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The purposes of this research was to determine the components of   the administrative     

model   basic education school in the next decade. The research procedures consisted of  3 steps:                  

1 ) Analyzed  the research conceptual frameworks on the basis of principles and concepts. 2 )  Analyzed of 

feasibility and appropriateness of the components of  basic  education school  management  in the next   

decade.  3)  Verified  the administrative  model of  basic  education  management  in the next decade . 

 The samples consisted of 396 schools; the respondents were school directors   and     

teachers basic education commission numbering 792 persons, and a confirmed  feasibility    by    15 persons.  

This   was performed to study the components of basic education school management  in the next decade. 

The components used a connoisseurship method to create the components  for basic education school 

management  in the next decade.

  The instruments used for this research were document analysis, the unstructured interview, 

the questionnaires and the open-ended.  The statistics in analyzing the data were frequency,   percentage,

mean ( x ) and standard deviation (S.D.), confirmatory factor analysis by LISREL package and content 

analysis.

  The results of research as this follows: 
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frameworks according by connoisseurship improve method. 

    Department   of   Educational   Administration   Graduate   School   Silpakorn   University   Academic   year    2007  

   Student’s signature…………………………………………….           

  Dissertation  Advisors’ signature 1.....……………..………….2…………….……..…….3……..………...........

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



.

.

.

. .

 1 

 1 

 1 

.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                     

......................................................................................................   

..................................................................................................   

........................................................................................................   

.............................................................................................................

............................................................................................................   

.................................................................................................................

1 .................................................................................................................    1 

          .....................................................    2 

....................................................................................    6 

...........................................................................   10 

...............................................................................   10 

..............................................................................   11 

.............................................................................   11

………………………..………………………………………   13

..................................................................................   13

2 ...........................................................................................   14 

..........................................................   14 

   .......................................................................   16 

................................................................   18

...............................................................   18 

...............................................................    21 

   ……………………………………….…    22 

   ………..    23 

  ………………………………….……     32 

..................…………...………     41 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



        

.........................       42

..................…………...…………..       43 

.....…………………...........................      46 

………………….....................      46

…………………..............       48

…………………...............................      48

…………………..............................  50

…………………...................................  51

………………….........................  53 

................………….................      54

. .2542  55

………………….....................................................  57

…………………..............................................  64 

………………….................................................  71

…………………........................................................  75 

………………….................................................  84

………………….......  85 

…………………......      89 

…………………...      92 

…………………..............................................       94

…………………............. 94

…………………............. 98

…………………………..............................    110 

………………………… 110 

        …………………………..  125 

………………………………………..      141

......................................................................................................... 162 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



3 ...........................................................................................    164

 1 ........................................................    164 

 2 ..................................................................    164 

 3 ...........................................................    165

.........................................................................................    167

......................................................................................    167

.................................................................................................    167

............................................................................................    171

................................................................................................    171

.........................................................................................    172

............................................................................    174

....................................................................................    175

...............................................................................    177

...................................................................................    178

...................................................................................    179 

.........................................................................................................    180 

4 ..............................................................................................    182 

 1 ...........................    191 

 2 .........................................    206 

 2  2.1 ......    206

 2  2.2 ....    207 

 2  2.3 

.................   233

 2  2.4 .................................... 257

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 3 .................................    258 

 3  3.1 

...................................................    258

 3  3.2 .......    258

5 .............................................................    264 

........................................................................................    265

..............................................................................................    273 

.............................................................................................    303 

........................................................    303 

...............................................................................................................    304

.......................     315 

...............     317 

.........................................     319 

.......................................................     321 

.....................     347 

..............................     355 

.........................     357 

.........................     360 

............................     362 

...........     364 

................................................     371 

......................................     387 

.....................................     393

..........................................................................................................     402 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   

   1    ……….......................................................     41 

   2     

            .....................................    100

   3    .............................................................    155

   4    ...............................................................    168

   5 ...................................    170

   6    .....................    172 

   7    ..............................................................    177

   8          ..................   187 

   9   .......................................    191

  10 ......................    201 

  11 ..............................................    206 

  12

   .......................................................................................    208 

  13     ......................................    233 

  14 .............................................................    234

  15

           ...................................    241

  16

           ........................................    245        

17

           .......................................    248 

  18

           ........................................    251

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 19

           ......................................    254 

 20

.................................................................................    256 

  21     ..............................................................................    257  

  22

          .  258 

  23

… 259 

  24

....  260 

  25

.. 261 

  26 ….   262 

27 ............................................................   298 

                  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   1 .............................................................................        12 

   2 ..............................................................................................      166

   3    ..........................      295 

   4    .....................................................................      296 

   5    ...................................................................      297 

 6 ...................................................................      298

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



   1 .......................................................................        31 

   2 .........................................................................        32

