดยวิธีเจาะจง
การเก็บรวบรวมขอมูล
1) การเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผูวิจัยติดตอขอความรวมมือจากกรมตนสังกัด
ของกลุมตัวอยางที่จะตอบแบบสอบถาม เพื่อขออนุญาตและขอหนังสือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล
ผูวิจัยจัดสงแบบจําลองฉบับราง พรอมกับแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบแบบจําลองถึงกลุมตัวอยางทาง
ไปรษณีย โดยแนบซองซึ่งติดตราไปรษณียากรพรอมจาหนาซองถึงผูวิจัยแลวไปดวย เมื่อกลุมตัวอยาง
ตอบแบบสอบถามเสร็จแลวสงกลับคืนผูวิจัยทางไปรษณีย
2) การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิทางดานการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน จํานวน 12 คน ผูวิจัยติดตอขอหนังสือขอความรวมมือเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบแบบจําลอง
จากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แลวจัดสงหนังสือดังกลาวพรอมแบบจําลองฉบับรางไปยัง
ผูทรงคุณวุฒิทางไปรษณีย หลังจากจัดสงไปแลว 7 วัน ผูวิจัยติดตอนัดหมายผูใหสัมภาษณเพื่อกําหนด
วัน เวลา และสถานที่ในการใหสัมภาษณ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางที่
สรางขึ้น
3) การเก็บรวบรวมขอมูล
โดยการสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนตนแบบ ของสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ จํานวน 16 คน ผูวิจัยติดตอขอหนังสือขอความรวมมือเปนผูทรงคุณวุฒิ
ตรวจสอบแบบจําลองจากคณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แลวจัดสงหนังสือดังกลาว พรอม
แบบจําลองฉบับรางไปยังผูบริหารโรงเรียนตนแบบทางไปรษณีย หลังจากจัดสงไปแลว 7 วัน ผูวิจัยติดตอ
นัดหมายผูใหสัมภาษณเพื่อกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการใหสัมภาษณ ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดย
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางที่สรางขึ้น
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การวิเคราะหขอมูล
การวิเคราะหขอมูล จากการสอบถาม สวนที่เปนบริบทโรงเรียน ใชวิธีแจกแจงความถี่และหา
คารอยละ สวนที่เปนแบบมาตราสวนประมาณคาใชวิธีการหาคาเฉลี่ย (mean = X) และคาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) โดยกําหนดคาคะแนนของคําตอบ หรือตัวเลือกแตละระดับ
ดังนี้
ระดับคําตอบ 5 หมายถึง
มากที่สุด
กําหนดใหคาคะแนนเทากับ 5
ระดับคําตอบ 4 หมายถึง
มาก
กําหนดใหคาคะแนนเทากับ 4
ระดับคําตอบ 3 หมายถึง
ปานกลาง
กําหนดใหคาคะแนนเทากับ 3
ระดับคําตอบ 2 หมายถึง
นอย
กําหนดใหคาคะแนนเทากับ 2
ระดับคําตอบ 1 หมายถึง
นอยที่สุด
กําหนดใหคาคะแนนเทากับ 1
การแปลความหมายของคาเฉลี่ยที่คํานวณไดเปน 5 ระดับ ดังนี้
คาเฉลี่ยระหวาง 4.50 - 5.00 หมายถึง
เปนคาระดับมากที่สุด
คาเฉลี่ยระหวาง 3.50 - 4.49 หมายถึง
เปนคาระดับมาก
คาเฉลี่ยระหวาง 2.50 - 3.49 หมายถึง
เปนคาระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยระหวาง 1.50 - 2.49 หมายถึง
เปนคาระดับนอย
คาเฉลี่ยระหวาง 1.00 - 1.49 หมายถึง
เปนคาระดับนอยที่สุด
ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามตอนนี้ โดยใชโปรแกรม SPSS for Windows version 11
สวนขอมูลจากการสัมภาษณ ใชวิธีวิเคราะหเนื้อหา สรุปสาระสําคัญ แจกแจงความถี่และหา
คารอยละในแตละประเด็น โดยแยกประเด็นตามองคประกอบที่กําหนดไวในแบบจําลอง

ขั้นการปรับปรุงและนําเสนอแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การวิจัยในขั้นนี้ เปนการปรับปรุงแบบจําลองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยผูวิจัย
ใชผลการวิจัยในขั้นที่ 4 คือ ขั้นประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของแบบจําลอง มาใชในการ
ปรับปรุงโดยทําการปรับปรุงแบบจําลอง ตามความเห็นของผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารโรงเรียน แลวเสนอ
เปนแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในรายงานการวิจัย

บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล
ในการพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัยที่นําเสนอในบทนี้ประกอบดวย ผลการวิเคราะหขอมูลในขั้นการศึกษาระบบการ
บริหารโรงเรียนที่เปนอยูในปจจุบัน ผลการวิเคราะหขอมูลในขั้นการออกแบบจําลองการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานสําหรับประเทศไทย
ผลการวิเคราะหขอมูลในขั้นการประเมินความเหมาะสมของ
แบบจําลองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และการนําเสนอแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังรายละเอียดตอไปนี้

ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลในขั้นการศึกษาระบบการบริหารโรงเรียนที่
เปนอยูในปจจุบัน
ก. สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการเกี่ยวกับการบริหารในโรงเรียนทั่วไป
สถานภาพและขอมูลพื้นฐานที่เกี่ยวของกับผูตอบแบบสอบถามซึ่งเปนผูบริหารโรงเรียน
จํานวน 374 คน จากจํานวนกลุมตัวอยาง 397 คน พบวามีตําแหนงเปนอาจารยใหญมากที่สุด รอยละ
58.28 รองลงมา ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน รอยละ 37.45 ครูใหญรอยละ 4.27 สวนใหญมี
ประสบการณในการดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียน 5-10 ป รอยละ 70.58 รองลงมา 11-15 ป รอยละ
21.40 ขนาดของโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในปจจุบันสวนใหญเปนโรงเรียนขนาดกลาง (มีนกั เรียน 5001,499 คน) รอยละ 61.76 รองลงมาไดแก โรงเรียนขนาดเล็ก (มีนักเรียนไมเกิน 499 คน) รอยละ 20.33
และโรงเรียนขนาดใหญ (มีนักเรียน1,500 –2,499 คน) รอยละ 12.29 โดยเปนโรงเรียนสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ รอยละ 92.25 และสังกัดกรมสามัญศึกษารอยละ 7.75
สวนใหญรับรูเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยรับแจงเปนทางการจากหนวยราชการตนสังกัด
ดวยหนังสือราชการ รอยละ 90.90 รองลงมาจากการประชุม อบรม สัมมนา รอยละ 88.77 จาก
เพื่อนรวมงานหรือญาติ รอยละ 24.06 สําหรับการเขาโครงการนํารองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของกรมตนสังกัด โรงเรียนที่ไมเคยเขาโครงการ รอยละ 98.94 และมีโรงเรียนอยูในโครงการรอยละ 1.06
ผลการวิเคราะหขอมูลการสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหาร
โรงเรียนทั่วไป มีดังนี้
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ตารางที่ 5 แสดงสภาพปจจุบัน ความตองการ และปญหาในการบริหารโรงเรียนทั่วไป (n = 374)
สภาพปจจุบัน
ความตองการ
รายการ
X
S.D.
X
S.D.
ดานวิชาการ
1. โรงเรียนสามารถสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูภายใน
2.09
.63
3.92
.63
โรงเรียนและมีการแสวงหาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนอยาง
เปนระบบสอดคลองและเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
2. โรงเรียนสามารถพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัด 2.07
.54
2.11
.96
การเรียนการสอนและการบริหารได
3 . โรงเรียนสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน
1.98
.71
3.83
.71
โรงเรียนไดและมีการปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
4. โรงเรียนสามารถจัดทําและบริหารหลักสูตรระดับสถาน
1.95
.55
4.26
.60
ศึกษา โดยบุคลากรของโรงเรียนเอง
5. โรงเรียนสามารถจัดกระบวนการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปน
1.90
.68
3.72
.64
สําคัญไดและมีวิธีจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย
6. โรงเรียนดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.71
.88
3.62
.73
ทั้งการวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยการบริหารโรงเรียน
7. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมชุมชนใหมีความ
1.54
.74
3.57
.83
เขมแข็งทางวิชาการ มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการเรียนรู
8. โรงเรียนสามารถดําเนินการวัดผลประเมินผลและ
1.51
.80
3.64
.66
เทียบโอนผลการเรียนได
ดานงบประมาณ
1.โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรและการลงทุน
2.13
.34
3.06
.34
เพื่อการศึกษาได ทั้งการระดมทุนการศึกษา การบริหารกองทุน
กูยืมเพื่อการศึกษา การจัดสวัสดิการเพื่อการศึกษา การจัด
การทรัพยากรที่หามาได
2. โรงเรียนสามารถบริหารการบัญชีไดเรียบรอยทั้งกระบวนการ 2.07
.44
3.62
.58
(บัญชีการเงิน ทะเบียนการเงิน รายงาน ฯลฯ)

ปญหา
t
40.96**

.70
38.92**

57.93**
45.53**
31.48**
34.01**
41.47**

34.97**

42.90**
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สภาพปจจุบัน
X
S.D

ความตองการ
X
S.D.

ปญหา
t

3. โรงเรียนสามารถบริหารการเงินไดเรียบรอยทั้งกระบวนการ
(การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน
การจายเงินการนําสงเงิน)
4. การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณภายในโรงเรียนเปน
ไปตามแผนปฏิบัติการประจําปและตรงกับประเภทและรายการ
ที่ไดรับจัดสรร
5. โรงเรียนสามารถหารายไดและผลประโยชนตางๆดวย
ตนเอง เชนการจัดมหรสพ ทอดผาปา แขงขันกีฬาฯลฯ

2.01

.97

3.08

.33

20.96**

1.87

.53

3.48

.81

29.95**

1.87

.89

1.91

.85

1.27

6. โรงเรียนสามารถบริหารพัสดุได อยางเปนระบบและเกิด
ความเรียบรอย [การวางแผนจัดหาพัสดุ การกําหนดรูปแบบ
รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ การพัฒนาระบบสารสนเทศ
เพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุ (จัดซื้อจัดจาง) การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ]
7. โรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหกับ
หนวยงานภายในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม

1.66

.53

3.60

.57

49.19**

1.65

.82

1.71

.78

1.69

8. โรงเรียนสามารถตรวจสอบ ติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณภายในโรงเรียนได

1.55

.56

3.74

.60

43.80**

9. โรงเรียนสามารถจัดตั้งงบประมาณได โดยการจัดทําแผน
กลยุทธและงบประมาณระยะปานกลาง (MTEF) ผาน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษา

1.54

.78

3.62

.71

36.39**

10. โรงเรียนสามารถรายงานผลการดําเนินงาน
ผลการใชจายงบประมาณประจําป โดยแสดงผลผลิตและ
ผลลัพธไปยังหนวยงานระดับเหนือสถานศึกษาได
11. โรงเรียนสามารถโอนงบประมาณที่ไดรับขามหมวดได โดย
ผูบริหารโรงเรียนเปนผูอนุมัติ
12. โรงเรียนสามารถจัดหาผลประโยชนจากสินทรัพยที่อยูใน
ความรับผิดชอบของโรงเรียนได เชนที่ดิน สิ่งกอสราง
ครุภัณฑ ฯลฯ

1.44

.57

3.20

.82

36.57**

1.39

.59

3.23

.71

39.46**

1.22

.57

3.85

.56

52.30**

รายการ
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ตารางที่ 5 (ตอ)
รายการ
ดานบุคลากร
1. โรงเรียนสามารถวางแผนและดําเนินการพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได
2. โรงเรียนสามารถรวบรวมขอมูลประเมินผลการปฏิบัติงาน
และเสนอเรื่องการเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มคาจาง
แกขาราชการครูและลูกจางในโรงเรียนได
3. โรงเรียนสามารถดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติ
ผูมีผลงานดีเดนและคุณงามความดีได
4. โรงเรียนสามารถประเมินความตองการอัตรากําลังและ
จัดทําแผนอัตรากําลังดวยตนเองได
5. โรงเรียนสามารถเสนอความเห็นและขอมูลตอหนวยงานที่
บังคับบัญชาเหนือโรงเรียน เกี่ยวกับการยายขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได
6. โรงเรียนสามารถดําเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงแหนงหนา
ที่ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอตอ
หนวยงานที่บังคับบัญชาเหนือโรงเรียนได
7. โรงเรียนสามารถกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนได
8. โรงเรียนสามารถดําเนินการขอและจัดทําทะเบียน เครื่อง
ราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนได
9. โรงเรียนสามารถดําเนินการเรื่องวินัยและการลงโทษ
ขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนได
10. โรงเรียนสามารถประเมินขาราชการครูเพื่อรับใบอนุญาต
และขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได
11. โรงเรียนสามารถดําเนินการ สรรหา บรรจุ แตงตั้ง และ
ทดลองปฏิบัติราชการได

สภาพปจจุบัน
X
S.D

ความตองการ
X
S.D.

ปญหา
t

2.87

.45

2.82

.60

1.76

2.81

.49

2.81

.42

.22

2.72

.61

2.79

.79

1.54

2.13

.93

3.27

.68

18.23**

2.01

.30

3.54

.58

42.51**

1.64

.57

3.05

.38

42.35**

1.62

.64

3.53

.76

37.62**

1.55

.68

3.45

.60

35.26**

1.52

.59

3.49

.63

55.24**

1.47

.60

3.86

.96

48.89**

1.40

.78

3.76

.69

37.06**
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รายการ
12. โรงเรียนสามารถดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยความ
เห็นชอบของหนวยงานตนสังกัดได
13. โรงเรียนสามารถอนุญาตใหขาราชการครู บุคลากร
ลาศึกษาตอได โดยความเห็นชอบของหนวยงานบังคับบัญชา
เหนือโรงเรียน
14. โรงเรียนสามารถดําเนินการเรื่องการอุทธรณและการ
รองทุกขของขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนได
15. โรงเรียนสามารถจัดทําและแกไขทะเบียนประวัติ
ขาราชการครูและบุคลากรได
16. โรงเรียนสามารถดําเนินการเรื่องการออกจาก
ราชการของครูและบุคลากรไดโดยผูบริหารโรงเรียนเปนผูอนุมัติ
ดานการบริหารทั่วไป
1. โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานและดัชนีชี้วัด ผลการปฏิบัติ
งานแตละดาน และมีการปฏิบัติใหเปนไปตาม
มาตรฐานนั้น
2. โรงเรียนมีการรวมมือกับเครือขายทางการศึกษา
(ผูปกครอง กลุมโรงเรียน สมาคม ชมรมที่เกี่ยวกับการศึกษา)
ในการแสวงหาความรวมมือในการสนับสนุนงาน การศึกษา
ของโรงเรียน
3. โรงเรียนมีการบํารุงรักษา ดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่
และสภาพแวดลอมใหอยูในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย
เหมาะสมและพรอมที่จะใชประโยชนเสมอ
4. โรงเรียนสามารถวางแผนดําเนินงานและปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธ
5. โรงเรียนมีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ที่ทันสมัยสําหรับการบริหารและพัฒนาการศึกษา เชน
เครื่องใชสํานักงาน เครื่องมือนําเสนองาน ฯลฯ

สภาพปจจุบัน
X
S.D
1.34
.81

ความตองการ
X
S.D.
2.83
.86

ปญหา
t
25.30**

1.27

.59

3.14

.49

50.30**

1.20

.51

2.89

.86

34.20**

1.19

.57

3.20

.64

43.92**

1.18

.52

3.28

.69

44.15**

2.44

.57

2.41

.88

.65

2.43

.53

3.54

.61

20.36**

2.37

.71

2.35

.76

.41

2.15

.45

2.18

.65

.88

2.02

.45

3.23

.55

29.36**
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สภาพปจจุบัน
X
S.D.
2.10
.37

ความตองการ
X
S.D.
1.96
.71

2.01

.30

2.05

.65

.03

1.82

.58

3.09

.50

31.21**

9. โรงเรียนมีการทําการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและ
แผน เปนงานวิจัยเพื่อการบริหารโรงเรียน
10. โรงเรียนสามารถศึกษาความตองการของผูเรียนและ
ทองถิ่นในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตาม
อัธยาศัย และโรงเรียนสามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดทั้ง 3
ระบบ
11. โรงเรียนมีแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนเอง และ
สามารถดําเนินการรับนักเรียนโดยสอดคลองกับโรงเรียนใน
พื้นที่เดียวกัน

1.70

.51

3.15

.53

33.21**

1.57

.59

3.52

.61

51.73**

1.57

.60

3.54

.59

55.88**

12. โรงเรียนสามารถจัดระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสมมีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา

1.57

.59

3.53

.57

34.65**

13. โรงเรียนสามารถเสนอขอมูลโรงเรียน เพื่อตองการเปลี่ยน
สภาพหรือยุบรวมไปยังหนวยงานตนสังกัด เพื่อตัดสินใจได
14. โรงเรียนไดรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให
สาธารณชนรับทราบ
15. โรงเรียนมีการจัดระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ
วิธีการที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินกําหนด

1.57

.60

3.57

.56

62.25**

1.53

.63

3.60

.59

60.32**

1.52

.60

4.27

.72

65.67**

รายการ
6. โรงเรียนสามารถใหคําแนะนํา ปรึกษา สงเสริม สนับสนุน

รวมมือในการจัดการศึกษารวมกับบุคคล ชุมชน องคกร
หนวยงานและสถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
7. โรงเรียนจัดทําแผนกลยุทธที่เหมาะสมกับสภาพของ
โรงเรียนมีทิศทางการพัฒนาและการบริหารที่ชัดเจน
8. โรงเรียนมีการจัดระบบการบริหารและการพัฒนาองคกรให
เปนองคกรที่ทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยาง
ตอเนื่อง

ปญหา
t
1.45
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รายการ
16. โรงเรียนมีการสํารวจสํามะโนผูเรียนและวางแผน
เกี่ยวกับแผนที่การศึกษา (School Mapping)
17. โรงเรียนสามารถวางแผน และอนุมัติเรื่องการพานักเรียน
ไปนอกสถานศึกษาดวยตนเอง
18. โรงเรียนสามารถประสานความรวมมือกับหนวย
ราชการสวนภูมิภาคในการจัดและพัฒนาการศึกษา
รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัดและพัฒนาการ
ศึกษารวมกัน
ดานการวางแผน
1. โรงเรียนสามารถวางแผนดานทรัพยากร (บุคคล,งบ
ประมาณ วัสดุครุภัณฑ) ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
2. โรงเรียนสามารถวิเคราะหสภาพปจจุบันขององคกรไดอยาง
ถูกตองและรูวาจะตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาอะไรบาง
3. โรงเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย นโยบาย มาตรการและ
กลยุทธการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม
ดานการจัดองคการ
1. มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกที่เอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากร
2. การจัดทําแผนปฏิบัติงานมีความเหมาะสมทําให
การปฏิบัติงานมีระบบ ขั้นตอนที่ชัดเจน ไมซ้ําซอน
3. การบังคับบัญชามีการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ
ชัดเจน และมีการปฏิบัติตามอยางเครงครัด
4. การจัดบุคคลเขาปฏิบัติงานในโรงเรียนเปนไปดวย
ความเหมาะสม
5. การกําหนดหนาที่รับผิดชอบของงาน ( Job Description)
มีความชัดเจน

สภาพปจจุบัน
X
S.D.
1.21
.58

ความตองการ
X
S.D
3.58
.59

ปญหา
t
49.96**

1.20

.59

3.88

.44

59.42**

1.10

.39

3.22

.54

53.25**

2.12

.44

3.46

.56

36.50**

2.01

.57

3.44

.57

31.90**

1.87

1.69

3.59

.89

32.29**

2.64

.52

2.63

.69

.28

2.15

.88

3.50

.62

23.08**

2.12

.39

3.52

.57

41.14**

1.90

.63

3.64

.62

43.68**

1.40

.60

3.17

.58

38.35**
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ตารางที่ 5 (ตอ)
รายการ
ดานการนํา
1. การสื่อสารภายในโรงเรียนมีหลายชองทาง ทําใหบุคลากร
ในโรงเรียนมีความเขาใจซึ่งกันและกัน ทราบ เปาหมายและ
วิธีการดําเนินการชัดเจน
2. โรงเรียนสามารถจูงใจใหบุคลากรเต็มใจและตั้งใจปฏิบัติงาน
อยางเต็มความสามารถ
3. การตัดสินใจสั่งการเปนไปอยางเหมาะสม เนนการมีสวน
รวมของผูเกี่ยวของในการตัดสินใจและการตัดสินใจ สั่งการ
ในเรื่องตางๆเบ็ดเสร็จที่โรงเรียนมากที่สุด
4. เมื่อมีปญหาความขัดแยงของบุคลากร โรงเรียนสามารถ
แกไขความขัดแยงนั้นไดเรียบรอย ไมตอง
สงใหหนวยงานเหนือสถานศึกษาชวยแกไข
ดานการควบคุม
1. โรงเรียนมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑที่
กําหนดไว เชน เกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพ เกณฑ
มาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา เกณฑมาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษา ฯลฯ
2. โรงเรียนไดนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไข
การปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
3. โรงเรียนมีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอยางเปนระบบ สม่ําเสมอและตอเนื่อง
หลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน
1. โรงเรียนบริหารงานแบบโปรงใส สามารถตรวจสอบได
ตลอดเวลา บรรยากาศการทํางานเปนไปแบบไวใจ
ซึ่งกันและกัน
2. โรงเรียนไดรับการกระจายอํานาจจากสวนกลางมากที่สุด
และไดกระจายความรับผิดชอบไปทั้งองคการ

สภาพปจจุบัน
X
S.D

ความตองการ
X
S.D

ปญหา
t

2.04

.40

2.06

.58

.61

2.03

.30

2.05

.70

.65

1.66

.54

4.20

.67

64.12**

1.49

.56

3.48

.54

68.79**

2.67

.57

3.79

.95

23.11**

2.06

.40

3.8

.97

28.91**

1.63

.64

3.14

.47

38.16**

1.77

.56

3.94

.42

52.25**

1.48

.62

3.87

.52

50.03**
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ตารางที่ 5 (ตอ)

รายการ

สภาพปจจุบัน
X
S.D
1.13
.44

ความตองการ
X
S.D
3.37
.59

ปญหา
t
53.54**

3. โรงเรียนบริหารงานแบบมีสวนรวม เปดโอกาสใหคณะ
กรรมการโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครองและชุมชนมี
สวนรวมในการวางแผน ปฏิบัติและประเมินผล
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนของผูมี สวนได 2.02
.23
3.44
.54
45.97**
สวนเสีย (Stakeholders) ในการจัดการศึกษาที่แทจริง
สัดสวนคณะกรรมการที่กําหนดในระเบียบมีความเหมาะสม
2. การคัดเลือกประธาน การแตงตั้งและระยะเวลา การดํารง
2.02
.26
3.12
.41
43.83**
ตําแหนง มีความเหมาะสมแลว
3. คณะกรรมการทําหนาที่กํากับสนับสนุนและสงเสริมการ
1.51
.56
3.93
.43
58.74**
บริหารงานของโรงเรียน และมีสวนชวยใหการตัดสินใจสั่งการ
เบ็ดเสร็จที่โรงเรียนอยางแทจริง
4. คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษา1.49
.58
3.53
.58
61.72**
ธิการ วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543
อยางครบถวนและเกิดผลในทางปฏิบัติเปนรูปธรรม
จากตารางที่ 5 เปนผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน
ความตองการและปญหาการบริหารโรงเรียนโดยทั่วไป ดังนี้
ดานวิชาการ สภาพปจจุบัน
โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางปฏิบัติไดระดับนอยทุกรายการ
มีคาเฉลี่ย (X) 1.51 - 2.09 มีความตองการพัฒนางานมากขึ้นในระดับนอย 1 รายการ คาเฉลี่ย (X) 2.11
คือ การพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน และมีความตองการพัฒนาเพิ่มขึ้นระดับมาก 7
รายการ (X=3.57-4.26) ในดานปญหาการบริหารโรงเรียน เมื่อพิจารณาจากคา t ที่แสดงความแตกตาง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 7 รายการ ไดแก 1)การจัดทําและบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษา 2)การจัด
กระบวนการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ 3) การวัดผลและการเทียบโอนผลการเรียน 4) การพัฒนา
แหลงเรียนรู 5) การจัดระบบการประกันคุณภาพภายในและการปรับปรุง คุณภาพการศึกษา 6) การจัด
กิจกรรมสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ 7) การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
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ดานงบประมาณ พบวาสภาพปจจุบัน โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางปฏิบัติไดระดับนอย 9
รายการ (X = 1.54 - 2.13) และปฏิบัติไดนอยที่สุด 3 รายการ (X = 1.22-1.44) สภาพการบริหารที่
เปนปญหา 10 รายการ ไดแก 1) การจัดหาผลประโยชนจากสินทรัพย 2) การบริหารพัสดุ 3) การตรวจ
สอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณภายในโรงเรียน 4) การบริหารการบัญชี
5) การโอนงบประมาณขามหมวด 6) การรายงานผลการดําเนินงานใชจายงบประมาณประจําป 7) การ
จัดตั้งงบประมาณโดยการจัดทําแผนกลยุทธ และประมาณการรายจายระยะปานกลาง (MTEF) 8) การ
ระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 9) การเบิกจายและอนุมัติงบประมาณภายในโรงเรียน
10) การบริหารการเงิน
การบริหารบุคคล พบวาสภาพปจจุบัน โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ปฏิบัติไดระดับปานกลาง
3 รายการ (X = 2.72-2.87) ปฏิบัติไดในระดับนอย 6 รายการ (X = 1.52-2.13) ปฏิบัติไดระดับนอย
ที่สุด 7 รายการ (X =1.18-1.40) สภาพการบริหารงานที่เปนปญหา 13 รายการ ไดแก 1) การดําเนิน
การเรื่องวินัยและการลงโทษ 2) การอนุญาตใหขาราชการครูและบุคลากรลาศึกษาตอ 3) การประเมิน
ขาราชการครูเพื่อรับใบอนุญาตและขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4) การลาออกจากราชการ
5) การจัดทําและแกไขทะเบียนประวัติ 6) การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 7) การ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาที่ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
8) การกําหนดตําแหนง
และวิทยฐานะของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 9) การสรรหา บรรจุ แตงตั้งและทดลอง
ปฏิบัติราชการ 10) การขอและจัดทําทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ 11) การอุทธรณและการรองทุกข
12) การเกลี่ยอัตรากําลัง 13) การประเมินความตองการและอัตรากําลังของ ขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
ดานการบริหารทั่วไป พบวาสภาพปจจุบันโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางดําเนินการในระดับนอย
15 รายการ (X = 1.52-2.44) และดําเนินการไดในระดับนอยที่สุด 3 รายการ (X = 1.10-1.21)
สภาพที่เปนปญหา 13 รายการ ไดแก 1) การจัดระบบการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ วิธีการ ที่
สํานักงานตรวจเงินแผนดินกําหนด 2) การเสนอขอมูลเพื่อเปลี่ยนสภาพหรือยุบรวมสถานศึกษา 3)
การรายงานผลการพัฒนาการศึกษา 4) การวางแผนและอนุมัติเรื่องการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
5) แผนการรับนักเรียน 6) การประสานรวมมือกับหนวยราชการสวนภูมิภาคและองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 7) การศึกษาความตองการของผูเรียนและทองถิ่น เกี่ยวกับการจัดการศึกษาในระบบนอก
ระบบและตามอัธยาศัย และดําเนินการจัดการศึกษาไดทั้ง 3 ระบบ 8) การสํารวจสํามะโนผูเรียนและ
วางแผนเกี่ยวกับแผนที่การศึกษา (School Mapping) 9) การจัดระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร
และจัดการเรียนการสอน 10) การวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน 11) การจัดระบบการบริหารและ
การพัฒนาองคกร 12) การใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและพัฒนาการศึกษา 13) การ
รวมมือกับเครือขายทางการศึกษา ในการแสวงหาความรวมมือในการสนับสนุนงานการศึกษาของ
โรงเรียน
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ดานการวางแผน พบวาสภาพปจจุบันโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางดําเนินการไดในระดับนอย
3 รายการ (X =1.87-2.12) และเปนสภาพที่เปนปญหาในการบริหารทั้ง 3 รายการ ไดแก 1) การวางแผน
ดานทรัพยากร 2) กําหนดเปาหมาย นโยบาย มาตรการและกลยุทธ 3) การวิเคราะหสภาพปจจุบัน
ขององคกร
ดานการจัดองคการ พบวาสภาพปจจุบัน โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง ดําเนินการไดในระดับ
ปานกลาง 1 รายการ คือ การจัดบรรยากาศ สภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวก (X=2.64)
ดําเนินการไดในระดับนอย 3 รายการ (X=1.90-2.15) และดําเนินการไดในระดับนอยที่สุด 1 รายการ
(X=1.40) คือ การกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของบุคลากร สภาพที่เปนปญหามี 4 รายการ ไดแก
1) การจัดบุคคลเขาปฏิบัติงาน 2) การบังคับบัญชา 3) การกําหนดหนาที่รับผิดชอบ 4) การจัดทํา
แผนปฏิบัติงาน
ดานการนํา พบวาสภาพปจจุบัน โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางดําเนินการไดระดับนอย 3
รายการ (X = 1.66-2.04) และดําเนินการการไดในระดับนอยที่สุด 1 รายการ (X = 1.49) คือ การแกไข
ปญหาความขัดแยงของบุคลากร สภาพที่เปนปญหา 2 รายการ ไดแก 1) การแกปญหาความขัดแยง
ของบุคลากร 2) การตัดสินใจสั่งการ
ดานการควบคุม พบวาสภาพปจจุบัน โรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางดําเนินการไดในระดับ
ปานกลาง 1 รายการ (X = 2.67) คือ การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑที่กําหนด และดําเนิน
การไดในระดับนอย 2 รายการ (X = 1.63 และ 2.06) คือ การนําผลการประเมินไปปรับปรุงแกไขการ
ปฏิบัติงาน และการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง โดยสภาพที่เปนปญหาทั้ง 3 รายการ
ไดแก 1) การตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร
2) การนําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน 3) การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑที่กําหนดไว
หลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวาสภาพปจจุบันโรงเรียนที่เปน
กลุมตัวอยางดําเนินการไดในระดับนอย 1 รายการ (X =1.77) คือ การบริหารงานแบบโปรงใส และ
ดําเนินการไดในระดับนอยที่สุด 2 รายการ (X=1.13 และ 1.48) โดยเปนสภาพที่เปนปญหาทั้ง 3 ราย
การ ไดแก 1) การบริหารแบบมีสวนรวม 2) การบริหารงานแบบโปรงใส
3) โรงเรียนไดรับการ
กระจายอํานาจจากสวนกลาง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบวา สภาพปจจุบันโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยาง
ดําเนินการไดในระดับนอย 3 รายการ (X = 1.51-2.02) และดําเนินการไดนอยที่สุด 1 รายการ (X=1.49)
คือ การปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการฯ โดยเปนสภาพที่เปนปญหาทั้ง 4 รายการ ไดแก
1)
การปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2543 2) คณะกรรมการทําหนาที่กํากับสนับสนุนและสงเสริมการบริหารโรงเรียน 3) สัดสวนคณะ
กรรมการที่กําหนดในระเบียบ 4) การคัดเลือกประธาน การแตงตั้ง และระยะเวลาการดํารงตําแหนง

99

ตารางที่ 6 แสดงความเห็นของผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับปญหาและแนวทางการแกปญหา
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (n=374)
ปญหา
แนวทางการแกปญหา
1. ขาดความแนนอนและความชัดเจนจากรัฐบาล
1. เรงรัดใหมีการออกพระราชบัญญัติ กฏกระทรวงและ
และกระทรวงศึกษาธิการ ในการกระจายอํานาจ
ระเบียบตางๆ (กฏหมายลําดับรอง) ตามพระราชญญัติ
ใหโรงเรียนอยางแทจริง (n=60)
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (n=57)
2. ผูปกครองและชุมชนยังไมตระหนักและเห็น
2. จัดสรรงบประมาณและบุคลากรใหโรงเรียนอยาง
ความสําคัญตอการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน เพียงพอ (n=55)
มักปลอยใหเปนหนาที่ของโรงเรียนในการบริหารและ
จัดการศึกษา (n=43)
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความรู 3. รัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายและกรอบ
ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียน
ระยะเวลาที่ชัดเจนในการกระจายอํานาจการศึกษา
เปนฐาน (n=40)
(n=50)
4. โรงเรียนที่ผูบริหารและคณะกรรมการสถานศึกษา 4. ดําเนินการเรื่องเขตพื้นที่การศึกษาใหเรียบรอยเปน
ไมเขมแข็ง ประสบปญหาการบริหารและคุณภาพ
การดวน เพื่อเปนหนวยรับการกระจายอํานาจจาก
ของโรงเรียนตกต่ํา (n=39)
กระทรวงและกระจายอํานาจตอไปยังโรงเรียน (n=44)
5. บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
5. แกไขระเบียบเกี่ยวกับงบประมาณ การพัสดุ
ที่กําหนดไวกวางเกินไปไมชัดเจน ไมเกิดผลดี
บุคลากร ฯลฯ โดยกระจายอํานาจใหโรงเรียนปฏิบัติ
ในทางปฏิบัติ (n=35)
และตัดสินใจเองมากที่สดุ (n=40)
6. ผูบริหารและครูอาจารยคุนเคยกับวัฒนธรรม
6. สรางแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของ
การทํางานแบบคอยรับคําสั่งจากกรมตนสังกัด
ผูเกี่ยวของใหเกิดขึ้นในทุกโรงเรียน (n=34)
ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการบริหารจัดการตาม
สภาพของโรงเรียนและชุมชน (n=30)
7. โรงเรียนขนาดใหญและโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
7. จัดตั้งสถาบันหรือรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาเพื่อ
สวนใหญมีความมั่นใจวา จะบริการจัดการดวย
ใหความรู เทคนิคและประสบการณเกี่ยวกับการบริหาร
ตนเองได แตโรงเรียนขนาดเล็กและขาดแคลน กังวล โดยใชโรงเรียนเปนฐานแกผูบริหาร บุคลากรในโรงเรียน
วาจะไมสามารถบริหารจัดการดวยตนเองได(n=30) และคณะกรรมการสถานศึกษาอยางทั่วถึงเปนการ
เรงดวน (n=22)
8. กฏหมายและระเบียบที่เกี่ยวของยังคงควบคุม
8. คัดเลือกผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาและ
มิใหโรงเรียนไดมีโอกาสคิด ปฏิบัติและประเมิน
ผูบริหารโรงเรียนที่มีความรูความสามารถและภาวะผูนํา
ตนเองเทาที่ควร (n=28)
สูงเพื่อทําหนาที่ สําหรับผูบริหารที่ดอยสมรรถภาพควร
พัฒนาเรงดวนและจริงจัง (n=19)
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ปญหา

แนวทางการแกปญหา

9. บุคลากรไมเพียงพอ นอกจากงานสอนแลว
ยังมีงานพิเศษที่มอบหมายครูอาจารยไปปฏิบัติ
จํานวนมาก หากใหโรงเรียนรับผิดชอบทุกอยาง
ดวยตนเองเกรงวาจะกระทบตอการจัดการเรียน
การสอน (n=26)
10. ผูบริหารโรงเรียนมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการดวยตนเองของโรงเรียนนอย และขาด
ภาวะผูนําในการบริหาร (n=26)
11. บุคลากรในโรงเรียนขาดความรูและทักษะในการ
บริหารที่จําเปน เชนการวางแผนกลยุทธการจัดทํางบ
ประมาณแบบ PBB การทํางานเปนทีมการประกัน
คุณภาพ การตัดสินใจสั่งการ สารสนเทศการบริหาร
การควบคุมภายใน ฯลฯ (n=20)
12. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนแนวคิดที่
มาจากตางประเทศยังไมเหมาะสมกับวัฒนธรรมการ
ทํางานของโรงเรียนและกระทรวงศึกษาธิการใน
ปจจุบัน(n=16)
13. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มุงเนนการ
กระจายอํานาจใหโรงเรียน แตรัฐบาลกําลังดําเนินการ
ใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจเบ็ดเสร็จ ที่เรียกวา
การบริหารแบบบูรณาการหรือผูวา CEO (Chief
Executive Officer) ทั้งสองแนวทางอาจเกิดการ
ขัดแยงกัน (n=11)

9. สรางแบบจําลองหรือคูมือใหโรงเรียนปฏิบัติไดอยาง
ถูกตองเกี่ยวกับการบริหารจัดการดวยตนเอง (n=15)

10. จัดโครงการนํารองและใหโรงเรียนเขาโครงการ
เปนรุนตามความพรอม อาจใชเวลาถึง 10 ป ในการ
ใหทุกโรงเรียนเขาโครงการจนครบ (n=13)
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับสภาพปจจุบันและปญหาการบริหารโรงเรียน
ทั่วไป (n=6)
ประเด็นการวิเคราะห
สภาพปจจุบัน
1. ภารกิจการบริหารที่
ไดรับการกระจาย
อํานาจตามมาตรา 39
1.1 ดานวิชาการ
1. โรงเรียนไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการ
ดานวิชาการมากที่สุด (เมื่อเปรียบเทียบ
กับการบริหารงบประมาณ บุคลากรและ
บริหาร ทั่วไป) ทั้งการจัดการเรียนการสอน
และการวัดผล (n=6 )
2. โรงเรียนกําลังศึกษาและทดลองใช
หลักสูตรที่พัฒนาในระดับโรงเรียน มี
โครงการอบรมสัมมนาและโครงการที่
เกี่ยวของกับการใชหลักสูตรจํานวนมาก
(n=6 )
3.มีการดําเนินการจัดระบบประกัน
คุณภาพและมีการประเมินคุณภาพภายใน
(n=6 )
4. มีการสํารวจและจัดทําทะเบียน
แหลงเรียนรูในโรงเรียนและชุมชน
ทําเนียบภูมิปญญาทองถิ่น (n=3 )
1.2 ดานงบประมาณ 1. ทุกโรงเรียนใชงบประมาณที่ไดรับจาก
กรมตนสังกัดเปนรายรับหลักในการจัดทํา
แผนงาน/โครงการ บางโรงเรียนมีการ
สนับสนุน งบประมาณจากสมาคม
ผูปกครองและครู หรือสมาคมศิษยเกา
แตไมมากนัก (n=6 )

ปญหา

1.มีกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวของกับการ
จัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญในทุกโรงเรียน เชน การสอนแบบ
บูรณาการ โครงงาน แฟมสะสมผลงาน
ฯลฯ ปญหาที่ทุกโรงเรียนพบคือ
ครูสวนใหญไมเปลี่ยนวิธีสอน (n=6 )
2. มีโครงการพัฒนา สื่อ และเทคโนโลยี
การศึกษา ปญหาที่พบทุกโรงเรียนคือ
ขาดแคลนสื่อและเทคโนโลยี (n=3 )
3.การจัดทํารายงานการวิจัยในชั้นเรียน
นอย (n=1)

1. โรงเรียนยังไมมั่นใจเรื่องการจัดทํางบ
ประมาณแบบมุงเนนผลงาน(PBB) มี
โครงการจัดอบรมใหความรูแกครูและ
คณะกรรมการ สถานศึกษา (n=6 )
2. ทุกโรงเรียนระบุวางบประมาณที่ไดรับ
จัดสรรไมเพียงพอการโอนงบประมาณ
ขามหมวดรายจายไมสามารถจัดทําได
(เชนเปลี่ยนจากหมวดรายจายคา
สาธารณูปโภคเปนหมวดรายจายคา
วัสดุ) (n=6 )
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1.3 ดานบุคลากร

สภาพปจจุบัน
2. โรงเรียนสวนใหญระดมทรัพยากร โดย
การจัดกิจกรรมหารายได เชน ทอดผาปา
งานบอลล การจัดมหรสพ ฯลฯ (n=4 )
3. การบริหารการเงินสามารถจัดทํา
เอกสาร หลักฐานตางๆไดคอนขาง
เรียบรอย ถูกตอง (n=4 )
4. การบริหารพัสดุ สามารถจัดซื้อ-จัดหา
และจัดทําเอกสารที่ เกี่ยวของไดคอนขาง
สมบูรณ (n=2 )
5.มีบางโรงเรียนที่สามารถหาผลประโยชน
จากสินทรัพยที่อยูในความรับผิดชอบของ
โรงเรียน เชน คาเชาหอประชุม (n=1 )
1.โรงเรียนดําเนินการเรื่องทดลองปฏิบัติ
ราชการและเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจ
สั่งบรรจุได (กรมตนสังกัด) (n=6 )
2.โรงเรียนมีโครงการพัฒนาบุคลากร
โดยสงบุคลากรไปประชุมอบรม สัมมนา
ภายนอก หรือจัดประชุม อบรม สัมมนา
ภายใน โรงเรียน (n=6 )
3.โรงเรียนจัดทําทะเบียนประวัติ ขาราชการ
ครูและลูกจางประจํา มีการดําเนินการขอ
และจัดทําทะเบียน เครื่องราชอิสริยาภรณ
โดยมีงานธุรการหรืองานบุคลากรเปนผูรับ
ผิดชอบ (n=6)
4.มีการบันทึกเกี่ยวกับการมาปฏิบัติงาน
การลา และรายงานเปนประจํา(n=6 )

ปญหา

1. โรงเรียนทําการสํารวจความตองการ
บุคลากรทุกป แตยังคงมี ปญหาการ
ขาดแคลนบุคลากรบางสาขาวิชา เชน
คณิตศาสตร ฟสิกส เคมี ฯลฯ ขณะ
เดียวกันมีบุคลากรกลุมวิชาการงาน
อาชีพเกินเกณฑ (n=6 )
2. การประเมินบุคลากรเพื่อเลื่อน
ตําแหนงและเพิ่มคาจางยังเปนเรื่อง
ปกปดและเปดโอกาสใหผูมีสวน
เกี่ยวของรวมพิจารณานอย (n=5)
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1.4 ดานการบริหาร
ทั่วไป

สภาพปจจุบัน
5. มีการจัดทํารายงานเกี่ยวกับครูและ
ลูกจางประจําทุกป (n=4 )
6. โรงเรียนมีโครงการยกยองครูผูมีผลงาน
ดีเดน (n=2)
1.โรงเรียนจัดทําเอกสารสารสนเทศหรือ
เอกสารแนะนําโรงเรียน มีการรายงานสาร
สนเทศตามแบบรายงานการศึกษา (รศ.)
ทุกวันที่ 10 มิถุนายน และกําลังดําเนินการ
จัดทําสารสนเทศ ในคอมพิวเตอร โดยใช
โปรแกรม EIS (Education Information
System) ของกระทรวงศึกษาธิการ (n=6)
2.ทุกโรงเรียนมีการจัดตั้งสมาคมหรือชมรม
ผูปกครองและสมาคมหรือชมรมศิษยเกา
บางโรงเรียนมีการจัดตั้งเครือขายผูปกครอง
เพื่อแสวงหาความรวมมือ สนับสนุนการจัด
การศึกษาของโรงเรียน (n=6)
3.มีการนําคอมพิวเตอรมาใชสําหรับงาน
ธุรการ งานทะเบียน งานวัดผล (n=6)
4.มีการจัดทํามาตรฐาน การปฏิบัติงาน
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษา
(n=6 )
5. โรงเรียนมีโครงการและผูรับผิดชอบ
เกี่ยวกับงานประชาสัมพันธ (n=6 )
6. การรับนักเรียนเปนไปตามนโยบายและ
แผนที่กรมตนสังกัดกําหนด (n=4 )
7. โรงเรียนมีโครงการและผูรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการบํารุงรักษาอาคาร สถานที่
(n=4 )

ปญหา
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2 .หนาที่การบริหาร
2.1 การวางแผน

2.2 การจัดองคการ

สภาพปจจุบัน
1. โรงเรียนจัดทําแผนงาน/โครงการ โดย
ยึดนโยบายของกรมตนสังกัดเปนหลัก
(n=6 )

ปญหา
1. ในงานที่เกี่ยวของกับแผนปฏิบัติการ
มักระบุเสมอวางบประมาณและบุคลากร
ไมเพียงพอ (n=6 )
2.งาน/โครงการมักเกี่ยวของกับการ
บริหารจัดการตามปกติ(งานของฝาย
บริหาร ธุรการ วิชาการ บริการ ปกครอง
อาคารสถานที่)งบประมาณสําหรับ
พัฒนาการเรียนการสอนไดรับการจัดสรร
นอยกวา (n=6 )
3.การจัดทําแผนปฏิบัติการ แตงตั้งคณะ
กรรมการและหัวหนาหมวด/งาน
ดําเนินการ โดยมักยึดแผนงาน/โครงการ
เดิมเปนหลัก ไมคอย มีโครงการใหม
(n=3 )
4.มีการฝกอบรมครูเกี่ยวกับการจัดทํา
แผนกลยุทธและการจัดทํางบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน แตโรงเรียนไมมั่นใจ
วาเอกสารที่โรงเรียนจัดทําขึ้นถูกตองหรือ
ไม (n=2)
1. โรงเรียนขนาดเล็กและใหญมีประเภท
ของงานใกลเคียงกัน โรงเรียนขนาดเล็ก
และขนาดกลางประสบปญหาในการจัด
บุคลากร เขาปฏิบัติงาน มีงานบางอยาง
ที่ครูไมเคยศึกษามากอน เชน งานพัสดุ
งานแผนงาน ฯลฯ โรงเรียนตองสงครู ไป
อบรมหรือ สัมมนา หรือศึกษาดูงานกอน
แตงตั้งใหปฏิบัติงาน (n=6 )
2.โรงเรียนใหความสําคัญในการจัด
บรรยากาศ สิ่งแวดลอมและสิ่งอํานวย
ความสะดวกในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร (n=5 )
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สภาพปจจุบัน

ปญหา
3.แผนปฏิบัติงานมีรายละเอียดในขั้นตอน
การปฏิบัตินอยเกินไป มีความยากลําบาก
ในการตรวจสอบและประเมิน(n=4)

2.3 การนํา

2.4 การควบคุม

3. โรงเรียนใชวิธีสั่งการโดยใชคําสั่งและการ
ประเมินการปฏิบัติงานมากกวาการจูงใจ
หรือใหบุคลากรอาสาสมัครทํางาน (n=3 )
4. เมื่อมีปญหาขอขัดแยงของบุคลากร ถา
เปนเรื่องเล็กนอย ผูบริหารจะทําหนาที่ไกล
เกลี่ย หากเปนเรื่องใหญ เชนเกิดการ
ทะเลาะวิวาทหรือฟองรอง โรงเรียนรายงาน
ใหหนวยงานที่อยูเหนือโรงเรียนดําเนินการ
(n=2 )
1. มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับ
เกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพการศึกษา
โดยโรงเรียนประเมินตนเองและมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการจากสังกัดเดียวกัน
มาประเมิน (n=6 )

3. หลักการสําคัญของ 1. โรงเรียนไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการ
การบริหารโดยใช
เกีย่ วกับดานวิชาการและดานการบริหาร
โรงเรียนเปนฐาน
ทั่วไปคอนขางมาก (n=6 )
2. โรงเรียนไดรับมอบอํานาจในการใชจาย
งบประมาณและการรายงานที่เกี่ยวของกับ
การเงินงบประมาณ ตามที่กรมตนสังกัด
กําหนด (n=6 )
3.โรงเรียนไดรับมอบอํานาจการบังคับ
บัญชาขาราชการครูและลูกจางประจํา
งานสวนใหญเปนการควบคุมดูแลการ
ปฏิบัติงาน (n=6)

4.จัดทําพรรณนางาน (Job
Description) ไมชัดเจน บางโรงเรียน
ไมไดจัดทํา (n=3 )
1.โรงเรี ย นสื่ อ สารโดยการประชุ ม ใช
บันทึกขอความออกคําสั่งเปนลาย
ลั ก ษณ อั ก ษรเป น การสื่ อ สารทางเดี ย ว
มากกวาสื่อสารสองทาง (n=5 )
2. การตัดสินใจสั่งการหรือการริเริ่มใดๆ
มั ก เกิ ด จากตั ว ผู บ ริ ห ารและผู ช ว ยผู
บริหารโรงเรียน มากกวาเกิดจากความ
ตองการจําเปนของ หมวด/งาน (n=4 )
1. มีการรายงานผลการปฏิบัติตาม
โครงการ รายงานการมาปฏิบัติราชการ
รายงานหรื อ บั น ทึ ก การเข า สอนแต ไ ม
สม่ําเสมอและ ไมตอเนื่อง (n= 3 )
2. มีการนําผลการประเมินไปใชในการ
ปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน (n=2)
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สภาพปจจุบัน
4.โรงเรียนมักแตงตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทํางานในการปฏิบัติงานตางๆ
(n=4 )
4.คณะกรรมการสถาน 1.ทุกโรงเรียนมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ศึกษา ขั้นพื้นฐาน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ ฯ (n=6)

ปญหา

1. คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ไม
ครบถวน ตามระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการ ฯ สวนใหญทําหนาที่ใหคํา
ปรึกษา (n=6 )
2. มีการประชุมคณะกรรมการฯไม
สม่ําเสมอ กรรมการบางคนไมเขา
ประชุมเนื่องจากติดภารกิจอื่น (n=6 )

ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณเกี่ยวกับสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการ
ในการบริหารโรงเรียน (n=6)
ประเด็น
สภาพปจจุบัน
1. ภารกิจของ
โรงเรียน ที่ไดรับ
การกระจายอํานาจ
ตามมาตรา 39
1.1 ดานวิชาการ 1.โรงเรียนไดรับมอบหมายใหจัดทํา
หลักสูตรระดับโรงเรียนโดยให
สอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง
และเกณฑมาตรฐานหลักสูตร
(n=6 )
2.โรงเรียนมีภารกิจในการจัดการ
เรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญโดยจัดกระบวนการเรียนการ
สอนและการวัด ประเมินผลอยาง
หลากหลาย (n=6 )
3.เรื่องใหมที่โรงเรียนกําลังศึกษา
และทดลองปฏิบัติมีหลายเรื่อง เชน
การประกันคุณภาพ สื่อและ
เทคโนโลยี (n=6)

ปญหา

ความตองการ

1.บุคลากรยังขาดความรู
ความเขาใจและประสบ
การณในการจัดทําหลักสูตร
และการบริหารหลักสูตร
(n=6 )
2. ครูสวนใหญยังไมเปลี่ยน
วิธีการสอนเปนแบบเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ(n=6 )

1.โรงเรียนสามารถจัดทํา
และบริหารหลักสูตรได
(n=6 )

2. มีการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนที่
หลากหลาย(n=3 )

3. การวัดประเมินผลตาม
3. โรงเรียนสามารถวัดผล
สภาพจริงทําไดนอย (n=6 ) และเทียบโอนผลการเรียน
ได (n=3 )
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สภาพปจจุบัน

ปญหา
4. ระบบประกันคุณภาพ
ภายใน ถูกแยกออกจาก
งานบริหารโรงเรียนตามปกติ
(n=6 )
5. ครูสวนใหญยังไมไดทํา
วิจัยในชั้นเรียน(n=)

ความตองการ
4.มีการประกันคุณภาพ
และพัฒนา อยางตอเนื่อง
(n=6 )

5.มีการทําวิจัยในชั้นเรียน
เพื่อปรับปรุงการเรียน
การสอน(n=4)
6.โรงเรียนยังไมมีบทบาทใน 6. โรงเรียนเปนแหลงเรียน
การเสริมสรางความเขมแข็ง รูของชุมชนและโรงเรียน
ทางชุมชน(n=4)
ใชแหลงเรียนรูทั้งใน
และนอกโรงเรียน(n=2 )
1. โรงเรียนสามารถจัดตั้ง
1.2. ดานงบประมาณ 1. โรงเรียนยังไมใชผูตั้งงบ
1. โรงเรียนยังไมชํานาญ
ประมาณ เปนเพียงผูรับงบ
ในการทํา แผนกลยุทธและ งบประมาณ สอดคลอง
กับ กลยุทธของโรงเรียน
ประมาณมาบริหารจัดการ
แผนงบประมาณ ระยะ
(n=6 )
(n=6 )
ปานกลาง(MTEF)(n=6 )
2. งบประมาณที่ไดรับจัดสรรมัก 2. การเปลี่ยนหรือโอน
2. โรงเรียนจัดสรรงบ
ไมตรงความตองการและ
งบประมาณ ขามหมวด
ประมาณใหหนวยงาน
ไมเพียงพอ(n=4 )
ทําไดยาก(n=4 )
ภายในไดอยางเหมาะสม
และมีความยืดหยุนสูง
(n= 6)
3. การบัญชี การเงินและ
3. โรงเรียนสวนใหญรองบ
3. ระบบการเงิน-บัญชีมี
การพัสดุ มีระบบที่ตรวจ
ประมาณจัดสรรจากสวนกลาง มี ความซับซอนและไมเปน
สอบงาย และเบ็ดเสร็จที่
การหาผลประโยชนจากสินทรัพย ปจจุบัน (n=3 )
โรงเรียน(n=6 )
นอยมาก (n=6 )
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1.3 ดานบุคลากร

สภาพปจจุบัน
4. การจัดทําบัญชี และเอกสาร
การเงินสวนใหญเปนไปดวย
ความเรียบรอย(n=4 )

1. การบริหารบุคคลเปนอํานาจ
หนาที่ของหนวยงาน สวนกลาง
เกือบทั้งหมด(n=6 )

2. โรงเรียนมีบทบาทในการ
พัฒนาครู การประเมินเพื่อเลื่อน
ขั้นเงินเดือนและการจัดทํา
ขอมูล บุคลากร(n=6 )

ปญหา
4. การบริหารพัสดุมี
ขั้นตอนมากและมีชองวาง
ที่อาจทําใหเกิดการทุจริต
ไดงาย (n=6 )
5. ระเบียบการเงินและ
พัสดุ ปจจุบันทําใหสิ้น
เปลืองงบประมาณและ
ดอยประสิทธิภาพ(n=4 )
1. จํานวนบุคลากรและ
คุณสมบัติของบุคลากรไม
เหมาะสมกับโรงเรียน
เนื่องจากถูก กําหนดและ
ควบคุมจากสวนกลาง
(n=6 )
2. ขั้นตอนและวิธีการ
บริหารบุคคลมีความซับ
ซอนและยุงยาก การตัด
สินใจสั่งการไมเบ็ดเสร็จที่
โรงเรียน(n=6 )
3. บุคลากรทําเรื่องขอ
ยายทุกป เนื่องจากมีภูมิ
ลําเนาอยูตางจังหวัดหรือ
ตางอําเภอทําใหขาด
ความตอเนื่องใน การ
ทํางาน(n=4 )
4.เกิดการวิ่งเตนไปขอความ
ชวยเหลือจาก สวนกลาง
แทบทุกเรื่อง เนื่องจาก
อํานาจอนุมัติ หรือตัดสินใจ
ไมอยูที่โรงเรียน(n=3)

ความตองการ
4. โรงเรียนสามารถหา
ประโยชนจากสินทรัพย
และการระดมทรัพยากร
จากชุมชนไดเพียงพอ(n=6)

1.โรงเรียนสามารถวางแผน
อัตรากําลังที่เหมาะสมกับ
โรงเรียนได(n=6 )

2. โรงเรียนสามารถ
ดําเนินการรวมกับ เขต
พื้นที่การศึกษา ในการบรรจุ
แตงตั้ง การเลื่อนระดับปรับ
ตําแหนง การยาย การให
ออกจากราชการ(n=6 )
3. โรงเรียนสามารถดําเนิน
การเรื่องทะเบียนประวัติ
เครื่องราชอิสริยาภรณการ
ยกยองเชิดชูเกียรติครูที่มี
ผลงานดีเดนการประเมินผล
การปฏิบัติงาน การพัฒนา
บุคลากร(n=3)
4.โรงเรียนสามารถ
ดําเนินการทางวินัยแก
ขาราชการครูและบุคลากร
อื่นในโรงเรียนได(n=3 )
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ประเด็น

สภาพปจจุบัน

1.4 ดานการบริหาร
ทั่วไป

1.โรงเรียนมีประสบการณ และ
ความสามารถในการบริหาร
อาคารสถานที่พอสมควร(n=6 )

2. โรงเรียนมีการจัดทําแผนภูมิ
การบริหารโรงเรียน มีการออก
คําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมาย
ผูปฏิบัติงานตางๆในโรงเรียน
(n=6 )

3. ความรวมมือระหวางโรงเรียน
กับผูปกครองและศิษยเกาอยูใน
เกณฑดี(n=3 )

ปญหา
5. บุคลากรที่หยอนสมรรถ
ภาพ หรือมีปญหาความ
ประพฤติ โรงเรียนไม
สามารถจัดการได(n=2 )
1. โรงเรียนไมไดทําแผนที่
การศึกษา( School
Mapping) และไมมีแผน
การรับนักเรียน ตองรอ
นโยบายจากกรมตนสังกัด
(n=6)
2. การจัดระบบการ
บริหารและพัฒนาองคกร
ยังทําไดจํากัด ขาดการ
วิจัยเพื่อกําหนดนโยบาย
และขาดการวางแผน
ระยะยาวในการพัฒนา
(n=5)
3. โรงเรียนยังไมไดจัดทํา
ระบบการควบคุมภายใน
(n=5 )

4. มีการจัดทํามาตรฐานและ
4. โรงเรียนยังไมมีระบบ
ตัวบงชี้ตามเกณฑมาตรฐาน
การรายงานผลการ
ประกันคุณภาพการศึกษา(n=6 ) พัฒนาการศึกษาให
สาธารณชนทราบ(n=4)
5. มีการใชคอมพิวเตอรโทรศัพท
โทรสารเปนอุปกรณสํานักงาน
(n=6 )
6. โรงเรียนมีการจัดทําขอมูล
สารสนเทศ ตามแบบที่กรม
ตนสังกัดกําหนด(n=6 )

ความตองการ

1. การเตรียมการจัดการ
ศึกษานอกระบบและการจัด
การศึกษาตามอัธยาศัย
นอกเหนือจากการจัดการ
ศึกษาในระบบตามปกติ
(n=2)
2. การจัดทําแผนกลยุทธที่
เหมาะสม สามารถใชเปน
เครื่องมือในการกําหนดแผน
ปฏิบัติการได(n=2 )

3. ควรมีเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
ที่ถูกตอง เหมาะสม(n= 1 )
4. โรงเรียนรวมมือกับ
องคกรหรือสวนราชการ
อื่นในการจัดการศึกษา
รวมกัน(n=1)
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2.หนาที่การบริหาร
2.1 การวางแผน

สภาพปจจุบัน
7. โรงเรียนแตงตั้งผูปฏิบัติ
หนาที่ประชาสัมพันธของ
โรงเรียน และมีผลการปฏิบัติงาน
อยูในเกณฑพอใช(n=6)
8. โรงเรียนมีการรวมมือกับ
ชุมชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นและสวนราชการตางๆอยู
ในเกณฑดี(n=3 )

ปญหา

ความตองการ

1. โรงเรียนใชนโยบายของกรม
ตนสังกัดเปนหลักในการกําหนด
นโยบายระดับโรงเรียน (n=6 )

1. แผนปฏิบัติการมักเกิด
จากผูบริหารและหัวหนา
ฝาย/หมวด/งาน ขาด
ความ รวมมือจาก
บุคลากรอยางแทจริง
(n=5)
2. มีบอยครั้งที่การปฏิบัติ
งานไมเปนไป ตามแผน
ปฏิบัติการแตจะปรับ
เปลี่ยนไปตามสภาพ
การณ(n=4 )
3. ขาดการควบคุม การ
ตรวจสอบ และการราย
งานตามแผนปฏิบัติการ
อยางเครงครัด(n=2 )
1. มีบุคลากรเกินในบาง
หมวดวิชา และขาดใน
บางหมวดวิชา(n=6 )

1. การวิเคราะห สภาพ
ปจจุบันของโรงเรียน
อยาง ถูกตองและ กําหนด
เปนแผนกลยุทธที่สงผลตอ
การปฏิบัติอยางถูกตองและ
มีทิศทางชัดเจน (n=6 )
2. แผนสอดคลองกับ
การปฏิบัติและมีการ
ติดตาม ตรวจสอบปรับปรุง
อยางใกลชิด(n=5 )
3. มีการวางแผนดาน
ทรัพยากรบุคคลงบประมาณ
พัสดุไดอยางสอดคลอง
เหมาะสม(n=3 )

2. รูปแบบการเขียนโครงการและ
แผนปฏิบัติการยังคงยึดรูปแบบ
เดิมที่เนนการจําแนกรายการมาก
กวาเนนผลการปฏิบัติงาน(n= 5 )

2.2 การจัดองคการ

1. การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน
คํานึงถึงความรูความสามารถ
และประสบการณเปนสําคัญ
(n=4)

1. การกําหนดแผนภูมิ
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน
ไมซ้ํา ซอน และเอื้อ
ประโยชนตอการบริหารงาน
(n=6 )
2. บรรยากาศทางกายภาพ และ 2. บุคลากรบางสวนยอน 2. การกําหนดหนาที่
สภาพแวดลอมในโรงเรียนเอื้อตอ สมรรถภาพ ไมสามารถ
รับผิดชอบของบุคลากรที่
การปฏิบัติงานของบุคลากรใน
จัดใหทําการสอนหรือ
ชัดเจน ไมยุงยากซับซอน
เกณฑดี(n=3 )
ทํางานพิเศษใดๆ ได(n=5 งายตอการควบคุม(n=4)
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2.3 การนํา

สภาพปจจุบัน

1. การบริหารงานในโรงเรียนเนน
การควบคุมตรวจสอบมากกวา
การนําหรือการจูงใจ(n=5 )
2. มักใชการสื่อสารทางเดียว
โดยการใชเอกสาร (คําสั่ง
จดหมาย บันทึกขอความ)หรือ
การประชุม ทําใหบางครั้ง
ขาดความเขาใจอยางชัดเจน
เกี่ยวกับเปาหมายและงานของ
โรงเรียน (n=4 )

2.4 การควบคุม

ปญหา
ความตองการ
3. ไมมีบุคลากรเพียงพอ
หรือชํานาญเฉพาะทางใน
งานพิเศษตางๆ เชน งาน
พัสดุ งานโสตทัศนศึกษา
งานอนามัยโรงเรียน(n=2)
1. โรงเรียนยังไมมีระบบ 1. เนนการกระจายอํานาจ
จูงใจใหบุคลากรเต็มใจ
และการทํางานเปนทีม
และตั้งใจปฏิบัติงานอยาง (n=6 )
เต็มความสามารถ (n=4 )
2. ผูบริหารโรงเรียนยังไม
คุนเคยกับการตัดสินใจ
สั่งการแบบมีสวนรวมกับ
คณะกรรมการสถาน
ศึกษาและบุคลากรใน
โรงเรียน มักตัดสินใจตาม
ความคิดเห็นของตนเอง
(n=3 )
3. โรงเรียนยังไมสามารถ
แกไขปญหาบางอยาง
เชน การขัดแยงของ
บุคลากร การทําผิดทาง
วินัย(n=2)
4. ยังไมมีการกระจาย
ความรับผิดชอบ และการ
ตัดสินใจไปยังหนวยงาน
ภายในโรงเรียนอยาง
แทจริง (n=3 )
1. ขาดระบบการตรวจ
สอบ ติดตามการปฏิบัติ
งานของบุคลากรอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่อง
(n=5 )

2.การตัดสินใจสั่งการของ
ผูบริหารโรงเรียนเปนไป
อยางเหมาะสม เนนการมี
สวนรวมของผูเกี่ยวของ การ
ตัดสินใจสั่งการเบ็ดเสร็จที่
สถานศึกษามากที่สุด(n=5 )

1. เปรียบเทียบผลการ
ปฏิบัติกับเกณฑมาตรฐาน
อยางจริงจัง และใชผลการ
ประเมินสําหรับปรับปรุง
แกไข(n=4 )

112

ตาราง 8 (ตอ)
ประเด็น

3. หลักการสําคัญ
ของการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน

สภาพปจจุบัน
2. เนนการควบคุมโดยให
หัวหนาหมวด/งาน และการออก
คําสั่ง มีการตรวจวาปฏิบัติตาม
คําสั่งหรือไม(n=4)
1. บุคลากรในโรงเรียนรับทราบ
วาจะมีการปฏิรูปการบริหาร โดย
การกระจายอํานาจใหโรงเรียนรับ
ผิดชอบบริหารจัดการดวยตนเอง
มากที่สุด(n=6 )

2. บุคลากรสวนใหญไมแนใจวา
กระทรวงศึกษาธิการจะกระจาย
อํานาจใหโรงเรียนอยางจริงจัง
(n=6 )

4. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

1.มีการแตงตั้งคณะกรรมการโรง
เรียน ตามระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พ.ศ.2543 ครบทุกโรงเรียน แต
คณะกรรมการมีผลการปฏิบัติ
งานนอยมาก(n=6)

ปญหา

1. ขาดความชัดเจนใน
การปฏิบัติ เพราะการแก
ไขกฎหมายเพื่อให
โรงเรียนมีอํานาจหนาที่
เพิ่มขึ้นตามพ.ร.บ.
การศึกษา ยังไมแลวเสร็จ
(n=6 )
2. โรงเรียนขาดความ
เขาใจอยางถองแทถึงการ
บริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน(n=5 )

1. โรงเรียนเชิญคณะ
กรรมการเพื่อประชุมนอย
บางโรงเรียนไมเคยมีการ
ประชุม (n=4 )

ความตองการ
2. ระบบการตรวจสอบ
ติดตามการปฏิบัติงานที่เปน
สวนหนึ่งของการ
ปฏิบัติงานปกติ(n=3 )
1.มีการกระจายอํานาจให
โรงเรียนมากที่สุด และ
โรงเรียนกระจายไปยัง
หนวยงานภายในโรงเรียน
อยางทั่วถึง(n=4)

2. มีการบริหารงานแบบ
มีสวนรวมของผูเกี่ยวของ
ทั้งการวางแผนการปฏิบัติ
และการประเมินผล(n=4 )
3. การบริหารงานมีความ
โปรงใส ตรวจสอบได(n=3 )
1.คณะกรรมการมีสวน
รวมในการกํากับ สนับสนุน
และสงเสริมการบริหาร และ
จัดการศึกษาอยางแทจริง
(n=6 )

2. คณะกรรมการไมทราบ 2. การตัดสินใจสั่งการ
เบ็ดเสร็จที่โรงเรียนมาก
บทบาทหนาที่ชัดเจน
ที่สุด (n=6)
(n=3 )
3. ผูบริหารโรงเรียนยังคง
มีบทบาทมากกวาคณะ
กรรมการ (n=3 )
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ประเด็น
5. ความคิดเห็นอื่นๆ

สภาพปจจุบัน

ปญหา

ความตองการ
1. ควรมีการนําหลักการ
ธรรมาภิบาลหรือการ
บริหารจัดการที่ดี (Good
Governance) มาใชในการ
บริหารโรงเรียน (n=6)
2. โรงเรียนควรมีระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร
เพื่อใหการบริหารมี
ประสิทธิภาพ(n=6)
3. โรงเรียนควรมีระบบการ
ควบคุมภายในตามระเบียบ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
(n=6)
4. โรงเรียนควรเปนที่พึ่งทาง
วิชาการใหแกชุมชน(n=3 )
5. ตองการใหโรงเรียนเปน
องคกรเอื้อการเรียนรู
(Learning organization)
(n=2 )
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สภาพปจจุบัน
ลักษณะปญหา / ความตองการ
1. ดานวิชาการ
ดําเนินการไดในระดับนอย 8 รายการ ไดแก 1) แหลงเรียนรู มีปญหาในการจัดทําทะเบียนและการใช
1) แหลงเรียนรู
แหลงเรียนรู
2) สื่อและเทคโนโลยี
2) การประกันคุณภาพ มีปญหาในการดําเนินงานแยกจาก
3) การประกันคุณภาพ
การบริหารโรงเรียนตามปกติ มีความตองการพัฒนาคุณภาพ
4) หลักสูตร
การศึกษา
5) การเรียนรู
3) หลักสูตร มีความตองการในการจัดทําและบริหาร
6) การวิจัย
หลักสูตรไดโดยบุคลากรของโรงเรียนเอง
7) การสรางชุมชนใหเขมแข็งทางวิชาการ 4) การเรียนรู มีปญหาที่ครูไมเปลี่ยนวิธีจัดการเรียน
8) การวัดผลและการเทียบโอนผลการเรียน การสอน มีความตองการวิธีจัดการเรียนการสอนที่หลากหลาย
5) การวิจัยทางการสอน มีปญหาดานความรูความเขาใจ
ของบุคลากร มีความตองการทําวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น
6) การสงเสริมชุมชนใหเขมแข็งทางวิชาการ มีความ
ตองการใหชุมชนมาใชโรงเรียนเปนแหลงเรียนรู
7) การวัด ประเมิน เทียบโอนผลการเรียน มีปญหาเรื่อง
การประเมินตามสภาพจริงและการเทียบโอน ที่โรงเรียนยังไม
มีความรูเพียงพอ
2. ดานงบประมาณ
ดําเนินการไดในระดับนอย 9 รายการ ไดแก 1) การระดมทรัพยากร มีปญหาในการระดมจากองคกร
1) การระดมทรัพยากร
ตางๆ ไดนอย มักรองบประมาณ
2) การบริหารการบัญชี
2) การบริหารบัญชี ยังคงใชบัญชีแบบเดิม มีความตองการ
3) การบริหารการเงิน
บริหารบัญชีแบบพึงรับพึงจาย มีปญหาระบบบัญชีซับซอน
4) การเบิกจายงบประมาณ
และไมเปนปจจุบัน
5) การหารายได
3) การบริหารการเงิน ระเบียบการเงินซับซอน ยุงยาก และ
6) การบริหารพัสดุ
ไมคลองตัว
7) การจัดสรรงบประมาณภายในโรงเรียน 4) การเบิกจายงบประมาณ มีปญหาเรื่องการเปลี่ยนหรือ
8) การตรวจสอบติดตามและรายงานผล
โอนงบประมาณ ตามความตองการจําเปนของโรงเรียน
9) การวางแผนกลยุทธและ MTEF และ
ซึ่งทําไดยาก
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ลักษณะปญหา / ความตองการ
ดําเนินการไดระดับนอยที่สุด 3 รายการ คือ
1) การรายงานผลงานประจําป
5) การบริหารพัสดุ มีปญหาที่ระเบียบ ทําใหไมสะดวก
2) การโอนงบประมานขามหมวด
ในการจัดซื้อจัดจาง มีขั้นตอนและชองวางที่อาจทําให
3) การหาประโยชนจากสินทรัพย
เกิดการทุจริตไดงาย
6) การตรวจสอบติดตามงบประมาณ มีปญหาเรื่อง
การรายงานที่ไมเปนปจจุบัน
7) การจัดตั้งงบประมาณ มีความตองการจัดตั้ง
งบประมาณสอดคลองกับกลยุทธของโรงเรียนและการจัดทํา
งบประมาณระยะปานกลาง
8) การรายงานผลการใชจายงบประมาณ มีความ
ตองการระบบการรายงานที่รวดเร็วและถูกตองมากขึ้น
9) การโอนงบประมาณ มีปญหาทําไดยากโรงเรียนไมมี
อํานาจ
10) การหาผลประโยชนจากสินทรัพย มีความตองการ
หาประโยชนจากสินทรัพยไดมากขึ้น

3. ดานการบริหารงานบุคคล
ดําเนินการไดระดับปานกลาง 3 รายการ คือ
1) การพัฒนาบุคลากร
2) การประเมินผลปฏิบัติงาน
3) การยกยองเชิดชูเกียรติ
ดําเนินการไดในระดับนอย 6 รายการ ไดแก
1) การทําแผนอัตรากําลัง
2) การยาย
3) การเปลี่ยนแปลงตําแหนง
4) การกําหนดตําแหนง
5) เครื่องราชอิสริยาภรณ
6) วินัย
ดําเนินการไดในระดับนอยที่สุด 7 รายการ
ไดแก
1) การบรรจุแตงตั้ง

1) การจัดทําแผนอัตรากําลัง มีปญหาที่โรงเรียนไมมี
อํานาจในการวางแผนอัตรากําลัง
2) การยายบุคลากร มีปญหาเรื่องบุคลากรขอยายออก
ทําใหขาดบุคลากรและการทํางานอยางตอเนื่อง
3) การเปลี่ยนแปลงตําแหนง มีความตองการ
เปลี่ยนแปลงตําแหนงใหเหมาะสมกับสภาพการทํางาน
4) การกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ มีความตองการ
ดําเนินการรวมกับเขตพื้นที่การศึกษา
5) เครื่องราชอิสริยาภรณ มีความตองการในการขอและ
จัดทําทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ
6) การดําเนินการทางวินัย มีความตองการจัดการได
เบ็ดเสร็จในระดับโรงเรียน
7) การประเมินเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ มี
ความตองการรวมประเมินกับเขตพื้นที่การศึกษาและ
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2)
3)
4)
5)
6)
7)

สภาพปจจุบัน
การเกลี่ยอัตรากําลัง
การลาศึกษาตอ
การอุทธรณรองทุกข
ทะเบียนประวัติ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
การออกจากราชการ

4. ดานการบริหารทั่วไป
สภาพที่ดําเนินการไดในระดับนอย 15
รายการ ไดแก
1) มาตรฐานและตัวชี้วัด
2) เครือขายการศึกษา
3) อาคารสถานที่
4) ประชาสัมพันธ
5) เครื่องใชสํานักงาน
6) แผนกลยุทธ
7) การจัดการศึกษารวมกับชุมชน
8) การพัฒนาองคกร
9) การวิจัยทางการบริหาร
10) การจัดการศึกษา 3 ระบบ
11) การรับนักเรียน
12) สารสนเทศ

ลักษณะปญหา / ความตองการ
กระทรวงศึกษาธิการ
8) การบรรจุแตงตั้ง มีความตองการดําเนินการรวมกับ
เขตพื้นที่การศึกษา
9) การเกลี่ยอัตรากําลัง มีปญหาขาดแคลนและเกินใน
บางสาขาวิชา
10) การลาศึกษาตอ มีความตองการอนุมัติโดยผูบริหาร
โรงเรียน
11) การอุทธรณรองทุกข มีความตองการดําเนินการให
แลวเสร็จในระดับเขตพื้นที่การศึกษา
12) ทะเบียนประวัติ มีความตองการดําเนินการแลวเสร็จ
ในระดับโรงเรียน
13) การออกจากราชการ มีความตองการดําเนินงาน
รวมกับเขตพื้นที่การศึกษา
1) การรวมมือกับเครือขายการศึกษา มีความตองการ
จัดตั้งเครือขายผูปกครองและองคกรอื่นๆ
2) นวัตกรรมและเทคโนโลยี มีปญหาดานการขาดแคลน
สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา มีความตองการเทคโนโลยี
ที่ทันสมัย
3) การพัฒนาองคการ มีปญหาดานการพัฒนาองคกร
ที่ไมเปนระบบและขาดความตอเนื่อง
4) การวิจัยทางการบริหาร มีปญหาขาดการวิจัยเพื่อ
พัฒนานโยบายและการบริหาร
5) การจัดการศึกษา 3 ระบบ มีความตองการจัดการ
ศึกษานอกเหนือจากการจัดการศึกษาในระบบตามปกติ
6) การรับนักเรียน มีปญหาที่ตองปฏิบัติตามที่สวนกลาง
กําหนดมีความตองการแผนการรับนักเรียนรวมกับเขตพื้นที่
การศึกษา
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13) การยุบรวมโรงเรียน
14) การรายงาน
15) การควบคุมภายใน
สภาพที่ดําเนินการไดในระดับนอยที่สุด 3
รายการ ไดแก
1) สํามะโนผูเรียน
2) การพานักเรียนไปนอกสถานที่
3) การจัดการศึกษารวมกับองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น

5. ดานการวางแผน
ดําเนินการไดในระดับนอยทั้ง 3 รายการ
ไดแก
1) การวางแผนทรัพยากร
2) การวิเคราะหสภาพปจจุบันขององคกร
3) การกําหนดเปาหมายนโยบายและกลยุทธ

6. ดานการจัดองคการ
ดําเนินการไดในระดับปานกลาง 1 รายการ คือ
1) การจัดบรรยากาศและสิ่งแวดลอม
ดําเนินการไดในระดับนอย 3 รายการ ไดแก
1) แผนปฏิบัติงาน
2) การบังคับบัญชา
3) การจัดบุคคลเขาปฏิบัติงาน

ลักษณะปญหา / ความตองการ
7) สารสนเทศเพื่อการบริหาร มีความตองการ
เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม
8) การยุบรวมโรงเรียน มีความตองการเสนอขอมูลและ
ดําเนินการรวมกับเขตพื้นที่การศึกษา
9) รายงานการบริหารโรงเรียน มีปญหาการรายงาน
ตอสาธารณชนยังทําไดนอย
10) ระบบการควบคุมภายใน มีปญหายังไมไดจัดทํา
ระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการ
ตรวจเงินแผนดิน
11. การจัดทําสํามะโนผูเรียน มีปญหายังไมไดจัดทํา
12) การพานักเรียนไปนอกโรงเรียน มีความตองการ
ดําเนินการโดยโรงเรียนอนุมัติไดเอง
13) การรวมมือกับหนวยงานอื่นจัดการศึกษา มีความ
ตองการจัดการศึกษารวมกับองคกรอื่นๆ
1) การวางแผนดานทรัพยากร มีความตองการดําเนิน
การไดถูกตองและเหมาะสมกับความตองการจําเปน
2) การวิเคราะหองคการ มีความตองการวิเคราะหได
อยางถูกตองและเปนแผนที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน
3) การกําหนดเปาหมาย นโยบาย และกลยุทธ มี
ปญหาที่ตองทําแผนตามนโยบายของกรมตนสังกัด และยึด
รูปแบบเดิม
1) การทําแผนปฏิบัติงาน มีความตองการปฏิทินและ
รายละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
2) การบังคับบัญชา มีปญหาในการเนนการสั่งการ โดย
ไมมีรายละเอียดการปฏิบัติชัดเจน
3) การจัดบุคลากร มีปญหาบุคลากรบางสวนหยอน
สมรรถภาพไมสามารถมอบหมายงานไดอยางเหมาะสม
บุคลากรไมเพียงพอ
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ดําเนินการไดระดับนอยที่สุด1 รายการ คือ
1) การกําหนดหนาที่รับผิดชอบของงาน
7. การนํา
ดําเนินการไดในระดับนอย 3 รายการไดแก
1) การสื่อสาร
2) การจูงใจ
3) การตัดสินใจสั่งการ
ดําเนินการไดในระดับนอยที่สุด 1 รายการ คือ
1) การจัดการความขัดแยง
8. ดานการควบคุม
ดําเนินการไดในระดับปานกลาง 1 รายการ คือ
1) การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ
มาตรฐาน

ดําเนินการไดในระดับนอย 2 รายการ ไดแก
1) การตรวจสอบติดตาม
2) การนําผลประเมินไปใชปรับปรุง แกไขการ
ปฏิบัติงาน
9. หลักการสําคัญของการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน
ดําเนินการไดในระดับนอย 1 รายการ คือ
1) การบริหารแบบโปรงใสตรวจสอบได
ดําเนินการไดในระดับนอยที่สุด 2 รายการ
ไดแก
1) การกระจายอํานาจ
2) การบริหารแบบมีสวนรวม

ลักษณะปญหา / ความตองการ
4) การกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบ มีความตองการ
รายละเอียดเปนลายลักษณอักษร

1) การตัดสินใจสั่งการ มีความตองการตัดสินใจสั่งการ
ในรูปองคคณะบุคคลและการบริหารแบบมีสวนรวม
2) การแกปญหาความขัดแยง มีความตองการดําเนินการ
เบ็ดเสร็จในระดับโรงเรียน

1) การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติกับเกณฑ มีความ
ตองการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติการเกณฑอยางจริงจัง
และตอเนื่อง
2) การตรวจสอบติดตามอยางเปนระบบ มีปญหาขาด
ระบบการติดตามอยางสม่ําเสมอ มีความตองการใหการ
ติดตามเปนสวนหนึ่งของการปฏิบัติงานตามปกติ
3) การนําผลการประเมินไปปรับปรุงงาน มีความ
ตองการปรับปรุงการบริหารโรงเรียนอยางตอเนื่อง
1) การบริหารแบบโปรงใส มีความตองการระบบการ
บริหารโรงเรียนแบบโปรงใสตรวจสอบได
2) การกระจายอํานาจ มีปญหาที่โรงเรียนไดรับมอบ
อํานาจเพียงบางสวน มีความตองการรับการกระจาย
อํานาจมากที่สุด
3) การบริหารแบบมีสวนรวม มีความตองการบริหารงาน
แบบมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทั้งการวางแผน การปฏิบัติ
การประเมินผล
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10. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน
ดําเนินการไดในระดับนอย 3 รายการ คือ
1) สัดสวนตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสีย
2) การคัดเลือก แตงตั้งและวาระการดํารง
ตําแหนง
3) การทําหนาที่ของกรรมการชวยใหการ
ตัดสินใจเบ็ดเสร็จที่โรงเรียน
ดําเนินการไดระดับนอยที่สุด 1 รายการ คือ
1) การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการ
ครบถวน

ลักษณะปญหา / ความตองการ
1) สัดสวนตัวแทนคณะกรรมการ มีความตองการ
ตัวแทนของผูมีสวนไดสวนเสียอยางแทจริงและตั้งใจ
ปฏิบัติหนาที่
2) การคัดเลือก การแตงตั้ง ระยะเวลาของคณะ
กรรมการ มีความตองการปรับปรุงใหเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน
3) บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ มีความตองการ
ปรับปรุงใหมีความชัดเจน เหมาะสม ปฏิบัติได

ข. สภาพปจจุบันและประสบการณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนใน
โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
จุดประสงคของการวิจัยขั้นตอนนี้
เปนการศึกษาสภาพปจจุบันในการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน
และการศึกษาประสบการณของโรงเรียนที่เขาโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียน เกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยการสอบถามความคิดเห็นผูบริหารโรงเรียน
วิเคราะหเอกสาร การสัมภาษณกลุม ผลการวิเคราะหขอมูล ปรากฏดังตอไปนี้
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ตารางที่ 10 จํานวนโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียนที่ตอบแบบสอบถาม จําแนกตามภาคและสังกัด
ภาค
กรุงเทพมหานคร ภาคกลาง ภาคใต ภาคตะวันออก ภาคเหนือ
รวม
สังกัด
เฉียงเหนือ
กรุงเทพมหานคร 5
สปช.
2
กรมสามัญศึกษา 4
เทศบาล
เอกชน(สช.)
2
ตชด.
กรมศาสนา
รวม
13

50
17
3
5
75

21
13
2
3
1
40

31
26
6
2
1
66

33
12
2
2
49

5
137
72
13
14
2
243

จากการแจกแจงความถี่
จากการตอบแบบสอบถามของผูบริหารโรงเรียนโครงการปฏิรูป
การเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน ที่รวมโครงการจนถึงระยะสุดทาย จํานวน 243 โรงเรียน มีผูตอบ
แบบสอบถามและสามารถใชวิเคราะหไดจํานวน 243 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 โดยบริบทของโรงเรียน
สวนใหญอยูในเขตภาคกลาง (รอยละ 30.87) สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
(รอยละ 56.38) ที่ตั้งของโรงเรียนอยูนอกเขตอําเภอเมือง (รอยละ 68.72) อายุของโรงเรียน ระหวาง
41-80 ป (รอยละ 40.74) จํานวนนักเรียน 1-500 คน (รอยละ 47.74) ระยะเวลาที่โรงเรียนดําเนินการ
ปฏิรูปนอยกวา 1 ป (รอยละ 76.43) และจัดการศึกษาระดับอนุบาล-ป.6 (รอยละ 44.86)
ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ตั้งแตเริ่มตน
โครงการจนถึงวันที่ตอบแบบสอบถาม วิเคราะหไดดังตารางที่ 11
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ตารางที่ 11 แสดงผลการวิเคราะหเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน (n = 243)
รายการ
ดานวิชาการ
1. โรงเรียนสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนไดและมีการ
ปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาอยางตอเนื่อง
2. โรงเรียนสามารถสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียนและมีการ
แสวงหาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนอยางเปนระบบสอดคลองและเพียงพอ
ตอการจัดการเรียนการสอน
3. โรงเรียนสามารถพัฒนาและ ใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียน
การสอนและการบริหารได
4. โรงเรียนดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งการวิจัยใน
ชั้นเรียนและการวิจัยการบริหารโรงเรียน
5. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญและมีวิธีจัดการ
เรียนรูที่หลากหลาย
6. โรงเรียนสามารถจัดทําหลักสูตรและบริหารหลักสูตรได
7. โรงเรียนสามารถดําเนินการวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนได
8. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ
มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการเรียนรู
ดานงบประมาณ
1. โรงเรียนสามารถบริหารการเงินไดเรียบรอยทั้งกระบวนการ (การเบิกเงิน
จากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การนําสงเงิน)
2. โรงเรียนสามารถบริหารการบัญชีไดทั้งกระบวนการ(การจัดทําบัญชี
การเงิน การจัดทําทะเบียน ทางการเงิน การจัดทํารายงานและงบทางการเงิน
การจัดทําแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และ รายงาน)
3. โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาได ทั้งการ
ระดมทุนการศึกษา การบริหารกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา การจัดสวัสดิการ
เพื่อการศึกษา การจัดการทรัพยากรที่หามาได
4. โรงเรียนสามารถตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพการใชจาย
งบประมาณภายในโรงเรียนได

สภาพปจจุบัน
X
S.D.
3.46

0.19

3.27

0.44

2.90

0.30

1.94

0.52

1.80

0.36

1.59
1.32
1.08

0.22
0.45
0.35

3.88

0.28

3.79

0.35

3.71

0.5

3.60

0.40
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ตารางที่ 11 (ตอ)
รายการ
5. โรงเรียนสามารถรายงานผลการดําเนินงาน ผลการใชจายงบประมาณ
ประจําป โดยแสดงผลผลิตและผลลัพธไปยังหนวยงานระดับเหนือสถาน
ศึกษาได
6. โรงเรียนสามารถบริหารพัสดุได อยางเปนระบบและเกิดความเรียบรอย
[การวางแผนจัดหาพัสดุ การกําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ
การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุ
(จัดซื้อ-จัดจาง) การควบคุมดูแลบํารุงรักษา และจําหนายพัสดุ]
7. โรงเรียนสามารถหารายไดและผลประโยชนตางๆ ดวยตนเอง เชน การจัด
มหรสพ ทอดผาปา แขงขันกีฬาฯลฯ
8. การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณภายในโรงเรียนเปนไปตามแผน
ปฏิบัติการประจําปและตรงกับประเภทและรายการที่ไดรับจัดสรร
9. โรงเรียนสามารถโอนงบประมาณประเภทตางๆ
(เชนเปลี่ยนจากคา
ครุภัณฑเปนคาสาธารณูปโภค) โดยผูบริหารโรงเรียนเปนผูอนุมัติ
10. โรงเรียนสามารถจัดหาผลประโยชนจากสินทรัพยที่อยูในความรับผิดชอบ
ของโรงเรียนได เชน ที่ดิน สิ่งกอสราง ครุภัณฑ ฯลฯ
11. โรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหกับหนวยงานภายใน
โรงเรียนไดอยางเหมาะสม
12. โรงเรียนสามารถจัดตั้งงบประมาณได โดยการจัดทําแผนกลยุทธและ
งบประมาณระยะปานกลาง (MTEF) ผานความเห็นชอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
ดานบุคลากร
1. โรงเรียนสามารถรวบรวมขอมูล ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอเรื่อง
การเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มคาจางแกขาราชการครูและลูกจางในโรงเรียนได
2. โรงเรียนสามารถดําเนินการขอและจัดทําทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ
ใหแกขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนได
3. โรงเรียนสามารถวางแผนและดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาได
4. โรงเรียนสามารถดําเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงตําแหนงหนาที่ของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอตอหนวยงานที่บังคับบัญชา
เหนือโรงเรียนได

สภาพปจจุบัน
X
S.D.
3.48
0.36

3.43

0.36

3.24

0.49

3.19

0.47

1.16

0.28

1.70

0.33

1.63

0.39

1.05

0.41

3.84

0.39

3.83

0.31

3.78

0.41

3.55

0.25
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ตารางที่ 11 (ตอ)
รายการ
5. โรงเรียนสามารถดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติ ผูมีผลงานดีเดนและ
คุณงามความดีได
6. โรงเรียนสามารถดําเนินการเรื่องการอุทธรณและการรองทุกขของ
ขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนได
7. โรงเรียนสามารถเสนอความเห็นและขอมูลตอหนวยงานที่บังคับบัญชา
เหนือโรงเรียน เกี่ยวกับการยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได
8. โรงเรียนสามารถอนุญาตใหขาราชการครู บุคลากร ลาศึกษาตอได โดย
ความเห็นชอบของหนวยงานบังคับบัญชาเหนือโรงเรียน
9. โรงเรียนสามารถจัดทําและแกไขทะเบียนประวัติขาราชการครูและ
บุคลากรได
10. โรงเรียนสามารถประเมินความตองการอัตรากําลังและจัดทําแผน
อัตรากําลังดวยตนเองได
11. โรงเรียนสามารถดําเนินการสรรหา บรรจุ แตงตั้งและดําเนินการเรื่อง
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการโดยความเห็นชอบของหนวยงานตนสังกัดได
12. โรงเรียนสามารถดําเนินการเรื่องวินัยและการลงโทษขาราชการครูและ
บุคลากรในโรงเรียนได
13. โรงเรียนสามารถกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนได
14. โรงเรียนสามารถดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยความเห็นชอบของหนวยงานตนสังกัดได
15. โรงเรียนสามารถดําเนินการเรื่องการออกจากราชการของครูและบุคลากร
ไดโดยผูบริหารโรงเรียนเปนผูอนุมัติ
16. โรงเรียนสามารถประเมินขาราชการครูเพื่อรับใบอนุญาตและขอตอ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได

สภาพปจจุบัน
X
S.D.
2.98
0.33
2.97

0.35

2.75

0.40

1.57

0.58

1.36

0.44

1.20

0.23

1.19

0.38

1.19

0.37

1.13

0.44

1.12

0.27

1.09

0.31

1.01

0.22
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ตารางที่ 11 (ตอ)
รายการ
ดานการบริหารทั่วไป
1. โรงเรียนสามารถวางแผน ดําเนินงาน และปรับปรุงการประชาสัมพันธ
ดวยตนเอง
2. โรงเรียนมีการรวมมือกับเครือขายทางการศึกษา (ผูปกครอง กลุม
โรงเรียน สมาคม ชมรม ที่เกี่ยวกับการศึกษา) ในการแสวงหา ความรวมมือ
ในการสนับสนุนงานการศึกษาของโรงเรียน
3. โรงเรียนมีการบํารุงรักษา ดูแลและพัฒนา อาคารสถานที่ และสภาพ
แวดลอมใหอยูในสภาพ ที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมและพรอมที่จะใช
ประโยชนเสมอ
4. โรงเรียนสามารถวางแผนและอนุมัติเกี่ยวกับการพานักเรียนไปนอก
สถานศึกษาดวยตนเอง
5. โรงเรียนมีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัยสําหรับ
การบริหารและพัฒนาการศึกษา เชน เครื่องใชสํานักงาน เครื่องมือ
นําเสนองาน ฯลฯ
6. โรงเรียนมีการจัดระบบการบริหารและการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรที่
ทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
7. โรงเรียนสามารถจัดระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการเรียน
การสอนไดอยางเหมาะสม มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
8. โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานและดัชนีชี้วัด ผลการปฏิบัติงานแตละดาน
และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานนั้น
9. โรงเรียนสามารถประสานความรวมมือกับหนวยราชการสวนภูมิภาคในการ
จัดและพัฒนาการศึกษา รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการจัด
และพัฒนาการศึกษารวมกัน
10. โรงเรียนสามารถใหคําแนะนํา ปรึกษา สงเสริม สนับสนุน รวมมือใน
การจัดการศึกษารวมกับ บุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา
11. โรงเรียนไดรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนใหสาธารณชน
รับทราบ

สภาพปจจุบัน
X
S.D.
3.96

0.48

3.95

0.38

3.91

0.47

3.87

0.28

3.84

0.36

3.77

0.37

3.76

0.40

3.55

0.27

3.44

0.53

3.18

0.37

2.60

0.43
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12. โรงเรียนจัดทําแผนกลยุทธที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน มีทิศทาง
การพัฒนาที่ชัดเจนและมีแผนปฏิบัติการประจําปที่เปนกรอบในการ
บริหารงาน อยางมีคุณภาพ
13 . โรงเรียนมีการทําการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน เปนงานวิจัยเพื่อ
การบริหารโรงเรียน
14 . โรงเรียนสามารถเสนอขอมูลโรงเรียน เพื่อตองการเปลี่ยนสภาพหรือ
ยุบรวมไปยังหนวยงานตนสังกัด เพื่อตัดสินใจได
15. โรงเรียนมีการสํารวจสํามะโนผูเรียนและวางแผนเกี่ยวกับแผนที่การศึกษา
(School Mapping)
16 . โรงเรียนมีแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนเองและสามารถดําเนินการ
รับนักเรียนโดยสอดคลองกับโรงเรียนในพื้นที่เดียวกัน
17. โรงเรียนมีการจัดระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑวิธีการที่สํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินกําหนด
18. โรงเรียนสามารถศึกษาความตองการของผูเรียนและทองถิ่นในการจัด
การศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย และโรงเรียนสามารถ
ดําเนินการจัดการศึกษาไดทั้ง 3 ระบบ
ดานการวางแผน
1. โรงเรียนสามารถวิเคราะหสภาพปจจุบันขององคกรไดอยางถูกตองและ
รูวาจะตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาอะไรบาง
2. โรงเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย นโยบาย มาตรการและกลยุทธการ
ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม
3. โรงเรียนสามารถวางแผนดานทรัพยากร (บุคคล,งบประมาณ วัสดุ
ครุภัณฑ ) ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
ดานการจัดองคการ
1. มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกและมีการ
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด
2. การจัดทําแผนปฏิบัติงานมีความเหมาะสมทําใหการปฏิบัติงานมีระบบ
ขั้นตอนที่ชัดเจนไมซ้ําซอน
3. การจัดบุคคลเขาปฏิบัติงานในโรงเรียนเปนไปดวยความเหมาะสม

สภาพปจจุบัน
X
S.D.
2.46

0.41

2.22

0.39

1.65

0.27

1.63

0.55

1.59

0.45

1.15

0.26

1.10

0.37

4.20

0.30

3.90

0.33

3.76

0.43

4.31

0.33

4.20

0.48

3.99

0.39
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4. การกําหนดหนาที่รับผิดชอบของงาน(Job Description)มีความชัดเจน
5. การตัดสินใจสั่งการเปนไปอยางเหมาะสม เนนการมีสวนรวมของ
ผูเกี่ยวของในการตัดสินใจ และการตัดสินใจสั่งการในเรื่องตางๆ เบ็ดเสร็จ
ที่โรงเรียนมากที่สุด
ดานการนํา
1. เมื่อมีปญหาความขัดแยงของบุคลากร โรงเรียนสามารถแกไขความ
ขัดแยงนั้นไดเรียบรอย ไมตองสงใหหนวยงานเหนือสถานศึกษาชวยแกไข
2. การสื่อสารภายในโรงเรียนมีหลายชองทาง ทําใหบุคลากรในโรงเรียนมี
ความเขาใจซึ่งกันและกัน ทราบเปาหมายและวิธีการดําเนินการชัดเจน
3. การบังคับบัญชามีการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน และมีการ
ปฏิบัติตามอยางเครงครัด
4. โรงเรียนสามารถจูงใจใหบุคลากรเต็มใจ และตั้งใจปฏิบัติงานอยาง
เต็มความสามารถ
ดานการควบคุม
1. โรงเรียนมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑที่กําหนดไว เชน
เกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพ เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา
เกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ฯลฯ
2. โรงเรียนไดนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน
อยางตอเนื่อง
3. โรงเรียนมีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร
อยางเปนระบบ สม่ําเสมอและตอเนื่อง
ดานหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
1. โรงเรียนไดรับการกระจายอํานาจจากสวนกลางใหสามารถบริหาร
งานดวยตนเองไดมากที่สุด และโรงเรียนไดกระจายอํานาจไปทั้งองคกร
(ใหหนวยงานในโรงเรียนรับผิดชอบและตัดสินใจเองไดตามความ
เหมาะสม)
2. โรงเรียนบริหารงานแบบมีสวนรวม เปดโอกาสใหคณะกรรมการ
โรงเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการ
วางแผนปฏิบัติและประเมินผล
3. โรงเรียนบริหารงานแบบโปรงใส สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา
บรรยากาศการทํางานเปนไปแบบไวใจซึ่งกันและกัน

สภาพปจจุบัน
X
S.D.
3.65
0.40
3.56

0.38

3.38

0.27

3.36

0.43

3.19

0.52

2.74

0.40

3.54

0.45

3.08

0.37

2.73

0.38

3.22

0.46

3.11

0.40

2.76

0.34
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ดานคณะกรรมการโรงเรียน
1. การคัดเลือกประธาน การแตงตั้งและระยะเวลาการดํารงตําแหนง
มีความเหมาะสมแลว
2. คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 อยางครบถวนและ
เกิดผลในทางปฏิบัติเปนรูปธรรม
3. คณะกรรมการทําหนาที่กํากับ สนับสนุน และสงเสริมการบริหารงานของ
โรงเรียน และมีสวนชวยใหการตัดสินใจสั่งการเบ็ดเสร็จที่โรงเรียน
อยางแทจริง
4. คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนของผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholders) ในการจัดการศึกษาที่แทจริง สัดสวนคณะกรรมการที่
กําหนดในระเบียบมีความเหมาะสม

สภาพปจจุบัน
X

S.D.