   3    .............................................................        35

   4    .........................................................        36 

   5    ......................................................................................        37 

   6    ........................................................................        39

   7    ..........................................................................      240 

   8    ..........................................      244

 9 ..................................................      247

  10 .................................................      250 

  11 ............................................      253 

  12     ................................................      255 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



        

                                                                                                                                                                       1 

บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

 การปฏิรูปการศึกษา มีจุดมุงหมายเพื่อการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทางการศึกษาไปสูส่ิงที่ดีข้ึน

อยางตอเนื่อง เพื่อใหคนไทยมีคุณภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงคคือเปนทั้ง คนดี  เกงและมีความสุข  

ในการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาคร้ังนี้ กระทรวงศึกษาธิการไดวางแผนยุทธศาสตรในการพัฒนาดาน

นโยบายการศึกษาเชิงรุกทําใหการปฏิรูปการศึกษาไทย ไดมีการกําหนด วิสัยทัศนยุทธศาสตรและ

ทิศทางอยางชัดเจน มีโครงสรางการดําเนินการอยางตอเนื่อง เพื่อรองรับการปฏิรูปทั้งทางดานการสราง

โอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู รวมไปถึงการเพิ่ม

ศักยภาพในการแขงขันระดับนานาประเทศ  จากเหตุผลดังกลาวจําเปนอยางยิ่งที่รัฐบาลตองพัฒนาคน

ไทยใหเปนไปตามแนวโนมความเคล่ือนไหวทางการศึกษาของนานาอารยประเทศที่มีความกาวหนา

ทางดานการจัดการศึกษา เพื่อสรางนักเรียนใหมีความสามารถในการแขงขัน การคิดเชิงวิเคราะห

สังเคราะหและจัดใหมีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ2 ดังนั้นแนวโนมในการบริหารจัดการสถานศึกษาที่มี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในอนาคต จึงตองมีมาตรการการใชทรัพยากรที่มีอยูใหเต็มศักยภาพ ลด

ข้ันตอนการบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาตองเปนมืออาชีพ ผูบริหารยุคใหมตองมีความเปน

ผูประกอบการ (entrepreneurship) บริหารงบประมาณดวยความโปรงใส ใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่

ทันสมัย จากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 บทบัญญัติมาตรา 

39 ไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการปฏิรูปดานโครงสรางระบบบริหารราชการ ใหมีเอกภาพเชิงนโยบาย

และมีความหลากหลายในการปฏิบัติ โดยการกระจายอํานาจไปยังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษาโดยตรง ใหชุมชนมีสวนรวม ดวยการกําหนดใหสถานศึกษาปฏิรูประบบและโครงสรางและ

กระบวนการบริหาร ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป โดย 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานสรุปการติดตามและการประเมินผล (กรุงเทพฯ : 

อัมรินทรพร้ินต้ิงแอนพับลิสซิ่ง, 2546), 8 - 13. 
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หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจดังกลาวใหเปนไปตามกําหนดในกฎกระทรวง3 นอกจากนี้ประเทศ

ไทยกําลังอยูในชวงแหงการเปล่ียนแปลงสังคมไทยไปสูสังคมฐานความรูเต็มรูปแบบและยังเปนยุคของ

การรวมตัวกันระหวางนวัตกรรมทางเทคโนโลยี (convergence of technology) ทั้งรูปแบบนาโน

เทคโนโลยี (nanotechnology) และเทคโนโลยีสารสนเทศ (informational technology) จึงนําไปสูการ

เปล่ียนแปลงกระบวนทัศนดานการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อนําไปสูการพัฒนาคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาซึ่งเปนผลลัพธที่เกิดกับนักเรียนทั้งดานความรู ความสามารถ คุณธรรมจริยธรรม

และขีดความสามารถดานสมรรถนะในการแขงขัน (core competency)  ระดับนานาชาติตอไปใน

อนาคต 
 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

  การพัฒนาคุณภาพโดยการปฏิรูปการศึกษา  ถือเปนภารกิจที่ทุกหนวยงานทางการศึกษายึด

เปนนโยบายที่ตองเรงดําเนินการและพยายามที่จะพัฒนาโดยมุงหมายเพื่อปรับปรุงการจัดการศึกษาให

สอดคลองกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงกับเศรษฐกิจและสังคม  มีการกําหนดยุทธศาสตรในการพัฒนา

ประเทศดวยการสรางความเปนธรรมใหสังคม โดยใหความสําคัญกับการปรับเปลี่ยนกระบวนการวิธีการ

ทํางานตลอดจนการปรับปรุงโครงสรางการบริหารในเชิงบูรณาการ โดยใหมีลักษณะครอบคลุมกลยุทธ 