2.96

0.37

1.99

0.37

1.63

0.22

1.44

0.53

จากตารางที่ 11
ผลการวิเคราะหแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน
ตามความเห็นของผูบริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียน มีดังนี้
ดานวิชาการ สภาพที่ดําเนินการไดปานกลาง คือ การจัดระบบประกันคุณภาพภายใน (X=3.46)
การสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู (X=3.27) สภาพที่ดําเนินการไดนอย ไดแก การวิจัยเพื่อพัฒนาการ
บริหารโรงเรียน (X=1.94) การจัดกระบวนการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ (X=1.80) การจัดทําและ
บริหารหลักสูตรสถานศึกษา (X=1.59) สภาพที่ดําเนินการไดนอยที่สุด คือ การจัดกิจกรรมใหชุมชนมีความ
เขมแข็งทางวิชาการ (X=1.08) และการวัดผลประเมินผลเทียบโอนผลการเรียน (X=1.32)
ดานงบประมาณ สภาพที่ดําเนินการไดมาก คือ การบริหารการเงิน (X=3.88) การบริหารการ
บัญชี (X=3.79) การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา (X=3.71) สภาพที่ดําเนินการไดปาน
กลาง ไดแก การรายงานผลการดําเนินการและผลการใชจายเงินงบประมาณ (X=3.48) การบริหารงาน
พัสดุ (X=3.43) การหารายไดของโรงเรียน (X=3.24) สภาพที่ดําเนินการไดนอย ไดแก การโอนงบประมาณ
ประเภทตาง ๆ (X=1.70) การหาประโยชนจากสินทรัพย (X=1.63) สภาพที่ดําเนินการไดนอยที่สุด ไดแก
การจัดตั้งงบประมาณ (X=1.05)
ดานบุคลากร สภาพที่ดําเนินการไดมาก คือ การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
(X=3.84) การขอและจัดทําทะเบียนเครื่องราชอิสริยาภรณ (X=3.83) สภาพที่ดําเนินการไดปานกลาง คือ
การยกยองเชิดชูเกียรติบุคลากร (X=2.98) การดําเนินการเรื่องการอุทธรณและการรองทุกข (X=2.97) การ
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เสนอความเห็นเรื่องการยายบุคลากร (X=2.75) สภาพที่ดําเนินการไดนอย ไดแก การอนุญาตใหบุคลากร
ลาศึกษาตอ (X=1.57) สภาพที่ดําเนินการไดนอยที่สุด 3 ลําดับแรก คือ การประเมินขาราชการครูเพื่อรับใบ
อนุญาตและขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได (X=1.01) การออกจากราชการของครูและบุคลากร
(X=1.09) การเกลี่ยอัตรากําลังบุคลากร (X=1.12)
ดานการบริหารทั่วไป สภาพที่ดําเนินการไดมาก 3 ลําดับแรก คือ การดําเนินงานประชาสัมพันธ
(X=3.96) การรวมมือกับเครือขายทางการศึกษา (X=3.95) การบํารุงรักษาและดูแลอาคารสถานที่
(X=3.91) สภาพที่ดําเนินการไดปานกลาง คือ การประสานงานกับบุคคลและองคกรที่เกี่ยวของ (X=3.44)
การใหคําแนะนําและรวมงานกับหนวยงานอื่นในการจัดการศึกษา (X=3.18)การรายงานผลการพัฒนาการ
ศึกษาตอสาธารณชน(X=2.60) สภาพที่ดําเนินการไดนอยคือการวางแผนกลยุทธ (X=2.46) การวิจัยเพื่อ
การบริหารโรงเรียน (X=2.22) การเสนอขอมูลเพื่อยุบรวมโรงเรียน (X=1.65) สภาพที่ดําเนินการไดนอย
ที่สุด ไดแก การศึกษาความตองการและการจัดการศึกษา 3 ระบบในหนึ่งโรงเรียน (X=1.10) การจัดระบบ
การควบคุมภายใน (X=1.15) การมีแผนการรับนักเรียน (X=1.59)
ดานการวางแผน เปนสภาพที่ดําเนินการไดมากทั้ง 3 รายการ ไดแก การวิเคราะหสภาพองคกร
(X=4.20) การกําหนดเปาหมาย นโยบาย และกลยุทธ (X=3.90) การวางแผนทรัพยากร (X=3.76)
ดานการจัดองคการ ดําเนินการไดมากในเรื่องการจัดบรรยากาศและสภาพแวดลอม (X=4.31)
การจัดทําแผนปฏิบัติงาน (X=4.20) การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน (X=3.99) การกําหนดหนาที่ความรับ
ผิดชอบ (X=3.65) สภาพที่ดําเนินการไดปานกลาง คือ การแกปญหาความขัดแยงของบุคลากร (X=3.38)
การสื่อสาร (X=3.36) การบังคับบัญชา (X=3.19) การจูงใจบุคลากร (X=2.74)
ดานการควบคุม
ดําเนินการไดมากในการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑที่ตั้งไว
(X=3.54) ดําเนินการไดปานกลางเรื่องการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากร (X=2.73) และการนําผล
การประเมินไปใชปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน (X=3.08)
ดานหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดําเนินการไดปานกลาง 3 เรื่อง ไดแก การ
กระจายอํานาจ (X=3.22) การบริหารแบบมีสวนรวม (X=3.11)
การบริหารงานโปรงใสตรวจสอบได
(X=2.76)
ดานคณะกรรมการโรงเรียน สภาพที่ดําเนินการไดปานกลางคือ เรื่องการคัดเลือกประธาน การ
แตงตั้งและการดํารงตําแหนงเหมาะสม (X=2.96)
การปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
(X=1.99) หนาที่คณะกรรมการโรงเรียน (X=1.63) สภาพที่มีความเหมาะสมนอย คือ สัดสวนของคณะ
กรรมการ (X=1.44)
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ในการวิเคราะหเอกสารของโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในโครงการโรงเรียนปฏิรูป
การเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน เอกสารที่นํามาใชในการวิเคราะห ไดแก
1. เอกสารแผนการดําเนินงานระยะที่ 1 ประกอบดวย ขอมูลพื้นฐานของโรงเรียน สภาพการ
บริหารโรงเรียนกอนเขาโครงการ
ความคาดหวังจากการเขารวมโครงการ แผนการดําเนินงานตาม
ความเห็นของโรงเรียนเอง
2. เอกสารรายงานผลการดําเนินงานระยะที่ 1 ประกอบดวย ผลการดําเนินงานที่เกี่ยวกับการ
ปฏิรูปการเรียนรู การปรับเปลี่ยนการสอนของครู การบริหารแบบมีสวนรวม การประกันคุณภาพการ
ศึกษาและความสําเร็จที่โรงเรียนไดรับตามแผนการดําเนินงานระยะที่ 1
รวมทั้งขอเสนอแนะในการ
ดําเนินงานระยะที่ 2
3. เอกสารแผนการดําเนินงานระยะที่ 2 ประกอบดวย แผนการดําเนินงานเกี่ยวกับการปฏิรูปการ
เรียนรู การพัฒนาบุคลากรและการปฏิรูปการสอน การปฏิรูปการบริหารโรงเรียน การประกันคุณภาพ
ภายในและการเตรียมการขยายผลโครงการ
4. เอกสารรายงานผลการดําเนินงานระยะที่ 2 ประกอบดวย ผลการดําเนินงาน ในระยะที่ 2
เกี่ยวกับการปฏิรูปการเรียนรู การปฏิรูปการสอน การปฏิรูปการบริหาร การประกันคุณภาพภายใน
ความพรอมในการขยายผลโครงการและสรางเครือขายปฏิรูปโรงเรียน รวมทั้งความพรอมในการรับการ
ประเมินภายนอก
เนื่องจากในระยะเวลาที่เก็บรวบรวมขอมูลในเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2544 มีโรงเรียนที่สงเอกสาร
ไมครบทั้ง 4 ฉบับ และไมไดรวมประชุม สัมมนาระยะที่ 2 จํานวน 7 โรงเรียน ดังนั้นเอกสารสําหรับ
การวิเคราะหที่ครบสมบูรณทั้ง 4 ฉบับ จาก 243 โรงเรียน รวม 972 ฉบับ โดยมีประเด็นการวิเคราะห
และจํานวนโรงเรียนที่มีขอมูลดังกลาว ขั้นตอนการวิเคราะหเอกสาร มีดังนี้
1. อานเอกสารทั้ง 972 ฉบับ
2. นับจํานวนเอกสารที่มีขอมูลตรงกับประเด็นที่ตองการวิเคราะห แลวแจกแจงความถี่ในแบบ
วิเคราะหเอกสาร ตามตารางที่ 12
3. ศึกษาขอมูลในเอกสารโดยละเอียด แลวแจกแจงในตารางบันทึกขอมูลการวิเคราะห โดยใช
เกณฑตอไปนี้
0
หมายถึง
ไมไดดําเนินการหรือไมมีรายการนั้น
1
หมายถึง
ดําเนินการไดนอยที่สุดหรือมีรายการนั้นนอยที่สุด
2
หมายถึง
ดําเนินการไดนอยหรือมีรายการนั้นนอย
3
หมายถึง
ดําเนินการไดปานกลางหรือมีรายการนั้นปานกลาง
4
หมายถึง
ดําเนินการไดมากหรือมีรายการนั้นมาก
5
หมายถึง
ดําเนินการไดมากที่สุดหรือมีรายการนั้นมากที่สุด
ผลการวิเคราะหเอกสาร ของทั้ง 243 โรงเรียนโดยการแสดงความถี่ และคารอยละ มีดังนี้
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ตารางที่ 12 แสดงจํานวนเอกสารที่มีขอมูลสําหรับการวิเคราะหตามรายการวิเคราะห
รายการวิเคราะห
1. ดานวิชาการ
2. ดานงบประมาณ
3. ดานบริหารงานบุคคล
4. ดานบริหารทั่วไป
5. ดานการวางแผน
6. ดานการจัดองคการ
7. ดานการนํา
8. ดานการควบคุม
9. ดานการกระจายอํานาจ
และการมีสวนรวม
10. ดานคณะกรรมการ
โรงเรียน

เอกสารแผนฯ
ระยะที่ 1
243
230
243
170
-

เอกสารผลฯ
ระยะที่ 1
243
188
238
243
190
160

เอกสารแผนฯ
ระยะที่ 2
243
200
243
243
204
150
243

เอกสารผลฯ
ระยะที่ 2
243
207
102
243
243
211
160
243

-

-

190

223

-

243

243

243

จากตารางที่ 12 จํานวนเอกสารที่มีขอมูลสําหรับการวิเคราะห ตามรายการวิเคราะหดานวิชาการ
มีเนื้อหาครบทั้ง 243 โรงเรียน ในเอกสารทั้ง 4 ฉบับ สําหรับดานงบประมาณ ไมมีโรงเรียนใดมีขอมูล
ในเอกสารแผนการดําเนินงานระยะที่ 1
แตในเอกสารผลการดําเนินงานระยะที่ 1 มีเนื้อหาเกี่ยวกับ
งบประมาณ 188 โรงเรียน ในเอกสารแผนการดําเนินงานระยะที่ 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับงบประมาณ 200
โรงเรียน และในเอกสารผลการดําเนินงานระยะที่ 2 มีเนื้อหาเกี่ยวกับงบประมาณ 207 โรงเรียน
สําหรับรายการวิเคราะหดานบริหารงานบุคคล
มีเนื้อหาปรากฏเฉพาะเอกสารรายงานผลการ
ดําเนินงานระยะที่ 2 เทานั้น สวนเอกสารอีก 3 รายการ ไมมีขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สวนรายการวิเคราะหดานอื่นๆ มีจํานวนเอกสารในตารางที่ 12 ดังกลาวขางตนแลว

131

ตารางที่ 13 แสดงผลการวิเคราะหเอกสารรายงานแผนและผลการดําเนินงานของโรงเรียน
โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน (n = 243)
ดาน
1. ดานวิชาการ

รายการ

0
1. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
77
31.7%
2. จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปน
สําคัญ
3. การวัดผล ประเมินผล
เทียบโอนผลการเรียน
4. การใชสื่อ เทคโนโลยีการศึกษา
5. จัดและใชแหลงเรียนรูในและ
นอกโรงเรียน
6. การวิจัยในชั้นเรียน

18
7.4%
102
42.0%
7. การสรางความเขมแข็งทาง
140
วิชาการใหชุมชน
57.6%
2. ดานงบประมาณ 1. จัดตั้งงบประมาณไดเองโดยทํา
170
แผนกลยุทธและกรอบงบประมาณ 70.0%
ระยะปานกลาง
2. การใชจายเงินเปนไปตามแผน
54
ปฏิบัติการ
22.0%
3.การจั ด ทํ า บั ญ ชี แ ละรายงาน
ครบถวนถูกตอง
4. การจัดซื้อจัดจางเรียบรอย
เปนระบบโปรงใส
5. การหาประโยชนจากสินทรัพย
159
ของโรงเรียน
65.4%

ระดับการปฏิบัติ/สภาพความเปนจริง
1
2
3
4
96
70
39.5% 28.8%
40
22
90
77
37.4% 31.6% 16.4% 9.0%
48
55
140
22.6% 57.6% 19.8%
51
35
157
14.4% 64.6% 21.0%
28
83
39
75
16.0% 30.9% 34.1% 11.6%
94
47
38.6% 19.4%
81
22
33.3% 9.1%
42
31
17.2% 12.8%
39
16.0%
15
6.1%
13
5.3%
84
34.6%

44
18.2%
66
27.1%
80
32.9%
-

79
32.6%
121
49.7%
101
41.6%
-

17
6.9%
22
9.1%
49
20.2%
-

5
14
5.6%
-

10
4.3%
19
7.8%
-
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ตารางที่ 13 (ตอ)
ดาน

รายการ

3.ดานบริหารงาน 1.โรงเรียนจัดทําแผนอัตรา
บุคคล
กําลังเอง
2. โรงเรียนบรรจุ/แตงตั้ง
ขาราชการครูได
3.การดูแลกํากับใหบุคลากร
ปฏิบัติตามกฎระเบียบ ขอบังคับ
และจรรยาบรรณ
4. การพัฒนาบุคลากร
5. การยาย โอน
6. การประเมินบุคลากร
7. การดําเนินการทางวินัย
4. ดานการ
บริหารทั่วไป

1. การจัดทําสารสนเทศเพื่อการ
บริหารโรงเรียน
2. การจัดทําแผนกลยุทธและ
แผนปฏิบัติการ
3. การวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียน
4. การพัฒนาองคกร
5. งานสารบรรณ

0
243
100%
243
100%
-

243
100%
220
90.5%
17
7.0%
22
9.1%
5
2.1%
-

6. เครือขายผูปกครอง สมาคมฯ
ชมรมฯ
7. การบริหารอาคารสถานที่

-

8. การประชาสัมพันธ

-

-

ระดับการปฏิบัติ/สภาพความเปนจริง
1
2
3
4
-

5
-

-

-

-

-

-

42
17.2%

53
21.8%

148
61.0%

-

-

13
5.3%
-

46
18.9%
-

87
35.8%
-

69
28.4%
--

28
11.6%
-

11
4.5%
23
9.5%

147
60.5%
-

85
35.0%
-

-

-

-

-

8
3.3%
56
23.0%
51
20.9%
6
2.5%
-

30
12.3%
170
70.0%
110
45.3%
95
39.1%
57
23.5%
39
16.0%
59
24.3%
42
17.3%

139
57.2%
-

66
27.2%
-

-

60
24.7%
90
37.0%
88
36.2%
66
27.2%
96
39.5%
113
46.5%

-

-

47
19.3%
68
28.0%
83
34.2%
30
12.3%
48
19.8%

-

10
4.1%
14
5.8%
30
12.3%

-

30
12.3%
45
18.5%
44
18.1%
10
4.1%
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ตารางที่ 13 (ตอ)
ดาน
5.ดานการ
วางแผน

6. การจัดองคการ

7. การนํา

8. การควบคุม

รายการ
1. การวิเคราะหสภาพปจจุบันของ
องคกร
2. การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
เปาประสงค
3. การวางแผนดานทรัพยากร

0
-

1. การจัดคนเขาปฏิบัติงาน

-

2. การปรับโครงสรางองคกรและ
การปรับปรุงแผนภูมิการปฏิบัติ
งานใหคลองตัวขึ้นมีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น
3. การกําหนดหนาที่และงาน
รับผิดชอบชัดเจน
1. การจูงใจใหบุคลากรเต็มใจ
ทํางาน
2. การตัดสินใจเบ็ดเสร็จที่โรงเรียน
เนนการมีสวนรวมในการคิดและ
ตัดสินใจ
3. มีการสื่อสารภายในองคกร
ใหเขาใจตรงกันอยางชัดเจน
4. การแกไขความขัดแยงทําได
เรียบรอยภายในโรงเรียน
1. การตรวจสอบติดตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร
2. การประกันคุณภาพและ
การประเมินภายใน
3. ระบบการควบคุมภายใน

-

4. การใชผลการประเมิน
ไปปรับปรุงงาน

8
3.3%
160
65.8%
4
1.6%
243
100%
-

ระดับการปฏิบัติ/สภาพความเปนจริง
1
2
3
4
5
7
50
186
2.9% 20.6% 76.5%
12
191
40
4.9% 78.6% 16.5%
26
48
117
52
10.7% 19.8% 48.1% 21.4%
8
25
105
75
30
3.3% 10.3% 43.2% 30.9% 12.3%
20
34
81
108
8.2% 14.0% 33.3% 44.5%

24
9.9%
23
9.5%
83
34.2%

40
16.5%
80
32.9%
-

96
39.5%
140
57.6%
-

75
30.8%
-

-

-

-

27
11.1%
60
24.7%
43
17.7%
21
8.6%
-

55
22.6%
70
28.8%
91
37.5%
30
12.3%
-

87
35.8%
84
34.6%
80
32.9%
152
62.5%
-

48
19.8%
25
10.3%
29
11.9%
40
16.5%
-

26
10.7%
-

30
12.3%

63
25.9%

94
37.0%

37
15.2%

11
4.5%

-

-
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ตารางที่ 13 (ตอ)
ดาน
9. หลักการสําคัญ
ของการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน

10. คณะกรรมการ
โรงเรียน

รายการ
1. โรงเรียนไดรับการกระจาย
อํานาจจนบริหารจัดการดวย
ตนเองได
2. โรงเรียนบริหารโดยมีสวนรวม
จากทุกฝายอยางแทจริง
3. บรรยากาศการทํางานเปนไป
ดวยความไววางใจ การบริหาร
โปรงใส สามารถตรวจสอบได
1. ตั้งคณะกรรมการโรงเรียน

0
-

-

-

2. กรรมการทําหนาที่กํากับ
สนับสนุน และสงเสริมการทํางาน
ของโรงเรียนอยาง
แทจริง
3. คณะกรรมการโรงเรียนประชุม
40
สม่ําเสมอ และบอย ๆ
16.5%
4. คณะกรรมการโรงเรียนรวมคิด
รวมทํา รวมประเมินผลการดําเนิน
งานของโรงเรียน

ระดับการปฏิบัติ/สภาพความเปนจริง
1
2
3
4
34
49
160
13.9% 20.2% 65.9%

5
-

44
18.1%
10
4.1%

108
44.5%
47
19.4%

63
25.9%
141
58.1%

28
11.5%
34
13.9%

-

-

-

-

-

50
20.6%

108
44.5%

85
34.9%

-

243
100%
-

203
83.5%
46
18.9%

-

-

-

-

82
33.8%

85
34.9%

30
12.4%

-

11
4.5%
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จากตารางที่ 13
ผลการวิเคราะหการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนโดยการวิเคราะหเอกสาร ปรากฏผลดังนี้
ดานวิชาการ
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา สวนใหญดําเนินการไดนอยที่สุด (รอยละ 39.5) การจัดการเรียนรู
โดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ สวนใหญดําเนินการไดนอยที่สุด (รอยละ 37.4) โดยมีโรงเรียนที่ดําเนินการ
ไดมาก (รอยละ 9) และดําเนินการไดมากที่สุด (รอยละ 5.6) การวัดผลประเมินผล เทียบโอนผลการเรียน
สวนใหญดําเนินการไดนอย (รอยละ 57.6) การใชสื่อเทคโนโลยีการศึกษา สวนใหญดําเนินการไดนอย
(รอยละ 64.6) การจัดและใชแหลงเรียนรูในและนอกโรงเรียน สวนใหญดําเนินการไดมาก (รอยละ 34.1)
สําหรับการวิจัยในชั้นเรียนและการสรางความเขมแข็งทางวิชาการใหชุมชน
สวนใหญไมไดดําเนินการ
(รอยละ 42 และ 57.6 ตามลําดับ)
ดานงบประมาณ
โรงเรียนสวนใหญไมไดดําเนินการเรื่องการจัดตั้งงบประมาณไดเอง โดยทําแผนกลยุทธและกรอบ
งบประมาณระยะปานกลาง (รอยละ70) และการหาประโยชนจากสินทรัพยของโรงเรียน (รอยละ65.4)
เรื่องที่โรงเรียนสวนใหญดําเนินการไดปานกลาง ไดแก การใชจายเงินใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการ (รอยละ
32.6) การจัดทําบัญชีและรายงานครบถวนถูกตอง (รอยละ 49.7) การจัดซื้อจัดจางเรียบรอยเปนระบบ
โปรงใส (รอยละ 41.6)
ดานบริหารงานบุคคล
โรงเรียนสวนใหญยังไมไดดําเนินการเรื่องการจัดทําแผนอัตรากําลังเอง (รอยละ100) การบรรจุ
แตงตั้งขาราชการครู (รอยละ100) การยายโอน (รอยละ100) และการดําเนินการทางวินัย (รอยละ 90.5)
เรื่องที่ดําเนินการไดนอยคือ การประเมินบุคลากร (รอยละ 60.5) เรื่องที่ดําเนินการไดปานกลาง ไดแก
การดูแลกํากับใหบุคลากรปฏิบัติตามกฏ ระเบียบ ขอบังคับและจรรยาบรรณ (รอยละ 61) และการ
พัฒนาบุคลากร (รอยละ 35.8)
ดานการบริหารทั่วไป
เรื่องที่โรงเรียนสวนใหญดําเนินการไดนอย ไดแก การจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ (รอยละ
70) การวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียน (รอยละ 45.3) การพัฒนาองคกร (รอยละ 39.1) เรื่องที่ดําเนินการได
ปานกลาง ไดแก การจัดทําสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน (รอยละ 57.2) งานสารบรรณ (รอยละ36.2 )
การบริหารอาคารสถานที่ (รอยละ 39.5) และการประชาสัมพันธ (รอยละ 46.5) เรื่องที่ดําเนินการไดมาก
คือ เครือขายผูปกครอง สมาคมฯ ชมรมฯ (รอยละ 34.2)
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ดานการวางแผน
สวนใหญดําเนินการไดระดับปานกลาง 3 เรื่อง คือ
การวิเคราะหสภาพปจจุบันขององคกร
(รอยละ76.5) การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค (รอยละ 78.6) และการวางแผนดานทรัพยากร
(รอยละ 48.1)
ดานการจัดองคการ
โรงเรียนสวนใหญดําเนินการไดมาก ในการปรับโครงสรางองคกร และปรับปรุงแผนภูมิการปฏิบัติ
งานใหคลองตัวขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น (รอยละ 44.5) สําหรับเรื่องที่โรงเรียนสวนใหญดําเนินการไดระดับ
ปานกลาง ไดแก การจัดคนเขาปฏิบัติงาน (รอยละ 43.2)
และการกําหนดหนาที่และงานรับผิดชอบ
รวมกัน (รอยละ 39.5)
ดานการนํา
โรงเรียนสวนใหญดําเนินการไดระดับปานกลาง เรื่องการจูงใจใหบุคลากรเต็มใจทํางาน (รอยละ
57.6) การสื่อสารภายในองคกรใหเขาใจตรงกันอยางชัดเจน (รอยละ 35.8) การแกไขความขัดแยงได
เรียบรอยภายในโรงเรียน (รอยละ 34.6) เรื่องที่โรงเรียนสวนใหญไมไดดําเนินการคือ การตัดสินใจเบ็ดเสร็จ
ที่โรงเรียนเนนการมีสวนรวมในการคิดและตัดสินใจ (รอยละ 65.8)
ดานการควบคุม
โรงเรียนสวนใหญปฏิบัติไดระดับปานกลาง
เรื่องการประกันคุณภาพและการประเมินภายใน
(รอยละ62.5) การใชผลการประเมินไปปรับปรุงงาน (รอยละ37) เรื่องที่ดําเนินการไดนอยคือการตรวจสอบ
ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร (รอยละ32.9) สําหรับเรื่องที่ไมมีโรงเรียนใดดําเนินการ คือ ระบบการ
ควบคุมภายใน (รอยละ 100)
ดานหลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
โรงเรียนสวนใหญปฏิบัติไดระดับปานกลาง
เรื่องโรงเรียนไดรับการกระจายอํานาจ จนบริหาร
จัดการดวยตนเองได (รอยละ 65.9)
และบรรยากาศการทํางานเปนไปดวยความไววางใจ การบริหาร
โปรงใส สามารถตรวจสอบได (รอยละ 58.1) เรื่องที่ดําเนินการไดนอยคือ โรงเรียนบริหารโดยมีสวนรวม
จากทุกฝายอยางแทจริง (รอยละ 44.5)
ดานคณะกรรมการโรงเรียน
ทุกโรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการโรงเรียน (รอยละ 100) เรื่องที่ดําเนินการไดปานกลาง คือ คณะ
กรรมการโรงเรียนรวมคิดรวมทํา รวมประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน (รอยละ 34.9) การที่คณะ
กรรมการทําหนาที่กํากับสนับสนุน และสงเสริมการทํางานของโรงเรียนอยางแทจริงทําไดนอย (รอยละ44.5)
สวนเรื่องที่ทําไดนอยที่สุดคือ คณะกรรมการโรงเรียนประชุมสม่ําเสมอและบอยๆ (รอยละ 83.5)
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ผลการสัมภาษณกลุมผูบริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสัมภาษณกลุม (Focus Group Interview)
เลือกกลุม
ตัวอยางสําหรับการใหสัมภาษณโดยวิธีการสุมตัวอยางอยางงาย จากผูบริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียน
ปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน 250 คน ไดจํานวนกลุมตัวอยาง 4 ภาค ๆละ 10 คน แตในการ
สัมภาษณมีผูเขารวมสัมภาษณจริง 37 คน รายละเอียด ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 14

กําหนดการและจํานวนผูบริหารโรงเรียนที่รวมสัมภาษณกลุม

ภาค

วัน เดือน ป

กลางและ กทม.

4 ตุลาคม 2544

ใต

11 ตุลาคม2544

ตะวันออก
เฉียงเหนือ
เหนือ

จํานวนผูบริหาร
เวลา
สถานที่
โรงเรียนที่เขารวม
สัมภาษณกลุม (คน)
13.00-16.00 โรงแรมปริ้นซพาเลซ กรุงเทพฯ
10

18 ตุลาคม 2544

13.00-16.00 โรงแรมบี พี แกรนด
ทาวเวอร สงขลา
13.00-16.00 โรงแรมโฆษะ ขอนแกน

8
10

25 ตุลาคม 2544

13.00-16.00 โรงแรมดิเอมเพรส เชียงใหม

9

ขั้นตอนการสัมภาษณกลุม มีดังนี้
1. ผูบริหารที่รวมใหสัมภาษณกลุม เขานั่งประจําที่ที่จัดไวให การจัดที่นั่งเปนลักษณะการประชุม
โตะกลม เพื่อใหเห็นหนาผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด ผูวิจัยจัดทําแผนผัง (Plan)ที่นั่งแลวมอบใหผูดําเนินการ
สัมภาษณ (Moderators)
2. ผูดําเนินการชี้แจงจุดประสงคการสัมภาษณกลุม แนะนําตนเอง แนะนําผูชวยผูดําเนินการและ
ผูจดบันทึกการสัมภาษณ และใหผูบริหารโรงเรียนแนะนําตนเอง
3. ผูดําเนินการถามผูบริหารโรงเรียนตามประเด็นที่เตรียมไว
โดยพยายามกระตุนใหผูบริหาร
โรงเรียนเหลานั้น รวมกันแสดงความคิดเห็นและขอมูลตางๆ และสรุปประเด็นการสัมภาษณทีละขอไปจน
จบทุกประเด็นคําถาม
ผูวิจัยจดบันทึกขอมูลและใชเครื่องบันทึกเสียงขณะที่ทําการสัมภาษณกลุม
เพื่อใชเปนขอมูล
สําหรับการวิเคราะหในขั้นตอนตอไป
ผูวิจัยศึกษาสาระที่ไดจากการบันทึกการสัมภาษณกลุม และสรุปเปนภาพรวมของแตละประเด็น
ดังนี้
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1. สภาพการบริหารโรงเรียนกอนการเขาโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียน ซึ่งตองบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
โรงเรียนในโครงการสวนใหญยังไมมีการกระจายอํานาจในการบริหารเทาที่ควร การทํางานเปนทีม
ยังมีไมมากนัก การบริหารสวนใหญยังยึด กฎ ระเบียบเปนเกณฑ การบริหารยังเปนชนิดสั่งการจากบน
ลงลางมากกวาการกระจายความรับผิดชอบใหแตละสวนขององคกรสามารถตัดสินใจสั่งการไดเอง ผูบริหาร
ยังเปนศูนยอํานาจขององคกรอยู ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยูกับโครงสราง วิธีบริหาร และระเบียบของแตละสังกัดดวย
2. การเตรียมการสําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
เตรียมความพรอมของบุคลากร โดยการศึกษาดวยตนเอง การไปประชุม อบรม สัมมนาและ
ศึกษาดูงานในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารและครูบางคนศึกษาตอในระดับที่สูงขึ้นสําหรับ
การพัฒนาความรูและทักษะการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน บุคลากรสวนใหญยังไมเขาใจเกี่ยวกับการ
บริหารตามแนวคิดนี้ รูปแบบการใหความรูและทักษะขึ้นอยูกับสถานภาพและสิ่งแวดลอมของโรงเรียนเอง
ที่ดําเนินการมากที่สุด ไดแก การจัดประชุมสัมมนา และเชิญวิทยากรผูทรงคุณวุฒิมาบรรยายใหความรู
การจัดประชุมสัมมนาผูบริหาร คณะครูในโรงเรียน หลังจากผูบริหารโรงเรียนและครูมีความรูความเขาใจ
ดีแลวจึงขยายความรูสูชุมชน โดยการจัดประชุมสัมมนาและ พิมพเอกสารเผยแพร จัดประชุมสัมมนา
คณะกรรมการโรงเรียนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน
จัดตั้งเครือขายคณะกรรมการโรงเรียนในระดับ
จังหวัด เปนตน
3. กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
เนื่องจากโครงการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน จะมีนักวิจัยจากภายนอกชวยเหลือ
โรงเรียนในการปฏิรูปดวยตนเอง กระบวนการพัฒนาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
จึงมีขั้นตอน
ดังตอไปนี้
1. ขั้นเตรียมการ
1) จัดประชุมระหวางบุคลากรในโรงเรียนกับนักวิจัย เพื่อสรางความคุนเคย และ
ทําความเขาใจเกี่ยวกับโครงการ
2) จัดสัมมนาใหความรูที่จําเปนกับโรงเรียน ไดแก หลักสูตร การปฏิรูปการเรียนรู
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การประกันคุณภาพ การวิจัย
3) พัฒนาบุคลากร
4) สรางความตระหนักและสรางขวัญกําลังใจ
5) ศึกษาวิเคราะหสภาพโรงเรียน
6) วางแผนพัฒนาโรงเรียน พัฒนาผูเรียน พัฒนาบุคลากร
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2. ขั้นดําเนินการ
1) การปรับปรุงการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
การประเมินตาม
สภาพจริงและการวิจัยในชั้นเรียน
2) การพัฒนาครูอยางตอเนื่องโดยใชวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรู การปฏิรูปการสอนของครู
การจัดทําหลักสูตร สื่อและอุปกรณการสอน
3) การปฏิรูปการบริหารของผูบริหาร โดยเนนการกระจายอํานาจและการมีสวนรวม
4) เนนการปฏิรูปโรงเรียนทุกดาน (ปฏิรูปทั้งโรงเรียน)
5) จัดระบบประกันคุณภาพภายใน
6) เตรียมการรอรับการประเมินภายนอก
3. ขั้นติดตามแนะนํา
1) นิเทศแบบกัลยาณมิตร
2) พบปะนักวิจัยสม่ําเสมอ
3) เขียนรายงานผลการดําเนินงาน
4. ขั้นประเมินผล
1) จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานครั้งที่ 1
2) จัดประชุมสรุปผลการดําเนินงานระยะที่ 2 และเตรียมขยายผล
ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับโรงเรียน
ทั่วไป ควรประกอบดวย
1) การเตรียมความพรอมบุคลากรที่เกี่ยวของ 2) กําหนดเปาหมายการพัฒนาโรงเรียนสูการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน
3) พัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพโรงเรียนตามมาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา
4) สรางกลไกการประกันคุณภาพภายใน 5) สรางระบบการเงินและงบประมาณใหเหมาะสม สอดคลอง
กับการเตรียมการใชงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
6) การประชาสัมพันธใหทราบชัดเจนเกี่ยวกับ
จุดมุงหมายของโรงเรียนและบทบาทของผูที่เกี่ยวของ
7) พัฒนาความรูและทักษะของผูบริหาร ครู และ
ผูเกี่ยวของ 8) การดําเนินงานตามแผน 9) การประเมินผลการดําเนินงาน 10) การปรับปรุงและกําหนด
แผนการดําเนินงานรอบใหม
4. ผลที่เกิดจากการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
จากการที่โรงเรียนไดทดลองดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานดวยตนเอง ควบคูกับการ
ปฏิรูปการเรียนรู และการประกันคุณภาพ มีขอคนพบที่สาํ คัญดังนี้
1) วิธีการบริหารจัดการของผูบริหารโรงเรียน
มีการกระจายอํานาจในการบริหารงานใน
โรงเรียนมากขึ้น
มีการจัดทําโครงการตางๆที่สงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูมากขึ้น มีการประชุมชี้แจง
มอบหมายงานใหผูรับผิดชอบ มีการติดตามและประเมินผลโครงการตาง ๆ อยางเปนระบบมากขึ้น

140

2) การพัฒนาบุคลากร มีการจัดทําโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรมากขึ้น รูปแบบและ
กิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรมีความหลากหลายมากขึ้น
3) การปฏิรูปการเรียนรู มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูที่หลากหลาย มีการจัดทําแผนการสอน
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ ผูบริหารและครูอาจารยรวมปรึกษา
และวางแผนปรับปรุงการเรียนการสอนรวมกัน มีการเชิญวิทยากรทองถิ่นมาใหความรูแกนักเรียน
4) การวิจัยปฏิบัติการ ครูอาจารยมีการทําวิจัยในชั้นเรียน มีการนําผลการวิจัยมาใชในการ
ปรับปรุงและพัฒนาการเรียนสอนใหตรงจุดมากขึ้น ในสวนของการวิจัยปฏิบัติการของโครงการกอใหเกิด
กระบวนการทํางานรวมกันระหวางบุคคลและองคกร ทั้งผูบริหาร ครู คณะกรรมการโรงเรียน สมาชิกใน
ชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน และพบวาการปฏิรูปพรอมกันทุกเรื่องในโรงเรียน (Whole
School Approach) เปนวิธีที่สามารถนําไปสูประสิทธิผลของการปฏิรูปการเรียนรูไดเปนอยางดี
5) การประกันคุณภาพภายใน
มีการตั้งคณะกรรมการดําเนินงานเกี่ยวกับการประกัน
คุณภาพการศึกษา มีการจัดทํามาตรฐาน ตัวบงชี้ เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล และแตงตั้งคณะกรรมการ
ประเมินภายใน
6) ความสัมพันธกับชุมชน พบวา ชุมชนสวนใหญใหความรวมมือกับโรงเรียนมากขึ้น ชุมชน
มีความเขาใจและมั่นใจในวิธีการบริหาร และจัดการศึกษาของโรงเรียนมากขึ้น และเห็นวาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนสูงขึ้น ซึ่งสงผลทั้งทางตรงและทางออมตอการพัฒนาชุมชน
5. ตัวบงชี้ความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
จากการสัมภาษณกลุม ไดคุณลักษณะที่สําคัญที่ถือเปนตัวบงชี้ความสําเร็จของการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดังนี้
1) วางแผนพัฒนางานของโรงเรียนเพื่อประโยชนแกนักเรียนเปนสําคัญ
2) คิดวิเคราะหนําแผนไปปฏิบัติใหไดผล
3) ทํางานแบบประชาธิปไตย รับฟงความคิดเห็นจากผูรวมงานทุกฝาย
4) กลาตัดสินใจและกลาเปลี่ยนแปลงเพื่อพัฒนาโรงเรียน
5) มีความสัมพันธที่ดีระหวางผูบริหาร ครู และชุมชน
6) ทํางานเปนทีม
7) สงเสริมใหบุคลากรในโรงเรียนเสนอแนะเพื่อการพัฒนา
8) นักเรียน ครู และผูบริหาร ตางเปนบุคคลแหงการเรียนรู มีการเรียนรูสม่ําเสมอ
9) บุคลากรทุกคนมีสวนรวมในการรับรูและดําเนินการจัดการทรัพยากรโรงเรียน
10) สนับสนุนใหครูทุกคนมีสวนรวมในการปรับปรุงและตรวจสอบการเงินพัสดุของโรงเรียน
11) สนับสนุนใหครูมีสวนรวมในการตรวจสอบติดตามการดําเนินงานของโรงเรียน
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12) สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา
13) เผยแพรผลการประเมินและนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงแกไขงานตอไป
6. ภาวะผูนําของผูบริหารที่เหมาะสมกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ภาวะผูนําหรือสมรรถนะที่จําเปนหรือเหมาะสมกับผูบริหารโรงเรียน
โรงเรียนเปนฐาน เรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย 13 อันดับไดแก
1) ผูรวมงานศรัทธา
2) ทํางานเปนทีม
3) เปนผูนําทางวิชาการ
4) มีวิสัยทัศน
5) มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
6) มีมนุษยสัมพันธ
7) มีความรูความสามารถในการบริหาร
8) กลาตัดสินใจและรับผิดชอบ
9) ซื่อสัตยโปรงใส
10) เปนผูประสานงานที่ดี
11) เปนประชาธิปไตย
12) สงเสริมสนับสนุนการปฏิบัติงานของโรงเรียน
13) เปนแบบอยางที่ดีในการปฏิบัติงานและการครองตน

ในการบริหารโดยใช

7. รูปแบบคณะกรรมการโรงเรียนที่คนพบจากโครงการนํารอง
การแตงตั้งคณะกรรมการโรงเรียนทุกโรงเรียนปฏิบัติ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 แตจากการปฏิบัติ สวนใหญมีความเห็นวาไมควรจัดรูป
แบบคณะกรรมการเปนแบบเดียวกันทั่วประเทศ ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสภาพและบริบทของ โรงเรียน โดยมีรูปแบบ
ที่นําเสนอ 4 รูปแบบดังนี้
1) รูปแบบผูนําสามประสาน (The Triarchic Leading Model) คือรูปแบบที่ผูบริหาร ครู และ
ชุมชนตางมีความพรอมและตั้งใจจะพัฒนา ทั้ง 3 ฝายตางมีบทบาทใกลเคียงกัน รูปแบบนี้นาจะทําใหการ
บริหารโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสบความสําเร็จมากที่สุด
คือรูปแบบที่
2) รูปแบบผูบริหาร – ครูเปนผูนํา (Principal- Teachers Leading Model)
ผูบริหารและครูอาจารยมีความพรอมแตชุมชนยังไมมีความพรอม
รูปแบบนี้ผูบริหารตองตั้งใจและไดรับ
ความรวมมือจากครู อาจารยเปนอยางดี
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3) รูปแบบผูบริหารเปนผูนํา (The Principal Leading Model) คือรูปแบบที่ผูบริหารมีความ
พรอมและความตั้งใจในการพัฒนา แตครู อาจารยและชุมชนยังขาดความพรอม รูปแบบนี้ตองใช
เวลามากในการบริหารจัดการ ผูบริหารตองมีภาวะผูนําสูง
4) รูปแบบครู - ชุมชนเปนผูนํา (Teachers - Communities Leading Model) คือรูปแบบที่
ผูบริหารไมมีความเข็มแข็ง หรือกรณีที่ผูบริหารโรงเรียนเพิ่งยายเขามาปฏิบัติงาน หลังจากผูบริหารมี
ความพรอมแลวอาจเปลี่ยนไปใชรูปแบบคณะกรรมการโรงเรียนแบบอื่น
ความสําเร็จในการบริหาร และการใชรูปแบบคณะกรรมการโรงเรียน ตองคํานึงถึงวัฒนธรรมองคกร
ของโรงเรียน ขนบธรรมเนียม ประเพณีของทองถิ่น และความพรอมของตัวแทนผูมีสวนไดสวนเสียของโรงเรียน
นั้น
8. ความพรอมของโรงเรียนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และการเปนแมขาย
ถายทอดความรูและประสบการณใหกับโรงเรียนอื่น ๆ
โรงเรียนสวนใหญมีความพรอมในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในลักษณะการริเริ่มจาก
ภายในโรงเรียนเอง ไมตองรอสั่งการมาจากหนวยงานตนสังกัด และมีความพรอมในการถายทอดความรู
และประสบการณการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนใหกับโรงเรียนอื่น
9. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) การกําหนดนโยบายในการวางแผนพัฒนาสังคมและบุคลากรของประเทศไทย ประกอบดวย
หลายหนวยงานและหลายระดับที่เขามาเกี่ยวของทั้งของรัฐบาลและเอกชน และแตละหนวยงานก็มีวิธีคิด
ที่แตกตางกัน ซึ่งสงผลตอการดําเนินงาน รวมทั้งจุดเนนของแตละหนวยงานก็แตกตางกันทําใหเกิดความ
เขาใจไขวเขวในบรรดาผูเกี่ยวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ การปฏิรูปการศึกษาจะสัมฤทธิ์ผลไดก็ตอเมื่อ
ทุกหนวยงานตองสัมพันธกัน ซึ่งจะเกิดผลดีในทางการปฏิบัติทั้งในแงของความเขาใจที่ตรงกัน ระยะเวลาที่
รวดเร็วกวา ตนทุนการดําเนินงานที่นอยกวา และสัมพันธภาพที่ดีในการปฏิบัติงาน
2) ความกาวหนาของการปฏิรูปการบริหาร ตองเริ่มจากฐานสูยอด มิใชยอดสูฐาน เพราะโรงเรียน
แตละโรงเรียนมีบริบทความพรอมดานทรัพยากร และปจจัยแวดลอมอื่น ๆ รวมทั้งบุคลากรที่แตกตางกันแมจะ
กําหนดเปาหมายไปทิศทางเดียวกันก็ตามแตยุทธวิธีที่แตละโรงเรียนใชยอมแตกตางกัน การวิจัยนี้พบวาเมื่อโรง
เรียนไดรับกําลังใจและทรัพยากรเกื้อหนุน ทําใหเกิดความตระหนักและกําลังใจในการปฏิรูปการบริหาร ใหเกิด
การเคลื่อนไหวกับทุกฝายในการปฏิรูปทั้งโรงเรียน ผลที่เกิดขึ้นคือความเปลี่ยนแปลงทั้งดานพฤติกรรมการ
บริหารของผูบริหาร พฤติกรรมการสอนของครู พฤติกรรมการเรียนของนักเรียน และคุณภาพผูเรียน
3) สถาบันที่ผลิตนักบริหารการศึกษา เนื่องจากผลจากการวิจัยพบวา มีสมรรถนะที่จําเปนสําหรับ
ผูบริหารโรงเรียนเพื่อรองรับการปฏิรูปการเรียนรูดังกลาวแลว ซึ่งทั้งนี้จึงจําเปนอยางยิ่งที่สถาบันการศึกษาที่
จัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบริหารการศึกษาตองทราบขอมูลเกี่ยวกับประเด็นดังกลาว เพื่อใชเปน
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ขอมูลสําหรับการจัดหลักสูตรและจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับสมรรถนะดังกลาว ซึ่งจําเปนหากจะ
ใชวิธีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานทั้งในกลุมของผูบริหารโรงเรียนในอนาคต
และผูบริหารโรงเรียน
ในปจจุบัน ซึ่งการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องนี้
อาจจะประสานงานผานสภาคณบดีคณะครุศาสตร
ศึกษาศาสตรแหงประเทศไทย
และสภาผูบริหารหลักสูตรบริหารการศึกษาแหงประเทศไทยอีกทางหนึ่ง
เพื่อใหเกิดผลในทางปฏิบัติมากยิ่งขึ้น
4) การประกาศยกยองผูบริหารตนแบบ
เปนวิธีการที่ดีวิธีหนึ่งในการจูงใจใหผูบริหารมีความ
พากเพียรพยายามปรับปรุงการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สมควรที่จะมีการขยายผลใหกวางขวาง
ยิ่งขึ้นตอไป
การดําเนินงานของโครงการจะชวยขยายเครือขายความคิดในการทํางานดานบริหารใหมี
ประสิทธิภาพออกไป
5) รูปแบบการทํางานของโครงการนํารองโครงการนี้ ไดพิสูจนใหเห็นวารูปแบบการทํางานที่ใชใน
โครงการนี้ โดยใหมีนักวิจัยในพื้นที่คอยชวยเหลือบุคลากรของโรงเรียนในพื้นที่ ในรูปแบบของการสราง
ศรัทธา การยอมรับ และการแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน
ปรากฏวาไดรับการยอมรับวาผลของการ
ดําเนินงานทําใหเกิดการยอมรับกันมากขึ้น มีความรูสึกที่ดีตอกัน และรวมมือกันแกปญหา ดังนั้นสมควรที่
หนวยงานตาง ๆ จะพิจารณาเปนรูปแบบในการทํางานเพื่อการปฏิรูปการเรียนรูรวมกัน
6) การประเมินและการประกันคุณภาพการศึกษาที่กําลังดําเนินการอยูในขณะนี้ ผูรับการประเมิน
ยังเขาใจวัตถุประสงคไมชัดเจนเทาที่ควร เพราะรับรูวาจะมีการประเมิน ซึ่งอาจทําใหเขาใจวาประเมินเพื่อ
ตัดสิน
แทที่จริงแลวการประเมินที่กําลังดําเนินการอยูในขณะนั้น เปนการประเมินในขั้นตอนของการ
ดําเนินงาน จะมีวัตถุประสงคเพื่อการพัฒนา สมควรที่ผูเกี่ยวของตองทําความเขาใจใหกับผูรับการประเมิน
ไดเขาใจวัตถุประสงคและการดําเนินการใหชัดเจนเพื่อลดความเครียดและสับสน ขณะเดียวกันตองพยายาม
ตระหนักใหโรงเรียนไดมีการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ
เพราะจะสงผลโดยตรงกับ
คุณภาพของสถานศึกษานั้น ๆ
7) ไมมีสูตรสําเร็จในการบริหารโรงเรียน ดังนั้น รัฐจึงควรดําเนินนโยบายกระจายอํานาจใหเต็ม
รูปแบบ เปดโอกาสใหโรงเรียนไดคิดวิธีการบริหารเปนของตนเองตามสภาพบริบทและความพรอมที่มีอยู
อยายึดติดกับรูปแบบโครงสรางที่กําหนด และพยายามเพิ่มศรัทธาใหกําลังใจผูบริหารและทีมงานใหมีโอกาส
ไดทํางานอยางมีประสิทธิภาพตามศักยภาพ ตามรูปแบบลีลาของตนเอง เปดโอกาสใหคิด วิเคราะหและ
กําหนดยุทธวิธีการบริหารเอง พรอมกับเปดเวทีใหมีโอกาสแสดงผลงานและใหประชาชน และชุมชนเปน
ผูรวมมือตรวจสอบและดูแลคุณภาพการจัดการศึกษาเอง
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ตารางที่ 15 แสดงสภาพปจจุบันการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโครงการโรงเรียนปฏิรูป
การเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนและประเด็นที่นําไปใชออกแบบจําลอง
สภาพปจจุบัน
ประเด็นที่นําไปใชออกแบบจําลอง
1. ดานวิชาการ
1. หลักสูตรสถานศึกษา
ดําเนินการไดระดับปานกลาง 3 รายการ ไดแก
2. การจัดการเรียนรูเนนเรียนเปนสําคัญ
1) การประกันคุณภาพ
3. การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน
2) แหลงเรียนรู สื่อและเทคโนโลยี
4. การประกันคุณภาพการศึกษา
ดําเนินการไดระดับนอย 3 รายการ ไดแก
5. สื่อและเทคโนโลยีทางการศึกษา
1) การวิจัย
6. แหลงเรียนรู
2) การจัดกระบวนการเรียนรู
7. การวิจัยในชั้นเรียน
3) หลักสูตร
8. กิจกรรมสงเสริมชุมชนทางวิชาการ
ดําเนินการไดระดับนอยที่สุด 2 รายการ คือ
9. การเนนผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียนมากที่สุด
1) การวัดผลเทียบโอนผลการเรียน
2) การเสริมสรางชุมชนเขมแข็งทางวิชาการ
2. ดานงบประมาณ
ดําเนินการไดระดับมาก 4 รายการ ไดแก
1. การจัดตั้งงบประมาณ
1) การบริหารการเงิน
2. การจัดสรรงบประมาณภายในโรงเรียน
2) การบริหารการบัญชี
3. การอนุมัติและเบิกจายงบประมาณ
3) การระดมทรัพยากร
4. การโอนงบประมาณ
4) การตรวจสอบติดตามงบประมาณ
5. การติดตามการใชจายงบประมาณ
ดําเนินการไดระดับปานกลาง 4 รายการ ไดแก
6. การรายงานผลการใชจายงบประมาณ
1) การรายงานงบประมาณ
7. การระดมทรัพยากรเพื่อจัดการศึกษา
2) การบริหารพัสดุ
8. การหารายไดของสถานศึกษา
3) การหารายได
9. การบริหารการเงิน
4) การเบิกจายงบประมาณ
10.การบริหารการบัญชีแบบพึงรับพึงจาย
ดําเนินการไดระดับนอย 2 รายการ คือ
11.การบริหารงานพัสดุ
1) การหาประโยชนจากสินทรัพย
12.การหาผลประโยชนจากสินทรัพย
2) การจัดสรรงบประมาณภายในโรงเรียน
13.การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน
ดําเนินการไดระดับนอยที่สุด 2 รายการ คือ
14.การบริหารงบประมาณรวมกับเขตพื้นที่การ
1) การโอนงบประมาณขามหมวด
ศึกษา
2) การจัดตั้งงบประมาณ
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ตารางที่ 15 (ตอ)
สภาพปจจุบัน
3. ดานการบริหารงานบุคคล
ดําเนินการไดระดับมาก 4 รายการไดแก
1) การประเมินบุคลากร
2) เครื่องราชอิสริยาภรณ
3) การพัฒนาบุคลากร
4) การเปลี่ยนแปลงตําแหนง
ดําเนินการไดระดับปานกลาง 3 รายการ ไดแก
1) การยกยองเชิดชูเกียรติ
2) การอุทธรณรองทุกข
3) การยาย
ดําเนินการไดระดับนอย 1 รายการ คือ
1) การศึกษาตอ
ดําเนินการไดระดับนอยที่สุด 7 รายการ ไดแก
1) ทะเบียนประวัติ
2) อัตรากําลัง
3) บรรจุแตงตั้ง
4) วินัย
5) กําหนดตําแหนง
6) การเกลี่ยบุคลากร
7) การออกจากราชการ ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครู
4. ดานการบริหารทั่วไป
ดําเนินการไดระดับมาก 8 รายการ ไดแก
1) ประชาสัมพันธ
2) เครือขายทางการศึกษา
3) อาคารสถานที่
4) การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
5) นวัตกรรมและเทคโนโลยีการบริหาร
6) การพัฒนาองคกร

ประเด็นที่นําไปใชออกแบบจําลอง
1. การวางแผนอัตรากําลัง
2. การกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ
3. การเกลี่ยอัตรากําลัง
4. การบรรจุ แตงตั้ง
5. การยาย
6. การเปลี่ยนแปลงตําแหนง
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
8. การพัฒนาบุคลากร
9. การอนุญาตใหลาศึกษาตอ
10.การยกยองเชิดชูเกียรติ
11.การดําเนินการทางวินัย
12.การอุทธรณและรองทุกข
13.ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
14.ทะเบียนประวัติ
15.เครื่องราชอิสริยาภรณ
16.การออกจากราชการ
17.การบริหารงานบุคคลรวมกับเขตพื้นที่
การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการ

1. สารสนเทศเพื่อการบริหาร
2. เครือขายทางการศึกษา
3. แผนปฏิบัติการ
4. การวิจัยเพื่อการบริหารโรงเรียน
5. การพัฒนาองคกร
6. มาตรฐานและตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน
7. เทคโนโลยีสําหรับการบริหารและปฏิบัติงาน
8. งานอาคารสถานที่
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7) สารสนเทศ
8) มาตรฐานและตัวชี้วัด
ดําเนินการไดในระดับปานกลาง 3 รายการ ไดแก
1) การรวมมือกับองคกรอื่นจัดการศึกษา
2) การสนับสนุนองคกรอื่นจัดการศึกษา
3) รายงานผลการพัฒนาการศึกษา
ดําเนินการไดระดับนอย 5 รายการ ไดแก
1) แผนกลยุทธ
2) การวิจัยทางบริหาร
3) การยุบรวม
4) สํามะโนผูเรียน
5) แผนการรับนักเรียน
ดําเนินการไดนอยที่สุด 2 รายการ คือ
1) การควบคุมภายใน
2) การจัดการศึกษา 3 ระบบ
5. ดานการวางแผน
ดําเนินการไดในระดับมากทั้ง 3 รายการ ไดแก
1) การวิเคราะหองคกร
2) การกําหนดเปาหมายและกลยุทธ
3) การวางแผนดานทรัพยากร
6. ดานการจัดองคการ
ดําเนินการไดในระดับมาก 5 รายการ ไดแก
1) การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอม
2) การจัดทําแผนปฏิบัติงาน การจัดบุคคลเขา
ปฏิบัติงาน
3) การกําหนดหนาที่รับผิดชอบ
4) การตัดสินใจสั่งการ

ประเด็นที่นําไปใชออกแบบจําลอง
9. การสํารวจสํามะโนผูเรียนในพื้นที่
10.การวางแผนรับนักเรียน
11.การยุบรวมโรงเรียน
12.การจัดการศึกษา 3 ระบบ
13.การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา
14.งานประชาสัมพันธ
15.งานสัมพันธชุมชน
16.การรวมมือกับหนวยงานอื่นในการจัดการศึกษา
17.การสงเสริม สนับสนุนองคกรอื่นจัดการศึกษา
18.ระบบการควบคุมภายใน
19.การรายงานผลการจัดการศึกษา

1. การวิเคราะหองคการและจัดทําแผนกลยุทธ
2. การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค
3. การกําหนดเปาหมาย นโยบาย มาตรการ และ
กลยุทธ
4. การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
5. การวางแผนดานทรัพยากร
1. การจัดแผนภูมิการบริหารโรงเรียน
2. การกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบ
3. การจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานครอบคลุม
ทุกภารกิจของโรงเรียน
4. การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงาน
5. การจัดระบบการบังคับบัญชาและขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน
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ดําเนินการไดในระดับปานกลาง 4 รายการ ไดแก
1) การจัดการความขัดแยง
2) การสื่อสาร
3) ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4) การจูงใจ
7. ดานการนํา
ดําเนินการไดระดับมาก 1 รายการ ไดแก
1) การตัดสินใจสั่งการเบ็ดเสร็จที่โรงเรียน
มากที่สุด
ดําเนินการไดระดับปานกลาง 3 รายการ ไดแก
1) การจัดการความขัดแยง
2) การสื่อสาร
3) การจูงใจ

ประเด็นสําคัญที่นําไปใชออกแบบจําลอง
6. การจัดเครื่องอํานวยความสะดวกในการทํางาน
7. การจัดคณะกรรมการโรงเรียนเปนกลไกสําคัญ
ในการบริหารและเปนการบริหารแบบมีสวนรวม
ของผูที่เกี่ยวของ
1. การบริหารงานโดยองคคณะบุคคล
2. การบริหารแบบมีสวนรวมและการทํางาน
เปนทีม
3. การจูงใจใหบุคลากรเต็มใจปฏิบัติงาน
4. การสื่อสารภายในองคการ
5. การจัดการความขัดแยง
6. ภาวะผูนํา
7. การแตงตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานตางๆ

8. ดานการควบคุม
ดําเนินการไดในระดับมาก 1 รายการ คือ
1) การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ
ดําเนินการไดในระดับปานกลาง 2 รายการ คือ
1) การตรวจสอบติดตามอยางเปนระบบ
2) การนําผลการประเมินไปใชปรับปรุงงาน

1. การตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงาน
2. การเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑ
มาตรฐาน
3. การนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไข
4. การประกันคุณภาพการศึกษา
5. การจัดระบบการควบคุมภายใน

9. ดานหลักการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน
ดําเนินการไดระดับปานกลางทั้ง 3 รายการ ไดแก
1) การกระจายอํานาจ
2) การบริหารแบบมีสวนรวม โปรงใส
ตรวจสอบได

1. การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปยัง
หนวยงานยอยภายในโรงเรียน
2. การเปดโอกาสใหตัวแทนผูปกครองและชุมชนมี
สวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา
3. การจัดระบบการบริหารที่โปรงใสและ
ตรวจสอบได
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ตารางที่ 15 (ตอ)
สภาพปจจุบัน
10. ดานคณะกรรมการโรงเรียน
ดําเนินการไดระดับปานกลาง 1 รายการ คือ
1) การคัดเลือกการแตงตั้งและระยะเวลาดํารง
ตําแหนง
ดําเนินการไดระดับนอย 2 รายการคือ
1) การปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ
2) คณะกรรมการมีสวนชวยใหการบริหาร
เบ็ดเสร็จที่โรงเรียนมากที่สุด
ดําเนินการไดระดับนอยที่สุด 1 รายการ คือ
1) สัดสวนคณะกรรมการมีความเหมาะสม

ประเด็นสําคัญที่นําไปใชออกแบบจําลอง
1. การกําหนดหนาที่และความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการที่มีความเหมาะสมและเปนไปได
2. การกําหนดสัดสวนตัวแทนองคกรตางๆ ในคณะ
กรรมการโรงเรียนมีความเหมาะสม
3. คณะกรรมการทําหนาที่กํากับสนับสนุนและสง
เสริมการบริหารงานของโรงเรียนและมีสวนรวม
ตัดสินใจสั่งการเบ็ดเสร็จที่โรงเรียนมากที่สุด
4. การกําหนดวิธีการคัดเลือกประธาน กรรมการ
การแตงตั้งและระยะเวลาการดํารงตําแหนง
5. การเสริมสรางความเขมแข็งใหแกคณะกรรมการ
โรงเรียน
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ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลในขั้นการออกแบบแบบจําลองการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน สําหรับประเทศไทย
จากการศึกษาในขั้นการกําหนดกรอบแนวคิด (ขั้นตอนที่ 1 ของการวิจัย) และขั้นการศึกษา
ระบบการบริหารโรงเรียนปจจุบัน (ขั้นตอนที่ 2 ของการวิจัย) ผูวิจัยทําการเปรียบเทียบองคประกอบของ
แบบจําลองตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี สภาพปจจุบันของโรงเรียนทั่วไป สภาพปจจุบันของโรงเรียนที่
ทดลองบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานและความตองการของผูบริหารโรงเรียน จากนั้นทําการสังเคราะห
สวนที่ตรงกัน รวมทั้งเพิ่มเติมความตองการที่ไมขัดกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี นําขอมูลดังกลาวมาใช
รางแบบจําลองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานตอไป ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 16 แสดงองคประกอบตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎีกับสภาพปจจุบันในการ
บริหารโรงเรียนและองคประกอบที่ผูบริหารโรงเรียนตองการเพิ่มเติม
องคประกอบตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ดานวิชาการ
1. โรงเรียนสามารถจัดทําและบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษา โดย
บุคลากรของโรงเรียนเอง
2. โรงเรียนสามารถจัดกระบวนการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ได และมีวิธีจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย
3. โรงเรียนสามารถดําเนินการวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียนได
4 . โรงเรียนสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนได
และมีการปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาอยางตอเนื่อง
5. โรงเรียนสามารถพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัดการ
เรียนการสอนและการบริหารได
6. โรงเรียนสามารถสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
และมีการแสวงหาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียน อยางเปนระบบ
สอดคลองและเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
7. โรงเรียนดําเนินการวิจัย เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งการวิจัย
ในชั้นเรียนและการวิจัยการบริหารโรงเรียน
8. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง
ทางวิชาการ มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการเรียนรู

สภาพปจจุบัน
ร.ร.ทั่วไป ร.ร.SBM
(X)
(X)
1.95

1.59

1.90

1.80

1.51

1.32

1.98

3.46

2.07

2.90

2.09

3.27

1.71

1.94

1.54

1.08

องคประกอบที่
ผูบริหารโรงเรียน
ตองการเพิ่มเติม
1. โรงเรียนเปนแหลง
เรียนรูและเปนที่พึ่ง
ทางวิชาการของชุมชน
2. จัดสรรงบประมาณ
และบุคลากรใหโรงเรียน
อยางเพียงพอ
3. รัฐบาลและกระทรวง
ศึกษาธิการมีนโยบาย
และกรอบระยะเวลาที่
ชัดเจนในการกระจาย
อํานาจการศึกษา
4. ดําเนินการเรื่องเขต
พื้นที่การศึกษาให
เรียบรอยเปนการดวน
เพื่อเปนหนวยรองรับการ
กระจายอํานาจจาก
กระทรวงไปยังโรงเรียน
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ตารางที่ 16 (ตอ)
องคประกอบตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ดานงบประมาณ
9. โรงเรียนสามารถจัดตั้งงบประมาณได โดยการจัดทําแผนกลยุทธ
และงบประมาณระยะปานกลาง (MTEF) ผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
10. โรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหกับหนวยงาน
ภายในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม
11. การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณภายในโรงเรียนเปนไปตาม
แผนปฏิบัติการประจําปและตรงกับประเภทและรายการที่ไดรับจัดสรร
12. โรงเรียนสามารถโอนงบประมาณประเภทตางๆ (เชนเปลี่ยนจาก
คาครุภัณฑเปนคาสาธารณูปโภค) โดยผูบริหารโรงเรียนเปนผูอนุมัติ
13. โรงเรียนสามารถรายงานผลการดําเนินงาน ผลการใชจาย
งบประมาณประจําป โดยแสดงผลผลิตและผลลัพธไปยังหนวยงาน
ระดับเหนือสถานศึกษาได
14. โรงเรียนสามารถตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณภายในโรงเรียนได
15. โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาได
ทั้งการระดมทุนการศึกษา การบริหารกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
การจัดสวัสดิการเพื่อการศึกษา การจัดการทรัพยากรที่หามาได
16. โรงเรียนสามารถหารายไดและผลประโยชนตางๆดวยตนเอง
เชน การจัดมหรสพ ทอดผาปา แขงขันกีฬาฯลฯ
17.โรงเรียนสามารถบริหารการเงินไดเรียบรอยทั้งกระบวนการ
(การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงินการจายเงิน
การนําสงเงิน)
18. โรงเรียนสามารถบริหารการบัญชีไดทั้งกระบวนการ(การจัดทํา
บัญชีการเงิน การจัดทําทะเบียนทางการเงิน การจัดทํารายงานและ
งบทางการเงิน การจัดทําแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน)
19. โรงเรียนสามารถบริหารพัสดุไดอยางเปนระบบและเกิดความ
เรียบรอย การวางแผนจัดหาพัสดุ การกําหนดรูปแบบรายการหรือ
คุณลักษณะเฉพาะ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทําและ
จัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจาง) การควบคุมดูแล บํารุง
รักษาและจําหนายพัสดุ
20. โรงเรียนสามารถจัดหาผลประโยชนจากสินทรัพยที่อยูใน
ความรับผิดชอบของโรงเรียนได เชนที่ดิน สิ่งกอสราง ครุภัณฑฯลฯ

สภาพปจจุบัน
ร.ร.ทั่วไป ร.ร.SBM
(X)
(X)
1.54

1.05

1.65

1.63

1.87

3.19

1.39

1.16

1.44

3.48

1.55

3.60

2.13

3.71

1.87

3.24

2.01

3.88

2.07

3.79

1.66

3.43

1.22

1.70

องคประกอบที่
ผูบริหารโรงเรียน
ตองการเพิ่มเติม
5. แกไขระเบียบเกี่ยวกับ
การเงิน พัสดุ
บุคลากร ฯลฯ เพื่อ
กระจายอํานาจให
โรงเรียนปฏิบัติและ
ตัดสินใจเองมากที่สุด
6. สรางแนวทางการ
บริหารแบบมีสวนรวม
ของผูเกี่ยวของใหเกิดขึ้น
ในทุกโรงเรียน
7. จัดตั้งสถาบันหรือ
รวมมือกับสถาบันอุดม
ศึกษา เพื่อใหความรู
เทคนิคและประสบการณ
เกี่ยวกับการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน
แกผูบริหาร บุคลากรใน
โรงเรียน และคณะ
กรรมการสถานศึกษา
อยางทั่วถึงเปนการ
เรงดวน
8. สรางแบบจําลองหรือ
คูมือใหโรงเรียนปฏิบัติได
อยางถูกตอง เกี่ยวกับ
การบริหารจัดการดวย
ตนเอง
9. การบริหารโรงเรียนมี
ความโปรงใสตรวจสอบได

10. ควรมีการนําหลัก
ธรรมาภิบาลหรือการ
บริหารจัดการที่ดี(Good
Governance) มาใชใน
การบริหารโรงเรียน
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ตารางที่ 16 (ตอ)
องคประกอบตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ดานบุคลากร
21. โรงเรียนสามารถประเมินความตองการอัตรากําลังและจัดทํา
แผนอัตรากําลังดวยตนเองได
22. โรงเรียนสามารถกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนได
23. โรงเรียนสามารถดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา โดยความเห็นชอบของหนวยงานตนสังกัดได
24. โรงเรียนสามารถดําเนินการสรรหา บรรจุ แตงตั้งและดําเนินการ
เรื่องทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการโดยความเห็นชอบของหนวยงาน
ตนสังกัดได
25. โรงเรียนสามารถเสนอความเห็นและขอมูลตอหนวยงานที่บังคับ
บัญชาเหนือโรงเรียน เกี่ยวการยายขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาได
26. โรงเรียนสามารถดําเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงตําแหนง หนาที่
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอตอหนวยงานที่
บังคับบัญชาเหนือโรงเรียนได
27. โรงเรียนสามารถรวบรวมขอมูลประเมินผลการปฏิบัติงานและ
เสนอเรื่องการเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มคาจางแกขาราชการครูและ
ลูกจางในโรงเรียนได
28. โรงเรียนสามารถวางแผนและดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได
29. โรงเรียนสามารถอนุญาตใหขาราชการครู บุคลากร ลาศึกษาตอ
ได โดยความเห็นชอบของหนวยบังคับบัญชาเหนือโรงเรียน
30. โรงเรียนสามารถดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติ ผูมีผลงานดีเดน
และคุณงามความดีได
31. โรงเรียนสามารถดําเนินการเรื่องวินัยและการลงโทษขาราชการครู
และบุคลากรในโรงเรียนได
32. โรงเรียนสามารถดําเนินการเรื่องการอุทธรณและการรองทุกข
ของขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนได
33. โรงเรียนสามารถดําเนินการเรื่องการออกจากราชการของครูและ
บุคลากรไดโดยผูบริหารโรงเรียนเปนผูอนุมัติ

สภาพปจจุบัน
ร.ร.ทั่วไป ร.ร.SBM
(X)
(X)
2.13

1.20

1.62

1.12

1.34

1.12

1.40

1.19

2.01

2.75

1.64

3.55

2.81

3.84

2.87

3.78

1.27

1.57

2.72

2.98

1.52

1.19

1.20

2.97

1.18

1.09

องคประกอบที่
ผูบริหารโรงเรียน
ตองการเพิ่มเติม
11. ควรจัดระบบ
สารสนเทศ เพื่อการ
บริหาร(Management
Information System)
เพื่อใหการบริหาร
โรงเรียนมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น
12. โรงเรียนควรมีระบบ
ควบคุมภายในตามที่
สํานักงานตรวจเงิน
แผนดินกําหนด
13. โรงเรียนควรเปน
องคกรเอื้อการเรียนรู
(Learning
Organization)
14. เนนการทํางาน
เปนทีม
15. เนนการบริหารแบบ
มีสวนรวม โดย
องคคณะบุคคล
16. ควรมีกิจกรรม
พัฒนาและเสริมสราง
ความเขมแข็งใหคณะ
กรรมการโรงเรียน
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องคประกอบตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี
34. โรงเรียนสามารถประเมินขาราชการครูเพื่อรับใบอนุญาตและ
ขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได
35. โรงเรียนสามารถจัดทําและแกไขทะเบียนประวัติขาราชการครู
และบุคลากรได
36. โรงเรียนสามารถดําเนินการขอและจัดทําทะเบียนเครื่องราช
อิสริยาภรณใหแกขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนได
ดานการบริหารทั่วไป
37. โรงเรียนสามารถจัดระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
38. โรงเรียนมีการรวมมือกับเครือขายทางการศึกษา
(ผูปกครอง กลุมโรงเรียน สมาคม-ชมรมที่เกี่ยวกับการศึกษา) ในการ
แสวงหาความรวมมือในการสนับสนุนงานการศึกษาของโรงเรียน
39. โรงเรียนจัดทําแผนกลยุทธที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีแผนปฏิบัติการประจําปที่เปนกรอบ
ในการบริหารงานอยางมีคุณภาพ
40. โรงเรียนมีการทําการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน เปนงาน
วิจัยเพื่อการบริหารโรงเรียน
41. โรงเรียนมีการจัดระบบการบริหารและการพัฒนาองคกรใหเปน
องคกรที่ทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
42. โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานและดัชนีชี้วัด ผลการปฏิบัติงาน
แตละดาน และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานนั้น
43. โรงเรียนมีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย
สําหรับการบริหารและพัฒนาการศึกษา เชน เครื่องใชสํานักงาน
เครื่องมือนําเสนองาน ฯลฯ
44. โรงเรียนมีการบํารุงดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพ
แวดลอมใหอยูในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมและพรอมที่จะใช
ประโยชนเสมอ
ตารางท

สภาพปจจุบัน
ร.ร.ทั่วไป ร.ร.SBM
(X)
(X)
1.47
1.01
1.19

1.36

1.55

3.83

1.57

3.76

2.43

3.95

2.01

2.46

1.70

2.22

1.82

3.77

2.44

3.55

2.02

3.84

2.37

3.91

องคประกอบที่
ผูบริหารโรงเรียน
ตองการเพิ่มเติม
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45. โรงเรียนมีการสํารวจสํามะโนผูเรียนและวางแผนเกี่ยวกับแผนที่
การศึกษา (School Mapping)
46. โรงเรียนมีแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนเอง และสามารถ
ดําเนินการรับนักเรียนโดยสอดคลองกับโรงเรียนในพื้นที่เดียวกัน
47. โรงเรียนสามารถเสนอขอมูลโรงเรียน เพื่อตองการเปลี่ยนสภาพ
หรือยุบรวมไปยังหนวยงานตนสังกัด เพื่อตัดสินใจได
48. โรงเรียนสามารถศึกษาความตองการของผูเรียนและทองถิ่น
ในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย และ
โรงเรียนสามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดทั้ง 3 ระบบ
49. โรงเรียนสามารถวางแผนและอนุมัติเกี่ยวกับการพานักเรียน
ไปนอกสถานศึกษาดวยตนเอง
50. โรงเรียนสามารถวางแผน ดําเนินงานและปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธดวยตนเอง
51. โรงเรียนสามารถใหคําแนะนํา ปรึกษา สงเสริม สนับสนุน รวมมือ
ในการจัดการศึกษารวมกับบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและ
สถาบันสังคมอื่นที่จัดการศึกษา
52 โรงเรียนสามารถประสานความรวมมือกับหนวยราชการ
สวนภูมิภาคในการจัดและพัฒนาการศึกษา รวมมือกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการจัดและพัฒนาการศึกษารวมกัน
53. โรงเรียนไดรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให
สาธารณชนรับทราบ
54. โรงเรียนมีการจัดระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑวิธีการ
ที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินกําหนด
การวางแผน
55. โรงเรียนสามารถวิเคราะหสภาพปจจุบันขององคกรไดอยาง
ถูกตองและรูวาจะตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาอะไรบาง
56. โรงเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย นโยบาย มาตรการและยุทธ
การดําเนินงานไดอยางเหมาะสม
57. โรงเรียนสามารถวางแผนดานทรัพยากร (บุคคล,งบประมาณ
วัสดุครุภัณฑ) ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน

สภาพปจจุบัน
ร.ร.ทั่วไป ร.ร.SBM
(X)
(X)
1.21
1.63
1.57

1.59

1.57

1.65

1.57

1.10

1.20

3.87

2.15

3.96

2.10

3.18

1.10

3.44

1.53

2.60

1.52

1.15

2.01

4.20

1.87

3.90

2.12

3.76

องคประกอบที่
ผูบริหารโรงเรียน
ตองการเพิ่มเติม
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การจัดองคการ
58. การจัดบุคคลเขาปฏิบัติงานในโรงเรียนเปนไปดวยความ
เหมาะสม
59. การกําหนดหนาที่รับผิดชอบของงาน(Job Description)มีความ
ชัดเจน
60. การจัดทําแผนปฏิบัติงานมีความเหมาะสมทําใหการปฏิบัติงาน
มีระบบ ขั้นตอนที่ชัดเจน ไมซ้ําซอน
61. การบังคับบัญชามีการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน และ
มีการปฏิบัติตามอยางเครงครัด
62. มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากร
การนํา
63. โรงเรียนสามารถจูงใจใหบุคลากรเต็มใจและตั้งใจปฏิบัติงานอยาง
เต็มความสามารถ
64. การตัดสินใจสั่งการเปนไปอยางเหมาะสม เนนการมีสวนรวมของ
ผูเกี่ยวของในการตัดสินใจและการตัดสินใจสั่งการในเรื่องตางๆ
เบ็ดเสร็จที่โรงเรียนมากที่สุด
65. การสื่อสารภายในโรงเรียนมีหลายชองทาง ทําใหบุคลากรใน
โรงเรียนมีความเขาใจซึ่งกันและกัน ทราบเปาหมายและวิธีการ
ดําเนินการชัดเจน
66. เมื่อมีปญหาความขัดแยงของบุคลากร โรงเรียนสามารถแกไข
ความขัดแยงนั้นไดเรียบรอย ไมตองสงใหหนวยงานเหนือสถานศึกษา
ชวยแกไข
การควบคุม
67.โรงเรียนมีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอยาง
เปนระบบ สม่ําเสมอและตอเนื่อง
68. โรงเรียนมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑที่กําหนดไว
เชน เกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพ เกณฑมาตรฐานโรงเรียน
ประถมศึกษา เกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ฯลฯ
69. โรงเรียนไดนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติ
งานอยางตอเนื่อง

สภาพปจจุบัน
ร.ร.ทั่วไป ร.ร.SBM
(X)
(X)
1.90

3.99

1.40

3.65

2.15

4.20

2.12

3.19

2.64

4.31

2.03

2.74

1.66

3.56

2.04

3.36

1.49

3.38

1.63

3.73

2.67

3.54

2.06

3.08

องคประกอบที่
ผูบริหารโรงเรียน
ตองการเพิ่มเติม
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หลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
70. โรงเรียนไดรับการกระจายอํานาจจากสวนกลางมากที่สุดและ
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปทั่วทั้งโรงเรียน
71. โรงเรียนบริหารงานแบบมีสวนรวม เปดโอกาสใหคณะกรรมการ
โรงเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการ
วางแผน ปฏิบัติและประเมินผล
72. โรงเรียนบริหารงานแบบโปรงใส สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา
บรรยากาศการทํางานเปนไปแบบไวใจซึ่งกันและกัน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
73. คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 อยาง
ครบถวนและเกิดผลในทางปฏิบัติเปนรูปธรรม
74. คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนของผูมีสวนไดสวน
เสีย (Stakeholders) ในการจัดการศึกษาที่แทจริง สัดสวนคณะ
กรรมการที่กําหนดในระเบียบมีความเหมาะสม
75. คณะกรรมการทําหนาที่กํากับสนับสนุนและสงเสริมการบริหาร
งานของโรงเรียน และมีสวนชวยใหการตัดสินใจสั่งการเบ็ดเสร็จที่
โรงเรียนอยางแทจริง
76. การคัดเลือกประธาน การแตงตั้งและระยะเวลา การดํารงตําแหนง
มีความเหมาะสมแลว

สภาพปจจุบัน
ร.ร.ทั่วไป ร.ร.SBM
(X)
(X)
1.48

3.22

1.13

3.11

1.77

2.76

1.49

1.99

2.02

1.44

1.51

1.63

2.02

2.96

องคประกอบที่
ผูบริหารโรงเรียน
ตองการเพิ่มเติม

จากตารางที่ 16 เปนการเปรียบเทียบองคประกอบของแบบจําลองตาม หลักการ แนวคิด ทฤษฎี
ที่ผูวิจัย วิเคราะหจากแหลงขอมูลตางๆ จํานวน 10 ดาน 76 ขอ กับสภาพการบริหารโรงเรียนปจจุบัน
ซึ่งมีระดับการปฏิบัติของโรงเรียนทั่วไปและโรงเรียนที่ทดลองบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ความหมาย
ของคาเฉลี่ย (X) ในตารางมีดังนี้
คาเฉลี่ย 4.50 – 5.00
หมายถึง
โรงเรียนสามารถดําเนินการไดมากที่สุด
คาเฉลี่ย 3.50 – 4.99
หมายถึง
โรงเรียนสามารถดําเนินการไดมาก
คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49
หมายถึง
โรงเรียนสามารถดําเนินการไดปานกลาง
คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49
หมายถึง
โรงเรียนสามารถดําเนินการไดนอย
คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49
หมายถึง
โรงเรียนสามารถดําเนินการไดนอยที่สุด
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นอกจากนี้ผูวิจัยยังนําองคประกอบที่ผูบริหารโรงเรียนตองการเพิ่มเติม นอกเหนือจาก
องคประกอบตามหลักการ แนวคิด ทฤษฎี มาแสดงไวในตารางนี้ดวย
ผูวิจัยทําการสังเคราะหและสรุปการจัดองคประกอบยอยตางๆ เปนกลุม
องคประกอบหลักในการสรางแบบจําลอง ดังนี้

เพื่อใชเปน

1. ดานการวางแผน
1) การวางแผนกลยุทธ
2) การวางแผนงบประมาณและการคํานวณตนทุนผลผลิต
3) การจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําป
2. การจัดองคการ
1) การจัดโครงสรางการบริหาร
2) การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน
3) กลไกการบริหารโรงเรียน
4) ภารกิจการบริหารโรงเรียน 4 ดาน (วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล
และการบริหารทั่วไป)
3. การนํา
1) การบริหารโดยองคคณะบุคคล
2) การบริหารแบบมีสวนรวมและการทํางานเปนทีม
3) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
4) การจัดการความขัดแยง
5) ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
4. การควบคุม
1) ระบบการประกันคุณภาพภายใน
2) ระบบการควบคุมภายใน
5. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
นอกจากนี้เพื่อใหผูที่ตองการศึกษาหรือตองการนําแบบจําลองไปใช
มีความเขาใจเกี่ยวกับ
แบบจําลองไดดียิ่งขึ้น จึงควรมีสวนนําของแบบจําลองซึ่งประกอบดวย 1) วัตถุประสงคของแบบจําลอง
2) คุณลักษณะของโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
3) แนวคิดและหลักการที่นํามาสราง
แบบจําลอง 4) องคประกอบของแบบจําลอง 5) เงื่อนไขการนําแบบจําลองไปใช โดยทุกองคประกอบ
ผูวิจัยไดอธิบายหลักการ แนวทางการดําเนินงาน และความเชื่อมโยงกับองคประกอบอื่นๆ เพื่อให
ผูศึกษาแบบจําลองมีความเขาใจชัดเจนและสามารถนําแบบจําลองไปใชในการบริหารโรงเรียนได
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นอกจากองคประกอบของแบบจําลองดังกลาว ผูวิจัยไดสรุป หลักการและแนวทางการบริหาร
โรงเรียนตามแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เพื่อบรรจุไวในแบบจําลอง หลักการสําคัญที่นํา
มาใชเปนกรอบกํากับการออกแบบจําลองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการวิจัยครั้งนี้ มาจาก
กรอบแนวคิดในการวิจัย
ซึ่งสามารถบูรณาการเปนแนวทางในการออกแบบจําลองการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน ดังนี้
1) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการโรงเรียนดวยตนเอง ดังนั้น การตัดสินใจสั่งการในการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และงานบริหารทั่วไปที่เปนสวน
ของโรงเรียนจึงควรเบ็ดเสร็จอยูที่สถานศึกษา
2) โรงเรียนควรมีบทบาทหลักเปนหนวยบริการทางการศึกษา ที่ใกลชิดและสอดคลองความ
ตองการของทองถิ่น และควรเปนหนวยนําทางสังคมของชุมชนทองถิ่นนั้น มีอิสระในการบริหารจัดการ
โดยคํานึงถึงกรอบนโยบายระดับชาติเปนแนวทาง
3) โรงเรียนตองไดรับการกระจายอํานาจในการบริหารโรงเรียนอยางแทจริง และมีการกระจาย
อํานาจในโรงเรียน โดยยึดหลักการมีสวนรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4) โรงเรียนทุกแหงตองมีระบบการประกันคุณภาพ การบริหารและการปฏิบัติงานเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน และตัวบงชี้คุณภาพที่สามารถตรวจสอบและเปดเผยตอสาธารณชนได
5) โรงเรียนตองมีวัฒนธรรมองคกรที่เนนการบริหารแบบมีสวนรวมเนนการทํางานเปนทีม ใช
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม และการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
6) โรงเรียนตองรับผิดชอบการบริหารการเงินและงบประมาณเอง จึงตองมีความรับผิดชอบ
ดําเนินการอยางโปรงใส คุมคา สามารถตรวจสอบได มีระบบการควบคุมภายใน

ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะหขอมูลในขั้นการประเมินความเหมาะสมของแบบ
จําลองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ในตอนนี้เปนการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนทั่วไป ที่ได
จากการใชแบบสอบถาม
ขอมูลความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิทางดานการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน ที่ไดจากการสัมภาษณ และความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนตนแบบ ของสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ ที่ไดจากการสัมภาษณ รวมทั้งประเด็นสําคัญในการปรับปรุงแบบจําลอง
ผลการวิเคราะหขอมูลเปนไปตามตารางตอไปนี้
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ตารางที่ 17 คาเฉลี่ยความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับความเหมาะสม และ
ความเปนไปไดของแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( n =340 )
รายการองคประกอบของแบบจําลอง
ระดับความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดของแบบจําลอง
X
S.D.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วัตถุประสงคของแบบจําลอง
4.84
0.39
คุณลักษณะของโรงเรียน SBM
4.70
0.39
แนวคิดและหลักการ
4.58
0.56
องคประกอบของแบบจําลอง
4.62
0.47
เงื่อนไขการนําแบบจําลองไปใช
4.46
0.34
การจัดโครงสรางการบริหาร
4.39
0.44
การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน
4.54
0.37
กลไกการบริหารโรงเรียน
4.37
0.72
ภารกิจการบริหารโรงเรียนทั้ง 4 ดาน
4.18
0.61
(วิชาการ งบประมาณ บุคคล บริหารทั่วไป)
10. การวางแผนกลยุทธ
3.86
0.53
11. การวางแผนงบประมาณและการคํานวณ
3.71
0.68
ตนทุนการผลิต
12. การจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
3.80
0.66
ประจําป
13. การบริหารโดยองคคณะบุคคล
4.63
0.33
14. การบริหารแบบมีสวนรวมและการ
4.59
0.41
ทํางานเปนทีม
15. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
3.78
0.58
16. การจัดการความขัดแยง
3.55
0.66
_____________________________________________________________________________________
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ตารางที่ 17 (ตอ)
รายการองคประกอบของแบบจําลอง

ระดับความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดของแบบจําลอง
X
S.D.

17. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน SBM
4.27
0.37
18. ระบบการประกันคุณภาพภายใน
4.18
0.47
19. ระบบการควบคุมภายใน
3.93
0.66
20. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
3.37
0.70
_____________________________________________________________________________________
จากตารางที่ 17 เปนผลการวิเคราะหแบบสอบถามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน เกี่ยวกับ
ความเหมาะสมและความเปนไปไดของแบบจําลอง
ผูวิจัยสงแบบจําลองไป 397 ฉบับ ไดรับสงคืน
และมีความสมบูรณใชในการวิเคราะหได 340 ฉบับ คิดเปนรอยละ 85.64 ผลการวิเคราะห พบวา
แบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความ
เหมาะสมและความเปนไปไดในระดับมากตามความเห็นของผูบริหารโรงเรียน องคประกอบที่มีความ
เหมาะสมที่สุดและมีความเปนไปไดมากที่สุด ไดแก วัตถุประสงคของแบบจําลอง (X=4.84) คุณลักษณะ
ของโรงเรียน SBM (X=4.70) แนวคิดและหลักการ (X=4.58) องคประกอบของแบบจําลอง (X=4.62)
การกําหนดเปาหมายโรงเรียน (X=4.54) การบริหารโดยองคคณะบุคคล (X=4.63) การบริหารแบบมี
สวนรวม และทํางานเปนทีม(X=4.59) องคประกอบนอกเหนือจากนี้มีความเหมาะสมและมีความเปน
ไปไดในระดับมาก (Xอยูระหวาง =3.55-4.46)
สําหรับความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ของผูบริหารโรงเรียน ไดแก
1. ควรเพิ่มภารกิจดานนโยบายและความสัมพันธชุมชนในภารกิจของโรงเรียน
2. ความสําเร็จของการนําแบบจําลองไปใชอยูที่การพัฒนาบุคลากร ใหมีความรูความเขาใจและ
สามารถปฏิบัติได
3. ระบบสารสนเทศ ตองไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร
และการฝกอบรมผูบริหารและครู
4. ครูตองทําหนาที่อื่นๆนอกเหนือจากการสอน เชน งานธุรการ ควรจัดบุคลากรทางธุรการให
โรงเรียนเปนการเฉพาะ
5. คณะกรรมการสถานศึกษามีปญหา คนที่มีความรูไมคอยเสียสละเปนกรรมการ เพราะตอง
เสียเวลาไปประชุมกับทางโรงเรียน ควรพิจารณาคาตอบแทนใหคณะกรรมการ เชน เบี้ยประชุม
6. ตองคัดเลือกผูบริหารใหมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการบริหารแบบ SBM สําหรับผูบริหาร
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เดิมตองปรับปรุงและพัฒนาอีกมาก
7. แบบจําลองควรเนนบทบาทและความเกี่ยวของกับชุมชนมากกวานี้
8. คณะกรรมการนาจะมีสวนรวมในการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
9. ควรสนับสนุนทรัพยากรใหโรงเรียนอยางเพียงพอทั้งบุคลากรและงบประมาณ
10. ภารกิจที่กําหนดในแบบจําลองมีมาก เกรงวาโรงเรียนเล็กๆจะปฏิบัติไมได
11. ไมควรจัดใหคณะกรรมการโรงเรียนอยูเหนือผูบริหารโรงเรียนในแผนภูมิการบริหาร
โรงเรียน
ตารางที่ 18 คาความถี่และคารอยละของความเห็นผูทรงคุณวุฒิ ทางดานการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน เกี่ยวกับความเหมาะสมและความเปนไปได
ของแตละองคประกอบของแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ( n =12)
ความเห็น
รายการองคประกอบของแบบจําลอง
เห็นวาเหมาะสม
เห็นวาไมเหมาะสม
จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ
1. วัตถุประสงคของแบบจําลอง
12 100
0
0
2. คุณลักษณะของโรงเรียน SBM
12 100
0
0
3. แนวคิดและหลักการ
11 91.70
1
8.3
4. องคประกอบ ของแบบจําลอง
10 83.33
2
16.67
5. เงื่อนไขการนําแบบจําลองไปใช
12 100
0
0
6. การจัดโครงสรางการบริหาร
10 83.33
2
16.67
7. การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน
12 100
0
0
8. กลไกการบริหารโรงเรียน
10 83.33
2
16.67
9. ภารกิจการบริหารโรงเรียน 4 ดาน
11 91.70
1
8.33
(วิชาการ งบประมาณ บุคคล บริหารทั่วไป)
10. การวางแผนกลยุทธ
11 91.70
1
8.30
_____________________________________________________________________________________
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ตารางที่ 18 (ตอ)
รายการองคประกอบของแบบจําลอง

ความเห็น
เห็นวาเหมาะสม
เห็นวาไมเหมาะสม
จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ

11. การวางแผนงบประมาณและการคํานวณ
8 66.66
4
33.34
ตนทุนการผลิต
12. การจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
12 100
0
0
ประจําป
13. การบริหารโดยองคคณะบุคคล
12 100
0
0
14. การบริหารแบบมีสวนรวมและการ
12 100
0
0
ทํางานเปนทีม
15. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
12 100
0
0
16. การจัดการความขัดแยง
12 100
0
0
17. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน SBM
12 100
0
0
18. ระบบการประกันคุณภาพภายใน
12 100
0
0
19. ระบบการควบคุมภายใน
11 91.70
1
8.30
20. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
11 91.70
1
8.30
_____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ จํานวนผูใหสัมภาษณ (n) = 12 คน
จากตารางที่ 18 ผลการวิเคราะหความถี่และคารอยละของความเห็นผูทรงคุณวุฒิทางดาน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
เกี่ยวกับแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบวามีความเหมาะสมและเปนไปไดทุกองคประกอบ โดย
องคประกอบที่มีความเหมาะสมนอยที่สุด คือ การวางแผนงบประมาณและการคํานวณตนทุนการ
ผลิต (รอยละ 66.66)

162

ความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับองคประกอบของแบบจําลอง มีดังนี้
1. วัตถุประสงคของแบบจําลอง
1) คําวา "ไดอยางสมบูรณแบบ" นั้นกวางมาก ควรเลือกใชคําที่เหมาะสมกวานี้
2) ควรเติม "เพื่อปฎิรูปการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ และสอดคลองกับ
แนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน"
2. คุณลักษณะของโรงเรียน SBM
1) ขอ 5) ควรแยกเปนอีกหนึ่งขอ โรงเรียนเปนองคกรแหงการเรียนรู
บุคลากรปฏิบัติงาน
เต็มศักยภาพและไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง
2) ขอ 1) และ 2) มีประเด็นซ้ําซอนในเรื่องการมีอิสระในการบริหารจัดการ
3. แนวคิดและหลักการ
1) นาจะอยูอันดับ 2 ของสวนนํา
2) ควรจะแยกใหชัดเจนระหวางแนวคิดและหลักการหรือใชคําใดคําหนึ่ง
3) ควรนําหลักการ SBM สวนอื่นมาพิจารณาดวย จะทําใหชัดเจนยิ่งขึ้น
4. องคประกอบของแบบจําลอง
1) องคประกอบที่ 1 (สวนนํา) ไมคอยเขากับองคประกอบอื่น นาจะเรียกวา"ปจจัย"
2) แผนภาพยังไมสื่อใหเห็นความสัมพันธแบบบูรณาการขององคประกอบทุกตัวอยางชัดเจน
5. เงื่อนไขการนําแบบจําลองไปใช
1) เงื่อนไขขอ 1 ทําใหคุณคาของแบบจําลองลดลง
6. การจัดโครงสรางการบริหาร
1) ควรเพิ่มเติมใหชัดเจนเรื่องการบังคับบัญชาและชวงการควบคุม
2) คณะกรรมการโรงเรียนบังคับบัญชาผูบริหารโรงเรียนดวยหรือไม
3) นาจะใชศัพทตาม พ.ร.บ. เชน คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา การบริหาร
งานบุคคล
4) แผนภูมิโรงเรียนขนาดกลางขาดไป ควรเสนอใหครบถวน เพื่อเปนตัวอยาง
7. การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน
1) ควรขยายคําวา" ความคาดหวังสําคัญ" ใหชัดเจน
8. กลไกการบริหารโรงเรียน
1) บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ ระบุวา "กํากับและสงเสริม สนับสนุน " นาจะนอยเกินไป
เมื่อเปรียบเทียบกับหลักการ
2) ควรเรียกชื่อกรรมการโรงเรียนตาม พ.ร.บ.การศึกษา
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3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ควรมีสาขาที่หลากหลายกวานี้ เชน ดานธุรกิจ เทคโนโลยี
สุขภาพอนามัย ฯลฯ
4) ในราง พ.ร.บ. ครูฯ กําหนดใหกรรมการมีบทบาทดานบริหารบุคคลดวย
9. ภารกิจการบริหารโรงเรียน 4 ดาน (วิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป)
1) ดานบริหารทั่วไปควรเพิ่มงานดานประชาสัมพันธและงานสัมพันธชุมชน
2) ควรเพิ่มการวางแผนและจัดระบบงบประมาณใหชัดเจน ในภารกิจการบริหารการเงินและ
งบประมาณ
3) ภารกิจบางอยางในโรงเรียนขนาดเล็กอาจทําไดยาก เชน การฝกอบรมและพัฒนาบุคลากร
10. การวางแผนกลยุทธ
1) วงของ SBM ในแผนภาพนาจะเปนการพัฒนาบุคลากรและทั้งแผนภาพคือการบริหารแบบ
SBM
2) แผนภาพความสัมพันธของแผนกลยุทธกับการบริหารโรงเรียนดูซับซอนแยกสวน
3) ยากตอการปฏิบัติของโรงเรียน
11. การวางแผนงบประมาณและการคํานวณตนทุนการผลิต
1) ยากตอการปฏิบัติของโรงเรียน
12. การจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําป
1) ควรเพิ่มการประเมินผลแผนและการนําผลการประเมินไปใชใหชัดเจน
13. การบริหารโดยองคคณะบุคคล
1) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการควรแตงตั้งโดยผูบริหารโรงเรียน
2) การบริหารแบบองคคณะบุคคลตองมีธรรมาภิบาลดวย
14. การบริหารแบบมีสวนรวมและการทํางานเปนทีม
1) ยังไมมีความชัดเจนเกี่ยวกับลักษณะ/ระดับของการมีสวนรวม รวมทั้งวิธีการมีสวนรวม
15. การจัดการความขัดแยง
1) นาจะอยูในขอภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียน
2) การปองกันความขัดแยงทําไดเมื่อผูบริหารกําหนดเปาหมายชัดเจนและนําใหทุกคนในองคกร
มองไปที่เปาหมายเดียวกันได
16. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน SBM
1) ควรเนนเรื่องการจูงใจและภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงใหเดนชัดขึ้น
17. ระบบการประกันคุณภาพภายใน
1) ควรระบุวาประกันอะไรบาง และวิธีวัดผลสําเร็จเปนอยางไร
2) ควรเพิ่มเรื่องการควบคุมคุณภาพใหชัดเจน
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18. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
1) ควรระบุประเภทของสารสนเทศใหชัดเจนและครอบคลุม
2) อาจนําไปอยูในองคประกอบดานการวางแผน
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับแบบจําลอง
1. แบบจําลองมีเนื้อหาเชิงทฤษฎีหรือหลักการ หากอธิบายเปนเชิงรูปธรรมหรือแนวปฏิบัติได
นาจะเห็นภาพชัดเจนขึ้น
2. จุดแข็งของแบบจําลองนี้อยูที่การครอบคลุมสาระตาม พ.ร.บ.การศึกษาทุกหมวด และ
บูรณาการเขากับศาสตรการบริหารไดลงตัว
3. องคประกอบขอ 2-6 เนื้อหาสาระไปดวยกันไดดี แตขอ 1. สวนนํายังคอนขางแปลกแยก
4. ควรระบุจุดเนนของแบบจําลองใหชัดเจนแตกตางจากการบริหารตามปกติทั่วไป อยางไร
5. ควรปรับแผนภาพองคประกอบของแบบจําลองใหบูรณาการกันมากยิ่งขึ้น
6. องคประกอบดาน"วางแผน" นาจะมากอน "การจัดองคการ" ในแบบจําลองฉบับนี้
7. ควรตั้งชื่อแบบจําลองเปนการเฉพาะ เชน Derek 's Model หรือ SBM : School Model
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ตารางที่ 19 คาความถี่และคารอยละความเห็นผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เกี่ยวกับความเหมาะสมและความเปนไปไดของ
แตละองคประกอบในแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (n =16)
รายการองคประกอบของแบบจําลอง
ความเห็น
เห็นวาเหมาะสม
เห็นวาไมเหมาะสม
จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

วัตถุประสงคของแบบจําลอง
16
100
0
0
คุณลักษณะของโรงเรียน SBM
16
100
0
0
แนวคิดและหลักการ
16
100
0
0
องคประกอบของแบบจําลอง
16
100
0
0
เงื่อนไขการนําแบบจําลองไปใช
16
100
0
0
การจัดโครงสรางการบริหาร
14
87.50
2
12.50
การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน
15
93.75
1
6.25
กลไกการบริหารโรงเรียน
14
87.50
2
12.50
ภารกิจการบริหารโรงเรียน 4 ดาน
13
81.25
3
18.75
(วิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารทั่วไป)
10. การวางแผนกลยุทธ
14
87.50
2
12.50
11. การวางแผนงบประมาณและการคํานวณ
12
75.00
4
25.00
ตนทุนการผลิต
12. การจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
14
87.50
2
12.50
ประจําป
13. การบริหารโดยองคคณะบุคคล
16
100
0
0
14. การบริหารแบบมีสวนรวมและการทํางาน
16
100
0
0
เปนทีม
15. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
15
93.75
1
6.25
16. การจัดการความขัดแยง
14
87.50
2
12.50
_____________________________________________________________________________________
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ตารางที่ 19 (ตอ)
รายการองคประกอบของแบบจําลอง

ความเห็น
เห็นวาเหมาะสม
เห็นวาไมเหมาะสม
จํานวน รอยละ
จํานวน รอยละ

17. ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน SBM
16
100
0
0
18. ระบบการประกันคุณภาพภายใน
16
100
0
0
19. ระบบการควบคุมภายใน
14
87.50
2
12.50
20. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
16
100
0
0
_____________________________________________________________________________________
จากตารางที่ 19 ผลการวิเคราะหความถี่และคารอยละของความเห็นของผูบริหารสถานศึกษา
ตนแบบ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
เกี่ยวกับแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบวามีความเหมาะสมและเปนไปไดทุก
องคประกอบ โดยองคประกอบที่มีความเหมาะสมนอยที่สุด คือ
การวางแผนงบประมาณและการ
คํานวณตนทุนการผลิต (รอยละ 75.00 )
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับแบบจําลอง
1. ควรเลือกใชคําใดคําหนึ่ง ระหวาง "โรงเรียน" กับ "สถานศึกษา" ไมใชปะปนกัน
2. คณะกรรมการสถานศึกษา ควรอยูในระนาบเดียวกับผูบริหารโรงเรียน
3. หลักเกณฑและวิธีการสรรหากรรมการโรงเรียน ควรกวางกวานี้
4. ควรเพิ่มแนวปฏิบัติและผลลัพธหรือผลผลิตไวในแบบจําลองดวย
5. ควรเพิ่มเรื่องที่เกี่ยวของกับชุมชนหรือชุมชนมีสวนเกี่ยวของแตละองคประกอบอยางไรบาง
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ตอนที่ 4 การนําเสนอแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก. การปรับปรุงแบบจําลอง
การวิจัยในขั้นนี้ เปนการปรับปรุงและสรุปรายละเอียดในแบบจําลองการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน
โดยผูวิจัยใชผลการวิจัยในขั้นประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของแบบจําลอง
เปนแนวในการปรับปรุง
1. นําแบบจําลองฉบับรางมาทําการปรับปรุงบางองคประกอบ
ใหมีความชัดเจนขึ้นตาม
ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารโรงเรียน
เพิ่มเติมตัวอยางบางรายการใหมีความเขาใจเปน
รูปธรรมมากขึ้น และเพิ่มเติมแนวปฏิบัติรวมทั้งผลลัพธที่ตองการในทุกองคประกอบ ตรวจสอบความ
ถูกตองของการพิมพ การสะกดคํา แผนภาพ แผนภูมิ
รวมทั้งความสอดคลองตอเนื่องของ
ทุกองคประกอบในแบบจําลอง ประเด็นสําคัญที่แกไขในแบบจําลอง ดังตารางตอไปนี้
ตารางที่ 20 ประเด็นสําคัญในการปรับปรุงแบบจําลอง
องคประกอบ
1. สวนนํา
1) วัตถุประสงคของแบบจําลอง

ประเด็นสําคัญในการปรับปรุงแบบจําลอง

เพิ่มขอความ “ ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 .ครอบคลุมการบริหาร จัดการ
ภายในโรงเรียนทุกดาน“
2) คุณลักษณะของโรงเรียน SBM
เพิ่มธรรมาภิบาลในขอวัฒนธรรมองคกร และเพิ่ม
โรงเรียนเปนองคกรเอื้อการเรียนรูอีก 1 ขอ เพิ่มการ
เนนผลที่เกิดขึ้นแกผูเรียนเปนสําคัญเปนขอแรก และ
การปฏิรูปทั้งโรงเรียนเปนขอสุดทาย
3) แนวคิดและหลักการที่นํามาใช
ประกอบดวยแนวคิดและหลักการ 6 ประการ
เทาเดิม
4) องคประกอบของแบบจําลอง
ประกอบดวย 6 องคประกอบเทาเดิม แตผูวิจัยได
อธิบายเพิ่มเติมพรอมเพิ่มแผนภาพแสดงความ
สัมพันธเชิงบูรณาการขององคประกอบในแบบ
จําลอง และเพิ่มสภาพแวดลอม เพื่อแสดงวาแบบ
จําลองเปนระบบเปด
___________________________________________________________________________________
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ตารางที่ 20 (ตอ)
องคประกอบ
5) เงื่อนไขการนําแบบจําลองไปใช
2 การจัดองคการ
1) การจัดโครงสรางการบริหาร

ประเด็นสําคัญในการปรับปรุงแบบจําลอง
มี 7 ขอเทาเดิม แตนําเรื่องการบริหารโดยเนน
ผลที่เกิดกับผูเรียนเปนสําคัญไปไวในขอ 2

เพิ่มตัวอยางการจัดแผนภูมิการบริหารโรงเรียน
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ เพิ่ม
สมาคม ชมรม มูลนิธิและเครือขายตาง ๆ ในแตละ
แผนภูมิ
2) การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน
ปรับภาษาใหเขาใจงายขึ้น
3) กลไกการบริหารโรงเรียน
เพิ่มเติมบทบาทการบริหารบุคคลของคณะกรรมการ
โรงเรียน
4) ภารกิจการบริหารโรงเรียน
เพิ่มการแนะแนวในภารกิจดานวิชาการ และ
ความสัมพันธกับชุมชน ในภารกิจการบริหาร
ทั่วไป
_____________________________________________________________________________________
3. การวางแผน
1) การวางแผนกลยุทธ
เปลี่ยน “ การพัฒนาบุคลากร “ แทน “ การบริหาร
แบบ SBM “ ในแผนภาพ เนื่องจากทุกองคประกอบ
เปนสวนหนึ่งของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
2) การวางแผนงบประมาณและการคํานวณ
คงเดิม
ตนทุนผลผลิต
3) การจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
คงเดิม
ประจําป
4. การนํา
1) ภาวะผูนําของผูบริหารที่ใชโรงเรียน
เปลี่ยนจากลําดับที่ 5 มาเปนลําดับที่ 1 เพื่อเปนฐาน
แสดงใหเห็นวาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนคือ
ปจจัยสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
และเนนการเปนผูบริหารมืออาชีพ
___________________________________________________________________________________
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ตารางที่ 20 (ตอ)
องคประกอบ

ประเด็นสําคัญในการปรับปรุงแบบจําลอง

2) การบริหารโดยองคคณะบุคคล

ผูที่แตงตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและ
วิชาการคือผูบริหารโรงเรียน
3) การบริหารแบบมีสวนรวมและการทํางาน
เพิ่มเติมเรื่องระดับของการมีสวนรวม
4) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
คงเดิม
5) การจัดการความขัดแยง
คงเดิม
_____________________________________________________________________________________
5. การควบคุม
คงเดิม
_____________________________________________________________________________________
6. สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
คงเดิม
_____________________________________________________________________________________
2. นําแบบจําลองที่ปรับปรุงแกไขแลวตามขอ 1. ไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธเพื่อ
ตรวจสอบความถูกตองและความเหมาะสมทางดานโครงสราง เนื้อหาและภาษา
แลวทําการแกไข
เพิ่มเติมตามที่อาจารยที่ปรึกษาเสนอแนะ
3. เตรียมการนําเสนอแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการตรวจปรับปรุงการพิมพเปนที่เรียบรอย และนําเสนอแบบจําลองที่ปรับปรุงแลว
ตอไป
ข. การนําเสนอแบบจําลองที่ปรับปรุงแลว
ผูวิจัยนําเสนอแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ดังตอไปนี้