มีกลไกประสานการทํางานรวมกันสามารถปฏิบัติงานเช่ือมโยงไดทั้งในแนวด่ิงและแนวนอนอยางมี

ประสิทธิภาพ มีหลักการแบงโครงสรางตามภารกิจงานโดยจัดใหมีระบบประเมินสมรรถนะและ

ผลสัมฤทธิ์ของงานรวมทั้งความพึงพอใจของประชาชนในฐานะลูกคา เพื่อการเทียบเคียงมาตรฐาน 

(benchmarking) เพื่อการใหเงินรางวัลตอบแทน  การจัดการศึกษาเปนกลไกสําคัญในการเตรียมความ

พรอมและสรางความเขมแข็งทางปญญา ใหเกิดข้ึนกับผูเรียนทั้งดานความรู ความสามารถและคุณธรรม

จริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค ในชวงแหงเวลาของการเปล่ียนแปลงบริบทของสังคมโลก  ซึ่ง

สงผลกระทบตอแนวโนมดานการบริหารจัดการศึกษา ใหเปนไปในลักษณะเชนเดียวกับการบริหารธุรกิจ

อ่ืน ๆ ที่มุงประสิทธิภาพประสิทธิผลอยางจริงจังเนนการแขงขันทุกรูปแบบ การปฏิรูปการศึกษาตาม

แนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ยอมสงผลกระทบกับคนจํานวนมาก  

จากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของตางแสดงใหเห็นวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยในปจจุบันยัง

ไมบรรลุเปาหมายและหลักการตามท่ีกลาวมา แตกลับพบแตปญหาท่ีไมลงตัวในหลายประการกําลังรอ

การแกไข  เชน การกระจายอํานาจการบริหารสูสถานศึกษาโดยตรงที่ใหทุกฝายมีสวนรวม  เปนความ

ต้ังใจของกฎหมายการศึกษาแหงชาติ ที่ตองการคืนอํานาจกลับสูประชาชนแตกลับสะทอนใหเห็นถึง

                                                           
3“พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 116,  

ตอนที่ 74 ก. (19 สิงหาคม 2542) : 24.     
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ปญหาความพยายามในการจัดการศึกษาโดยการปฏิรูปการศึกษาที่ปจจุบันพบปญหาทั้งในเร่ือง

แนวทางและวิธีการปฏิบัติงานของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่ยังคงรับภารกิจหลักในการรองรับนโยบาย

เพื่อไปสูการปฏิบัติและเรียนรูถึงขอจํากัดที่เกิดข้ึนในการบริหารสถานศึกษาอยูตลอดเวลา ปญหาการรับ

ยาย รับโอนครูผูปฏิบัติการสอนไมตรงตามความตองการของโรงเรียน  ดังนั้นรูปแบบวิธีการบริหาร

จัดการดานโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา แมตามหลักการจะกําหนดในเร่ืองของความมี

เอกภาพเชิงนโยบาย หลากหลายวิธีการปฏิบัติ  โดยมีจุดมุงหมายใหสถานศึกษามีความคลองตัว มี

ความเปนอิสระและมีความเขมแข็ง โดยการกําหนดรูปแบบใหสถานศึกษาบริหารจัดการตนเองโดยการ

ใชสถานศึกษาเปนฐาน ขณะเดียวกลับตองการใหสถานศึกษามีความคลองตัวเปนอิสระจึงกําหนด

รูปแบบใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล ผสมผสานกับแนวทางปฏิรูปภาครัฐที่ตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ระบบราชการจากระบบที่มีข้ันตอนการปฏิบัติมากมาย ลาชา โดยปรับใหมีการบริหารจัดการที่พรอม

ใหบริการที่ทันสมัย รวดเร็ว กะทัดรัด เหมาะสม มุงผลสัมฤทธิ์  โปรงใส รับผิดชอบ ตรวจสอบได โดย

ชุมชนมีสวนรวมในการบริหาร จากเหตุผลดังกลาวขางตน องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานในทศวรรษหนา จึงจําเปนตองปรับเปล่ียนกระบวนทัศนใหมโดยมีรูปแบบและองคประกอบที่

หลากหลายเพ่ือมุงสูองคกรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตามเจตนารมณและหลักการปฏิรูป

การศึกษา ดังนี้ 

 1. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบกระจายอํานาจตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 39 กําหนดใหโครงสรางระบบ

บริหารราชการมีเอกภาพเชิงนโยบายและความหลากหลายในการปฏิบัติ โดยการกระจายอํานาจไปยัง

คณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง และ

กําหนดใหสถานศึกษาปฏิรูประบบและโครงสรางการบริหาร ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การ

บริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ทั้งนี้วิธีการกระจายอํานาจดังกลาว ใหเปนไปตามกําหนดใน