ที่ปรับปรุงแลว

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัยนี้ใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงบรรยาย (Descriptive Research) โดยมีวัตถุประสงคของการ
วิจัย วิธีดําเนินการวิจัย สรุปผลการวิจัย อภิปรายผลการวิจัยและขอเสนอแนะ ดังนี้

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

วิธีดําเนินการวิจัย
กลาวโดยสรุป การวิจัยนี้มี 5 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นการกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย
โดยการวิจัยเอกสารที่เกี่ยวของแลวสรุปเปนกรอบ
แนวคิดในการวิจัย
2. ขั้นการศึกษาระบบการบริหารโรงเรียนที่เปนอยูในปจจุบัน โดยการสอบถาม วิเคราะหเอกสาร
และสัมภาษณ เพื่อทราบสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการบริหารโรงเรียนทั่วไป และโดย
การสอบถาม วิเคราะหเอกสารและสัมภาษณกลุม เพื่อทราบสภาพปจจุบัน ปญหาและประสบการณ
ของโรงเรียนที่กําลังทดลองบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียน เพื่อหาขอมูลไปใชในการออกแบบจําลองตอไป
3. ขั้นการออกแบบแบบจําลองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับประเทศไทย โดยการ
กําหนด หลักการ สวนประกอบ ราง และนําเสนอรางแบบจําลอง
4. ขั้นการประเมินความเหมาะสมของแบบจําลองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยการ
สอบถามความคิดเห็นผูบริหารโรงเรียน การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
และผูบริหารตนแบบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
5. ขั้นการปรับปรุงและนําเสนอแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
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สรุปผลการวิจัย
ผูวิจัยสรุปผลการวิจัยตามคําถามนําในการวิจัย ดังนี้
1) แนวคิด หลักการและสาระสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หมายถึง แนวคิดการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจาก
สวนกลางไปยังสถานศึกษาโดยตรง ใหสถานศึกษารวมกับผูเกี่ยวของ มีอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบ
และความคลองตัวในการบริหารจัดการมากที่สุด หลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
จะเกี่ยวของกับมาตรา 39 และ 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มากที่สดุ ความ
สําคัญอยูที่การกระจายอํานาจใหโรงเรียน และเปดโอกาสใหบุคลากรในโรงเรียนและตัวแทนผูมีสวนได
สวนเสียมีสวนรวมในการบริหารและการปฏิบัติงาน และโรงเรียนไดบริหารจัดการสอดคลองกับสภาพและ
บริบทของโรงเรียนเอง ทําใหเกิดคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
ปจจัยที่เอื้อตอความ
สําเร็จในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก การกระจายอํานาจใหโรงเรียนอยางแทจริง การบริหาร
แบบมีสวนรวม การพัฒนาบุคลากร การใชสารสนเทศเพื่อการบริหาร ผูบริหารโรงเรียนมีความรูความ
สามารถ มีวิสัยทัศนรวมที่ชัดเจนและการใหรางวัลอยางเหมาะสม
2) สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการพัฒนาการบริหารโรงเรียนปจจุบัน
ดานวิชาการ
สภาพปจจุบัน โรงเรียนไดรับมอบหมายใหจัดทําหลักสูตรระดับโรงเรียน โดยใหสอดคลองกับ
หลักสูตรแกนกลางและเกณฑมาตรฐานหลักสูตร โรงเรียนมีภารกิจในการจัดการเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดกระบวนการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลอยางหลากหลาย เรื่องใหมที่
โรงเรียนกําลังศึกษาและทดลองปฏิบัติมีหลายเรื่อง เชน การประกันคุณภาพ สื่อและเทคโนโลยีเพื่อการ
ศึกษา การวิจัยในชั้นเรียน แหลงการเรียนรู ฯลฯ
ปญหา บุคลากรยังขาดความรูความเขาใจ และประสบการณ ในการจัดทําหลักสูตรและการ
บริหารหลักสูตร ครูสวนใหญยังไมเปลี่ยนวิธีสอนเปนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ การวัดและประเมิน
ผลตามสภาพจริงทําไดนอย
ความตองการ โรงเรียนสามารถจัดทําและบริหารหลักสูตรได มีการทําวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุง
การเรียนการสอน มีการประกันคุณภาพและพัฒนาอยางตอเนื่อง
ดานงบประมาณ
สภาพปจจุบัน โรงเรียนยังไมใชผูตั้งงบประมาณ เปนเพียงผูรับงบประมาณมาบริหารจัดการ
โรงเรียนสวนใหญรองบประมาณจัดสรรจากสวนกลาง
มีการหาประโยชนจากสินทรัพยนอยมาก
งบประมาณที่ไดรับจัดสรรมักไมตรงความตองการ และไมเพียงพอ
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ปญหา โรงเรียนยังไมชํานาญในการทําแผนกลยุทธและแผนงบประมาณระยะปานกลาง (MTEF)
การบริหารพัสดุมีขั้นตอนมากและมีชองวางที่อาจเกิดการทุจริตไดงาย ระเบียบการเงินและพัสดุปจจุบัน
ทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณและดอยประสิทธิภาพ
ความตองการ โรงเรียนสามารถจัดตั้งงบประมาณสอดคลองกับกลยุทธของโรงเรียน โรงเรียน
จัดสรรงบประมาณใหหนวยงานภายในไดอยางเหมาะสม และมีความยืดหยุนสูง การบัญชี การเงิน
และพัสดุ มีระบบที่ตรวจสอบงายและเบ็ดเสร็จที่โรงเรียน
ดานบุคลากร
สภาพปจจุบัน
การบริหารบุคคลเปนอํานาจหนาที่ของหนวยงานสวนกลางเกือบทั้งหมด
โรงเรียนมีบทบาทในการพัฒนาครู การประเมินเพื่อเลื่อนขั้นเงินเดือน และการจัดทําขอมูลบุคลากร
ปญหา จํานวนบุคลากรและคุณสมบัติของบุคลากรไมเหมาะสมกับโรงเรียน เนื่องจากถูก
กําหนดและควบคุมจากสวนกลาง
ขั้นตอนและวิธีการบริหารบุคคลมีความซับซอนและยุงยาก การ
ตัดสินใจสั่งการไมเบ็ดเสร็จที่โรงเรียน บุคลากรทําเรื่องขอยายทุกป เนื่องจากมีภูมิลําเนาอยูตางจังหวัด
หรือตางอําเภอ ทําใหขาดความตอเนื่องในการทํางาน
ความตองการ โรงเรียนสามารถวางแผนอัตรากําลังที่เหมาะสมกับโรงเรียนได
โรงเรียน
สามารถดําเนินการรวมกับเขตพื้นที่การศึกษา ในการบรรจุแตงตั้ง การเลื่อนระดับ ปรับตําแหนง การยาย
การใหออกจากราชการ
ดานการบริหารทั่วไป
สภาพปจจุบัน
โรงเรียนมีประสบการณและความสามารถในการบริหารอาคารสถานที่
พอสมควร โรงเรียนมีแผนภูมิการบริหารโรงเรียน มีการออกคําสั่งแตงตั้งหรือมอบหมายผูปฏิบัติงาน
ตาง ๆ ในโรงเรียน มีการจัดทําขอมูลสารสนเทศตามแบบที่กรมตนสังกัดกําหนด
ปญหา โรงเรียนไมไดทาํ แผนที่การศึกษา (School Mapping) และไมมีแผนการรับนักเรียน
ตองรอนโยบายจากกรมตนสังกัด การจัดระบบบริหารและพัฒนาองคกรยังทําไดจํากัด ขาดการวิจัย
เพื่อกําหนดนโยบาย และขาดการวางแผนระยะยาวในการพัฒนา โรงเรียนยังไมไดจัดทําระบบการ
ควบคุมภายใน
ดานการวางแผน
สภาพปจจุบัน โรงเรียนใชนโยบายของกรมตนสังกัดเปนหลัก
ในการกําหนดนโยบายระดับ
โรงเรียน รูปแบบการเขียนโครงการและแผนปฏิบัติการยังคงยึดรูปแบบเดิม
ที่เนนการจําแนกรายการ
มากกวาเนนผลการปฏิบัติงาน
ปญหา มีบอยครั้งที่การปฏิบัติงานไมเปนไปตามแผนปฏิบัติการ แตจะปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ
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ความตองการ การวิเคราะหสภาพปจจุบันของโรงเรียนอยางถูกตอง กําหนดเปนแผนกลยุทธ
ที่สงผลตอการปฏิบัติอยางถูกตองและมีทิศทางชัดเจน
แผนสอดคลองกับการปฏิบัติและมีการติดตาม
ตรวจสอบ ปรับปรุงอยางใกลชิด
ดานการจัดองคการ
สภาพปจจุบัน การจัดบุคลากรเขาปฏิบัติงานคํานึงถึงความรูความสามารถและประสบการณ
เปนสําคัญ
ปญหา มีบุคลากรเกินในบางหมวดวิชาและขาดในบางหมวดวิชา บุคลากรบางสวนหยอน
สมรรถภาพ ไมสามารถจัดใหทําการสอนหรือทํางานพิเศษใด ๆ ได
ความตองการ การกําหนดหนาที่รับผิดชอบของบุคลากรที่ชัดเจน ไมยุงยากซับซอนงายตอการ
ควบคุมบังคับบัญชา
ดานการนํา
สภาพปจจุบัน
การบริหารงานในโรงเรียนเนนการควบคุมตรวจสอบมากกวาการนําหรือจูงใจ
มักใชการสื่อสารทางเดียว โดยการใชเอกสาร (คําสั่ง จดหมาย บันทึกขอความ) หรือการประชุม ทําให
บางครั้งขาดความเขาใจอยางชัดเจนเกี่ยวกับเปาหมายและงานของโรงเรียน
ปญหา โรงเรียนยังไมมีระบบจูงใจใหบุคลากรเต็มใจและตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ
ความตองการ การตัดสินใจสั่งการของผูบริหารโรงเรียนเปนไปอยางเหมาะสม
เนนการมี
สวนรวมของผูเกี่ยวของ การตัดสินใจสั่งการเบ็ดเสร็จที่สถานศึกษามากที่สุด เนนการกระจายอํานาจ
และการทํางานเปนทีม
ดานการควบคุม
สภาพปจจุบัน มีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑมาตรฐานที่ตั้งไว เนนการควบคุม
โดยหัวหนาหมวด / งานและการออกคําสั่ง มีการตรวจสอบวาปฏิบัติตามคําสั่งหรือไม
ปญหา ขาดระบบการตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอยางสม่ําเสมอและตอเนื่อง
ระบบการประกันคุณภาพแยกออกมาจากการบริหารโรงเรียนตามปกติ
และโรงเรียนสวนใหญยังไมมี
ระบบการควบคุมภายใน
ความตองการ เปรียบเทียบผลการปฏิบัติกับเกณฑมาตรฐานอยางจริงจังและใชผลการประเมิน
สําหรับการปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง
ดานหลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
สภาพปจจุบัน
บุคลากรในโรงเรียนรับทราบวาจะมีการปฏิรูปการบริหาร โดยการกระจาย
อํานาจใหโรงเรียนรับผิดชอบบริหารจัดการดวยตนเองมากที่สุด บุคลากรสวนใหญไมแนใจวากระทรวง
ศึกษาธิการจะกระจายอํานาจใหโรงเรียนอยางจริงจัง
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ปญหา ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติ เพราะการแกไขกฏหมาย เพื่อใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่
เพิ่มขึ้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ยังไมแลวเสร็จ ความตองการ มีการกระจาย
อํานาจใหโรงเรียนมากที่สุด และโรงเรียนกระจายอํานาจไปยังหนวยงานภายในโรงเรียนอยางทั่วถึง มีการ
บริหารงานแบบมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทั้งการวางแผน การปฏิบัติและการประเมินผล
ดานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สภาพปจจุบัน
มีการแตงตั้งคณะกรรมการโรงเรียนตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 ครบทุกโรงเรียน แตคณะกรรมการมีผลการปฏิบัติงาน
นอยมาก
ปญหา โรงเรียนเชิญคณะกรรมการเพื่อประชุมนอย บางโรงเรียนคณะกรรมการมีผลการปฏิบัติ
งานนอยมาก
ความตองการ คณะกรรมการมีสวนรวมในการกํากับสนับสนุน และสงเสริมการบริหารและจัด
การศึกษาอยางแทจริง การตัดสินใจสั่งการเบ็ดเสร็จที่โรงเรียนมากที่สุด
ความคิดเห็นอื่น ๆ ดานความตองการ ควรมีการนําหลักการธรรมาภิบาล หรือการบริหารจัดการ
ที่ดี (Good Governance) มาใชในการบริหารโรงเรียน ควรจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
ควรมีระบบการควบคุมภายในตามระเบียบสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และควรมีการพัฒนาใหโรงเรียน
เปนองคกรเอื้อการเรียนรู (Learning Organization)
3) แบบจําลองการบริหารโรงเรียนตามแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
แบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยในปจจุบัน
เปนแบบจําลองการบริหารโรงเรียนที่เปนเอกสาร
ประกอบดวย ขอความ แผนภาพ แผนภูมิ อธิบายรูปแบบแนวทางการบริหารตามแนวคิดการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ครอบคลุมภารกิจ 4 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป และครอบคลุมหนาที่การบริหาร 4 ดาน คือ การวางแผน
การจัดองคการ การนํา และการควบคุม
นอกจากนี้ยังมีสวนนําเพื่ออธิบายที่มาและวิธีการใชแบบ
จําลอง และระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน ดังแผนภาพตอไปนี้
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แผนภาพที่ 11 แบบจําลองที่นําเสนอจากการวิจัย
1.สวนนํา (Introduction)
1)
2)
3)
4)
5)

วัตถุประสงคของแบบจําลอง
คุณลักษณะโรงเรียน SBM
แนวคิดและหลักการ
องคประกอบของแบบจําลอง
เงื่อนไขการนําแบบจําลองไปใช

2.การวางแผน (Planning)
1) การวางแผนกลยุทธ
2) การวางแผนงบประมาณและ
คํานวณตนทุนผลผลิต
3) การจัดทําแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการประจําป

6.ระบบ
สารสนเทศ
เพื่อการ
บริหาร
โรงเรียน
(School MIS)

3.การจัดองคการ (Organizing)
1) การจัดโครงสรางการบริหาร
2) การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน
3) กลไกการบริหารโรงเรียน
4) ภารกิจการบริหารโรงเรียน 4 ดาน
(วิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหาร
ทั่วไป)

5.การควบคุม
(Controlling)
1) ระบบการ
ประกันคุณภาพ
ภายใน
2) ระบบการ
ควบคุมภายใน

4.การนํา (Leading)
1) ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน
SBM
2) การบริหารโดยองคคณะบุคคล
3) การบริหารแบบมีสวนรวมและ
การทํางานเปนทีม
4) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
5) การจัดการความขัดแยง

สภาพแวดลอม (ชุมชน เขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ)
แบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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องคประกอบของแบบจําลองทั้ง 6 ดาน มีคําอธิบายประกอบแผนภาพและแผนภูมิ เพื่อใหผูศึกษา
แบบจําลอง
เขาใจความสัมพันธของทุกองคประกอบและแนวทางดําเนินการของแตละองคประกอบ
เนื้อหาโดยสรุปของทั้ง 6 องคประกอบมีดังนี้
1. สวนนํา เปนการอธิบายใหเห็นที่มา เปาหมาย โครงสราง และสวนประกอบของแบบจําลอง
ไดแก วัตถุประสงคของแบบจําลอง คุณลักษณะของโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน แนวคิดและ
หลักการที่นํามาใชออกแบบแบบจําลอง องคประกอบของแบบจําลอง และเงื่อนไขการนําแบบจําลองไปใช
2. การวางแผน เปนการอธิบายการวางแผนแบบใหมซึ่งสัมพันธกับระบบงบประมาณ แบบใหม
ที่เรียกวางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ประกอบดวยการวางแผนกลยุทธ การวางแผนงบประมาณ และ
การคํานวณตนทุนผลผลิต การจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําป
3. การจัดองคการ เปนการอธิบายหลักการและวิธีการจัดโครงสรางการบริหารโรงเรียน การจัด
อัตรากําลัง การกําหนดเปาหมายของโรงเรียนซึ่งตองเกี่ยวของกับการวางแผนกลยุทธ กลไกการบริหาร
โรงเรียน ไดแก คณะกรรมการโรงเรียน และภารกิจการบริหารโรงเรียนซึ่งไดรับการกระจายอํานาจจาก
สวนกลาง 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป
4. การนํา เปนการอธิบายรูปแบบแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ที่โรงเรียนตอง
บริหารจัดการดวยตนเองมากขึ้น โดยเปลี่ยนจากการบังคับบัญชา (Commanding) เปนการนํา (Leading)
องคประกอบนี้มีเนื้อหาเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การบริหาร
โดยองคคณะบุคคล การบริหารแบบมีสวนรวม และการทํางานเปนทีม การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และ
การจัดการความขัดแยง
5. การควบคุม เปนการอธิบายระบบการควบคุมในโรงเรียน 2 ระบบ คือ
ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน และระบบการควบคุมภายใน ซึ่งทั้ง 2 ระบบเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการตามปกติ
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน เปนการอธิบายความสําคัญและแนวทางปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร
ทั้ง 6 องคประกอบมีความสัมพันธกันแบบบูรณาการ โดยที่งานวิชาการคืองานที่เปนหัวใจของ
โรงเรียน สวนการบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป เปนงานที่สนับสนุนใหงาน
วิชาการประสบความสําเร็จ การวางแผน การจัดองคการ และการนํา เปนหนาที่การบริหารที่ทําใหให
ภารกิจของโรงเรียนทั้ง 4 ดานบรรลุเปาหมาย โดยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพจําเปนตองอาศัยสาร
สนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน มีระบบการควบคุมภายในและระบบการประกันคุณภาพ ทําหนาที่กํากับ
ใหเปนไปตรงเปาหมายขององคการ นอกจากนี้ แบบจําลองแสดงใหเห็นวา โรงเรียนเปนองคกรในระบบ
เปด ที่มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมภายนอก
ความสัมพันธของทั้ง 6 องคประกอบ
ดังแผนภาพ ตอไปนี้
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แผนภาพที่ 12 ความสัมพันธเชิงบูรณาการขององคประกอบในแบบจําลอง

การวางแผน
การบริหารงบประมาณ

การบริหารบุคคล

การบริหาร
งานวิชาการ

การบริหารทั่วไป
การจัดองคการ

การนํา

สารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
การควบคุม (การประกันคุณภาพ และการควบคุมภายใน)
สภาพแวดลอม (ชุมชน เขตพื้นที่การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ฯลฯ)

อภิปรายผลการวิจัย
ผูวิจัยนําผลการวิจัยมาอภิปรายตามคําถามนําในการวิจัย ดังนี้
1. แนวคิด หลักการ และสาระสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
จากการศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนา
คุณภาพผูเรียน เกี่ยวกับแนวทางหรือกลยุทธที่ทําใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับโรงเรียนใน
ประเทศไทยประสบความสําเร็จ ไดแก 1) การเตรียมความพรอมของบุคลากรที่เกี่ยวของ 2) การกําหนด
เปาหมายการพัฒนาโรงเรียนสูการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 3) พัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพโรงเรียน ตาม
มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา 4) สรางกลไกการประกันคุณภาพภายใน 5) สรางระบบการเงิน
และงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 6) การประชาสัมพันธเกี่ยวกับจุดหมายของโรงเรียนและบทบาทผูที่
เกี่ยวของ 7) พัฒนาความรูและทักษะของผูบริหาร ครูและผูที่เกี่ยวของ 8) การดําเนินงานตามแผนการ
การประเมินผลการดําเนินงาน 10) การปรับปรุงและกําหนดแผนการดําเนินงานรอบใหม ซึ่งสอดคลอง
กับผลการวิจัยของ Wohlstetter (1995:22-25) Odden and Wohlstetter (1995:32-36) และแนวคิด
ของอุทัย บุญประเสริฐ (2546:17-19) เกี่ยวกับปจจัยหรือกลยุทธที่ทําใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ประสบความสําเร็จ ไดแก 1) การกระจายอํานาจใหโรงเรียนอยางแทจริง 2) เนนการบริหารแบบมี
สวนรวม 3)มุงพัฒนาบุคลากร 4)สรางเปาหมายโรงเรียนใหชัดเจน 5)ประชาสัมพันธใหผูเกี่ยวของ
เขาใจ 6) สรรหาและพัฒนาคณะกรรมการโรงเรียนใหมีคุณภาพ
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ผลการวิจัยเกี่ยวกับผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวาโรงเรียนในโครงการ
ปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีกลยุทธในการดําเนินการโดยกําหนดเปาหมายที่ผูเรียนเปน
สําคัญ และใชแนวคิดการปฏิรูปการเรียนรู ควบคูกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานและการประกัน
คุณภาพการศึกษา ผลการศึกษาพบวา ในการบริหารโรงเรียนมีการกระจายอํานาจและการบริหารแบบ
มีสวนรวมมากขึ้น มีการปฏิรูปการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ และมีการวิจัยในชั้นเรียนมากขึ้น โรงเรียน
สามารถดําเนินการเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษาได และความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนดีขึ้น
ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยและแนวคิดของนักวิชาการหลายทาน เกี่ยวกับความสําคัญของการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน
(Florida Department of Education,1998 :1-4, Brown , Bruce Robert ,
1998:237) ที่พบวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมเกี่ยวของมี
สวนรวมจัดการศึกษามากขึ้น เปนการระดมทรัพยากรจากทองถิ่น ทําใหขวัญและกําลังใจของครูดีขึ้น
เกิดความคิดริเริ่มสรางสรรคในการบริหารและจัดการศึกษา การบริหารมีประสิทธิภาพสูงขึ้น โปรงใส
ตรวจสอบได และความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนดีขึ้น
ในดานรูปแบบของคณะกรรมการโรงเรียน
ผูบริหารโรงเรียนของไทยที่ทดลองบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน มีความเห็นวาควรมีรูปแบบ
คณะกรรมการโรงเรียน 4 รูปแบบ ไดแก 1) รูปแบบผูนํา 3 ประสาน (ผูบริหาร-ครู-ชุมชน) 2) รูปแบบ
ผูบริหาร-ครูเปนผูนํา 3) รูปแบบผูบริหารเปนผูนํา และ 4) รูปแบบครู-ชุมชน เปนผูนํา ซึ่งสอดคลองกับ
Leithwood and Menzies (1998:1-21) และ Carr (1998: 1-8)
ที่สรุปแบบของคณะกรรมการเปน
4 แบบ ไดแก 1) แบบที่มีผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก 2) แบบที่มีครูเปนหลัก 3) แบบที่มีชุมชนเปนหลัก
และ 4) แบบที่มีครูและชุมชนเปนหลัก สาเหตุที่ผูบริหารโรงเรียนของไทยไมเสนอแบบที่มีชุมชนเปนผูนํา
เนื่องมาจากมีความเห็นวาขณะนี้ชุมชนไทยยังไมพรอมในการเขามาเปนคณะกรรมการโรงเรียน สวนใหญ
กรรมการไมมีเวลามาประชุม
ไมแสดงความคิดเห็นและกลัวถูกขอบริจาคทรัพย ซึ่งสอดคลองกับ
ความเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาหลายทาน(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2546:29)
2. สภาพปจจุบัน ปญหา และแนวทางการปรับปรุงหรือพัฒนาการบริหารโรงเรียน
ปจจุบัน
จากผลการวิจัยพบวา โรงเรียนสวนใหญยังมีปญหาในภาพรวมคลายกันคือ ยังไมมีการกระจาย
อํานาจในการบริหารเทาที่ควร การทํางานเปนทีมยังมีไมมากนัก การบริหารสวนใหญยังยึดกฏ ระเบียบ
เปนเกณฑ การบริหารยังเปนชนิดสั่งการจากบนลงลางมากกวาการกระจายความรับผิดชอบใหแตละสวน
ขององคกรสามารถตัดสินใจสั่งการไดเอง ผูบริหารยังเปนศูนยอํานาจขององคกร สอดคลองกับการวิจัย
สภาพและปญหาการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (ธีระ รุญเจริญ,
2545 :100 -115)ที่ระบุปญหาที่เกี่ยวกับผูบริหารโรงเรียนวา มีผูบริหารจํานวนมากที่สนใจงานวิชาการนอย
ไมคอยอยูโรงเรียน ยึดวัฒนธรรมการบริหารแบบเดิมไมเปลี่ยนแปลง ไมโปรงใส คอรัปชั่นทั้งเวลา
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และทรัพยากรอื่นของโรงเรียน โรงเรียนยังไมไดรับการกระจายอํานาจอยางเต็มที่จากรัฐ การบริหารแบบ
มีสวนรวมยังมีนอยมาก คณะกรรมการสถานศึกษาไมมีบทบาทเทาที่ควร และสอดคลองกับสํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษา (2544:8 -14) ที่กลาวถึงปญหาดานการบริหารและการจัดการศึกษาของไทย ที่ยังบริหาร
แบบรวมศูนยอํานาจไวที่สวนกลาง
สถานศึกษาไมมีอิสระในการจัดการทั้งในดานวิชาการ การบริหาร
บุคคล การบริหารทั่วไปและการบริหารการเงิน ขาดเอกภาพดานนโยบายและการบริหาร ขาดการ
มีสวนรวมของประชาชน คุณภาพการศึกษาต่ําและการบริหารงานไรประสิทธิภาพ
สภาพปญหาดังกลาว เกิดจากความลาชาในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งคืบหนาปานกลาง โดยการดําเนินการทางดานกฎหมาย พระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับ
การปฏิรูปการศึกษา สวนใหญยังไมเขาสูการพิจารณาของสภาผูแทนราษฎร
การจัดทํารางกฏหมาย
ลําดับรอง ไดแก กฏกระทรวง ระเบียบ ประกาศ มีความกาวหนานอย (สํานักงานปฏิรูปการศึกษา
แหงชาติ,2545 :162 - 485) ปญหาและอุปสรรคดังกลาวเกิดขึ้นในตางประเทศเชนกัน เมื่อมีการปฏิรูป
การศึกษา นั่นคือสวนกลางไมไดมอบอํานาจใหโรงเรียนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารอยางแทจริง
(Spilman,1996:34-39;Latham,1998:85-86;Marti-Vazquez,2000:265) นอกจากนี้จากประสบการณ
ของตางประเทศ พบวา การเปลี่ยนแปลงจากการบริหารที่ถูกควบคุมโดยสวนกลางไปสูการบริหารจัดการ
ดวยตนเองตามแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนตองใชเวลาเปลี่ยนแปลงไมนอยกวา
5 ป (David,1992:38;Latham,1998:88)
อยางไรก็ตามทางดานวิชาการ มีความกาวหนามากในการจัดทําหลักสูตรแกนกลาง มีความ
กาวหนาระดับปานกลางในเรื่องหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
มีความกาวหนานอยในเรื่องการวัดผลตามสภาพจริง และการวิจัยในชั้นเรียน สําหรับการบริหารทั่วไป
สวนใหญโรงเรียนดําเนินการไดในระดับปานกลาง สวนการบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคล
โรงเรียนไดรับการกระจายอํานาจนอยที่สุด ซึ่งสอดคลองกับรายงานการติดตามและประเมินผลการปฏิรูป
การศึกษาในวาระครบ 3 ป ของการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2545: 62-71) ขอเสนอแนะจากรายงานดังกลาวเกี่ยวกับการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานที่เกี่ยวของ ตองถือเปนนโยบายเรงดวน
ในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาทุกแหงใหมีความรูความเขาใจในเรื่องการกระจายอํานาจการบริหารไป
ยังสถานศึกษา และการสงเสริมใหประชาชน/ชุมชน มีสวนรวมในการบริหารจัดการสถานศึกษา นอกจาก
นี้ควรเรงนําผลจากโครงการนํารองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไปพัฒนารูปแบบการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน ใหเหมาะสมกับบริบทของแตละโรงเรียน แบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น
จึงสอดคลองกับขอเสนอแนะของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ดังกลาวขางตน ผูวิจัยยังพบอีกวาความตองการหรือ
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แนวทางในการปรับปรุงหรือพัฒนาโรงเรียน ประกอบดวยการกระจายอํานาจใหโรงเรียนมากที่สุด มีการ
บริหารแบบมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ การบริหารมีความโปรงใส ตรวจสอบได การตัดสินใจสั่งการ
เบ็ดเสร็จที่สถานศึกษามากที่สุด ควรนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารโรงเรียน ควรจัดระบบสาร
สนเทศเพื่อการบริหารและระบบการควบคุมภายใน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ Marti – Vaszquez,
Lillian (2000:265) ที่ทําการวิจัยเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในประเทศ Puerto Rico ซึ่งมี
ป ญ หาและอุ ป สรรคในการบริ ห ารโดยใช โ รงเรี ย นเป น ฐานคล า ยกั บ ที่ กําลั ง เกิ ด ขึ้ น ในประเทศไทย
และมีแนวทางแกปญหาในทํานองเดียวกันกับที่ผูวิจัยคนพบจากการวิจัยครั้งนี้
3. แบบจําลองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย
แบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ผูวิจัยออกแบบและนําเสนอ
ครอบคลุมภารกิจการบริหารโรงเรียน 4 ดาน คือ งานวิชาการ
งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล งานบริหารทั่วไปและครอบคลุมหนาที่สําคัญในการบริหาร 4 ดาน
คือ การวางแผน การจัดองคการ การนํา และการควบคุม จุดเดนของแบบจําลองการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานที่นําเสนอครั้งนี้คือครอบคลุมทุกหมวดของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
เชื่อมโยงกับชุมชนและองคกรภายนอกที่เกี่ยวของในลักษณะเปนระบบเปด และบูรณาการเขากับศาสตร
ทางการบริหารการศึกษาไดอยางลงตัว สอดคลองกับงานวิจัย ภารกิจ โครงสราง อัตรากําลัง สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ (อุทัย บุญประเสริฐ)
จึงนับเปนแบบจําลองแบบสมบูรณ
(Comprehensive Model) อยางแทจริง เมื่อเปรียบเทียบแบบจําลองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของ Robertson andBriggs (1998 : 27- 46) ซึ่งมีองคประกอบ 7 ดาน ไดแก บริบทของโรงเรียน
โครงสรางการบริหาร กระบวนการตัดสินใจ กลยุทธและการดําเนินการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมของ
โรงเรียน พฤติกรรมของครูในโรงเรียนและคุณภาพของโรงเรียน
ซึ่งองคประกอบทั้ง 7 ดานดังกลาว
ไมครอบคลุมทุกเรื่องที่โรงเรียนตองปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
จุดเนนประการหนึ่งของการนําแบบจําลองไปใช คือ การดําเนินการปฏิรูประบบบริหารโรงเรียน
ตองดําเนินการควบคูไปกับการปฏิรูปการเรียนรู
ในลักษณะการปฏิรูปพรอมกันทุกดานในโรงเรียน
(Whole School Approach ) และการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเนนผลที่เกิดขึ้นกับนักเรียนเปน
สําคัญ ซึ่งสอดคลองกับรายงานการวิจัยของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ เรื่อง การบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน : วิถีและวิธีไทย (บุญมี เณรยอด , 2545 : 22-26) ที่มุงปฏิรูปการเรียนรูควบคูกับ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อใหเกิดการพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ซึ่งตางจากการวิจัยของตางประเทศซึ่งสวนใหญพบวามีการศึกษาตัวแปรเกี่ยวกับการบริหารทั้งสิ้น
เชน ระดับการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ความพึงพอใจของครู การสื่อสาร ภาวะผูนํา การชี้แนะ
บรรยากาศ โครงสรางองคกร มีการศึกษาผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนที่เกิดจากการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานนอยมาก (Dondero,1993:1607,Claybar ,1994:1431;Jones,1997:2003; Brown ,1998:237)
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มีงานวิจัยจํานวนมากยืนยันวา ผูบริหารโรงเรียนที่มีภาวะผูนําสูงทําใหการบริหารโรงเรียนประสบ
ความสําเร็จ ในแบบจําลองที่ผูวิจัยนําเสนอมีองคประกอบเกี่ยวกับภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่บริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูดวย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของประสิทธิ์ เขียวศรี (2544: บทคัดยอ) ที่วิจัย
เรื่องการนําเสนอแบบจําลอง การพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
และรายงานการวิจัยของบุญมี เณรยอด (2545:49-65) เกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารโรงเรียน
ในการวิจัยเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน:วิถีและวิธีไทย
ซึ่งไดกลาวถึงความสําคัญภาวะผูนํา
ของผูบริหารโรงเรียนดวยเชนเดียวกัน
แบบจําลองที่นําเสนอ
ผานการตรวจสอบความเหมาะสมและความเปนไปไดของผูเกี่ยวของ
3 ฝาย ไดแก นักวิชาการผูทรงคุณวุฒิทางดานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน กับผูบริหารสถานศึกษา
ตนแบบ ซึ่งมีประสบการณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และผูบริหารโรงเรียนทั่วไปที่จะตอง
ทําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ทั้ง 3 ฝาย ตางมีความเห็นสอดคลองกันวา แบบจําลองที่นําเสนอ
มีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดทุกองคประกอบ สอดคลองและครอบคลุมทุกภารกิจที่โรงเรียนตอง
ปฏิบัติ
ซึ่งการตรวจสอบแบบจําลองโดยผูทรงคุณวุฒิ สําหรับแบบจําลองทางการศึกษานั้นมีความ
เหมาะสมและยอมรับได (พูลสุข หิงคานนท,2540:53-55) การที่ใหกลุมตัวอยางผูบริหารโรงเรียนที่เปน
ตัวแทนประชากรผูบริหารโรงเรียนทั้งหมดตรวจสอบแบบจําลองและไดขอสรุปวา ผูบริหารเหลานั้นเห็นวา
แบบจําลองมีความเหมาะสมและมีความเปนไปไดในระดับมาก เปนขอมูลยืนยันวาแบบจําลองที่นําเสนอ
มีความเหมาะสมและเปนไปไดจึงอาจกลาวไดวาแบบจําลองที่นําเสนอมีความเหมาะสมกับบริบทของ
สังคมไทย เนื่องจากผานการประเมินจากผูมีสวนเกี่ยวของที่เปนคนไทยแลว แบบจําลองนี้มีความ
เหมาะสมและความเปนไปได สําหรับแบบจําลองที่นําเสนอเปนการอธิบายระบบการบริหารโรงเรียน ตาม
แนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เพื่อใหงายตอการทําความเขาใจ จึงไมไดอธิบายรายละเอียด
ทุกแงทุกมุมเพราะจะทําใหแบบจําลองนั้นดอยลงไป ซึ่งสอดคลองกับความเห็นของ Bardo and Hartman
(1982:70-71) ที่กลาววาแบบจําลองที่ดี ควรอธิบายสภาพหรือแนวทางกวางแตจะไมระบุรายละเอียด
มากเกินไป
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยทําการตรวจสอบผลการวิจัยโดยใชวิธีตรวจสอบแบบสามเสา (Triangular
Test) โดยในขั้นการศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการการบริหารโรงเรียนทั่วไป เก็บรวบรวม
ขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม และเพื่อตรวจสอบขอมูลใหชัดเจนแนนอน จึงไดเก็บรวบรวมขอมูลเพิ่ม
โดยการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณ
ผลการวิจัยพบวา ขอมูลที่ไดรับมีความสอดคลองกัน
ในขั้นการศึกษาสภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน เก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม การวิเคราะหเอกสาร และการ
สัมภาษณกลุม ผลการวิจัยมีความสอดคลองกัน
สําหรับขั้นตอนการตรวจสอบความเหมาะสมและ
ความเปนไปไดของแบบจําลอง สอบถามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียนทั่วไป
และสัมภาษณ
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ผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับผูบริหารโรงเรียนตนแบบ ทั้ง 3 กลุม มีความคิดเห็น
สอดคลองกันวา รางแบบจําลองที่นําเสนอมีความเหมาะสมและมีความเปนไปได จึงนับไดวาการวิจัย
ครั้งนี้มีการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการวิจัยในทุกขั้นตอน

ขอเสนอแนะจากการวิจัย
ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ ประกอบดวย 1) ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 2) ขอเสนอแนะสําหรับ
นําผลการวิจัยไปประยุกตใช 3) ขอเสนอแนะสําหรับการนําแบบจําลองไปใชในระดับโรงเรียน และ
4) ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต รายละเอียดมีดังนี้
ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
1) ควรสรางความเขาใจกับหนวยงานระดับกรมที่มีสถานศึกษาในสังกัด และสํานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาแหงชาติ ในการนําแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไปใชปฏิบัติในสถาน
ศึกษาใหตรงกัน เนื่องจากที่ผานมามีความแตกตางกันทั้งแนวคิดและวิธีปฏิบัติ ทําใหสถานศึกษาเกิด
ความสับสน
2) ควรเรงพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา ครูอาจารย คณะกรรมการสถานศึกษาใหมีความรู ความ
เขาใจและทักษะการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยรวมมือกับสถาบันอุดมศึกษาที่อยูใกลสถาน
ศึกษาจัดการฝกอบรม หรือจัดทําเอกสารพรอมแผนวิดีทัศนมอบใหผูบริหารสถานศึกษา ครูอาจารยและ
คณะกรรมการสถานศึกษา ทําการศึกษาดวยตนเอง แลวทําการติดตามและประเมินผล
3) รัฐควรเรงดําเนินการออกกฏหมายที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปการศึกษา ที่ยังคางอยูในขั้นตอน
ฝายนิติบัญญัติ ออกมามีผลบังคับใชใหเร็วที่สุด รวมทั้งตองแกไขปรับปรุงกฏกระทรวง ระเบียบและ
ประกาศตางๆ ในแนวทางที่จะกระจายการบริหารและจัดการศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถาน
ศึกษาโดยตรง
4) กระทรวงศึกษาธิการควรประชาสัมพันธและรณรงคใหประชาชนเห็นความสําคัญและเขามามี
สวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา ความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เกิดจาก
โรงเรียนและชุมชนรวมกันคิด รวมกันทําในลักษณะจากฐานสูยอด มิใชเกิดจากยอดลงไปฐาน หรือถูก
สั่งการจากกระทรวงศึกษาธิการใหโรงเรียนปฏิบัติตาม
5) กลยุทธการดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใหประสบความสําเร็จ ตองทําควบคูไป
กับการปฏิรูปดานอื่นๆทุกเรื่อง ในลักษณะการปฏิรูปทั้งโรงเรียน (Whole School Approach) โดยมี
เปาหมายเดียวคือการมุงใหเกิดผลตอผูเรียนมากที่สุด ไมดําเนินการแบบแยกสวน
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ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปประยุกตใช
1) แบบจําลองที่นําเสนอเปนเพียงรูปแบบและแนวทางกวางๆ เพื่อใหเห็นความสัมพันธทั้งระบบ
ของการบริหารโรงเรียน ดังนั้น เมื่อโรงเรียนนําแบบจําลองไปใชจึงตองมีการปรับใหเหมาะสมกับบริบท
ของโรงเรียน และตองศึกษาองคประกอบของแบบจําลองโดยละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติตอไป
2) กลยุทธการนําแบบจําลองไปใชใหไดผล
คือการดําเนินการเปลี่ยนแปลงในองคการ
(Organization Change) เนื่องจากในการปฏิรูปการศึกษายังมีคนที่ไมเห็นดวยหรือคนที่ไมมั่นใจอยูมาก
และสรางผูนําการ
ในโรงเรียน ดังนั้นจึงตองมีการวางแผนการเปลี่ยนแปลง (Planned Change)
เปลี่ยนแปลง (Change Agent) ในทุกกลุมบุคลากร
3) ควรมีการจัดทําคูมือหรือ Module โดยขยายรายละเอียดของแตละองคประกอบในแบบจําลอง
เพื่อใหชัดเจนและมีแนวปฏิบัติครบถวน ปฏิบัติไดงายเหมาะกับการที่โรงเรียนสามารถนําไปใชเปนแนวทาง
ในการดําเนินการไดผลสําเร็จรวดเร็วขึ้น
ขอเสนอแนะสําหรับการนําแบบจําลองไปใชในระดับโรงเรียน
1) คณะกรรมการโรงเรียนและผูบริหารโรงเรียนตองเปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง โดยรวมกันหารือ
แนวทางการนําแบบจําลองไปใชในการบริหารโรงเรียน
โดยปรับเนื้อหาและองคประกอบบางสวนให
เหมาะสมกับสภาพหรือบริบทของแตละโรงเรียน
2) โรงเรียนควรศึกษาแตละองคประกอบของแบบจําลองโดยละเอียด
จากแหลงขอมูลตางๆ
พรอมกับวางแผนในการนําความรูที่ไดรับไปสูการปฏิบัติทุกเรื่อง และโรงเรียนตองสรางความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับสาระในแบบจําลองใหแกคณะกรรมการโรงเรียน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
โรงเรียนทุกคน ตลอดจนตัวแทนผูปกครองและชุมชน โดยจัดอบรมสัมมนาหรือจัดทําเอกสารเผยแพร
3) โรงเรียนตองดําเนินการในทุกองคประกอบของแบบจําลองไปพรอมกัน ในลักษณะการปฏิรูป
ทั้งโรงเรียน (Whole School Approach) และไมดําเนินการแบบแยกสวน โดยมีจุดเนนอยูที่ผลที่จะเกิดกับ
ผูเรียนเปนสําคัญ
4) โรงเรียนตองสรางความเขมแข็งใหแกคณะกรรมการโรงเรียนและเครือขายผูปกครอง กระจาย
ความรับผิดชอบไปยัง ฝาย/หมวด/งานตาง ๆ ในโรงเรียน
และเนนการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม
ของผูที่เกี่ยวของ
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยในอนาคต
1) ควรนําแบบจําลองจากการวิจัยนี้ไปทดลองใชกับโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ และกรมสามัญศึกษา หรือโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในอนาคต แลววิจัยศึกษาวาแบบจําลองดังกลาวนี้มีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด
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2) ควรวิจัยศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยศึกษา
จากโรงเรียนนํารองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ที่มีการยอมรับวามีความกาวหนาหรือประสบผล
สําเร็จในการบริหารตามแนวทางนี้
3) ควรทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา เนื่องจากมี
คณะกรรมการสถานศึกษาบางโรงเรียนมีการปฏิบัติงานอยางเขมแข็ง และมีผลงานในการกํากับสนับสนุน
โรงเรียนคอนขางมาก
จะเปนประโยชนสําหรับสถานศึกษาอีกจํานวนมากที่ไมประสบความสําเร็จใน
เรื่องนี้
4) ควรศึกษาผลจากการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ที่มีตอผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของนักเรียน
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ภาคผนวก ก.
รายนามผูทรงคุณวุฒิและรายชื่อโรงเรียนในการวิจัย
1. รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
2. จํานวนโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางเก็บขอมูลศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการ
บริหารโรงเรียนทั่วไป
3. รายชื่อโรงเรียนที่ผูบริหารโรงเรียน SBM รวมสัมภาษณกลุม 4 ภูมิภาค
4. รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบแบบจําลองโดยการสัมภาษณ
5. จํานวนโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบความเหมาะสมและความ
เปนไปไดของแบบจําลอง
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1.รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
คุณสมบัติ
1. มีวุฒิทางการศึกษาปริญญาเอกสาขาบริหารการศึกษา หรือ สาขาอื่นทางการศึกษา
2. เปนอาจารยผูสอนในระดับบัณฑิตศึกษา สาขาบริหารการศึกษา หรือ กําลังปฏิบัติงานใน
หนาที่ที่เกี่ยวของกับการปฏิรูประบบบริหารการศึกษา
3. มีความรู ความเขาใจ และประสบการณเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
รายนามผูทรงคุณวุฒิ
1. รองศาสตราจารย ดร. วีระวัฒน อุทัยรัตน
หัวหนาภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณัฐนิภา คุปรัตน
อาจารยประจําภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
3. ดร.เจือจันทร จงสถิตอยู
ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
4. ดร.วรัยพร แสงนภาบวร
หัวหนากลุมงานบริหารและจัดการศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
5. ดร.กมล รอดคลาย
ผูอาํ นวยการกองแผนงาน กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ
6. ดร.อรรณพ จีนะวัฒน
หัวหนาฝายพัฒนาบุคลากรและฝกอบรม หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ
7. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ
อาจารยประจําภาควิชาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร
สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
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2. ตารางที่ 21 จํานวนโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางในการเก็บขอมูลศึกษาสภาพ
ปจจุบัน ปญหาและความตองการบริหารโรงเรียนทั่วไป
ใชแบบสอบถาม
วิเคราะหเอกสาร
สัมภาษณ
จังหวัด
สปช.
สศ.
สปช.
สศ.
สปช.
สศ.
5
1. กระบี่
5
2. กาญจนบุรี
1
5
3. กาฬสินธุ
4. กําแพงเพชร
4
5. ขอนแกน
5
6. จันทบุรี
5
7. ฉะเชิงเทรา
4
8. ชลบุรี
5
1
9. ชัยนาท
5
1
10. ชัยภูมิ
5
1
11. ชุมพร
5
12. เชียงราย
5
1
13. เชียงใหม
5
14. ตรัง
4
1
15. ตราด
5
16. ตาก
5
1
17. นครนายก
4
1
18. นครปฐม
5
1
1
19. นครพนม
5
1
20. นครราชสีมา
5
1
1
1
5
21. นครศรีธรรมราช
1
22. นครสวรรค
5
23. นนทบุรี
4
5
24. นราธิวาส
1
5
1
1
25. นาน
1
1
1
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ตารางที่ 21 (ตอ)
จังหวัด
26. บุรีรัมย
27. ปทุมธานี
28. ประจวบคีรีขันธ
29. ปราจีนบุรี
30. ปตตานี
31. พระนครศรีอยุธยา
32. พะเยา
33. พังงา
34. พัทลุง
35. พิจิตร
36. พิษณุโลก
37. เพชรบุรี
38. เพชรบูรณ
39. แพร
40. ภูเก็ต
41. มหาสารคาม
42. แมฮองสอน
43. ยโสธร
44. ยะลา
45. รอยเอ็ด
46. ระนอง
47. ระยอง
48. ราชบุรี
49. ลพบุรี
50. ลําปาง
51. ลําพูน
52. เลย
53. ศรีสะเกษ
54. สกลนคร
55. สงขลา

ใชแบบสอบถาม
สปช.
สศ.
5
4
1
5
1
5
5
5
1
5
4
5
5
1
5
5
1
5
5
4
5
1
5
5
5
1
5
4
5
1
5
1
5
1
5
4
5
5
5
1
5
1

วิเคราะหเอกสาร
สปช.
สศ.
1
1
-

สัมภาษณ
สปช.
สศ.
1
1
-

224

ตารางที่ 21 (ตอ)
จังหวัด
56. สตูล
57. สมุทรปราการ
58. สมุทรสงคราม
59. สมุทรสาคร
60. สระบุรี
61. สิงหบุรี
62. สุโขทัย
63. สุพรรณบุรี
64. สุราษฎรธานี
65. สุรินทร
66. หนองคาย
67. อางทอง
68. อุดรธานี
69. อุตรดิตถ
70. อุทัยธานี
71. อุบลราชธานี
72. กรุงเทพมหานคร
73. มุกดาหาร
74. สระแกว
75. อํานาจเจริญ
76. หนองบัวลําภู
รวม

ใชแบบสอบถาม
สปช.
สศ.
4
5
4
5
1
5
4
5
5
5
1
5
1
5
5
5
1
5
1
4
1
5
5
1
5
4
5
5
365
32

วิเคราะหเอกสาร
สปช.
สศ.
4
2

สัมภาษณ
สปช.
สศ.
4
2
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3.รายชื่อโรงเรียนที่ผูบริหารโรงเรียน SBM รวมสัมภาษณกลุม 4 ภูมิภาค
ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร 4 ตุลาคม 2544 โรงแรมปรินซพาเลซ กรุงเทพมหานคร
1. โรงเรียนรุงเรืองอุปถัมภ
สังกัด กทม.
2. โรงเรียนวัดจันทรประดิษฐาราม
สังกัด กทม
3. โรงเรียนราชวินิตมัธยม
สังกัด สศ.
4. โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
สังกัด สช.
5. โรงเรียนบานตาหนึก
สังกัด สปช.
6. โรงเรียนเทศบาล 3(สระกระเทียม)
สังกัด ทศ.
สังกัด สช.
7. โรงเรียนสมถวิล หัวหิน
8. โรงเรียนวัดเขานอยจอมสวรรค
สังกัด สปช.
9. โรงเรียนชัยบาดาลวิทยา
สังกัด สศ.
10.โรงเรียนวัดเทียนถวาย
สังกัด สปช.
ภาคใต 11 ตุลาคม 2544 โรงแรมบีพีแกรนดทาวเวอร จ.สงขลา
1. โรงเรียนบานบกเกาหอง
สังกัด สปช.
2. โรงเรียนสวาดเผดิมวิทยา
สังกัด สศ.
3. โรงเรียนสุมณฑาศึกษา
สังกัด สช.
4. โรงเรียนบานตะมะยูง
สังกัด สปช.
5. โรงเรียนชุมชนบานตะลุโบะ
สังกัด สปช.
6. โรงเรียนหารเทา
สังกัด สศ.
7. โรงเรียนวัดเกษมรัตน
สังกัด สปช.
8. โรงเรียนสุราษฎรธานี 2
สังกัด สศ.
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
18 ตุลาคม 2544
โรงแรมโฆษะ จ.ขอนแกน
1. โรงเรียนทานางแนววิทยายน
สังกัด สศ.
2. โรงเรียนบานขี้เหล็ก
สังกัด สป ช.
3. โรงเรียนพระกุมารรอยเอ็ด
สังกัด สช.
4. โรงเรียนบานระกา
สังกัด สปช.
สังกัด สปช.
5. โรงเรียนบานอําปลลากง
6. โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช
สังกัด สศ.
7. โรงเรียนเทศบาลวารินวิชาชาติ
สังกัด ทศ.
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8. โรงเรียนบานติ้วนอย
9. โรงเรียนสตรีสิริเกศ
10.โรงเรียนบานหนองแดง

สังกัด สปช.
สังกัด สศ.
สังกัด สปช.

ภาคเหนือ
25 ตุลาคม 2544 โรงแรมดิเอมเพรส จ.เชียงใหม
1. โรงเรียนบานสันมะเค็ดขี้เหล็กหัวฝายพัฒนา
สังกัด สปช.
2. โรงเรียนบานแมขาวตมทาสุด
สังกัด สปช
3. โรงเรียนบานทุงเสี้ยว(นวรัฐ)
สังกัด สปช
4. โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
สังกัด สศ.
5. โรงเรียนบานสบขุน
สังกัด สปช
6. โรงเรียนเทพนารี แผนกประถมศึกษา
สังกัด สช
7. โรงเรียนเทศบาลทาอิฐ
สังกัด ทศ
8. โรงเรียนบานวังลึก(ยุวนาฎชนูทิศ)
สังกัด สปช
9. โรงเรียนธีรธาดา
สังกัด สช.
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4. รายนามผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบแบบจําลอง โดยการสัมภาษณ
ก. ผูทรงคุณวุฒิทางดานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
นักวิชาการทางดานบริหารการศึกษามีผลงานทางวิชาการ เกี่ยวของกับการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน
1. รศ.ดร.ฉันทนา จันทรบรรจง มหาวิทยาลัยนเรศวร
2. รศ.ดร.ชัญญา อภิปาลกุล
มหาวิทยาลัยขอนแกน
3. ดร.รังสรรค มณีเล็ก
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
4. ดร.วรัยพร แสงนภาบวร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
5. ดร.บูรพาทิศ พลอยสุวรรณ สถาบันราชภัฎพระนครศรีอยุธยา
6. ดร.กมล รอดคลาย
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
7. ดร.อรรณพ จีนะวัฒน
หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา
8. ดร.ดิเรก พรสีมา
สํานักงานโครงการนํารองเขตพื้นการศึกษา
9. ดร.บัณฑิต แทนพิทักษ
หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา
10.ดร.ชาติ แจมนุช
หนวยศึกษานิเทศก กรมสามัญศึกษา
11.ดร.ธีรพนธ คงนาวัง
โรงเรียนหวยตอนพิทยาคม จ.ชัยภูมิ
12.ดร.ประสิทธิ์ เขียวศรี
สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษา
ข. ผูบริหารโรงเรียนตนแบบที่มีประสบการณการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
เปนผูบริหารตนแบบของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ มีประสบการณรวมโครงการ
โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
1. นายสุเมธ ปานะถึก
โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร
จ.หนองบัวลําภู
2. นายณัฐวุฒิ สังสิลลา
โรงเรียนวัดใหญ
จ.สมุทรปราการ
3. นายอดิเรก บุญคง
โรงเรียนบานระกา
จ.ศรีษะเกษ
4. นายนิยม ชูชื่น
โรงเรียนเทพา
จ.สงขลา
5. นายผจญ โกจารยศรี
โรงเรียนทานางแนววิทยายน
จ.ขอนแกน
6. นายครรชิต เหงกระโทก
โรงเรียนบานหนองแดง
จ.นครราชสีมา
7. นายประยูร กิติวงศ
โรงเรียนบานสบขุน
จ.นาน
8. นางนิภาภรณ ทองสุวรรณ
โรงเรียนเทศบาล 2 (บานบาเละฮิเล) จ.นราธิวาส
9. นายสมบูรณ แตงเกลี้ยง
โรงเรียนบานบกเกาหอง
จ.กระบี่
10.นายโกมินทร สังคะนอง
โรงเรียนวัดนิมมานรดี
กรุงเทพมหานคร
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11. นายเอนก ทรัพยมาก
12. นางพรรณี กลิ่นศรีสุข
13. นายจุมพล ทองใหม
14. นางพริ้มพราย สุพโปฎก
15. นายนคร ตังคะพิภพ
16. นายดุษฎี จุลชาต

โรงเรียนวัดถนน
จ.อางทอง
โรงเรียนบานใหมราษฎรดํารง
จ.พิจิตร
โรงเรียนศิริราษฎรสามัคคี
จ.ปตตานี
โรงเรียนไผทอุดมศึกษา
กรุงเทพมหานคร
โรงเรียนเบญจมเทพอุทิศ
จ.เพชรบุรี
โรงเรียนพณิชยการราชดําเนินธนบุรี กรุงเทพมหานคร
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5. ตารางที่ 22 จํานวนโรงเรียนที่เปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถามเพื่อตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเปนไปไดของแบบจําลอง
จังหวัด
1. กระบี่
2. กาญจนบุรี
3. กาฬสินธุ
4. กําแพงเพชร
5. ขอนแกน
6. จันทบุรี
7. ฉะเชิงเทรา
8. ชลบุรี
9. ชัยนาท
10. ชัยภูมิ
11. ชุมพร
12. เชียงราย
13. เชียงใหม
14. ตรัง
15. ตราด
16. ตาก
17. นครนายก
18. นครปฐม
19. นครพนม
20. นครราชสีมา
21. นครศรีธรรมราช
22. นครสวรรค
23. นนทบุรี
24. นราธิวาส
25. นาน

สังกัด สปช.

สังกัด สศ.

รวม

4
5
4
5
5
4
4
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
4
4
4
4

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4
6
4
5
5
4
4
6
5
6
5
6
5
6
5
6
4
6
6
6
6
4
4
5
5
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ตารางที่ 22

(ตอ)

จังหวัด
26. บุรีรัมย
27. ปทุมธานี
28. ประจวบคีรีขันธ
29. ปราจีนบุรี
30. ปตตานี
31. พระนครศรีอยุธยา
32. พะเยา
33. พังงา
34. พัทลุง
35. พิจิตร
36. พิษณุโลก
37. เพชรบุรี
38. เพชรบูรณ
39. แพร
40. ภูเก็ต
41. มหาสารคาม
42. แมฮองสอน
43. ยโสธร
44. ยะลา
45. รอยเอ็ด
46. ระนอง
47. ระยอง
48. ราชบุรี
49. ลพบุรี
50. ลําปาง
51. ลําพูน
52. เลย
53. ศรีสะเกษ
54. สกลนคร
55. สงขลา

สังกัด สปช.

สังกัด สศ.

รวม

5
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5
5
5
5
4
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

5
5
6
5
5
6
5
4
5
6
5
6
5
5
4
6
5
5
5
5
5
6
6
6
5
5
4
5
6
6
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ตารางที่ 22

(ตอ)

จังหวัด
56. สตูล
57. สมุทรปราการ
58. สมุทรสงคราม
59. สมุทรสาคร
60. สระบุรี
61. สิงหบุรี
62. สุโขทัย
63. สุพรรณบุรี
64. สุราษฎรธานี
65. สุรินทร
66. หนองคาย
67. อางทอง
68. อุดรธานี
69. อุตรดิตถ
70. อุทัยธานี
71. อุบลราชธานี
72. กรุงเทพมหานคร
73. มุกดาหาร
74. สระแกว
75. อํานาจเจริญ
76. หนองบัวลําภู

สังกัด สปช.

สังกัด สศ.

รวม

4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5

1
1
1
1
1
1
1
-

4
5
5
6
5
5
5
5
6
6
5
5
6
6
6
5
6
5
5
5
5
397

รวม
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ภาคผนวก ข.
โครงสรางเครื่องมือและการตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย
ตารางที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

โครงสรางแบบวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารโรงเรียนทั่วไป
โครงสรางแบบวิเคราะหเอกสาร รายงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
โครงสรางแบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน เกี่ยวกับสภาพปญหาและความตองการ
เกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนทั่วไป
โครงสรางแบบสัมภาษณกลุมผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับประสบการณการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน
คาดัชนี IOC ของแบบสัมภาษณสภาพและปญหาการบริหารโรงเรียนทั่วไป
คาดัชนี IOC ของแบบสัมภาษณกลุมเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
โครงสรางและประเด็นการศึกษาของแบบสอบถามสภาพการบริหารโรงเรียนทั่วไป
โครงสรางแบบสอบถามสภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โครงการโรงเรียน
ปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
แสดงคาดัชนี IOC ของแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารโรงเรียนทั่วไปและสภาพ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
โครงสรางแบบสัมภาษณและแบบสอบถามตรวจสอบแบบจําลอง
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ตารางที่ 23 โครงสรางแบบวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับสภาพและปญหาการบริหารโรงเรียนทั่วไป
องคประกอบที่ตองการศึกษา
1. ภารกิจของโรงเรียนที่ไดรับการกระจายอํานาจ
ตามพ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542

ประเด็นวิเคราะห
1.
2.
3.
4.

ดานวิชาการ
ดานงบประมาณ
ดานการบริหารงานบุคคล
ดานการบริหารทั่วไป

2. หนาที่การบริหารของโรงเรียน

1.
2.
3.
4.

ดานการวางแผน
ดานการจัดองคการ
ดานการนํา
ดานการควบคุม

3. หลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน

1. การกระจายอํานาจการบริหาร
2. การบริหารแบบมีสวนรวม

4. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

การปฏิบัติตามหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
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ตารางที่ 24 โครงสรางแบบวิเคราะหเอกสารรายงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
องคประกอบ
ที่ตองการศึกษา
1. ภารกิจการ
บริหารโรงเรียน
ตามพ.ร.บ.
การศึกษา 2542

ประเด็นการวิเคราะห
1. ดานวิชาการ

2. ดานงบประมาณ

3. ดานบริหารงานบุคคล

รายการวิเคราะห
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
การวัดผล ประเมินผล เทียบโอนผลการเรียน
การใชสื่อ เทคโนโลยีการศึกษา
จัดและใชแหลงเรียนรูในและนอกโรงเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน
การสรางความเขมแข็งทางวิชาการใหชุมชน
จัดตั้งงบประมาณไดเองโดยทําแผนกลยุทธและกรอบ
งบประมาณระยะปานกลาง
การใชจายเงินเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
การจัดทําบัญชีและรายงานครบถวนถูกตอง
การจัดซื้อจัดจางเรียบรอยเปนระบบโปรงใส
การหาประโยชนจากสินทรัพยของโรงเรียน
โรงเรียนจัดทําแผนอัตรากําลังเอง
โรงเรียนบรรจุ/แตงตั้งขาราชการครูได
การดูแลกํากับใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ขอบังคับและจรรยาบรรณ
การพัฒนาบุคลากร
การยาย โอน
การประเมินบุคลากร
การดําเนินการทางวินัย
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ตารางที่ 24 (ตอ)
องคประกอบ
ที่ตองการศึกษา

ประเด็นการวิเคราะห
4.ดานการบริหารทั่วไป

2. หนาที่การบริหาร

5.ดานการวางแผน

6. ดานการจัดองคการ

7. ดานการนํา

8. ดานการควบคุม

รายการวิเคราะห
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.

การจัดทําสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
การจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
การวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียน
การพัฒนาองคกร
งานสารบรรณ
เครือขายผูปกครอง สมาคมฯ ชมรมฯ
การบริหารอาคารสถานที่
การประชาสัมพันธ
การวิเคราะหสภาพปจจุบันขององคกร
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
การวางแผนดานทรัพยากร
การจัดคนเขาปฏิบัติงาน
การปรับโครงสรางองคกรและการปรับปรุงแผนภูมิ
การปฏิบัติงานใหคลองตัวขึ้น มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
การกําหนดหนาที่และงานรับผิดชอบชัดเจน
การจูงใจใหบุคลากรเต็มใจทํางาน
การตัดสินใจเบ็ดเสร็จที่โรงเรียน เนนการมีสวนรวม
ในการคิดและตัดสินใจ
มีการสื่อสารภายในองคกรใหเขาใจตรงกันอยางชัดเจน
การแกไขความขัดแยงทําไดเรียนรอยภายในโรงเรียน
การตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร
การประกันคุณภาพและการประเมินภายใน
ระบบการควบคุมภายใน
การใชผลการประเมินไปปรับปรุงงาน
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ตารางที่ 24 (ตอ)
องคประกอบ
ประเด็นการวิเคราะห
ที่ตองการศึกษา
3. หลักการบริหาร
9. การกระจายอํานาจ
โดยใชโรงเรียน
การบริหารแบบมี
เปนฐาน
สวนรวม

4. คณะกรรมการ
สถานศึกษา

รายการวิเคราะห

1. โรงเรียนไดรับการกระจายอํานาจจนบริหารจัดการ
ดวยตนเองได
2. โรงเรียนบริหารโดยมีสวนรวมจากทุกฝายอยางแทจริง
3. บรรยากาศการทํางานเปนไปดวยความไววางใจ
4. การบริหารโปรงใส สามารถตรวจสอบได
10. การไดมาซึ่งกรรมการ 1. แตงตั้งคณะกรรมการโรงเรียน
บทบาทหนาที่กรรมการ 2. คณะกรรมการทําหนาที่กํากับ สนับสนุน และ
สงเสริมการทํางานของโรงเรียนอยาง แทจริง
3. คณะกรรมการโรงเรียนประชุมสม่ําเสมอ และบอย ๆ
4. คณะกรรมการโรงเรียนรวมคิด รวมทํา รวมประเมิน
ผลการดําเนินงานของโรงเรียน
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ตารางที่ 25

โครงสรางแบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียนเกี่ยวกับสภาพปญหาและ
ความตองการเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนทั่วไป
องคประกอบดาน
ประเด็นคําถาม
รายการขอมูลที่ตองการ

1. หนาที่การบริหารโรงเรียน

1.
2.
3.
4.

การวางแผน
การจัดองคการ
การนํา
การควบคุม

1. สภาพปจจุบัน
2. ปญหา
3. ความตองการ

2. ภารกิจการบริหาร

1.
2.
3.
4.

ดานวิชาการ
ดานงบประมาณ
ดานบริหารบุคคล
ดานบริหารทั่วไป

1. สภาพปจจุบัน
2. ปญหา
3. ความตองการ

3. หลักการสําคัญการ
บริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน

1. การกระจายอํานาจ
2. การบริหารแบบมีสวนรวม

1. สภาพปจจุบัน
2. ปญหา
3. ความตองการ

4. คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

1. การปฏิบตั ิงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

1. สภาพปจจุบัน
2. ปญหา
3. ความตองการ
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ตารางที่ 26

โครงสรางแบบสัมภาษณกลุมผูบริหารโรงเรียน เกี่ยวกับประสบการณ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ประเด็นที่ตองการศึกษา
รายการขอคําถาม

1. สภาพการบริหารโรงเรียน
เขาโครงการ
2. การเตรียมการสําหรับ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
3. กระบวนการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน
4. ผลที่เกิดจากการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน
5. ตัวบงชี้ความสําเร็จของการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน
6. ภาวะผูนําของผูบริหาร
7. รูปแบบคณะกรรมการโรงเรียน
8. ความพรอมในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน
9. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

1.สภาพการบริหารโรงเรียนกอนการเขาโครงการโรงเรียน
ปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนซึ่งตองใช
โรงเรียนเปนฐานเปนอยางไร
2.การเตรียมการสําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานทําอยางไรบาง
3.กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่ครอบ
คลุมหรือสัมพันธกับโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู
เพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนประกอบดวยอะไรบาง
4.ผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
มีอะไรบาง
5.ตัวบงชี้ความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานมีอะไรบาง
6.ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่เหมาะสมกับการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีอะไรบาง
7.รูปแบบคณะกรรมการโรงเรียนที่คนพบจากโครงการ
นํารองมีอะไรบาง
8.โรงเรียนมีความพรอมที่จะบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานตอไปหรือไม พรอมจะเปนแมขายถายทอด
ความรูและประสบการณใหกับโรงเรียนอื่น ๆ หรือไม
9.ขอเสนอแนะเชิงนโยบายมีอะไรบาง

239

ตารางที่ 27

คาดัชนี IOC ของแบบสัมภาษณสภาพและปญหาการบริหารโรงเรียนทั่วไป

ประเด็นที่ตองการวัด
(ขอคําถาม)

1. การวางแผน
2. การจัดองคการ
3. การนํา
4. การควบคุม
5. ดานวิชาการ
6. ดานงบประมาณ
7. ดานบริหารบุคคล
8. ดานบริหารทั่วไป
9. การกระจายอํานาจ
10.การบริหารงาน
แบบมีสวนรวม
11.การปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา

ความสอดคลอง
สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง
(1)
(0)
(-1)

IOC = ΣR/n

7
6
5
6
7
7
6
7
6
5

1
2
1
1
1
2

-

1.00
0.85
0.71
0.85
1.00
1.00
0.85
1.00
0.85
0.71

6

1

-

0.85

n = 7 คา ดัชนี IOC 0.71 – 1.00 แสดงวาคําถามมีความตรงตามเนื้อหาทุกขอ
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ตารางที่ 28

คาดัชนี IOC ของแบบสัมภาษณกลุมเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ประเด็นที่ตองการวัด
(ขอคําถาม)

1.สภาพกอนเขาโครงการ
2.เตรียมการ
3.กระบวนการบริหาร
4.ผลที่เกิดจากการบริหาร
5.ตัวบงชี้ความสําเร็จ
6.ภาวะผูนํา
7.รูปแบบคณะกรรมการ
8.ความพรอมในการขยายผล
9.ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย

ความสอดคลอง
สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง
(1)
(0)
(-1)
7
6
5
6
7
7
6
7
6

1
2
1
1
1

-

n = 7 คา ดัชนี IOC 0.71 – 1.00 แสดงวาคําถามมีความตรงตามเนื้อหาทุกขอ

IOC = ΣR/n

1.00
0.85
0.71
0.85
1.00
1.00
0.85
1.00
0.85
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ตารางที่ 29

โครงสรางและประเด็นการศึกษาของแบบสอบถามสภาพการบริหารโรงเรียนทั่วไป

องคประกอบดาน

ประเด็นที่ศึกษา

จํานวนคําถาม(ขอ)

1. ภารกิจการบริหารโรงเรียน

1.
2.
3.
4.

ดานวิชาการ
ดานงบประมาณ
ดานบริหารบุคคล
ดานบริหารทั่วไป

8
12
16
18

2. หนาที่การบริหาร

1.
2.
3.
4.

ดานการวางแผน
ดานการจัดองคการ
ดานการนํา
ดานการควบคุม

3
5
4
3

3. หลักการสําคัญการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

1. การกระจายอํานาจและ
การบริหารแบบมีสวนรวม

3

4. คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

1. การปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่คณะกรรมการ
สถานศึกษา
รวม

4

76
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ตารางที่ 30 โครงสรางแบบสอบถามสภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โครงการโรงเรียน
ปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
องคประกอบดาน
ประเด็นที่ศึกษา
จํานวนคําถาม(ขอ)
1. ภารกิจการบริหารโรงเรียน

1.
2.
3.
4.

ดานวิชาการ
ดานงบประมาณ
ดานบริหารบุคคล
ดานบริหารทั่วไป

8
12
16
18

2. หนาที่การบริหาร

1.
2.
3.
4.

ดานการวางแผน
ดานการจัดองคการ
ดานการนํา
ดานการควบคุม

3
5
4
3

5. หลักการสําคัญการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน

1. การกระจายอํานาจและ
การบริหารแบบมีสวนรวม

3

6. คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

1. การปฏิบัติงานตามบทบาท
หนาที่คณะกรรมการ
สถานศึกษา

4

รวม

76
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ตารางที่ 31

คําถาม
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

แสดงคาดัชนี IOC ของแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารโรงเรียนทั่วไป
และสภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ฉบับที่ 1
ฉบับที่ 2
ความสอดคลอง
IOC
ความสอดคลอง
IOC
สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง = ΣR/n สอดคลอง ไมแนใจ ไมสอดคลอง = ΣR/n
(1)

(0)

(-1)

7
7
6
6
5
7
5
4
7
6
7
7
7
7
7
6
5
6
6
4

1
1
2
2
3
1
1
2
1
1
3

-

1.00
1.00
0.85
0.85
0.71
1.00
0.71
0.57
1.00
0.85
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.85
0.71
0.85
0.85
0.57

(1)

(0)

(-1)

7
7
7
6
6
6
5
6
7
7
6
6
7
7
7
7
6
7
5
5

1
1
1
2
1
1
1
1
2
2

-

1.00
1.00
1.00
0.85
0.85
0.85
0.71
0.85
1.00
1.00
0.85
0.85
1.00
1.00
1.00
1.00
0.85
1.00
0.71
0.71
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ตารางที่ 31
คําถาม
ขอที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

(ตอ)
ฉบับที่ 1
ความสอดคลอง

สอดคลอง
(1)

ไมแนใจ
(0)

ไมสอดคลอง
(-1)

7
5
5
6
5
5
7
7
6
7
6
5
6
7
7
7
5
7
7
7

2
2
1
2
2
1
1
2
1
2
-

-

IOC
= ΣR/n
1.00
0.71
0.71
0.85
0.71
0.71
1.00
1.00
0.85
1.00
0.85
0.71
0.85
1.00
1.00
1.00
0.71
1.00
1.00
1.00

ฉบับที่ 2
ความสอดคลอง
สอดคลอง
(1)

ไมแนใจ
(0)

ไมสอดคลอง
(-1)

6
5
4
6
6
4
7
7
7
7
6
6
7
7
7
7
7
7
7
7

1
2
3
1
1
3
1
1
-

-

IOC
= ΣR/n
0.85
0.71
0.57
0.85
0.85
0.57
1.00
1.00
1.00
1.00
0.85
0.85
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

245

ตารางที่ 31
คําถาม
ขอที่
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60

(ตอ)
ฉบับที่ 1
ความสอดคลอง

สอดคลอง
(1)

ไมแนใจ
(0)

ไมสอดคลอง
(-1)

6
7
6
7
5
7
6
6
7
7
5
7
7
5
7
7
7
7
6
7

1
1
2
1
1
2
2
1
-

-

IOC
= ΣR/n
0.85
1.00
0.85
1.00
0.71
1.00
0.85
0.85
1.00
1.00
0.71
1.00
1.00
0.71
1.00
1.00
1.00
1.00
0.85
1.00

ฉบับที่ 2
ความสอดคลอง
สอดคลอง
(1)

ไมแนใจ
(0)

ไมสอดคลอง
(-1)

7
6
7
7
6
7
6
7
7
7
6
7
7
6
7
7
7
7
7
6

1
1
1
1
1
1

-

IOC
= ΣR/n
1.00
0.85
1.00
1.00
0.85
1.00
0.85
1.00
1.00
1.00
0.85
1.00
1.00
0.85
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.85
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ตารางที่ 31 (ตอ)
คําถาม
ขอที่
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76

ฉบับที่ 1
ความสอดคลอง
สอดคลอง
(1)

ไมแนใจ
(0)

ไมสอดคลอง
(-1)

5
7
7
7
7
6
5
7
7
6
7
6
7
6
6
5

2
1
2
1
1
1
1
2

-

IOC
= ΣR/n
0.71
1.00
1.00
1.00
1.00
0.85
0.71
1.00
1.00
0.85
1.00
0.85
1.00
0.85
0.85
0.71

ฉบับที่ 2
ความสอดคลอง
สอดคลอง
(1)

ไมแนใจ
(0)

ไมสอดคลอง
(-1)

6
7
7
7
7
7
6
7
7
7
7
5
7
6
6
6

1
1
2
1
1
1

-

n = 7 คาดัชนี IOC ระหวาง 0.57 – 1.00 แสดงวาคําถามทุกขอมีความตรงตามเนื้อหา

IOC
= ΣR/n
0.85
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.85
1.00
1.00
1.00
1.00
0.71
1.00
0.85
0.85
0.85
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ตารางที่ 32 โครงสรางแบบสัมภาษณและแบบสอบถามตรวจสอบแบบจําลอง
องคประกอบหลักของแบบจําลอง
1. สวนนํา

2. การจัดองคการ

3. การวางแผน

4. การนํา

5. การควบคุม
6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน

องคประกอบยอยที่เปนประเด็นคําถาม
1. วัตถุประสงคของแบบจําลอง
2. คุณลักษณะของโรงเรียน SBM
3. แนวคิดและหลักการ
4. องคประกอบของแบบจําลอง
5. เงื่อนไขการนําแบบจําลองไปใช
6. การจัดโครงสรางการบริหาร
7. การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน
8. กลไกการบริหารโรงเรียน
9. ภารกิจการบริหารโรงเรียน 4 ดาน
10.การวางแผนกลยุทธ
11.การวางแผนงบประมาณและการคํานวณ
ตนทุนการผลิต
12.การจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการ
ประจําป
13.การบริหารโดยองคคณะบุคคล
14.การบริหารแบบมีสวนรวมและการทํางาน
เปนทีม
15.การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
16.การจัดการความขัดแยง
17.ภาวะผูนําผูบริหารโรงเรียน SBM
18.ระบบการประกันคุณภาพ
19.ระบบการควบคุมภายใน
20.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน

ภาคผนวก ค.
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

แบบวิเคราะหเอกสารเพื่อศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวของและกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
แบบสังเคราะหเอกสารเพื่อสรุปเนื้อหาและกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
แบบวิเคราะหเอกสารเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการบริหารโรงเรียนทั่วไป
แบบสัมภาษณเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการบริหารโรงเรียนทั่วไป
แบบสอบถามสภาพการบริหารโรงเรียนทั่วไป
แบบวิเคราะหเอกสารรายงานโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
แบบสอบถามการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน
8. ประเด็นคําถามในการสัมภาษณกลุม (Focus Group Interview) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
9. แบบสัมภาษณเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเปนไปไดของแบบจําลอง
10. แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบแบบจําลอง
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1.แบบวิเคราะหเอกสารเพื่อศึกษาเนื้อหาที่เกี่ยวของและกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
----------------------------------------------------------

1. ขอมูลภายนอก
1.1 ประเภทเอกสาร…………………………………………………………………………………………...
1.2 ปที่พิมพ…………………………………………………………………………………………………...
1.3 หนวยงานหรือสํานักพิมพ……………………… ………………………………………………………..
1.4 สาขาวิชา………………………………………………………………………………………………….
2. ขอมูลภายใน
2.1 ชื่อผูเรียน………………………………………………………………………………………………….
2.2 ชื่อเอกสาร………………………………………………………………………………………………...
2.3 ประเด็นหลักของเอกสาร…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2.4 เนื้อหา สาระของเอกสารที่เชื่อมโยงกับการวิจัยครั้งนี้……………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
2.5 จุดเนน…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………….
2.6 การเก็บขอมูลและการวิเคราะหขอมูล……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………
3. ขอคนพบที่สามารถนําไปสังเคราะหแบบจําลอง.. ……………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
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2. แบบสังเคราะหเอกสารเพื่อสรุปเนื้อหาและกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณ ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประเด็นการวิเคราะห

นักวิชาการที่มีความเห็นตรงกับประเด็นและปที่พิมพผลงานนั้น

ผลสรุปการสังเคราะหที่นําไปใชในการพัฒนาแบบจําลอง………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………..……………
………………..…………………………………………………………………………………
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3. แบบวิเคราะหเอกสารเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหา และความตองการ
ของโรงเรียนทั่วไป
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

แบบวิเคราะหเอกสารเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันในการบริหารโรงเรียน สําหรับโรงเรียน
่อโรงเรี
าเภอ………….………….จั
ด………………………
ทัชื่วไป
ที่สยังน……………………………อํ
กัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึ
กษาแหงชาติแงหวั
ละกรมสามั
ญศึกษา
สังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
กรมสามัญศึกษา
เรื่องที่วิเคราะห
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการบริหารโรงเรียน
ผูวิเคราะห
นายดิเรก วรรณเศียร
ระยะเวลาที่วิเคราะห
วันที่ ……เดือน…………..พ.ศ……ถึง วันที่ ……เดือน…………พ.ศ……
ประเด็นการวิเคราะห
1. ภารกิจของโรงเรียนที่ไดรับการกระจายอํานาจตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542
-ดานวิชาการ
-ดานงบประมาณ
-ดานบุคลากร
-ดานการบริหารทั่วไป
2. หนาที่การบริหาร(Managerial Functions) ของโรงเรียน
-การวางแผน
-การจัดองคการ
-การนํา
-การควบคุม
3. หลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
-การกระจายอํานาจการบริหาร
-การบริหารแบบมีสวนรวม
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4. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เอกสารที่ใชในการวิเคราะห
1. แผนปฏิบัติการของโรงเรียนประจําปการศึกษา 2544
2. เอกสารสารสนเทศของโรงเรียนปการศึกษา 2544
3. รายงานการประชุมครูทั้งโรงเรียนปการศึกษา 2544
4. รายงานการประเมินตนเอง (Self Study Report หรือ SSR) ปการศึกษา 2544
5. แฟมรวบรวมคําสั่งของโรงเรียนปการศึกษา 2544
6. เอกสารประชาสัมพันธ เชน วารสารโรงเรียน หนังสือเวียน ฯลฯ
7…………………………………………………………………………
8………………………………………………………………………….
9………………………………………………………………………….
10…………………………………………………………………………
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ประเด็นวิเคราะห
1. ภารกิจการบริหาร
1.1 ดานวิชาการ

1.2 ดานงบประมาณ

1.3 ดานบริหารงานบุคคล

สภาพปจจุบันและปญหา
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ประเด็นวิเคราะห
1.4 ดานการบริหารทั่วไป

2. หนาที่การบริหาร
2.1 การวางแผน

2.2 การจัดองคการ

สภาพปจจุบันและปญหา
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ประเด็นวิเคราะห
2.3 การนํา

2.4 การควบคุม

3. หลักการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน
3.1 การกระจายอํานาจ
การบริหาร

สภาพปจจุบันและปญหา
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ประเด็นวิเคราะห
3.2 การบริหารแบบมีสวนรวม

4. การปฏิบัติงานของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

สภาพปจจุบันและปญหา
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4. แบบสัมภาษณเพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการบริหารโรงเรียนทั่วไป
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แบบสัมภาษณผูบริหารโรงเรียน เพื่อศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการบริหาร
โรงเรียน สําหรับโรงเรียนทั่วไปที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติและกรมสามัญศึกษา
ผูใหสัมภาษณ…………………………………………………………………………………………………
ตําแหนง…………………………………..โรงเรียน………………………………..จังหวัด…………………
เรื่องที่สัมภาษณ
สภาพปจจุบัน ปญหาและความตองการในการบริหารโรงเรียน
ผูสัมภาษณ
นายดิเรก วรรณเศียร
สัมภาษณเมื่อวันที่…………เดือน……………………..พ.ศ………………สถานที่…………………………
เริ่มสัมภาษณ เวลา……………….น.
เกริ่นนํา
ในฐานะที่ทานเปนผูบริหารโรงเรียน มีหนาที่และความรับผิดชอบโดยตรงในการบริหารโรงเรียน
ทานมีความคิดเห็นวาในการบริหารโรงเรียนในปจจุบันมีสภาพเปนอยางไร มีปญหาอะไรบาง ทานมี
ความตองการ ปรับปรุงแกไขหรือพัฒนาในเรื่องนั้นอยางไร
ประเด็นคําถามในการสัมภาษณ ประกอบดวย
1. หนาที่การบริหาร ( Managerial Functions ) ของโรงเรียน ไดแก
- การวางแผน
- การจัดองคการ
- การนํา
- การควบคุม
2. ภารกิจของโรงเรียนที่ไดรับการกระจายอํานาจตามมาตรา 39 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
- ดานวิชาการ
- ดานงบประมาณ
- ดานบุคลากร
- ดานการบริหารทั่วไป
3. หลักการสําคัญของการบริหาร โดยใชโรงเรียนเปนฐาน
- การกระจายอํานาจการบริหาร
- การบริหารแบบมีสวนรวม
4. การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะอื่นๆ
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หนาที่การบริหาร ( Managerial Functions )
1. สภาพปจจุบันของการวางแผนในโรงเรียนเปนอยางไร
…………………………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………
ในการวางแผนมีปญหาหรือไม อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ทานมีความตองการเกี่ยวกับการวางแผนหรือไม อยางไร
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
2. ปจจุบันโรงเรียนดําเนินการเกี่ยวกับการจัดองคการอยางไรบาง
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาในการจัดองคการมีอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………….…………………….
ทานมีความตองการเกี่ยวกับการจัดองคการหรือไม อยางไร
..………………………………………………………………………………………………….…………..
……………………………………………………………………………………………………………….
3. ในการนําหรือการอํานวยการใหงานตางๆดําเนินการไป ทานมีวิธีการอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………….……………………
ปญหาในการนํามีอะไรบาง
………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………….……………………
ทานมีความตองการเกี่ยวกับการนําเพื่อใหการบริหารมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น หรือไม
อยางไร
………………………………………………………………………………………….……………………
………………………………………………………………………………………….……………………
4. โรงเรียนมีวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานอยางไร
………………………………………………………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………………….……………………
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ปญหาในการควบคุมมีอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………….
ทานมีความตองการเกี่ยวกับการควบคุมอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………….…………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
ภารกิจของโรงเรียนตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
5. สภาพการบริหารงานวิชาการในปจจุบันเปนอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาในการบริหารงานวิชาการมีอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ทานมีความตองการเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………………
...……………………………………………………………………………………………………………
6. สภาพการบริหารงบประมาณของโรงเรียนในปจจุบันเปนอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาในการบริหารงบประมาณมีอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ทานมีความตองการเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณอยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
7. สภาพปจจุบันของการบริหารบุคลากรในโรงเรียนเปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาการบริหารบุคลากรในโรงเรียนมีอะไรบาง
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
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ทานมีความตองการเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรในโรงเรียนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….......
8. สภาพปจจุบันของการบริหารทั่วไปในโรงเรียนเปนอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาการบริหารทั่วไปในโรงเรียนมีอะไรบาง
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
ทานมีความตองการเกี่ยวกับการบริหารทั่วไปในโรงเรียนอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
หลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
9. สภาพการบริหารในลักษณะการกระจายอํานาจของโรงเรียนในปจจุบันเปนอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาในการกระจายอํานาจการบริหารโรงเรียนมีอะไรบาง
.……………………………………………………………………………………………………………….
.……………………………………………………………………………………………………………….
ทานมีความตองการเกี่ยวกับการกระจายอํานาจการบริหารโรงเรียนอยางไรบาง
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
10. สภาพปจจุบันของการบริหารงานแบบมีสวนรวมในโรงเรียนเปนอยางไร
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
ปญหาในการบริหารงานแบบมีสวนรวมมีอะไรบาง
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
ทานมีความตองการเกี่ยวกับการบริหารงานแบบมีสวนรวมอยางไรบาง
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
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การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
11. สภาพการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (คณะกรรมการโรงเรียน) เปนอยางไร
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
ปญหาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียน มีอะไรบาง
……………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………..
ทานมีความตองการเกี่ยวกับคณะกรรมการโรงเรียน อยางไรบาง
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
12. ความคิดเห็นหรือขอเสนอแนะ อื่นๆ
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
เลิกสัมภาษณเวลา…………………………………น.
รวมระยะเวลาสัมภาษณ………..ชั่วโมง………….นาที
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5. แบบสอบถามสภาพการบริหารโรงเรียนทั่วไป
การวิจัย เรื่อง การพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค
เพื่อพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณ ในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับ สถานภาพและขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 6 ขอ
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพปจจุบันปญหาและความตองการเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียน จํานวน
76 ขอ
ตอนที่ 3 สอบถามเกี่ยวกับขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 2 ขอ
ผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานโรงเรียน ที่จัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ รวมทั้งโรงเรียนของทาน จึงขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถาม
ตามความเปนจริงและโปรดตอบทุกขอ ขอมูลที่ไดรับจากการตอบของทานจะใชสําหรับการวิจัยเทานั้น
และจะนําเสนอในภาพรวม ซึ่งไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานและสถานภาพทางราชการของทานแต
อยางใด

นายดิเรก วรรณเศียร
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เมษายน 2545
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ตอนที่ 1
สถานภาพและขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน 
หนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริงหรือตรงกับ
ความคิดเห็นของทานมากที่สุด
1. ตําแหนงปจจุบัน หรือรักษาการในตําแหนง
ครูใหญ
อาจารยใหญ
ผูอํานวยการโรงเรียน
2. ประสบการณในการดํารงตําแหนงผูบริหารโรงเรียน
นอยกวา 5 ป 5-10 ป
11-15 ป
ตั้งแต 16 ปขึ้นไป
3. ขนาดของโรงเรียนที่ทานปฏิบัติงานปจจุบัน
ขนาดเล็ก(มีนักเรียนไมเกิน 499 คน )
ขนาดกลาง(มีนักเรียน 500 -1,499 คน)
ขนาดใหญ(มีนักเรียน 1,500 คน - 2,499 คน) ขนาดใหญพิเศษ (มีนักเรียนตั้งแต
2,500 คนขึ้นไป)
4. โรงเรียนของทานอยูในสังกัดของ
สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ กรมสามัญศึกษา
5. ทานรับรูเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยวิธีใด
(ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
ไมเคยรูเรื่องนี้มากอน
ศึกษาดวยตนเอง
รับรูจากสื่อสารมวลชน (วิทยุ,โทรทัศน,หนังสือพิมพ,วารสาร ฯลฯ)
รับแจงเปนทางการจากหนวยราชการตนสังกัด (หนังสือราชการ)
จากการประชุม อบรม สัมมนา
จากเพื่อนรวมงานหรือญาติ
จากการศึกษาในระดับอุดมศึกษา
อื่นๆ(โปรดระบุ)………………………
6. โรงเรียนที่ทานปฏิบัติงานเขาโครงการนํารองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของกรมตนสังกัด
หรือไม
ไมเคยเขาโครงการ
เคยเขาโครงการ
กําลังอยูในโครงการ
-----------------------------------------
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ตอนที่ 2
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามตอนนี้ เปนการสอบถามความคิดเห็นและประสบการณของทานเกี่ยวกับการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน โดยพิจารณาในภาพรวมของแตละประเด็น
2. แบบสอบถามตอนนี้ เปนแบบมาตราสวนประมาณคาซึ่งมีตัวเลือก 5 ระดับ โปรดทําเครื่องหมาย
ลงในชอง ซึ่งตรงกับความเห็นของทานมากที่สุด และโปรดตอบทุกขอ
เกณฑในการพิจารณา มีดังนี้
5
หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา
-สภาพปจจุบันมีรายการนั้นอยูมากที่สุดหรือดําเนินการเกือบทุกครั้งหรือประมาณ 81-100%
-ตองการใหมีรายการนั้นเพิ่มขึ้นจากปจจุบันมากที่สุด
4
หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา
-สภาพปจจุบันมีรายการนั้นอยูมาก หรือดําเนินการเปนสวนใหญหรือประมาณ 61-80 %
-ตองการใหมีรายการนั้นเพิ่มขึ้นจากปจจุบันมาก
3
หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา
-สภาพปจจุบันมีรายการนั้นอยูปานกลางหรือดําเนินการเปนครั้งคราวหรือประมาณ 41-60 %
-ตองการใหมีรายการนั้นเพิ่มขึ้นจากปจจุบันปานกลาง
2
หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา
-สภาพปจจุบันมีรายการนั้นอยูนอยหรือดําเนินการเปนสวนนอยหรือประมาณ 21-40%
-ตองการใหมีรายการนั้นเพิ่มขึ้นจากปจจุบันนอย
1
หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีความเห็นวา
-สภาพปจจุบันมีรายการนั้นอยูนอยที่สุดหรือดําเนินการนอยที่สุด หรือไมไดดําเนินการหรือนอย
กวา 20 %
-ตองการใหมีรายการนั้นเพิ่มขึ้นจากปจจุบันนอยที่สุดหรือไมตองการ
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ตัวอยาง การตอบแบบสอบถามและการแปลความหมาย
รายการ

5

สภาพปจจุบัน
4 3 2

1

5

ความตองการ
4 3 2

การบริหารงานวิชาการ
1. การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
โดยบุคลากรของโรงเรียนเอง
หมายถึง
-ทานมีความเห็นวาสภาพปจจุบัน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยบุคลากรของโรงเรียนเอง
ดําเนินการไดนอยที่สุด หรือไมไดดําเนินการ
-ทานมีความตองการใหโรงเรียนจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยบุคลากรของโรงเรียนเองเพิ่มขึ้น
จากปจจุบันในระดับมาก
จบตัวอยาง

ตอไปนี้เปนแบบสอบถาม ตอนที่ 2 ซึ่งมีรายการที่ตองการ 76 ขอ กรุณาตอบใหครบทุกขอ รายการ
ในแบบสอบถามประกอบดวย
ภารกิจการบริหารโรงเรียน 4 ดาน ไดแก
-ดานวิชาการ
8
ขอ
-ดานงบประมาณ
12
ขอ
-ดานบุคลากร
16
ขอ
-ดานบริหารทั่วไป
18
ขอ
หนาที่การบริหาร 4 ดาน
-การวางแผน
3
ขอ
-การจัดองคการ
5
ขอ
-การนํา
4
ขอ
-การควบคุม
3
ขอ
หลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 3 ขอ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 4 ขอ

1
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รายการ
ดานวิชาการ
1. โรงเรียนสามารถจัดทําและบริหารหลักสูตรระดับสถานศึกษา
โดยบุคลากรของโรงเรียนเอง
2. โรงเรียนสามารถจัดกระบวนการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ
ไดและมีวิธีจัดการเรียนรูอยางหลากหลาย
3. โรงเรียนสามารถดําเนินการวัดผลประเมินผลและเทียบโอน
ผลการเรียนได
4 . โรงเรียนสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนได
และมีการปรับปรุงคุณภาพของการศึกษาอยางตอเนื่อง
5. โรงเรียนสามารถพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยีเพื่อการจัด
การเรียนการสอนและการบริหารได
6. โรงเรียนสามารถสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรูภายในโรงเรียน
และมีการแสวงหาแหลงเรียนรูภายนอกโรงเรียนอยางเปนระบบ
สอดคลองและเพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
7. โรงเรียนดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งการวิจัย
ในชั้นเรียนและการวิจัยการบริหารโรงเรียน
8. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็ง
ทางวิชาการ มีการใชภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อการเรียนรู
ดานงบประมาณ
9. โรงเรียนสามารถจัดตั้งงบประมาณได โดยการจัดทําแผนกลยุทธ
และงบประมาณระยะปานกลาง (MTEF)ผานความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
10. โรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณที่ไดรับใหกับหนวยงาน
ภายในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม
11. การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณภายในโรงเรียนเปนไปตามแผน
ปฏิบัติการประจําปและตรงกับประเภทและรายการที่ไดรับจัดสรร

สภาพปจจุบัน
ความตองการ
5 4 3 2 1 5 4 3 2 1

267

รายการ
12. โรงเรียนสามารถโอนงบประมาณประเภทตางๆ(เชนเปลี่ยนจาก
คาครุภัณฑเปนคาสาธารณูปโภค) โดยผูบริหารโรงเรียนเปนผูอนุมัติ
13. โรงเรียนสามารถรายงานผลการดําเนินงาน ผลการใชจาย
งบประมาณประจําป โดยแสดงผลผลิตและผลลัพธไปยังหนวยงานระดับ
เหนือสถานศึกษาได
14. โรงเรียนสามารถตรวจสอบ ติดตามและประเมินประสิทธิภาพ
การใชจายงบประมาณภายในโรงเรียนได
15. โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษาได
ทั้งการระดมทุนการศึกษา การบริหารกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา
การจัดสวัสดิการเพื่อการศึกษา การจัดการทรัพยากรที่หามาได
16. โรงเรียนสามารถหารายไดและผลประโยชนตางๆดวยตนเอง
เชนการจัดมหรสพ ทอดผาปา แขงขันกีฬาฯลฯ
17. โรงเรียนสามารถบริหารการเงินไดเรียบรอยทั้งกระบวนการ (การ
เบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงินการจายเงินการนําสงเงิน)
18. โรงเรียนสามารถบริหารการบัญชีไดทั้งกระบวนการ(การจัดทําบัญชี
การเงิน การจัดทําทะเบียนทางการเงิน การจัดทํารายงานและ
งบทางการเงิน การจัดทําแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน)
19. โรงเรียนสามารถบริหารพัสดุได อยางเปนระบบและเกิดความ
เรียบรอย การวางแผนจัดหาพัสดุ การกําหนดรูปแบบรายการหรือ
คุณลักษณะเฉพาะ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทําและ
จัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจาง) การควบคุมดูแล บํารุงรักษา
และจําหนายพัสดุ
20. โรงเรียนสามารถจัดหาผลประโยชนจากสินทรัพยที่อยูในความ
รับผิดชอบของโรงเรียนได เชนที่ดิน สิ่งกอสราง ครุภัณฑ ฯลฯ
ดานบุคลากร
21. โรงเรียนสามารถประเมินความตองการอัตรากําลังและจัดทําแผนอัตรา
กําลังดวยตนเองได
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22. โรงเรียนสามารถกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาภายในโรงเรียนได
23. โรงเรียนสามารถดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยความเห็นชอบของหนวยงานตนสังกัดได
24. โรงเรียนสามารถดําเนินการสรรหา บรรจุ แตงตั้งและดําเนินการเรื่อง
ทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการโดยความเห็นชอบของหนวยงาน
ตนสังกัดได
25. โรงเรียนสามารถเสนอความเห็นและขอมูลตอหนวยงานที่บังคับบัญชา
เหนือโรงเรียน เกี่ยวการยายขาราชการครูและบุคลากรทาง
การศึกษาได
26. โรงเรียนสามารถดําเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงตําแหนง หนาที่ของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เสนอตอหนวยงานที่บังคับบัญชา
เหนือโรงเรียนได
27. โรงเรียนสามารถรวบรวมขอมูลประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอเรื่อง
การเลื่อนเงินเดือนและเพิ่มคาจางแกขาราชการครูและ
ลูกจางในโรงเรียนได
28. โรงเรียนสามารถวางแผนและดําเนินการพัฒนาขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได
29. โรงเรียนสามารถอนุญาตใหขาราชการครู บุคลากร ลาศึกษาตอได
โดยความเห็นชอบของหนวยบังคับบัญชาเหนือโรงเรียน
30. โรงเรียนสามารถดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติ ผูมีผลงานดีเดนและ
คุณงามความดีได
31. โรงเรียนสามารถดําเนินการเรื่องวินัยและการลงโทษขาราชการครูและ
บุคลากรในโรงเรียนได
32. โรงเรียนสามารถดําเนินการเรื่องการอุทธรณและการรองทุกข
ของขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนได
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33. โรงเรียนสามารถดําเนินการเรื่องการออกจากราชการของครูและ
บุคลากรไดโดยผูบริหารโรงเรียนเปนผูอนุมัติ
34. โรงเรียนสามารถประเมินขาราชการครูเพื่อรับใบอนุญาตและ
ขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได
35. โรงเรียนสามารถจัดทําและแกไขทะเบียนประวัติขาราชการครูและ
บุคลากรได
36. โรงเรียนสามารถดําเนินการขอและจัดทําทะเบียนเครื่องราช
อิสริยาภรณใหแกขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนได
ดานการบริหารทั่วไป
37. โรงเรียนสามารถจัดระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและ
การเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ
ที่ชวยเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
38. โรงเรียนมีการรวมมือกับเครือขายทางการศึกษา (ผูปกครอง
กลุมโรงเรียน สมาคม-ชมรมที่เกี่ยวกับการศึกษา) ในการแสวงหา
ความรวมมือในการสนับสนุนงานการศึกษาของโรงเรียน
39. โรงเรียนจัดทําแผนกลยุทธที่เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน
มีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนและมีแผนปฏิบัติการประจําปที่เปนกรอบ
ในการบริหารงานอยางมีคุณภาพ
40. โรงเรียนมีการทําการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน เปนงานวิจัย
เพื่อการบริหารโรงเรียน
41. โรงเรียนมีการจัดระบบการบริหารและการพัฒนาองคกรใหเปนองคกร
ที่ทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
42. โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานและดัชนีชี้วัด ผลการปฏิบัติงานแตละ
ดาน และมีการปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐานนั้น
43. โรงเรียนมีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย
สําหรับการบริหารและพัฒนาการศึกษา เชน เครื่องใชสํานักงาน เครื่องมือ
นําเสนองาน ฯลฯ
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44. โรงเรียนมีการบํารุงดูแลและพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพ
แวดลอมใหอยูในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมและพรอมที่จะใช
ประโยชนเสมอ
45. โรงเรียนมีการสํารวจสํามะโนผูเรียนและวางแผนเกี่ยวกับแผนที่การ
ศึกษา (School Mapping)
46. โรงเรียนมีแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนเอง และสามารถดําเนินการ
รับนักเรียนโดยสอดคลองกับโรงเรียนในพื้นที่เดียวกัน
47. โรงเรียนสามารถเสนอขอมูลโรงเรียน เพื่อตองการเปลี่ยนสภาพหรือ
ยุบรวมไปยังหนวยงานตนสังกัด เพื่อตัดสินใจได
48. โรงเรียนสามารถศึกษาความตองการของผูเรียนและทองถิ่น
ในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย และ
โรงเรียนสามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดทั้ง 3 ระบบ
49. โรงเรียนสามารถวางแผนและอนุมัติเกี่ยวกับการพานักเรียน
ไปนอกสถานศึกษาดวยตนเอง
50. โรงเรียนสามารถวางแผน ดําเนินงานและปรับปรุงการ
ประชาสัมพันธดวยตนเอง
51. โรงเรียนสามารถใหคําแนะนํา ปรึกษา สงเสริม สนับสนุน รวมมือใน
การจัดการศึกษารวมกับบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันสังคม
อื่นที่จัดการศึกษา
52 โรงเรียนสามารถประสานความรวมมือกับหนวยราชการ
สวนภูมิภาคในการจัดและพัฒนาการศึกษา รวมมือกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นในการจัดและพัฒนาการศึกษารวมกัน
53. โรงเรียนไดรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนให
สาธารณชนรับทราบ
54. โรงเรียนมีการจัดระบบควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑวิธีการ
ที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินกําหนด
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การวางแผน
55. โรงเรียนสามารถวิเคราะหสภาพปจจุบันขององคกรไดอยางถูกตองและรู
วาจะตองปรับปรุงแกไขและพัฒนาอะไรบาง
56. โรงเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย นโยบาย มาตรการและกลยุทธ
การดําเนินงานไดอยางเหมาะสม
57. โรงเรียนสามารถวางแผนดานทรัพยากร (บุคคล,งบประมาณ วัสดุ
ครุภัณฑ) ใหเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
การจัดองคการ
58. การจัดบุคคลเขาปฏิบัติงานในโรงเรียนเปนไปดวยความเหมาะสม
59. การกําหนดหนาที่รับผิดชอบของงาน(Job Description)มีความ
ชัดเจน
60. การจัดทําแผนปฏิบัติงานมีความเหมาะสมทําใหการปฏิบัติงาน
มีระบบ ขั้นตอนที่ชัดเจน ไมซ้ําซอน
61. การบังคับบัญชามีการกําหนดขั้นตอนและวิธีปฏิบัติชัดเจน และ
มีการปฏิบัติตามอยางเครงครัด
62. มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมและสิ่งอํานวยความสะดวกที่
เอื้อตอการปฏิบัติงานของบุคลากร
การนํา
63. โรงเรียนสามารถจูงใจใหบุคลากรเต็มใจและตั้งใจปฏิบัติงานอยาง
เต็มความสามารถ
64. การตัดสินใจสั่งการเปนไปอยางเหมาะสม เนนการมีสวนรวมของ
ผูเกี่ยวของในการตัดสินใจและการตัดสินใจสั่งการในเรื่องตางๆเบ็ดเสร็จ
ที่โรงเรียนมากที่สุด
65. การสื่อสารภายในโรงเรียนมีหลายชองทาง ทําใหบุคลากรในโรงเรียนมี
ความเขาใจซึ่งกันและกัน ทราบเปาหมายและวิธีการดําเนินการชัดเจน
66. เมื่อมีปญหาความขัดแยงของบุคลากร โรงเรียนสามารถแกไขความขัด
แยงนั้นไดเรียบรอย ไมตองสงใหหนวยงานเหนือสถานศึกษาชวยแกไข
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67. โรงเรียนมีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรอยาง
เปนระบบ สม่ําเสมอและตอเนื่อง
68. โรงเรียนมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับเกณฑที่กําหนดไว เชน
เกณฑมาตรฐานประกันคุณภาพ เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถมศึกษา
เกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ฯลฯ
69. โรงเรียนไดนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติ
งานอยางตอเนื่อง
หลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
70. โรงเรียนไดรับการกระจายอํานาจจากสวนกลางใหสามารถบริหารงาน
ดวยตนเองไดมากที่สุด และโรงเรียนไดกระจายอํานาจไปทั้งองคกร (ใหหนวย
งานในโรงเรียนรับผิดชอบและตัดสินใจเองไดตามความเหมาะสม)
71. โรงเรียนบริหารงานแบบมีสวนรวม เปดโอกาสใหคณะกรรมการ
โรงเรียน บุคลากรในโรงเรียน ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการ
วางแผน ปฏิบัติและประเมินผล
72. โรงเรียนบริหารงานแบบโปรงใส สามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา
บรรยากาศการทํางานเปนไปแบบไวใจซึ่งกันและกัน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
73. คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 อยางครบถวนและ
เกิดผลในทางปฏิบัติเปนรูปธรรม
74. คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทนของผูมีสวนไดสวนเสีย
(Stakeholders) ในการจัดการศึกษาที่แทจริง สัดสวนคณะกรรมการที่กําหนด
ในระเบียบมีความเหมาะสม
75. คณะกรรมการทําหนาที่กํากับสนับสนุนและสงเสริมการบริหารงาน
ของโรงเรียน และมีสวนชวยใหการตัดสินใจสั่งการเบ็ดเสร็จที่โรงเรียน
อยางแทจริง
76. การคัดเลือกประธาน การแตงตั้งและระยะเวลา การดํารงตําแหนง
มีความเหมาะสมแลว

สภาพปจจุบัน

ความตองการ

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1
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ตอนที่ 3
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
คําชี้แจง
โปรดแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ลงในชอง
ที่กําหนดใหหากเนื้อที่ไมพอสามารถเขียนเพิ่มเติมในกระดาษอื่นได (และใหสงพรอมแบบสอบถามฉบับนี้)
1. ปญหาในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่ทานพบมีอะไรบาง ทานมีแนวทางในการ
แกปญหาดังกลาวอยางไร
ปญหา

แนวทางการแกปญหา

2. ความคิดเห็นอื่น (ถามี )
…………………………………………………………………………………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………..............
ขอขอบคุณที่กรุณาตอบแบบสอบถามจนครบทุกหนา
พฤษภาคม 2545 โดยใสซองที่สงมาใหและฝากสงทางไปรษณีย

ขอความกรุณาสงคืนผูวิจัยภายใน วันที่ 15
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6.แบบวิเคราะหเอกสารรายงาน
โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
รหัสโรงเรียน_________________ ชื่อโรงเรียน _____________________________ สังกัด ___________________
ตอนที่ 1 แหลงขอมูลแตละตัวแปร
วิธีการ ใหทําเครื่องหมาย ลงใน  ใตรายการเอกสารที่ปรากฏรายการหรือตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปร/รายการ

เอกสารแผนฯ เอกสารผลฯ เอกสารแผนฯ เอกสารผลฯ
ระยะที่ 1
ระยะที่ 1
ระยะที่ 2
ระยะที่ 2

1. ดานวิชาการ
2. ดานงบประมาณ
3. ดานการบริหารงานบุคคล
4. ดานบริหารทั่วไป
5. ดานการวางแผน
6. ดานการจัดองคการ
7. ดานการนํา
8. ดานการควบคุม
9. ดานการกระจายอํานาจและการ
มีสวนรวม
10. ดานคณะกรรมการโรงเรียน
ตอนที่ 2 การแจกแจงความถี่ของแตละตัวแปร
วิธีการ ใหอานเอกสารทั้ง 4 ฉบับแลวทําเครื่องหมาย
ของโรงเรียนมากที่สุด (แตละดานตอบไดขอเดียว)
ความหมายของระดับการปฏิบัติ/สภาพความเปนจริง
0
หมายถึง ไมไดดําเนินการ
1
หมายถึง ดําเนินการไดนอยที่สุด
2
หมายถึง ดําเนินการไดนอย
3
หมายถึง ดําเนินการไดปานกลาง
4
หมายถึง ดําเนินการไดมาก
5
หมายถึง ดําเนินการไดมากที่สุด

ลงในชองวางหนาขอความที่ตรงกับสภาพความเปนจริง
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ตัวแปรดาน
1. ดานวิชาการ

2. ดานงบประมาณ

3. ดานการบริหาร
งานบุคคล

4.ดานการบริหาร
ทั่วไป

รายการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา
จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ
การวัดผล ประเมินผล เทียบโอนผลการเรียน
การใชสื่อ เทคโนโลยีการศึกษา
จัดและใชแหลงเรียนรูในและนอกโรงเรียน
การวิจัยในชั้นเรียน
การสรางความเขมแข็งทางวิชาการใหชุมชน
จัดตั้งงบประมาณไดเองโดยทําแผนกลยุทธ
และกรอบงบประมาณระยะปานกลาง
การใชจายเงินเปนไปตามแผนปฏิบัติการ
การจัดทําบัญชีและรายงานครบถวนถูกตอง
การจัดซื้อจัดจางเรียบรอยเปนระบบโปรงใส
การหาประโยชนจากสินทรัพยของโรงเรียน
โรงเรียนจัดทําแผนอัตรากําลังเอง
โรงเรียนบรรจุ/แตงตั้งขาราชการครูได
การดูแลกํากับใหบุคลากรปฏิบัติตามกฎ
ระเบียบ ขอบังคับและจรรยาบรรณ
การพัฒนาบุคลากร
การยาย โอน
การประเมินบุคลากร
การดําเนินการทางวินัย
การจัดทําสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
การจัดทําแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
การวิจัยเพื่อพัฒนาโรงเรียน
การพัฒนาองคกร
งานสารบรรณ
เครือขายผูปกครอง สมาคมฯ ชมรมฯ
การบริหารอาคารสถานที่

ระดับการปฏิบัติ/สภาพความเปนจริง
0
1
2
3
4
5
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ตัวแปรดาน
5.ดานการวางแผน

6. การจัดองคการ

7. การนํา

รายการ
8.
1.
2.
3.
1.
2.

3.
1.
2.
3.
4.

8. การควบคุม

9. หลักการสําคัญ
ของการบริหาร
โดยใชโรงเรียน
เปนฐาน

1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

การประชาสัมพันธ
การวิเคราะหสภาพปจจุบันขององคกร
การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค
การวางแผนดานทรัพยากร
การจัดคนเขาปฏิบัติงาน
การปรับโครงสรางองคกรและการปรับปรุงแผน
ภูมิการปฏิบัติงานใหคลองตัวขึ้น
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
การกําหนดหนาที่และงานรับผิดชอบชัดเจน
การจูงใจใหบุคลากรเต็มใจทํางาน
การตัดสินใจเบ็ดเสร็จที่โรงเรียน เนนการมีสวน
รวมในการคิดและตัดสินใจ
มีการสื่อสารภายในองคกรใหเขาใจตรงกัน
อยางชัดเจน
การแกไขความขัดแยงทําไดเรียนรอยภายใน
โรงเรียน
การตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงานของ
บุคลากร
การประกันคุณภาพและการประเมินภายใน
ระบบการควบคุมภายใน
การใชผลการประเมินไปปรับปรุงงาน
โรงเรียนไดรับการกระจายอํานาจจนบริหาร
จัดการดวยตนเองได
โรงเรียนบริหารโดยมีสวนรวมจากทุกฝาย
อยางแทจริง
บรรยากาศการทํางานเปนไปดวยความไว
วางใจ การบริหารโปรงใส สามารถตรวจสอบได

ระดับการปฏิบัติ/สภาพความเปนจริง
0
1
2
3
4
5
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ตัวแปรดาน
10. คณะกรรมการ
โรงเรียน

รายการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการโรงเรียน
2. คณะกรรมการทําหนาที่กํากับ สนับสนุน และ
สงเสริมการทํางานของโรงเรียนอยาง
แทจริง
3. คณะกรรมการโรงเรียนประชุมสม่ําเสมอ และ
บอย ๆ
4. คณะกรรมการโรงเรียนรวมคิด รวมทํา
รวมประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน

ระดับการปฏิบัติ/สภาพความเปนจริง
0
1
2
3
4
5

278

7. แบบสอบถามการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
การวิจัย เรื่องการพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. แบบสอบถามฉบับนี้สําหรับสอบถามผูบริหารโรงเรียนในโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน เกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
3. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับบริบทของโรงเรียนจํานวน 7 ขอ
ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับสภาพการดําเนินงานเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
จํานวน 76 ขอ
4. ผลการวิจัยนี้จะเปนประโยชนตอการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานโรงเรียนที่จัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐานทั่วประเทศ รวมทั้งโรงเรียนของทาน จึงขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถาม
ตามความเปนจริงและโปรดทุกขอ ขอมูลที่ไดรับจากการตอบของทานจะใชสําหรับหารวิจัยเทานั้น
และจะนําเสนอในภาพรวม ซึ่งไมมีผลกระทบตอการปฏิบัติงานและสถานภาพทางราชการของทาน
แตอยางใด

นายดิเรก วรรณเศียร

279

ตอนที่ 1
ดานบริบทของโรงเรียน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน P หนาขอที่ตรงกับสภาพของโรงเรียน
1. ที่ตั้งของโรงเรียนตามภาคภูมิศาสตร
P กรุงเทพมหานคร
P ภาคกลาง
P ภาคใต
P ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
P ภาคเหนือ
2. สังกัด โรงเรียนอยูในสังกัดของ
P สํานักการศึกษากรุงเทพมหานคร (กทม.)
P สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.)
P กรมสามัญศึกษา
P เทศบาล
P สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (สช.)
P กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน (ตชด.)
3. ที่ตั้งของโรงเรียนจําแนกตามเขตเศรษฐกิจ
P ในเขตกรุงเทพมหานคร
P ในเขตอําเภอเมือง
P นอกเขตอําเภอเมือง
4. อายุของโรงเรียน
P อายุ 1 – 40 ป
P อายุ 41 – 80 ป
P อายุ 81 ปขึ้นไป
P ไมระบุอายุ
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5. จํานวนนักเรียน
P 1 – 500 คน
P 501 – 1,000 คน
P 1,001 – 1,500 คน
P 1,501 – 2,000 คน
P 2,001 – 2,500 คน
P 2,501 – 3,000 คน
P 3,001 คนขึ้นไป
6. ระยะเวลาที่โรงเรียนดําเนินการปฏิรูปการศึกษา
P ไมเกิน 1 ป
P 1 – 2 ป
P 2 – 3 ป
P เกิน 3 ป
7. ระดับการศึกษาที่โรงเรียนจัด
P อนุบาล – ป.6
P อนุบาล – ม.3
P อนุบาล – ม.6
P ป.1 – ป.6
P ม.1 – ม.3
P ม.1 – ม.6
P ม.1 – ม.6/ปวช.
P ปวช. – ปวส.
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ตอนที่ 2
สภาพการดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  หนาขอที่ตรงกับสภาพความเปนจริงที่ทานปฏิบัติหรือตรงกับสภาพของ
โรงเรียนมากที่สุด เกณฑการใหคะแนนมีดังนี้
ระดับ 5
หมายถึง มีการดําเนินการในเรื่องนั้นมากที่สุด
ระดับ 4
หมายถึง มีการดําเนินการในเรื่องนั้นมาก
ระดับ 3
หมายถึง มีการดําเนินการในเรื่องนั้นปานกลาง
ระดับ 2
หมายถึง มีการดําเนินการในเรื่องนั้นนอย
ระดับ 1
หมายถึง มีการดําเนินการในเรื่องนั้นนอยที่สุด
สภาพปจจุบัน
รายการ
5
4
3
2
1
ดานวิชาการ
1. โรงเรียนสามารถจัดทําหลักสูตรและบริหาร
หลักสูตรได
2. โรงเรียนจัดกระบวนการเรียนรูแบบเนนผูเรียนเปน
สําคัญและมีวิธีจัดการเรียนรูที่หลากหลาย
3. โรงเรียนสามารถดําเนินการวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียนได
4. โรงเรียนสามารถจัดระบบการประกันคุณภาพ
ภายในโรงเรียนไดและมีการปรับปรุงคุณภาพ
ของการศึกษาอยางตอเนื่อง
5. โรงเรียนสามารถพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยี
เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการบริหารได
6. โรงเรียนสามารถสงเสริมและพัฒนาแหลงเรียนรู
ภายในโรงเรียนและมีการแสวงหาแหลงเรียนรู
ภายนอกโรงเรียนอยางเปนระบบสอดคลองและ
เพียงพอตอการจัดการเรียนการสอน
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รายการ
7. โรงเรียนดําเนินการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษาทั้งการวิจัยในชั้นเรียนและการวิจัยการ
บริหารโรงเรียน
8. โรงเรียนสามารถจัดกิจกรรมสงเสริมชุมชนใหมี
ความเขมแข็งทางวิชาการ มีการใชภูมิปญญา
ทองถิ่นเพื่อการเรียนรู
ดานงบประมาณ
9. โรงเรียนสามารถจัดตั้งงบประมาณได โดยการ
จัดทําแผนกลยุทธและงบประมาณระยะ
ปานกลาง (MTEF)ผานความเห็นชอบของคณะ
กรรมการสถานศึกษา
10. โรงเรียนสามารถจัดสรรงบประมาณที่ไดรับให
กับหนวยงานภายในโรงเรียนไดอยางเหมาะสม
11. การเบิกจายและการอนุมัติงบประมาณภายใน
โรงเรียนเปนไปตามแผนปฏิบัติการประจําปและ
ตรงกับประเภทและรายการที่ไดรับจัดสรร
12. โรงเรียนสามารถโอนงบประมาณประเภทตางๆ
(เชนเปลี่ยนจากคาครุภัณฑเปนคา
สาธารณูปโภค) โดยผูบริหารโรงเรียนเปนผูอนุมัติ
13. โรงเรียนสามารถรายงานผลการดําเนินงาน
ผลการใชจายงบประมาณประจําป โดยแสดง
ผลผลิตและผลลัพธไปยังหนวยงานระดับเหนือ
สถานศึกษาได
14. โรงเรียนสามารถตรวจสอบ ติดตามและประเมิน
ประสิทธิภาพการใชจายงบประมาณภายใน
โรงเรียนได
15. โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษาได ทั้งการระดมทุนการศึกษา
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การบริหารกองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา การจัด
สวัสดิการเพื่อการศึกษา การจัดการทรัพยากร
ที่หามาได
16. โรงเรียนสามารถหารายไดและผลประโยชน
ตางๆดวยตนเอง เชนการจัดมหรสพ ทอดผาปา
แขงขันกีฬาฯลฯ
17. โรงเรียนสามารถบริหารการเงินไดเรียบรอยทั้ง
กระบวนการ (การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน
การเก็บรักษาเงินการจายเงินการนําสงเงิน)
18. โรงเรียนสามารถบริหารการบัญชีไดทั้งกระบวน
การ(การจัดทําบัญชีการเงิน การจัดทําทะเบียน
ทางการเงิน การจัดทํารายงานและงบทางการเงิน
การจัดทําแบบพิมพบัญชี ทะเบียน และรายงาน)
19. โรงเรียนสามารถบริหารพัสดุได อยางเปนระบบ
และเกิดความเรียบรอย [การวางแผนจัดหาพัสดุ
การกําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะ
เฉพาะ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัด
ทําและจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุ (จัดซื้อ-จัดจาง)
การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ]
20. โรงเรียนสามารถจัดหาผลประโยชนจาก
สินทรัพยที่อยูในความรับผิดชอบของโรงเรียนได
เชน ที่ดิน สิ่งกอสราง ครุภัณฑ ฯลฯ
ดานการบริหารงานบุคคล
21. โรงเรียนสามารถประเมินความตองการอัตรา
กําลังและจัดทําแผนอัตรากําลังดวยตนเองได
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22. โรงเรียนสามารถกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ภายในโรงเรียนได
23. โรงเรียนสามารถดําเนินการเกลี่ยอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โดย
ความเห็นชอบของหนวยงานตนสังกัดได
24. โรงเรียนสามารถดําเนินการสรรหา บรรจุ แตงตั้ง
และดําเนินการเรื่องทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ
โดยความเห็นชอบของหนวยงานตนสังกัดได
25. โรงเรียนสามารถเสนอความเห็นและขอมูล
ตอหนวยงานที่บังคับบัญชาเหนือโรงเรียนเกี่ยวกับ
การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได
26. โรงเรียนสามารถดําเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลง
ตําแหนง หนาที่ของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เสนอตอหนวยงานที่บังคับบัญชา
เหนือโรงเรียนได
27. โรงเรียนสามารถรวบรวมขอมูลประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและเสนอเรื่องการเลื่อนเงินเดือนและ
เพิ่มคาจางแกขาราชการครูและลูกจางใน
โรงเรียนได
28. โรงเรียนสามารถวางแผนและดําเนินการพัฒนา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได
29. โรงเรียนสามารถอนุญาตใหขาราชการครู บุคลากร
ลาศึกษาตอได โดยความเห็นชอบของหนวยงาน
บังคับบัญชาเหนือโรงเรียน
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30. โรงเรียนสามารถดําเนินการยกยองเชิดชูเกียรติ
ผูมีผลงานดีเดนและคุณงามความดีได
31. โรงเรียนสามารถดําเนินการเรื่องวินัยและการ
ลงโทษขาราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนได
32. โรงเรียนสามารถดําเนินการเรื่องการอุทธรณ
และการรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากร
ในโรงเรียนได
33. โรงเรียนสามารถดําเนินการเรื่องการออกจาก
ราชการของครูและบุคลากรไดโดยผูบริหาร
โรงเรียนเปนผูอนุมัติ
34. โรงเรียนสามารถประเมินขาราชการครูเพื่อรับใบ
อนุญาตและขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได
35. โรงเรียนสามารถจัดทําและแกไขทะเบียนประวัติ
ขาราชการครูและบุคลากรได
36. โรงเรียนสามารถดําเนินการขอและจัดทําทะเบียน
เครื่องราชอิสริยาภรณใหแกขาราชการครูและ
บุคลากรในโรงเรียนได
37. โรงเรียนสามารถจัดระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อ
การบริหารและการเรียนการสอนไดอยางเหมาะสม
มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ชวยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา
38. โรงเรียนมีการรวมมือกับเครือขายทางการศึกษา
(ผูปกครอง กลุมโรงเรียน สมาคม ชมรมที่เกี่ยวกับ
การศึกษา) ในการแสวงหาความรวมมือในการ
สนับสนุนงานการศึกษาของโรงเรียน
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ดานบริหารทั่วไป
39. โรงเรียนจัดทําแผนกลยุทธที่เหมาะสมกับสภาพ
ของโรงเรียนมีทิศทางการพัฒนาที่ชัดเจนและ
มีแผนปฏิบัติการประจําปที่เปนกรอบในการ
บริหารงานอยางมีคุณภาพ
40. โรงเรียนมีการทําการวิจัยเพื่อพัฒนานโยบาย
และแผน เปนงานวิจัยเพื่อการบริหารโรงเรียน
41. โรงเรียนมีการจัดระบบการบริหารและการพัฒนา
องคกรใหเปนองคกรที่ทันสมัย มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง
42. โรงเรียนมีการกําหนดมาตรฐานและดัชนีชี้วัด
ผลการปฏิบัติงานแตละดาน และมีการปฏิบัตใิ ห
เปนไปตามมาตรฐานนั้น
43. โรงเรียนมีการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาที่ทันสมัยสําหรับการบริหารและพัฒนา
การศึกษา เชน เครื่องใชสํานักงาน เครื่องมือ
นําเสนองาน ฯลฯ
44. โรงเรียนมีการบํารุงรักษา ดูแลและพัฒนา อาคาร
สถานที่และสภาพแวดลอมใหอยูในสภาพ ที่มั่นคง
ปลอดภัย เหมาะสมและพรอมที่จะใชประโยชน
เสมอ
45. โรงเรียนมีการสํารวจสํามะโนผูเรียนและ วางแผน
เกี่ยวกับแผนที่การศึกษา (School Mapping)
46. โรงเรียนมีแผนการรับนักเรียนของโรงเรียนเอง
และสามารถดําเนินการรับนักเรียนโดยสอดคลอง
กับโรงเรียนในพื้นที่เดียวกัน
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47. โรงเรียนสามารถเสนอขอมูลโรงเรียนเพื่อตองการ
เปลี่ยนสภาพหรือยุบรวมไปยังหนวยงานตนสังกัด
เพื่อตัดสินใจได
48. โรงเรียนสามารถศึกษาความตองการของผูเรียน
และทองถิ่นในการจัดการศึกษาทั้งในระบบ
นอกระบบและตามอัธยาศัย และโรงเรียนสามารถ
ดําเนินการจัดการศึกษาไดทั้ง 3 ระบบ
49. โรงเรียนสามารถวางแผนและอนุมัติเกี่ยวกับการ
พานักเรียนไปนอกสถานศึกษาดวยตนเอง
50. โรงเรียนสามารถวางแผน ดําเนินงานและปรับปรุง
การประชาสัมพันธดวยตนเอง
51. โรงเรียนสามารถใหคําแนะนํา ปรึกษา สงเสริม
สนับสนุน รวมมือในการจัดการศึกษารวมกับ
บุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบัน
สังคมอื่นที่จัดการศึกษา
52. โรงเรียนสามารถประสานความรวมมือกับ
หนวยราชการสวนภูมิภาคในการจัดและพัฒนา
การศึกษา รวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในการจัดและพัฒนาการศึกษารวมกัน
53. โรงเรียนไดรายงานผลการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนใหสาธารณชนรับทราบ
54. โรงเรียนมีการจัดระบบควบคุมภายใน ตาม
หลักเกณฑวิธีการที่สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
กําหนด
ดานการวางแผน
55. โรงเรียนสามารถวิเคราะหสภาพปจจุบันของ
องคกรไดอยางถูกตองและรูวาจะตองปรับปรุง
แกไขและพัฒนาอะไรบาง
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56. โรงเรียนสามารถกําหนดเปาหมาย นโยบาย
มาตรการและกลยุทธการดําเนินงานไดอยาง
เหมาะสม
57. โรงเรียนสามารถวางแผนดานทรัพยากร (บุคคล,
งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ) ใหเหมาะสมกับการ
ปฏิบัติงาน
ดานการจัดองคการ
58. การจัดบุคคลเขาปฏิบัติงานในโรงเรียนเปนไป
ดวยความเหมาะสม
59. การกําหนดหนาที่รับผิดชอบของงาน (Job
Description)มีความชัดเจน
60. การจัดทําแผนปฏิบัติงานมีความเหมาะสม
ทําใหการปฏิบัติงานมีระบบ ขั้นตอนที่ชัดเจน
ไมซ้ําซอน
61. การบังคับบัญชามีการกําหนดขั้นตอนและวิธี
ปฏิบัติชัดเจน และมีการปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด
62. มีการจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมและสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เอื้อตอการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
ดานการนํา
63. โรงเรียนสามารถจูงใจใหบุคลากรเต็มใจและ
ตั้งใจปฏิบัติงานอยางเต็มความสามารถ
64. การตัดสินใจสั่งการเปนไปอยางเหมาะสม
เนนการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของในการตัดสิน
ใจและการตัดสินใจสั่งการในเรื่องตางๆเบ็ดเสร็จที่
โรงเรียนมากที่สุด
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สภาพปจจุบัน
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รายการ
65. การสื่อสารภายในโรงเรียนมีหลายชองทาง
ทําใหบุคลากรในโรงเรียนมีความเขาใจซึ่งกัน
และกัน ทราบเปาหมายและวิธีการดําเนินการ
ชัดเจน
66. เมื่อมีปญหาความขัดแยงของบุคลากร โรงเรียน
สามารถแกไขความขัดแยงนั้นได เรียบรอย
ไมตองสงใหหนวยงานเหนือสถาน ศึกษาชวยแกไข
ดานการควบคุม
67. โรงเรียนมีการตรวจสอบติดตามการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรอยางเปนระบบ สม่ําเสมอและ
ตอเนื่อง
68. โรงเรียนมีการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงาน
กับเกณฑที่กําหนดไว เชน เกณฑมาตรฐาน
ประกันคุณภาพ เกณฑมาตรฐานโรงเรียนประถม
ศึกษา เกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษา ฯลฯ
69. โรงเรียนไดนําผลการประเมินไปใชในการปรับปรุง
แกไขการปฏิบัติงานอยางตอเนื่อง
หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
70. โรงเรียนไดรับการกระจายอํานาจจากสวนกลาง
ใหสามารถบริหารงานดวยตนเองไดมากที่สุด
และโรงเรียนไดกระจายอํานาจไปทั้งองคกร
(ใหหนวยงานในโรงเรียนรับผิดชอบและตัดสินใจ
เองไดตามความเหมาะสม)
71. โรงเรียนบริหารงานแบบมีสวนรวม เปดโอกาส
ใหคณะกรรมการโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียน
ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการวางแผน
ปฏิบัติและประเมินผล
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รายการ
72. โรงเรียนบริหารงานแบบโปรงใส สามารถ
ตรวจสอบไดตลอดเวลา บรรยากาศการทํางาน
เปนไปแบบไวใจซึ่งกันและกัน
คณะกรรมการสถานศึกษา
73. คณะกรรมการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 อยางครบถวนและเกิดผล
ในทางปฏิบัติเปนรูปธรรม
74. คณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทน
ของผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในการ
จัดการศึกษาที่แทจริง สัดสวนคณะกรรมการที่
กําหนดในระเบียบมีความเหมาะสม
75. คณะกรรมการทําหนาที่กํากับสนับสนุนและ
สงเสริมการบริหารงานของโรงเรียน และมีสวน
ชวยใหการตัดสินใจสั่งการเบ็ดเสร็จที่โรงเรียน
อยางแทจริง
76. การคัดเลือกประธาน การแตงตั้งและระยะเวลา
การดํารงตําแหนง มีความเหมาะสมแลว

5

4

สภาพปจจุบัน
3

2
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8. ประเด็นคําถามในการสัมภาษณกลุม (Focus Group Interview)
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน
การวิจัยเรื่อง การพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูดําเนินการ
1. รองศาสตราจารย ดร.บุญมี เณรยอด
2. ดร.วรัยพร แสงนภาบวร
ผูจดบันทึก
1. นายดิเรก วรรณเศียร
2. นายสุชาติ การสมบัติ
ประเด็นคําถาม
1. สภาพการบริหารโรงเรียนกอนการเขาโครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาผูเรียน ซึ่งตองใช
โรงเรียนเปนฐาน เปนอยางไร
2. การเตรียมการสําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ทําอยางไรบาง
3. กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่ครอบคลุมหรือสัมพันธกับโครงการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาคุณภาพผูเรียน ประกอบดวยอะไรบาง
4. ผลที่เกิดขึ้นจากการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีอะไรบาง
5. ตัวบงชี้ความสําเร็จของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีอะไรบาง
6. ภาวะผูนําของผูบริหารที่เหมาะสมกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีอะไรบาง
7. รูปแบบคณะกรรมการโรงเรียนที่คนพบจากโครงการนํารอง มีอะไรบาง
8. โรงเรียนมีความพรอมที่จะบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานตอไปหรือไม พรอมจะเปนแมขายถายทอด
ความรูและประสบการณใหกับโรงเรียนอื่น ๆ หรือไม
9. ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย มีอะไรบาง
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9.แบบสัมภาษณเกี่ยวกับความเหมาะสมและความเปนไปไดของแบบจําลอง
สัมภาษณผูทรงคุณวุฒิดานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และผูบริหารตนแบบ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
ผูใหสัมภาษณ……………………………………………………………………………………………………….
ตําแหนง……………………………………………………หนวยงาน……………………………………………..
เรื่องที่สัมภาษณ ความคิดเห็นที่มีตอแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (ฉบับราง)
ผูสัมภาษณ นายดิเรก วรรณเศียร สถานที่………………………………………………………………………
วันที่…………..เดือน………………………………พ.ศ………………..เวลา……………..น. ถึง…………..….น.
คําถาม
ภายหลังจากที่ทานไดพิจารณาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ฉบับราง
ที่ผูวิจัยสงมาลวงหนา ในฐานะที่ทานมีความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารโรงเรียน ทานมีความคิดเห็นตอ
แบบจําลองดังกลาวอยางไรบาง
1. วัตถุประสงคของแบบจําลอง
P เหมาะสมแลว มีความเห็นดังนี้…………………………………………………………….
P ยังไมเหมาะสม ควรปรับปรุง ดังนี้…………………………………………………………
P มีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้…………………………………………………………………..
2. คุณลักษณะของโรงเรียน SBM
P เหมาะสมแลว มีความเห็นดังนี้…………………………………………………………….
P ยังไมเหมาะสม ควรปรับปรุง ดังนี้…………………………………………………………
P มีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้…………………………………………………………………..
3. แนวคิดและหลักการ
P เหมาะสมแลว มีความเห็นดังนี้……………………………………………………………..
P ยังไมเหมาะสม ควรปรับปรุง ดังนี้…………………………………………………………
P มีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้……………………………………………………………………
4.องคประกอบของแบบจําลอง
P เหมาะสมแลว มีความเห็นดังนี้……………………………………………………………........
P ยังไมเหมาะสม ควรปรับปรุง ดังนี้…………………………………………………………......
P มีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้…………………………………………………………………….....
5.เงื่อนไขการนําแบบจําลองไปใช
P เหมาะสมแลว มีความเห็นดังนี้……………………………………………………………..
P ยังไมเหมาะสม ควรปรับปรุง ดังนี้…………………………………………………………
P มีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้……………………………………………………………………
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6.การจัดโครงสรางการบริหาร
P เหมาะสมแลว มีความเห็นดังนี้……………………………………………………………..
P ยังไมเหมาะสม ควรปรับปรุง ดังนี้…………………………………………………………
P มีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้……………………………………………………………………
7.การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน
P เหมาะสมแลว มีความเห็นดังนี้…………………………………………………………….
P ยังไมเหมาะสม ควรปรับปรุง ดังนี้…………………………………………………………
P มีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้……………………………………………………………………
8.กลไกการบริหารโรงเรียน
P เหมาะสมแลว มีความเห็นดังนี้……………………………………………………………..
P ยังไมเหมาะสม ควรปรับปรุง ดังนี้…………………………………………………………
P มีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้……………………………………………………………………
9.ภารกิจการบริหารโรงเรียน 4 ดาน (วิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารทั่วไป)
P เหมาะสมแลว มีความเห็นดังนี้…………………………………………………………….
P ยังไมเหมาะสม ควรปรับปรุง ดังนี้…………………………………………………………
P มีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้……………………………………………………………………
10.การวางแผนกลยุทธ
P เหมาะสมแลว มีความเห็นดังนี้…………………………………………………………….
P ยังไมเหมาะสม ควรปรับปรุง ดังนี้…………………………………………………………
P มีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้……………………………………………………………………
11.การวางแผนงบประมาณและการคํานวณตนทุนการผลิต
P เหมาะสมแลว มีความเห็นดังนี้…………………………………………………………….
P ยังไมเหมาะสม ควรปรับปรุง ดังนี้…………………………………………………………
P มีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้……………………………………………………………………
12.การจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําป
P เหมาะสมแลว มีความเห็นดังนี้…………………………………………………………….
P ยังไมเหมาะสม ควรปรับปรุง ดังนี้…………………………………………………………
P มีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้……………………………………………………………………
13.การบริหารโดยองคคณะบุคคล
P เหมาะสมแลว มีความเห็นดังนี้…………………………………………………………….
P ยังไมเหมาะสม ควรปรับปรุง ดังนี้…………………………………………………………
P มีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้……………………………………………………………………
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14.การบริหารแบบมีสวนรวมและการทํางานเปนทีม
P เหมาะสมแลว มีความเห็นดังนี้…………………………………………………………….
P ยังไมเหมาะสม ควรปรับปรุง ดังนี้…………………………………………………………
P มีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้……………………………………………………………………
15. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
P เหมาะสมแลว มีความเห็นดังนี้…………………………………………………………….
P ยังไมเหมาะสม ควรปรับปรุง ดังนี้…………………………………………………………
P มีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้……………………………………………………………………
16. การจัดการความขัดแยง
P เหมาะสมแลว มีความเห็นดังนี้…………………………………………………………….
P ยังไมเหมาะสม ควรปรับปรุง ดังนี้…………………………………………………………
P มีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้……………………………………………………………………
17.ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน SBM
P เหมาะสมแลว มีความเห็นดังนี้…………………………………………………………….
P ยังไมเหมาะสม ควรปรับปรุง ดังนี้…………………………………………………………
P มีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้…………………………………………………………………..
18.ระบบการประกันคุณภาพภายใน
P เหมาะสมแลว มีความเห็นดังนี้…………………………………………………………….
P ยังไมเหมาะสม ควรปรับปรุง ดังนี้…………………………………………………………
P มีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้…………………………………………………………………..
19.ระบบการควบคุมภายใน
P เหมาะสมแลว มีความเห็นดังนี้…………………………………………………………….
P ยังไมเหมาะสม ควรปรับปรุง ดังนี้…………………………………………………………
P มีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้…………………………………………………………………..
20.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
P เหมาะสมแลว มีความเห็นดังนี้…………………………………………………………….
P ยังไมเหมาะสม ควรปรับปรุง ดังนี้…………………………………………………………
P มีขอคิดเห็นเพิ่มเติม ดังนี้…………………………………………………………………..
21. ความคิดและขอเสนอแนะอื่นๆ
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
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10. แบบสอบถามเพื่อตรวจสอบแบบจําลอง
การวิจัย เรื่อง
การพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงค เพื่อสํารวจความคิดเห็นของทานในฐานะเปนผูบริหารโรงเรียนที่จะตองมีการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เกี่ยวกับแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน สําหรับสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งผูวิจัยไดพัฒนาขึ้น
2. ขอคําถามจะเปนเรื่องเกี่ยวกับองคประกอบของแบบจําลอง โปรดศึกษาแบบจําลองที่สงมาพรอมกับแบบ
สอบถามนี้ แลวอานขอความในแบบสอบถามแตละขอและทําเครื่องหมาย  ลงในชอง ที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน
ซึ่งแบงออกเปนมาตราสวน ประมาณคา 5 ระดับ
เกณฑในการพิจารณา มีดังนี้
5
หมายถึง ผูตรวจสอบแบบสอบถามมีความเห็นวารายการนั้นมีความเหมาะสมอยางยิ่ง
และมีความเปนไปไดมากที่สุด
4
หมายถึง ผูตรวจสอบแบบสอบถามมีความเห็นวารายการนั้นมีความเหมาะสมมาก
และมีความเปนไปไดมาก
3
หมายถึง ผูตรวจสอบแบบสอบถามมีความเห็นวารายการนั้นมีความเหมาะสมปานกลาง
และมีความเปนไปไดปานกลาง
2
หมายถึง ผูตรวจสอบแบบสอบถามมีความเห็นวารายการนั้นมีความเหมาะสมนอย
และมีความเปนไปไดนอย
1
หมายถึง ผูตรวจสอบแบบสอบถามมีความเห็นวารายการนั้นมีความเหมาะสมนอยที่สุด
และมีความเปนไปไดนอยที่สุด
ในตอนสุดทายของแบบสอบถามเปนคําถามปลายเปด ถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆเกี่ยวกับ
แบบจําลอง
3. ขอมูลจากแบบสอบถามจะใชเฉพาะในการวิจัยนี้เทานั้น จะเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมและไม
กระทบกับตําแหนงหนาที่ทางราชการแตอยางใด ขอขอบคุณในความรวมมือ
นายดิเรก วรรณเศียร
นิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
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โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน โปรดตอบทุกขอ
รายการองคประกอบของแบบจําลอง
ระดับความเหมาะสมและ
แบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ความเปนไปได
สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5
4
3
2
1
สวนนํา (Introduction)
1.วัตถุประสงคของแบบจําลอง
2.คุณลักษณะของโรงเรียน SBM
3.แนวคิดและหลักการ
4.องคประกอบของแบบจําลอง
5.เงื่อนไขการนําแบบจําลองไปใช
การจัดองคการ (Organization)
6.การจัดโครงสรางการบริหาร
7.การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน
8.กลไกการบริหารโรงเรียน
9.ภารกิจการบริหารโรงเรียน 4 ดาน (วิชาการ งบประมาณ บุคลากร
บริหารทั่วไป)
การวางแผน (Planning)
10.การวางแผนกลยุทธ
11.การวางแผนงบประมาณและการคํานวณตนทุนการผลิต
12.การจัดทําแผนแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําป
การนํา (Leading)
13.การบริหารโดยองคคณะบุคคล
14.การบริหารแบบมีสวนรวมและการทํางานเปนทีม
15. การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
16. การจัดการความขัดแยง
17.ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน SBM
การควบคุม (Controlling)
18.ระบบการประกันคุณภาพภายใน
19.ระบบการควบคุมภายใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (School MIS)
20.ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ
.........................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................

ภาคผนวก ง.
แบบจําลองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ฉบับราง
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(ฉบับราง)
แบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.สวนนํา (Introduction)
1)
2)
3)
4)
5)

วัตถุประสงคของแบบจําลอง
คุณลักษณะโรงเรียน SBM
แนวคิดและหลักการ
องคประกอบของแบบจําลอง
เงื่อนไขการนําแบบจําลองไปใช

2.การจัดองคการ (Organizing)
1)
2)
3)
4)

6.ระบบ
สารสนเทศ
เพื่อการ
บริหาร
โรงเรียน
(School MIS)

การจัดโครงสรางการบริหาร
การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน
กลไกการบริหารโรงเรียน
ภารกิจการบริหารโรงเรียน 4 ดาน (วิชาการ
งบประมาณ บุคลากร บริหารทั่วไป)

3.การวางแผน (Planning)
1) การวางแผนกลยุทธ
2) การวางแผนงบประมาณและการคํานวณตน
ทุนผลผลิต
3) การจัดทําแผนพัฒนาและ
แผนปฏิบัติการประจําป

4.การนํา (Leading)
1) การบริหารโดยองคคณะบุคคล
2) การบริหารแบบมีสวนรวมและการทํางานเปน
ทีม
3) การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
4) การจัดการความขัดแยง
5) ภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน SBM

5.การควบคุม
(Controlling)
1) ระบบการประกัน
คุณภาพภายใน
2) ระบบการ
ควบคุมภายใน
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1. สวนนํา (Introduction)
วัตถุประสงคของแบบจําลอง
เพื่อใชเปนแนวทางในการบริหารโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามแนวคิดการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานไดอยางสมบูรณแบบ
คุณลักษณะของโรงเรียนที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน (คุณลักษณะโรงเรียน SBM)
1) โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการโรงเรียนดวยตนเอง ดังนั้น การตัดสินใจสั่งการในการ
บริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไปที่เปนสวนของโรงเรียนจึงควร
เบ็ดเสร็จอยูที่สถานศึกษา
2) โรงเรียนควรมีบทบาทหลักเปนหนวยบริการทางการศึกษา
ที่ใกลชิดและสอดคลองความ
ตองการของทองถิ่น และควรเปนหนวยนําทางสังคมของชุมชนทองถิ่นนั้น มีอิสระในการบริหารจัดการ
โดยคํานึงถึงกรอบนโยบายระดับชาติเปนแนวทาง
3) โรงเรียนตองไดรับการกระจายอํานาจในการบริหารโรงเรียนอยางแทจริง และมีการกระจาย
อํานาจในโรงเรียน โดยยึดหลักการมีสวนรวมกับผูมีสวนเกี่ยวของ ในการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
4) โรงเรียนทุกแหงตองมีระบบการประกันคุณภาพ การบริหารและการปฏิบัติงานเปนไปตาม
เกณฑมาตรฐาน และตัวบงชี้คุณภาพที่สามารถตรวจสอบและเปดเผยตอสาธารณชนได
5) โรงเรียนตองมีวัฒนธรรมองคกรที่เนนการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการทํางานเปนทีม ใช
หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม และการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง
6) โรงเรียนตองรับผิดชอบการบริหารการเงินและงบประมาณเอง จึงตองมีความรับผิดชอบ
ดําเนินการอยางโปรงใส คุมคา สามารถตรวจสอบได มีระบบการควบคุมภายใน
แนวคิดและหลักการที่นํามาใชออกแบบจําลอง
1) หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก
การกระจายอํานาจการบริหารและจัดการ
ศึกษา และการบริหารแบบมีสวนรวม
2) ภารกิจหลักในการบริหารโรงเรียน เปนไปตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542 มาตรา 39 ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
การบริหารทั่วไป
3) หนาที่การบริหารองคการที่สําคัญและใชในแบบจําลองประกอบดวย
การวางแผน
(Planning) การจัดองคการ (Organizing) การนํา (Leading) และ การควบคุม (Controlling)
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4) ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน (School MIS) ที่มีประสิทธิภาพ
5) ระบบการควบคุมภายในองคกรตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินวาดวยการกําหนด
มาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2544 ซึ่งครอบคลุมมาตรฐาน 5 ดาน คือ สภาพแวดลอม การควบคุม
(Control Environment) การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment) กิจกรรมการควบคุม (Control
Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication) การติดตามประเมินผล
(Monitoring)
สําหรับขั้นตอนการวางระบบการควบคุมภายในประกอบดวย การประเมินความเสี่ยง
การออกแบบการควบคุมภายใน การนําระบบการควบคุมภายในที่กําหนดไปสูการปฏิบัติ การประเมิน
ผลการควบคุม และการปรับปรุงการควบคุมภายใน
6) ระบบการประกันคุณภาพสถานศึกษา ตามหมวด 6 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ.2542
จากแนวคิดและหลักการทั้ง 6 ประการ ไดบูรณาการเปนแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังแผนภาพตอไปนี้
หลักการบริหาร
โดยใชโรงเรียน
เปนฐาน

ภารกิจการบริหาร
โรงเรียนตาม

พ.ร.บ.กศ. 2542

แบบจําลองแบบสมบูรณในการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
สําหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การบริหาร

ระบบการ
ควบคุมภายใน

หนาที่การ
บริหาร
องคการ

ระบบการ
ประกันคุณภาพ

องคประกอบของแบบจําลอง
ผูวิจัยไดใชกรอบแนวคิดและหลักการที่เกี่ยวของสําหรับการออกแบบแบบจําลอง
เพื่อให
ครอบคลุมการบริหารโรงเรียนทุกดาน ทุกองคประกอบมีความสัมพันธแบบบูรณาการ องคประกอบ
ของแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก สวนนํา การจัดองคการ การ
วางแผน การนํา การควบคุม
และสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน ดังแผนภาพในหนาแรกของ
แบบจําลองฉบับนี้
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เงื่อนไขการนําแบบจําลองไปใช
1. แบบจําลองที่พัฒนาขึ้น เปนการอธิบายระบบ และความสัมพันธขององคประกอบตางๆและ
เปนแนวทางกวางๆ ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเทานั้น ในแตละองคประกอบและแตละภารกิจ
จะมีหลักการ แนวคิด ทฤษฎี วิธีปฏิบัติและรายการอื่นๆ
โดยละเอียดเปนการเฉพาะซึ่งโรงเรียน
ตองทําการศึกษา และปฏิบัติจนเกิดความชํานาญตอไป
2. ตองมีการพัฒนาคณะกรรมการโรงเรียน ใหมีความรูความเขาใจ ละทักษะในการปฏิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่ที่กําหนด เพราะคณะกรรมการโรงเรียนเปนกลไกสําคัญในการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน
3. โรงเรียนตองไดรับการกระจายอํานาจในการบริหารงานทั้ง 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ งาน
การเงินและงบประมาณ งานบุคลากร และงานบริหารทั่วไปอยางแทจริงจากกระทรวงศึกษาธิการ และ
โรงเรียนตองกระจายความรับผิดชอบ และการตัดสินใจใหทั่วถึงทั้งโรงเรียน
4. โรงเรียนตองพัฒนาทีมงานและมุงเนนการทํางานเปนทีม งานประจําควรมีผูรับผิดชอบตั้งแต
2 คนขึ้นไป สวนโครงการและกิจกรรมตางๆ ควรแตงตั้งคณะทํางาน อนุกรรมการ หรือคณะกรรมการ
ดําเนินงาน
ตองทําการแกไขหรือออกกฏหมาย
5. รัฐบาล สํานักงบประมาณและกระทรวงศึกษาธิการ
ที่เกี่ยวของกับงบประมาณ การบริหารบุคคล การพัสดุ วิชาการ และการบริหารทั่วไป โดยกระจาย
อํานาจ หรือมอบอํานาจใหโรงเรียนไดตัดสินใจสั่งการเบ็ดเสร็จที่โรงเรียนมากที่สุด
6. ตองทําการพัฒนาผูบริหารโรงเรียน
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนใน
การปฏิบัติงานทุกเรื่องตามแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยเนนการพัฒนาขณะปฏิบัติงาน
(On the Job training ) และใชวิธีการพัฒนาที่หลากหลาย
7.การบริหารโรงเรียนตองมีจุดมุงหมาย เพื่ออํานวยความสะดวกใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนไดอยางเต็มศักยภาพ และนักเรียนไดรับการพัฒนาใหมากที่สุด เปนการบริหารที่เนนผูเรียนเปน
สําคัญ

2. การจัดองคการ (Organizing)
การจัดโครงสรางการบริหาร ใหมีคณะกรรมการโรงเรียนเปนองคคณะบุคคล ทําหนาที่บริหาร
สูงสุด โดยมีผูบริหารโรงเรียนเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง และใหโรงเรียนบริหารจัดการดวย
ตนเองทั้ง 4 ดาน คือ วิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป ความสัมพันธดังกลาวแสดง
ดังแผนภาพตอไปนี้
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คณะกรรมการโรงเรียน
7-15 คน ซึ่งมีผูบริหารโรงเรียนเปน
กรรมการและเลขานุการ

ผูบริหารโรงเรียน

การบริหารงานวิชาการ

การบริหารงบประมาณ

การบริหารบุคลากร

การบริหารทั่วไป

ในการจัดโครงสรางการบริหารโรงเรียน
หรือการจัดทําแผนภูมิการบริหารโรงเรียนตองมีสวน
ประกอบ สําคัญ คือ คณะกรรมการโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการบริหาร ครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ดังแผนภาพตอไปนี้
คณะกรรมการโรงเรียน
ผูอํานวยการโรงเรียน
คณะกรรมการบริหาร
ครูและบุคลากรทางการศึกษา

คณะกรรมการโรงเรียนหรือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 40 ผูวิจัยไดเสนอเกี่ยวกับบทบาท สัดสวน วิธีการไดมา วาระการดํารง
ตําแหนงไวในหัวขอกลไกการบริหารโรงเรียนของแบบจําลองนี้
ผูบริหารโรงเรียนมีตําแหนงเปนเลขานุการของคณะกรรมการโรงเรียน และเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และมีหนาที่บริหารและจัดการศึกษาในโรงเรียน
คณะกรรมการบริหาร มีผูอํานวยการโรงเรียนเปนประธาน คณะกรรมการประกอบดวยรอง
ผูอํานวยการโรงเรียนทุกฝาย หรือหัวหนาหมวด/งานที่ผูอํานวยการโรงเรียนเห็นสมควร คณะกรรมการมี
หนาที่รวมกันบริหารโรงเรียนในลักษณะการบริหารแบบมีสวนรวม ทําหนาที่นํานโยบายไปสูการปฏิบัติ
เปนที่ปรึกษาดานการบริหารแกผูอํานวยการโรงเรียน และรับมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารไป
ดําเนินการ
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ตําแหนงรองผูอํานวยการโรงเรียน ใหเปนไปตามกรอบอัตรากําลังบุคลากรในโรงเรียน ซึ่งขึ้นอยู
กับจํานวนนักเรียนและหองเรียน โดยมีการกําหนดตําแหนงและมาตรฐานการปฏิบัติงานเปนการเฉพาะ
การจัดโครงสรางและแผนภูมิการบริหารโรงเรียน คํานึงถึงองคประกอบสําคัญดานตางๆ ไดแก
จํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน จํานวนนักเรียนตอหองเรียน อัตราสวนครูตอนักเรียน ภารกิจของ
โรงเรียน จํานวนชั่วโมงเรียนของนักเรียน ภาระงานของครู การจัดแผนภูมิการบริหารโรงเรียน จึงแตกตาง
กันตามขนาดของโรงเรียน
โดยจะจัดเปนกี่ฝายหรือกี่กลุมงานก็ไดแตตองครอบคลุมภารกิจ การบริหาร
โรงเรียนทั้ง 4 ดาน (วิชาการ งบประมาณ บุคลากร บริหารทั่วไป) ตัวอยางการจัดแผนภูมิการบริหาร
โรงเรียนจําแนกตามขนาดโรงเรียน ดังนี้
1) แผนภูมิการบริหารโรงเรียนขนาดเล็กมาก (นักเรียนนอยกวา 360 คน)
คณะกรรมการโรงเรียน

ผูอํานวยการโรงเรียน
สมาคม,ชมรม,มูลนิธิ

คณะกรรมการบริหาร
-กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม
-งานวิชาการ
-งานการเงิน งบประมาณ
-งานบุคลากร
-งานบริหารทั่วไป
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2) แผนภูมิการบริหารโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ (นักเรียนตั้งแต 1,680 คนขึ้นไป)
คณะกรรมการโรงเรียน
ผูอํานวยการโรงเรียน
สมาคม,ชมรม,มูลนิธิ

รองผูอํานวยการโรงเรียน
ฝายวิชาการ
-กลุมสาระการเรียนรู
8 กลุม
-งานกิจกรรมพัฒนา
ผูเรียน
-งานแนะแนว
-งานหองสมุด
วัด-งานสื
ผล ่อและเทคโนโลยี
การศึกษา
-งานหลักสูตรและการสอน
- งานทะเบียนและวัดผล
-งานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย
-งานเทียบโอนผล การเรียน

คณะกรรมการบริหาร

รองผูอํานวยการโรงเรียน
ฝายงบประมาณ

รองผูอํานวยการโรงเรียน
ฝายบุคลากร

รองผูอํานวยการโรงเรียน
ฝายบริหารทั่วไป

-งานนโยบายและแผน

-งานบรรจุแตงตั้งและ

-งานงบประมาณ
-งานการเงิน
-งานบัญชี
-งานพัสดุ
-งานบริหารสินทรัพย
-งานสวัสดิการ

อัตรากําลัง
-งานพัฒนาบุคลากร
-งานประเมินและวิจัย
-งานโครงการพิเศษ
-กองทุนพัฒนาบุคลากร

-งานธุรการ
-งานสารบรรณ
-งานอาคารสถานที่
-งานอนามัยโภชนาการ
-งานกิจการนักและ
เรียน
-งานประชาสัมพันธ

การจัดแผนภูมิการบริหารโรงเรียนทั้ง 2 แบบ
เปนเพียงขอเสนอแนะ โรงเรียนสามารถเลือก
จัดไดเองแตกตางไปจากนี้ ตามความเหมาะสมและความจําเปน
ทั้งนี้ใหคํานึงถึงหลักประสิทธิภาพ
หลักความยืดหยุน หลักความคลองตัวในการบริหาร และไมจัดหนวยงานภายในซ้ําซอนกัน
ในการคิดอัตรากําลังบุคลากรในโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไดยึดเกณฑอัตราสวน
นักเรียน 40 คน ตอ 1 หองเรียน และอัตราสวนครู 1 คน ตอ นักเรียน 20 คน
เกณฑอัตรากําลัง
บุคลากรในโรงเรียน ควรเปนดังนี้
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ประเภทบุคลากร
ครูปฏิบัติการสอน

จํานวน
ใชสูตร
X
n
b
เงื่อนไข

ผูบริหารในโรงเรียน

บุคลากรทางการศึกษา

X = na
b
= จํานวนครูปฏิบัติการสอน
= จํานวนหองเรียน a = จํานวนนักเรียนสูงสุดตอหอง (40)
= จํานวนนักเรียนตอครูหนึ่งคน (20)

-หากนักเรียนแตละชั้นมีเศษ 10 คนขึ้นไป ใหเพิ่ม 1 หอง
- การคิดจํานวนครูใหปดเศษตามหลักคณิตศาสตร
นักเรียน ไมเกิน 359 คน ผูอํานวยการ 1 ตําแหนง
นักเรียน 360 - 719 คน ผูอํานวยการ 1 ตําแหนง รอง ฯ 1 ตําแหนง
นักเรียน 720 - 1,079 คน ผูอํานวยการ 1 ตําแหนง รองฯ 2 ตําแหนง
นักเรียน 1,080 -1,679 คน ผูอํานวยการ 1 ตําแหนง รองฯ 3 ตําแหนง
นักเรียน 1,680 คน ขึ้นไป ผูอํานวยการ 1 ตําแหนง รอง ฯ 4 ตําแหนง
หมายเหตุ รอง ผอ. ปฏิบัติการสอนไมนอยกวา สัปดาหละ 5 ชั่วโมง
เปนอัตราจาง ประมาณรอยละ 10 ของครูปฏิบัติการสอน โดยเลือกจาง
ตําแหนงตางๆ ตามความจําเปน

การกําหนดเปาหมายของโรงเรียน
กระบวนการกําหนดเปาหมายของโรงเรียน ประกอบดวย การวิเคราะหสภาพปจจุบัน การกําหนด
วิสัยทัศน การกําหนดพันธกิจ การกําหนดเปาประสงคของโรงเรียน
วิสัยทัศน (Vision) ของโรงเรียน หมายถึง การมองภาพอนาคตของโรงเรียนที่ทุกๆ คนที่มีสวนได
สวนเสียในโรงเรียนนั้นๆ รวมกันกําหนดขึ้นโดย นําผลจากการวิเคราะหศักยภาพของโรงเรียนเปนพื้นฐาน
ขอความของวิสัยทัศนที่กําหนดขึ้น ควรคํานึงถึง ภารกิจ หนาที่ ความเชื่อมั่นและทิศทางของโรงเรียน
อยางชัดเจน มีความทาทายทะเยอทะยานเปนไปได โดยทั่วไปวิสัยทัศนของโรงเรียนจะกําหนดไว 3-5 ป
เพื่อจะไดมีการทบทวนและปรับปรุงใหเหมาะกับสถานการณเสมอ
ที่สําคัญวิสัยทัศนของโรงเรียนที่
กําหนดขึ้นนั้น ผูมีสวนไดสวนเสียตองรับรู และพรอมใหความรวมมือปฏิบัติภารกิจใหสําเร็จ
พันธกิจ (Mission) ของโรงเรียน หมายถึง แนวทางที่โรงเรียนจะดําเนินการใหประสบผลสําเร็จ
ตามวิสัยทัศนที่กําหนดไวภายใน 3-5 ป ขอความที่สําคัญ คือ ตองระบุผูรับผลประโยชนโดยตรง คือ
นักเรียน
เปาประสงค (Corporate Objective) หมายถึง ความคาดหวังสําคัญที่โรงเรียนตองการให
เกิดขึ้น โดยสอดคลองกับพันธกิจและวิสัยทัศน
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วิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงค
ใชเปนกรอบในการกําหนดกลยุทธและแผนปฏิบัติการ
รวมทั้งใชเปนฐานการประเมินผลสําเร็จของโรงเรียนดวย
กลไกการบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการโรงเรียนเปนกลไกหลักในการบริหารโรงเรียน หรือเปนหัวใจสําคัญของการบริหาร
โรงเรียน ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน คณะกรรมการโรงเรียนมีหนาที่กํากับและสงเสริม สนับสนุน
กิจการโรงเรียนในเรื่อง 1) ใหความเห็นชอบนโยบายและแผนของโรงเรียน ที่สอดคลองนโยบายมาตรฐาน
และแผนการศึกษาแหงชาติ
แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของเขตพื้นที่การ
ศึกษา และความตองการของทองถิ่น 2) ใหความเห็นชอบการเสนอจัดตั้ง และจัดสรรงบประมาณของ
โรงเรียน 3) ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจากบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของในชุมชน เพื่อสนับสนุน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน 4) ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน
5) ใหคํา
ปรึกษา แนะนําเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของโรงเรียน 6) ดําเนินการอื่นใดที่เกี่ยวของและตามที่คณะ
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
องคประกอบคณะกรรมการโรงเรียน มีจํานวน 9-15 คน ไดแก 1) กรรมการที่เปนผูแทน จํานวน
5 คน (ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา
ของโรงเรียน) 2) กรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถ และประสบการณดานนั้นๆ หรือหลาย
ดานรวมกันจํานวนไมนอยกวา 3-7 คน ไดแก ดานการศึกษา ดานการบริหาร ดานการศาสนา ดานศิลป
วัฒนธรรม ดานกีฬา และภูมิปญญาทองถิ่น 3) ผูอํานวยการโรงเรียน เปนกรรมการและเลขานุการ
หลักเกณฑและวิธีสรรหา 1) ประธานกรรมการ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
แตงตั้งคณะกรรมการสรรหา ประกอบดวยผูอํานวยการโรงเรียนนั้น รวมกับผูอํานวยการโรงเรียนใกล
เคียง รวม 5 คน
รวมกันพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิในชุมชนหรือทองถิ่นใกลเคียง แลวนําเสนอคณะ
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้ง 2) กรรมการผูแทน ซึ่งเปนผูแทนผูปกครอง ผูแทนครูผูแทนองคกร
ชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือผูแทนศิษยเกาของโรงเรียน ใหคณะบุคคลหรือองคกร
ดังกลาวเลือกกันเองเพื่อเปนกรรมการ
และเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาแตงตั้ง 3)
กรรมการผูทรงคุณวุฒิ คุณสมบัติ เปนผูมีความรูความสามารถ และประสบการณดานนั้นๆ หรือหลาย
ดานรวมกัน
และไมมีผลประโยชนหรือเปนคูสัญญาของโรงเรียนนั้น วิธีการไดมา ใหผูอํานวยการ
โรงเรียน และกรรมการผูแทนองคกรตางๆ รวมกันเลือกผูทรงคุณวุฒิ และเสนอผูอํานวยการเขตพื้นที่การ
ศึกษาแตงตั้ง สําหรับผูทรงคุณวุฒิดานการศาสนาใหมีพระภิกษุ 1 รูป และ/หรือ ผูนําหรือผูทรงคุณวุฒิ
ศาสนาอื่นรวมเปนกรรมการดวยตามความเหมาะสม ทั้งนี้หากโรงเรียนใดอยูในทองถิ่นทุรกันดาร หรือไม
อาจสรรหากรรมการได อาจพิจารณาสรรหากรรมการโรงเรียนรวมกันกับโรงเรียนอื่น โดยใหผูอํานวยการ
โรงเรียนเปนกรรมการและเลขานุการโรงเรียนเดียว แตกรรมการตําแหนงอื่นๆ เปนกรรมการใหกับโรงเรียน
อื่นๆดวยในคราวเดียวกัน ในลักษณะเครือขายคณะกรรมการโรงเรียน
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วาระการดํารงตําแหนง กรรมการซึ่งเปนผูแทนองคกรที่กําหนดและกรรมการ ซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ
มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป และอาจไดรับเลือกใหมไดอีก แตจะดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระ
มิได
หลักเกณฑ วิธีการสรรหา และวาระการดํารงตําแหนง ใหคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
กําหนดตามความเหมาะสมกับบริบทของเขตพื้นที่การศึกษานั้น
ภารกิจการบริหารโรงเรียน
ภารกิจการบริหารโรงเรียน 4 ดาน มีดังนี้
ภารกิจการบริหารงาน
วิชาการ
1. การพัฒนาและบริหาร
หลักสูตรโรงเรียน
2. การจัดกระบวนการ
เรียนรู
3. การวัดผลประเมินผล
และเทียบโอนผลการเรียน
4. สื่อและเทคโนโลยี
การศึกษา
5. การพัฒนาแหลงเรียนรู
6. การวิจัย
7. การสงเสริมชุมชนเขมแข็ง
ทางวิชาการ

ภารกิจการบริหารการเงิน
และงบประมาณ
1.การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง
2.การบริหารทางการเงินและ
การควบคุมงบประมาณ
3. การรายงานทางการเงินและ
ผลการดําเนินงาน
4. การบริหารสินทรัพย
5. การตรวจสอบภายใน
6. การระดมทรัพยากรและ
กองทุนเพื่อการศึกษา

ภารกิจการบริหาร
บุคลากร
1. การวางแผนอัตรากําลัง
2. การสรรหา คัดเลือก
บรรจุแตงตั้ง
3. การฝกอบรมและ
การพัฒนา
4. การยายโอนปรับเปลี่ยน
ตําแหนงออกจากราชการ
5. การยกยอง เชิดชูเกียรติ
6. การดําเนินการทางวินัย
7. ทะเบียนประวัติ
8. การประเมินบุคลากร

ภารกิจการบริหารทั่วไป
1. การพัฒนา องคกรและ
จัดระบบงาน
2. ธุรการและ สารบรรณ
3. อาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอม
4. กิจการนักเรียน
5. สวัสดิการและอนามัย
6. ประชาสัมพันธ

3. การวางแผน (Planning)
การวางแผนกลยุทธ
การวางแผน คือ กระบวนการในการคิดลวงหนา เพื่อควบคุมการกระทําหรือการดําเนินงานใน
อนาคตใหเปนไปตามที่คิดไว สวนการวางแผนกลยุทธ หมายถึง การคิดอยางมีระบบวาจะดําเนินการ
อะไรบางและทําอยางไร
โดยใชขีดความสามารถสูงสุดและมากที่สุดที่จะกระทําได ทั้งในดาน
แนวคิด การตัดสินใจและการมีสวนรวมของผูเกี่ยวของทุกคน
การบริหารโรงเรียนในสภาวการณปจจุบัน จําเปนตองเปลี่ยนการวางแผนแบบเดิม ไปเปนแผน
กลยุทธเพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสภาพแวดลอม
ทั้งภายนอกและภายใน
องคกร และเปนแผนเชิงรุกสําหรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง มั่นคงและยั่งยืน
แผนกลยุทธจึงเปรียบ
เสมือนแผนที่และเข็มทิศ นําทางสูการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาผูเรียน โดยเกี่ยวของสัมพันธกันทั้ง
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ในดานการบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน การประกันคุณภาพ หลักสูตรและการปฏิรูปการเรียนรู
และการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ความสัมพันธแสดงดังแผนภาพตอไปนี้

หลักสูตรและการ
ปฏิรูปการเรียนรู

แผนกลยุทธ

การประกัน
คุณภาพการศึกษา

คุณภาพผูเรียน

งบประมาณแบบ
มุงเนนผลงาน (PBB)

การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน
(SBM)

การจัดทําแผนกลยุทธ มีขั้นตอน ดังนี้
1) การวิเคราะหสภาพโรงเรียน
ถาเปนโรงเรียนขนาดเล็กควรจัดใหครูทุกคนภายในโรงเรียน
มีสวนรวมในการวิเคราะหโดยใช
SWOT Analysis เพื่อจะทําใหรูวาโรงเรียนมีจุดแข็ง (Strength)
จุดออน (Weakness) โอกาส
(Opportunity) และอุปสรรค (Threat) อะไรบาง เพื่อนําผลการวิเคราะหสถานภาพของโรงเรียนไปกําหนด
เปนวิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงค แตถาเปนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ ควรเลือกตัวแทน
ของ ฝาย/ หมวด/ งาน ประมาณ 25 คน เปนคณะกรรมการดําเนินงาน
2) การกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคของโรงเรียน
3) การกําหนดกลยุทธของโรงเรียน
การกําหนดกลยุทธของโรงเรียนเปนการเลือกหรือคนหาวิธีที่มีความเหมาะสมภายใต เงื่อนไขของ
เวลาและทรัพยากรที่มี ใหเกิดผลสําเร็จตามเปาประสงคมากที่สุด กลยุทธของโรงเรียนจึงมี 3 ระดับและ
ครอบคลุมโครงสรางแผนงาน ดังนี้
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ระดับกลยุทธ

โครงสรางแผนงาน
วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค

กลยุทธระดับองคกร

แผนงาน

กลยุทธระดับแผนงาน

กลยุทธระดับโครงการ

โครงการ

กิจกรรม

กิจกรรม

แผนงาน

โครงการ

กิจกรรม

กิจกรรม

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ 2542 เกี่ยวกับการปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ
5 ดาน มีการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงิน
และพัสดุ โดยปรับเปลี่ยนระบบบริหาร
งบประมาณเปนแบบมุงเนนผลงาน (Performance-Based Budgeting :PBB) โรงเรียนจึงตองเตรียม
ความพรอมตามมาตรฐานทางการเงิน 7 ดาน คือ
1. การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning)
2. การคํานวณตนผลผลิต (Output Costing)
3. การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง (Procurement Management)
4. การบริหารทางการเงินและการควบคุมงบประมาณ (Financial Management and Budget
Control)
5. การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน (Financial and Performance Reporting)
6. การบริหารสินทรัพย (Asset Management)
7. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit)
มาตรฐานทางการเงินทั้ง 7 ดาน สอดคลองกับกระบวนการงบประมาณและกระบวนการบริหาร
โรงเรียน ดังแผนภาพตอไปนี้
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กระบวนการงบประมาณ

มาตรฐานทางการเงิน

กระบวนการบริหาร

การวางแผนงบประมาณ
การจัดทํางบประมาณ

การคํานวณตนทุนผลผลิต

การวางแผน

การจัดระบบการจัดซื้อจัดจาง
การบริหารงบประมาณ

การบริหารทางการเงินและ
ควบคุมงบประมาณ

การดําเนินการ

การบริหารสินทรัพย

การติดตามประเมินผล

การรายงานทางการเงินและ
ผลการดําเนินการ

การประเมินผล

การตรวจสอบภายใน

สําหรับแบบจําลองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การตามมาตรฐานทางการเงิน ดานการวางแผนงบประมาณ
โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้

ในขั้นตอนการวางแผน จะตองดําเนิน
และการคํานวณตนทุนผลผลิต

การวางแผนงบประมาณและการคํานวณตนทุนผลผลิต
เปนการวางแผนงบประมาณลวงหนาระยะ 3-5 ป ประกอบดวยการวางแผนกลยุทธ (Strategic
Planning) และกรอบการจัดสรรงบประมาณ รายจายลวงหนา ระยะปานกลาง (Medium-Term
Expenditure Framework : MTEF) พื่อเปนกรอบสําหรับการจัดสรรงบประมาณรายป
การวางแผน
งบประมาณ จะตองเริ่มจากวางแผนกลยุทธ แลวจึงจัดทํากรอบประมาณการรายจายลวง หนาระยะ
ปานกลาง (MTEF) คือ การประมาณการรายจายที่โรงเรียนจัดทําในป งบประมาณปจจุบันพรอมทั้ง
ประมาณการรายจายในอีก 3 ปถัดไป
การนํา MTEF มาใชแทนการจัดทํางบประมาณแบบปตอป จะทําใหโรงเรียนมีวินัยทางการคลัง
ดีขึ้น เนื่องจากเห็นผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอีก 4 ปขางหนา จากนโยบายปจจุบัน เกิดความมั่นใจวา
จะไดรับงบประมาณเทาไรและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน นอกจากนี้ MTEF ยังสามารถบอกถึง
ปญหาที่อาจเกิดขึ้นในอีก 3 ปขางหนาดวย
แนวทางการจัดทํา MTEF
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1) วิเคราะหงบประมาณปที่แลวเพื่อกําหนดฐานงบประมาณของปปจจุบัน (ที่กําลัง
ขอตั้งงบประมาณ)
2) ระบุนโยบายที่ตองการใหดําเนินการในปงบประมาณปจจุบันและปงบประมาณ
ตอๆไป
3) วิเคราะหปจจัยที่อาจจะทําใหฐานงบประมาณปจจุบันเปลี่ยนแปลงในอีก 3 ป
ขางหนา ปจจัยดังกลาวไดแก ตนทุน ผลการดําเนินงานและผูใชบริการ เปนตน
4) ระบุตนทุน เปาหมาย และมาตรการวัดผลการดําเนินงานของแตละผลผลิต (Output)
ของปงบประมาณปจจุบัน และอีก 3 ปงบประมาณถัดไป
5) นําขอมูลจาก 1) - 4) มาจัดทําคําของบประมาณรายจายประจําปตามที่สํานัก
งบประมาณกําหนด
ความสัมพันธระหวางแผนกลยุทธ MTEF แผนจัดสรรรายป (แผนพัฒนาประจําป) และแผนปฏิบัติ
การประจําป แสดงดังแผนภาพตอไปนี้
แผนกลยุทธ

แผนงาน โครงการ ระยะ 5 ป

MTEF

โครงการ + งานประจําระยะ 4 ป

แผนจัดสรรรายป

โครงการ +งานประจํา(ที่ขอตั้งงบประมาณ)ระยะ 1 ป

แผนปฏิบัติการประจําป

โครงการ+งานประจํา(ที่ไดรับงบประมาณ) ระยะ 1 ป

การคํานวณตนทุนผลผลิต (Output Costing) เปนการแสดงคาใชจายจากกิจกรรม ที่กอใหเกิด
ผลผลิตนั้น โดยโรงเรียนตองกําหนดผลผลิต กิจกรรมที่กอใหเกิดแตละผลผลิต และตนทุนที่เกิดจากการ
ใชทรัพยากรแตละกิจกรรม แนวคิดและวิธีการคํานวณตนทุนผลผลิตมีมากมาย แตวิธีที่นิยมใชกันอยาง
แพรหลายและกวางขวาง คือ การคิดตนทุนกิจกรรม (Activity-Based Costing :ABC)
การคํานวณตนทุนผลผลิตเปนประโยชนตอโรงเรียน ดังนี้
1) ทําใหสามารถคํานวณตนทุน
ผลผลิต ตนทุนบริหาร ตนทุนโครงการ /ฝาย / หมวด / งาน/ รายวิชา / กิจกรรม ไดอยางถูกตองหรือ
ใกลเคียงความเปนจริงมากขึ้น
2) ใชเปนเครื่องมือในการวางแผนและจัดทํางบประมาณ 3) ใชเปน
เครื่องมือในการรายงานทางการเงิน งบประมาณ และการวัดผลการปฏิบัติงานรูปแบบตางๆ เชน การ
จัดทําตัวชี้วัดผลสําเร็จหลัก (Key Performance Indicator : KPI)
แนวทางการคํานวณตนทุนผลผลิตสําหรับโรงเรียน
ควรใชวิธีการคํานวณตนทุนรวม (Total
Costs หรือ Full Costs) ตามหมวดเงินงบประมาณ 5 หมวด และเงินนอกงบประมาณ ดังนี้
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1) งบบุคลากร (เงินเดือน คาจางประจํา คาจางชั่วคราว คาจางลูกจาง สัญญาจาง)
2) งบดําเนินงาน (คาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ คาสาธารณูปโภค)
3) งบลงทุน (คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง และรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับ
คาครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง)
4) งบเงินอุดหนุน (รายจายเพื่อชวยเหลือสนับสนุนดําเนินงาน)
5) งบรายจายอื่น (เงินราชการลับ เงินคาปรับที่จายคืนใหผูขายหรือผูรับจาง
คาภาษีและคาธรรมเนียมในการออกของ คาภาษีผูเชี่ยวชาญตางประเทศ
คาจางที่ปรึกษา รายจายเพื่อชําระหนี้เงินกู รายจายเพื่อจัดหาทรัพยสิน
รายจายที่จายใหแกกองทุน)
นอกจากเงินงบประมาณทั้ง 5 หมวดนี้แลว โรงเรียนยังมีรายไดจากแหลงอื่นซึ่งถือวาเปนเงิน
นอกงบประมาณ เชน เงินบํารุงการศึกษา เงินบริจาค เปนตน
ขั้นตอนการคํานวณตนทุนผลผลิต 1) ระบุหนวยตนทุนของผลผลิตแตละตัว แยกเปนตนทุน
ผลผลิตหลัก และหนวยตนทุนสนับสนุนการผลิต 2) กระจายตนทุนเขาสูผลผลิตแตละตัว หลักเกณฑ
การกระจายตองเหมาะสม มีเหตุผล สอดคลองกับภาระงานหรือระยะเวลาที่หนวยตนทุนใชในกระบวน
การผลิต แยกเปนการกระจายทุนทางตรง และการปนสวนตนทุนทางออม
การรวบรวมขอมูลตนทุนผลผลิตของโรงเรียน ควรกําหนดเปน 2 ภาคเรียน คือ ภาคเรียนที่ 1 เริ่ม
1 เมษายน สิ้นสุด 30 กันยายน
ภาคเรียนที่ 2 เริ่ม 1 ตุลาคม สิ้นสุด 31 มีนาคม ของปถัดไป
เพื่อสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล ควรออกแบบตารางสรุปขอมูลหรือจัดทําโปรแกรมคอมพิวเตอรเพื่อ
ชวยในการรวบรวมขอมูล
การจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการประจําป
โรงเรียนนํากลยุทธระดับองคกร (โรงเรียน) ระดับแผนงาน และระดับโครงการ
มากําหนด
แผนงาน โครงการและกิจกรรม โดยการเขียนโครงการเชิงเหตุผลสัมพันธ (Logical Framework) ซึ่ง
ประกอบดวย จุดมุงหมายระดับแผนงาน (Program Goal) วัตถุประสงคระดับโครงการ (Project Purpose)
ผลผลิต (Outputs) ทรัพยากรและกิจกรรม (Inputs and Activities) ตัวชี้วัดแสดงเวลา ปริมาณ คุณภาพ
สถานที่(Objectively Verifiable Indicators) แหลงขอมูลการอางอิง (Means of Verification) ฐานคติที่
สําคัญ (Important Assumptions)
ในแผนปฏิบัติการจะมีขอมูลเกี่ยวกับระยะเวลาดําเนินงาน และงบประมาณของทุกโครงการ
แยกเปนตารางเฉพาะเพื่อสะดวกตอการนําแผนไปสูการปฏิบัติ
และการติดตามประเมินผล โดยมี
ความสัมพันธกับแผนกลยุทธ การประกันคุณภาพการศึกษา และการควบคุมภายใน
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4. การนํา (Leading)
ในการบริหารองคกรยุคปจจุบัน ที่ยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวมและในการกระจายอํานาจ
ใหบริหารจัดการดวยตนเองมากที่สุด บทบาทของผูบริหารองคกรควรเปนผูนํา (Leader) มากกวาเปน
ผูอํานวยการ (Director) เนนการใชภาวะผูนํา (Leadership) มากกวาการสั่งการ (Directing)
ดังนั้นในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หนาที่ของผูอํานวยการโรงเรียนหรือหนาที่การบริหาร
โรงเรียนอีกดานหนึ่งคือการนํา ( Leading) นั่นเองประเด็นสําคัญที่สอดคลองกับการนํา ไดแก 1) การ
บริหารโดยองคคณะบุคคล
2) การบริหารแบบมีสวนรวมและทํางานเปนทีม
3) การสื่อสารที่มี
ประสิทธิภาพ 4) การจัดการความขัดแยง และ 5) ภาวะผูนําของผูบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน แนวทาง
โดยสรุปของแตละประเด็น มีดังตอไปนี้
การบริหารโดยองคคณะบุคคล
การบริหารโดยองคคณะบุคคล คือ รูปแบบการบริหาร
โดยมีบุคคลหลายคนเขาไปรวมกัน
รับผิดชอบกําหนดนโยบาย ตัดสินใจ วินิจฉัย ตลอดจนวางแนวทางตางๆไวเปนบรรทัดฐาน เพื่อใหฝาย
ปฏิบัตินําไปปฏิบัติ ใหเกิดผลสัมฤทธิ์อยางมีประสิทธิภาพ
หลักการบริหารแบบองคคณะบุคคล ไดแก ประชาธิปไตยในการบริหาร การกําหนดหนาที่
รับผิดชอบชัดเจน ถือประโยชนสวนรวม รับผิดชอบตอองคคณะบุคคลและภารกิจที่ปฏิบัติ หัวใจของการ
บริหารโดยองคคณะบุคคลคือปญญาธรรม คารวะธรรม และสามัคคีธรรม
การที่รัฐพยายามกระจายอํานาจใหโรงเรียนบริหารจัดการดวยตนเอง จึงมีความจําเปนตองใช
รูปแบบการบริหารโดยองคคณะบุคคล เพื่อใหการบริหารเปนไปดวยความรอบคอบ ใหทุกฝายมีสวน
รับผิดชอบทั้งการรับรูและเขามามีสวนรับภาระ สรางความรวมมือรวมใจ ลดความขัดแยง การบริหาร
โดยองคคณะบุคคลจึงเหมาะสมกับการบริหารโรงเรียนปจจุบัน
องคคณะบุคคลในการบริหารโรงเรียนที่จําเปนตองมีทุกโรงเรียนคือคณะกรรมการโรงเรียน (คณะ
กรรมการสถานศึกษา) คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ และคณะกรรมการบริหาร
คณะกรรมการโรงเรียนตามมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แตงตั้ง
โดยเขตพื้นที่การศึกษา มีหนาที่กํากับและสงเสริม สนับสนุนกิจการของโรงเรียน ประกอบดวยผูแทน
ผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของโรงเรียน
ผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารโรงเรียน จํานวนของคณะกรรมการโรงเรียน 7-15 คน โดยผูบริหารโรงเรียน
เปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการ แตงตั้งโดยเขตพื้นที่การศึกษา มีหนาที่ในการ
วางแผน ดําเนินการเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน การวัดประเมินผลและการพัฒนาทางดาน
วิชาการ ประกอบดวย ผูอํานวยการโรงเรียนเปนประธาน รองผูอํานวยการโรงเรียนเปนรองประธาน
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หัวหนากลุมสาระการเรียนรู หัวหนางานแนะแนว หัวหนางานทะเบียนและวัดผลเปนกรรมการ โดยให
รองผูอํานวยการโรงเรียนฝายวิชาการเปนกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการบริหาร แตงตั้งโดยผูบริหารโรงเรียนเองมีหนาที่ประสานงานและอํานวยการใหการ
ปฏิบัติภารกิจของโรงเรียนดําเนินการไปดวยดี คณะกรรมการ ประกอบดวยผูอํานวยการโรงเรียนเปน
ประธาน รองผูอํานวยการโรงเรียนทุกฝายเปนกรรมการ หัวหนางานแผนงานเปนกรรมการและเลขานุการ
ผูบริหารโรงเรียนสามารถพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบดําเนินการตางๆ
ภายใน
โรงเรียนไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ตองใหกรรมการไดรวมกันวางแผน ดําเนินงาน ประเมินและแกไข
ปญหาอยางจริงจัง
การบริหารแบบมีสวนรวมและการทํางานเปนทีม
การบริหารแบบมีสวนรวม (Participatory Management ) คือ วิธีการบริหารหรือรูปแบบการ
ตัดสินใจ ซึ่งเปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของกับงานหรือการบริหาร มีสวนแสดงความคิดเห็น ซึ่งมี
อิทธิพลตอการตัดสินใจของผูบริหาร
การมีสวนรวมของบุคลากรในโรงเรียนและชุมชนที่มีตอโรงเรียน มีหลายระดับ เชน รวมระดม
ทรัพยากร รวมปฏิบัติงาน ใหคําปรึกษาหรือขอเสนอแนะ เปนวิทยากร หรือการสนับสนุนดานอื่นๆ
แตการมีสวนรวมในการบริหารจะเกี่ยวของกับการตัดสินใจของผูบริหารในเรื่องสําคัญ เชน คณะกรรมการ
โรงเรียนมีสวนรวมในการเห็นชอบงบประมาณที่โรงเรียนตั้ง ผูบริหารโรงเรียนประกาศปฏิทินปฏิบัติงาน
วิชาการ ตามที่ไดปรึกษาคณะกรรมการบริหารหลักสูตรและวิชาการ เปนตน
การบริหารแบบมีสวนรวม จะทําใหการตัดสินใจของผูบริหารมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ผูรวมงาน
จะเขาใจวางานที่ปฏิบัตมิ ีความเปนมาอยางไร และมีเหตุผลความจําเปนอะไรบาง เมื่อถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติผูรวมงานจะรับผิดชอบและเต็มใจดําเนินการมากกวาการที่ปฏิบัติตามคําสั่งอยางเดียว
ทีมงาน
คือกลุมคนที่มีความสัมพันธหรือทํางานรวมกันเปนกลุม การทํางานเปนทีมเปน
สิ่งจําเปนสําหรับโรงเรียน เพราะทํางานไดงายกวาทําคนเดียว
ดวยทีมงานเปนที่รวมของความคิด
ประสบการณ ทักษะและความสามารถหลายอยาง เมื่อนํามาประมวลเขาดวยกันอยางเปนระบบ เกิดเปน
ทีมงานที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงาน
ปจจัยสําคัญที่ทําใหการทํางานเปนทีมประสบความสําเร็จ ไดแก การสรางความภูมิใจใหสมาชิก
ในทีมงาน มีแผนงานที่เกิดจากความรวมมือของทีมงาน มีเปาหมายและวัตถุประสงคของโรงเรียนที่
ชัดเจน
มีการติดตอสื่อสารที่ดีระหวางสมาชิก แบงงานชัดเจนไมซ้ําซอน ใหสมาชิกรวมตัดสินใจ
สรางวัฒนธรรมในการยอมรับและทํางานรวมกับผูอื่นได
โรงเรียนจึงตองสรางทีมงาน และสงเสริมการทํางานเปนทีม มอบหมายความรับผิดชอบหรือ
กระจายอํานาจการบริหารไปยังทีมงานตางๆในโรงเรียน มากกวามอบเปนรายบุคคล
พยายามสราง
วัฒนธรรมในการทํางานเปนหมูคณะ
โดยการที่ตั้งคณะกรรมการและคณะทํางาน ตามความจําเปน
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ผูบริหารโรงเรียนตองเปดโอกาสใหผูที่เกี่ยวของ รวมตัดสินใจทั้งการปรึกษา การศึกษาขอมูล สารสนเทศ
และการประชุมคณะกรรมการตางๆ
การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ
การสื่อสาร (Communication) เปนเครื่องมือสําคัญในการบริหาร การสื่อสารที่ดีทําใหสมาชิก
ในโรงเรียนรับรูเปาหมาย และวัตถุประสงคของงาน เขาใจในวิธีดําเนินงาน เกิดการยอมรับ สงผลตอ
คุณภาพและความสําเร็จของงาน
โรงเรียนตองจัดระบบการสื่อสารที่ดีและหลากหลาย เชน การสื่อสารดวยเอกสารประเภทตางๆ
โทรศัพท การประชุม หรือการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน มี Website ของโรงเรียน เปนตน
การจัดระบบสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ตองเกี่ยวของกับงานทุกงานในโรงเรียน เชน ระบบ
สารสนเทศเพื่อการบริหาร และงานประชาสัมพันธ โรงเรียนจึงตองจัดระบบการสื่อสาร และมอบหมาย
บุคลากรในโรงเรียนรับผิดชอบรวมกันในระดับตางๆ
การแตงตั้งบุคลากรในโรงเรียน รวมเปนคณะกรรมการและคณะทํางานตางๆ เปนอีกวิธีการ
หนึ่งที่เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารแบบเครือขาย ( Network) บุคลากรแตละคนจะสามารถสื่อสารไปยัง
เพื่อนรวมงานภายในโรงเรียนไดรวดเร็วและถูกตองมากกวาการสื่อสาร โดยการประกาศ หรือใชจดหมาย
เวียน ซึ่งอาจมีรายละเอียดไมเพียงพอหรือไมชัดเจน
การจัดการความขัดแยง
การจัดการความขัดแยง (Conflict Management) คือการปองกันและแกไขความขัดแยงระหวาง
บุคลากรภายในโรงเรียนหรือระหวางโรงเรียนกับองคกรภายนอก การแกไขความขัดแยงเปนองคประกอบ
สําคัญของการนําหรือเปนหนาที่สําคัญของผูบริหาร
การปองกันความขัดแยง สามารถดําเนินการไดโดยการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของ
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และแจงใหผูเกี่ยวของทราบโดยทั่วถึงกัน
จัดระบบการสื่อสารที่มีคุณภาพ
เนนการทํางานเปนทีม ใชการประชุมและการนิเทศงานเปนเครื่องมือกํากับการปฏิบัติงาน ใหรีบจัดการ
แกไขปญหาหรือสรางความเขาใจทันทีที่เกิดปญหา หรือเมื่อมีแนวโนมจะเกิดการขัดแยง
สําหรับการแกไขความขัดแยง โดยการประชุมหรือหารือรวมกัน
จะไดผลดีกวาการเจรจาเปน
รายบุคคล
ใหผูนําแตละระดับมีบทบาทหนาที่ ในการจัดการความขัดแยงที่เกิดขึ้นในงานของตนเอง
และหากมีปญหาใหญขึ้นตองดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จภายในโรงเรียน ไมตองสงเรื่องไปใหหนวยงาน
เหนือสถานศึกษาดําเนินการ เวนแตมีการกระทําผิดวินัยอยางรายแรง
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ภาวะผูนําของผูบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน
ภาวะผูนํา หมายถึง ความสามารถในการชักจูงใหผูอื่นคลอยตาม ในการปฏิบัติใหเปนไปตาม
เปาหมายที่กําหนดไว ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ผูบริหารโรงเรียนตองใชภาวะผูนําแบบ
เกื้อหนุน หรือเปนผูอํานวยความสะดวกมากกวาการใชอํานาจตามตําแหนง
ภาวะผูนําที่จําเปนสําหรับผูบริหาร 5 ดาน คือ ความรู ทักษะ ทัศนคติ คุณธรรม จริยธรรม
และบุคลิกภาพ ซึ่งในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ผูบริหารควรมีคุณลักษณะ ดังนี้
ผูบริหารโรงเรียน ตองมีความรูเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ทั้งทฤษฎีและการ
ปฏิบัติ การวางแผนกลยุทธและการบริหารกลยุทธ การบริหารเชิงคุณภาพและการประกันคุณภาพการ
ศึกษา การบริหารการเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมองคกร หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เทคโนโลยี
การศึกษา การวัดประเมินผล
ทักษะที่จําเปน ไดแก การบริหารแบบมีสวนรวม การทํางานเปนทีม การแสวงหาทรัพยากร การ
แสวงหาสารสนเทศและความรูใหมๆ การสื่อสาร การบริหารเชิงคุณภาพ การใชเทคโนโลยี สารสนเทศ
ทัศนคติของผูบริหารที่ควรมี คือ
ความเชื่อมั่นและเห็นความสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน การเนนนักเรียนเปนสําคัญ เนนความสัมพันธกับชุมชน เชื่อมั่นในภูมิปญญาทองถิ่น ไวใจและ
เชื่อมั่นในความสามารถของบุคลากรในโรงเรียน
ผูบริหารโรงเรียนตองมีคุณธรรมจริยธรรม ดานความซื่อสัตย โปรงใส ตรวจสอบได ศรัทธาและรัก
ในอาชีพครู มีวิญญาณความเปนครู ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในองคกร ชุมชนใหความเชื่อถือ
บุคลิกภาพของผูบริหารโรงเรียนเปนฐาน ตองมีความกลาหาญในการตัดสินใจ กลารับฟงคํา
วิพากษวิจารณและการตรวจสอบ มีความสามารถในการสื่อสาร
วางตัวเหมาะสมกับสถานการณ
เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง มนุษยสัมพันธดี

5. การควบคุม (Controlling)
การควบคุม ซึ่งเปนอีกหนาที่หนึ่งของการบริหาร
เปนการตรวจสอบการปฏิบัติงาน การ
เปรียบเทียบผลการดําเนินงาน กับเกณฑมาตรฐานที่กําหนด และนําผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนา
องคกรตอไป ในแบบจําลองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การควบคุมประกอบดวย ระบบประกัน
คุณภาพภายในและระบบการควบคุมภายใน
ระบบการประกันคุณภาพภายใน
การประกันคุณภาพภายใน หมายถึง การประเมินผลและการติดตามตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนจากภายในโดยบุคลากรของโรงเรียนนั้นเอง หรือโดยหนวยงานตนสังกัด
ที่มีหนาที่กํากับดูแลโรงเรียนนั้น
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การประกันคุณภาพภายใน มีจุดมุงหมาย เพื่อเพิ่มหรือพัฒนาคุณภาพการศึกษาและเปนสวน
หนึ่งของการบริหารและจัดการเรียนการสอนตามปกติ
หลักการและเงื่อนไขสําคัญของการประกัน
คุณภาพที่ดี คือ การมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย การสรางพลังใหผูเกี่ยวของมีความรูความสามารถ
การกระจายอํานาจใหโรงเรียนมีอิสระในการคิดและตัดสินใจดวยตนเองมากที่สุด การสรางจิตสํานึกความ
รับผิดชอบและตรวจสอบได รวมทั้งการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง
แนวทางและขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในโรงเรียน มีดังแผนภาพตอไปนี้
1. การเตรียมการ
1.1 เตรียมความพรอมของบุคลากร
- สรางความตระหนัก
- พัฒนาความรูทักษะ
1.2 แตงตั้งกรรมการรับผิดชอบ

2. การดําเนินการ
2.1 การวางแผน (Plan)
- กําหนดมาตรฐาน
- กําหนดแนวทาง
- กําหนดระยะเวลา
- กําหนดงบประมาณ
- กําหนดผูรับผิดชอบ

3. การรายงาน
จัดทํารายการการประเมินตนเองหรือ
รายงานประจําป
- รวบรวมผลดําเนินงาน
และผลการประเมิน
- วิเคราะหตามมาตรฐาน
- เขียนรายงาน

2.2 ดําเนินการ (Do)
- สงเสริม สนับสนุน
- อํานวยความสะดวก
- กํากับติดตาม นิเทศ

2.3 ตรวจสอบ (Check)
- จัดทําเครื่องมือ
- เก็บขอมูล
- แปลความหมาย

2.4 นําผลการประเมินไป
ปรับปรุงงาน (Act)
- ปรับปรุงการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร
- วางแผนในระยะตอไป

การประเมินคุณภาพภายนอก เปนสวนที่ดําเนินการตอเนื่อง สอดคลองกับการประกันคุณภาพภายใน
โดยทุกๆ 5 ป หนวยงานที่รับผิดชอบการประเมินภายนอก
จะมาประเมินโดยพิจารณารายงานการประเมิน
ตนเองเปนหลัก ความสัมพันธและกระบวนการแสดงดังแผนภาพ ตอไปนี้
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ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ ภ า ย น อ ก

การประกันคุณภาพภายใน
การปฏิบัติ
งานของ
โรงเรียน

การประเมิน
ตนเองของ
โรงเรียน

รายงาน
การประเมิน

การ
ตรวจ
เยี่ยม

รายงาน
ผล
การประเมิน

การ
ติด
ตาม
ผล

ขอมูล
ปอนกลับ

ขอมูลปอนกลับ
เงื่อนไขความสําเร็จ ไดแก การที่ผูบริหารโรงเรียนและบุคลากรที่เกี่ยวของมีความตระหนัก เห็น
ความสําคัญ มีการเตรียมพรอม มีความรูความเขาใจ รวมคิดรวมทํา โรงเรียนและหนวยงานที่เกี่ยวของมี
การดูแล ติดตามและกํากับการดําเนินการประกันคุณภาพภายในอยางตอเนื่อง ระบบประกันคุณภาพ
ภายในจึงเปรียบเสมือนระบบที่คอยตรวจสอบควบคุมการปฏิบัติงานทุกอยาง ภายในโรงเรียนตลอดเวลา
ระบบการควบคุมภายใน
ตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน
วาดวยการกําหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน
พ.ศ.2544 กําหนดใหทุกหนวยงานของรัฐเปนผูรับตรวจและควบคุมภายใน สวนราชการระดับกรมที่ดูแล
โรงเรียนซึ่งจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
จึงมอบหมายใหโรงเรียนดําเนินการในเรื่องนี้ดวย
การควบคุมภายใน หมายถึง กระบวนการปฏิบัติงานที่ผูกํากับดูแลฝายบริหารและบุคลากรของ
หนวยรับตรวจจัดใหมีขึ้น เพื่อสรางความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวา การดําเนินงานจะบรรลุวัตถุประสงค
ของการควบคุมภายใน ดานประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงการดูแลทรัพยสิน
การปองกันหรือลดความผิดพลาด ความเสียหาย การรั่วไหล การสิ้นเปลืองหรือการทุจริต ความเชื่อถือได
ของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ และมติคณะรัฐมนตรี
ระบบการควบคุมภายในครอบคลุมมาตรฐาน 5 ดาน คือ
สภาพแวดลอมการควบคุม
(Control Environment)
การประเมินความเสี่ยง (Risk Assessment)
กิจกรรมการควบคุม
(Control Activities) สารสนเทศและการสื่อสาร (Information and communication) การติดตามประเมิน
ผล (Monitoring)
วัตถุประสงคของการควบคุมภายใน เพื่อใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพของการดําเนินงาน
ความเชื่อถือไดของรายงานทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบขอบังคับ ที่เกี่ยวของ

319

การควบคุมภายใน เปนสวนประกอบที่แทรกหรือแฝงอยูในการปฏิบัติงานตามปกติ เกิดขึ้นไดโดย
บุคลากรของหนวยงานรับตรวจ ใหความมั่นใจอยางสมเหตุสมผลวาจะบรรลุตามวัตถุประสงค ประโยชนที่
ไดรับ คือ การลดความผิดพลาดหรือความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
การใชประโยชนจากทรัพยากร
อยางคุมคา และการดําเนินงานที่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ
โรงเรียนตองจัดทําระบบการควบคุมภายในใหครบทุกองคประกอบ
โดยใหครูและบุคลากร
ทุกคนรวมกันจัดทํา แลวมีการแตงตั้งคณะกรรมการทําการประเมินเปนระยะ เพื่อใชผลการประเมิน
ในการปรับปรุงการปฏิบัติงาน
โรงเรียนตองจัดทํารายงานสงสํานักงานตรวจเงินแผนดินภายใน 90 วัน
นับจากวันสิ้นปงบประมาณ

6. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน (School MIS)
ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน (School Management Information System :
School MIS) หมายถึง ขอมูลที่ไดผานการคัดสรรและจัดระบบแลว ซึ่งจําเปนตอการบริหารจัดการ
ศึกษา ผูที่ใชประโยชนจากระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียน
ไดแก คณะกรรมการโรงเรียน
ผูบริหารโรงเรียนและผูที่เกี่ยวของ โดยใชในการวางแผน การตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน
การประเมินคุณภาพภายในและการรายงาน
สารสนเทศที่เก็บตองคุมคา ใชประโยชนไดจริง ไมตองใชเวลาและงบประมาณมากเกินไป
การจัดทําระบบสารสนเทศ ตองกําหนดวัตถุประสงค ลักษณะขอมูล ผูรับผิดชอบ เวลา เครื่องมือเก็บ
ขอมูลและคาใชจาย สถานที่ และเครื่องมือประมวลผล และเก็บรักษาขอมูลที่ทันสมัย ไดแก คอมพิวเตอร
เปนตน
ประเภทของสารสนเทศ ที่จัดเก็บ ตองคํานึงถึงการนํามาใชประโยชน
ทั้งสารสนเทศระดับ
ประเทศ ระดับเขตพื้นที่ ระดับทองถิ่นและระดับโรงเรียน สารสนเทศระดับโรงเรียน ตองครอบคลุม หนาที่
และภารกิจการบริหารโรงเรียนทุกดาน รวมทั้งขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวของ
ปจจัยความสําเร็จของ School MIS คือ ผูบริหารเห็นความสําคัญและสนับสนุน กําหนด
ขอบขายสารสนเทศที่ใชประโยชนชัดเจน จัดเก็บรวบรวมขอมูลสารสนเทศอยางถูกตองและประหยัด มี
บุคลากรรับผิดชอบ มีเครื่องอํานวยความสะดวกในการจัดเก็บประมวลผล และแสดงสารสนเทศอยาง
รวดเร็วถูกตอง
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ภาคผนวก จ.
สําเนาหนังสือขอความรวมมือวิจัย
1. หนังสือจากฝายวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ ทม.0302(2770.0603)561
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2545 เรื่อง ขอเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
2. บันทึกขอความจากฝายวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ ทม. 0302(2770.0603) 559
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2545 เรื่อง ขอเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิ ตรวจสอบเครื่องมือวิจัย
3. หนังสือจากฝายวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ ทม. 0302(2770.0603)566
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2545 เรื่องขออนุญาตทดลองใชเครื่องมือวิจัย
4. หนังสือจากฝายวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ ทม. 0302(2770.0603)556
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2545 เรื่องขอความรวมมือในการเก็บขอมูลวิจัย
5. หนังสือจากฝายวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ ทม. 0302(2770.0603)557
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2545 เรื่องขอความรวมมือในการเก็บ ขอมูลวิจัย
6. หนังสือจากฝายวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ ทม. 0302(2770.0603)558
วันที่ 19 กุมภาพันธ 2545 เรื่องขอความรวมมือในการเก็บขอมูลวิจัย
7. หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน ที่ ศธ 1207/2409
วันที่ 12 มีนาคม 2545

เรื่องขอความรวมมือในการวิจัย

8. หนังสือจากกรมสามัญศึกษา ที่ ศธ 0806/4020
วันที่ 14 มีนาคม 2545

เรื่อง ขออนุญาตทดลองใช เครื่องมือวิจัย

9. หนังสือจากกรมสามัญศึกษา ที่ ศธ 0806/4021
วันที่ 14 มีนาคม 2545

เรื่อง ขออนุญาตทดลองใชเครื่องมือวิจัย

10. หนังสือจากกรมสามัญศึกษา ที่ ศธ 0806/4151
วันที่ 15 มีนาคม 2545 เรื่อง ขอความรวมมือในการเก็บขอมูลวิจัย
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11. หนังสือจากกรมสามัญศึกษา ที่ ศธ 0806/4152
วันที่ 15 มีนาคม 2545 เรื่อง ขอความรวมมือในการเก็บขอมูลวิจัย
12. หนังสือจากฝายวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ ทม. 0302 (2770.0603)/0637
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2545 เรื่อง ขอความรวมมือในการเก็บขอมูลวิจัย
13. หนังสือจากฝายวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ ทม. 0302
(2770.0603)/0638 วันที่ 14 กุมภาพันธ 2545 เรื่องขอความรวมมือในการเก็บขอมูลวิจัย
14. หนังสือจากฝายวิชาการ คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ที่ ทม. 0302 (770.0603)/0639
วันที่ 14 กุมภาพันธ 2545 เรื่องขอเชิญเปนผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบแบบจําลอง
15. หนังสือจากกรมสามัญศึกษา ที่ ศธ 0806/3223
วันที่ 24 กุมภาพันธ 2546 เรื่อง ขอความรวมมือในการวิจัย
16. หนังสือจากสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ ที่ ศธ 1180/250
วันที่ 25 กุมภาพันธ 2546 เรื่อง ขอความรวมมือในการเก็บขอมูลวิจัย
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ประวัติผูเขียนวิทยานิพนธ
นายดิเรก วรรณเศียร เกิดวันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2503 ที่จังหวัดพิษณุโลก สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรี วิชาเอกภาษาอังกฤษ จากคณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก
เมื่อปการศึกษา 2526 และสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาโสตทัศนศึกษา จากคณะ
ครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อปการศึกษา 2529
เขาศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชา
บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อปการศึกษา 2541
เริ่มรับราชการครั้งแรก ตําแหนงครู 2 ระดับ 2 โรงเรียนจุนวิทยาคม จังหวัดพะเยา เมื่อป
พ.ศ.2526 ดํารงตําแหนงอาจารย 1 ระดับ 3 จนถึง ผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน ระดับ 6 โรงเรียน
ลองวิทยา จังหวัดแพร พ.ศ. 2527-2535 ดํารงตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน ระดับ 7-8 โรงเรียน
รองกวางอนุสรณ จังหวัดแพร พ.ศ. 2535-2540 ชวยปฏิบัติราชการที่กองการมัธยมศึกษา กรมสามัญ
ศึกษา เมื่อป พ.ศ.2544 และรักษาการในตําแหนงผูชวยผูอํานวยการโรงเรียน ระดับ 8
โรงเรียน
วัดประดูในทรงธรรม กรุงเทพมหานคร ตั้งแต 18 กุมภาพันธ พ.ศ. 2545 จนถึงปจจุบัน