กฎกระทรวง การกระจายอํานาจดังกลาวจะทําใหสถานศึกษามีความคลองตัวมีอิสระในการบริหาร

จัดการเปนไปตามหลักการบริหารจัดการที่ดีเพื่อเปนรากฐาน  ความเขมแข็ง คลองตัวและอิสระ ใหกับ

สถานศึกษาไดอยางมีมาตรฐานและสามารถพัฒนาอยางตอเนื่อง4 

 2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล เกิดจากความตองการพัฒนาการจัด

การศึกษาใหเกิดประสิทธิภาพเพื่อลดความซํ้าซอน ลดข้ันตอนการบริหารและเพื่อสรางความเปนมือ

อาชีพใหกับบุคลากรในทุกระดับ ตอมารัฐจึงไดประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  มาตรา  35  ดังนี้  “สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตาม    

มาตรา 34  (2)  เฉพาะที่เปนโรงเรียนใหมีฐานะเปนนิติบุคคล”  โรงเรียนนิติบุคคลจึงหมายถึง  โรงเรียนที่

                                                           

 4เร่ืองเดียวกัน.  
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จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาที่กฎหมายกําหนดใหมีฐานะนิติบุคคล โดยมีอํานาจหนาที่

จัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนดและการมอบอํานาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน  ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ5 และพระราชบัญญัติ

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 27 ไดกําหนดอํานาจหนาที่ของ

ผูอํานวยการสถานศึกษา ใหเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน

สถานศึกษา และมีอํานาจ ควบคุม พิจารณาความดีความชอบ สงเสริมใหมีการพัฒนา จัดทํามาตรฐาน 

ประเมินผลการปฏิบัติงานและปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่บัญญัติไว การบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล 

จึงเปนรูปแบบของสถานศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาที่กฎหมายยอมรับใหสามารถกระทํากิจการได

ดวยตนเองในขอบเขตและวัตถุประสงค มีสิทธิและหนาที่ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยและกฎหมายอ่ืนซ่ึงกําหนดสิทธิหนาที่

ของสถานศึกษาไวเปนเฉพาะ6 

 3. รูปแบบการบริหารโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management : SBM) สืบเนื่องจาก

แนวคิดกระแสเร่ืองการตัดสินใจแบบมีสวนรวม (shared – decision making movement)   โดยมุงปรับ

ระบบโครงสรางการบริหารโรงเรียนแบบใหม ตองการใหโรงเรียนบริหารแบบมีสวนรวมมากข้ึน ถือวา

การศึกษาเปนเร่ืองของสาธารณชน โดยประเทศไทยไดนําแนวคิดการบริหารโรงเรียนเปนฐาน (School 

Based Management : SBM) มาปรับใชดวยการกําหนดไวในมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ  โดย

คณะรัฐมนตรีลงมติเม่ือวันที่  26  ตุลาคม 2547  เห็นชอบใหหนวยงานการศึกษาทุกระดับนํามาตรฐาน

การศึกษาแหงชาติ  นําไปเปนแนวปฏิบัติในการใหอํานาจการจัดการศึกษากับผูที่อยูใกลชิดเด็กนักเรียน

ที่สุด  ซึ่งไดแกสถานศึกษา นักเรียน ผูบริหาร ครูและสมาชิกในชุมชน เพื่อสรางคนไทยในอนาคตใหเปน

คนเกง  คนดีและมีความสุข  โดยมาตรฐานที่ 2 แนวการจัดการศึกษา กําหนดวาให “จัดการเรียนรูที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญและการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน”  โดยระบุไวในขอ  2.3  ในเร่ืององคกรและ

การมีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนรูตามสภาพทองถิ่น  โดยมีการกําหนดหนาที่ผูบริหาร ครูและชุมชน

อยางชัดเจน ภารกิจเหลานี้ตองสามารถตรวจสอบความสําเร็จได เพื่อเปนหลักประกันคุณภาพ ตามขอ 

2.3.3 ที่กําหนดใหระบบประกันคุณภาพภายในเปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษา เพื่อ

                                                           

 5กระทรวงศึกษาธิการ,  คูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล พ.ศ. 2546 

(กรุงเทพฯ : องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 21 - 22. 

  6กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.2547 (กรุงเทพฯ : ครุสภาลาดพราว, 2548), 19.  
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นําไปสูการพัฒนาคุณภาพ และสามารถรองรับการประเมินภายนอกได7 โดยดําเนินการควบคูไปกับการ

ปฏิรูปการศึกษาซ่ึงเปนรูปแบบการบริหารที่มาจากหลักการกระจายอํานาจทางการจัดการศึกษาโดย

มุงหวังใหทุกฝายที่เกี่ยวของ (stakeholder) รวมกันระดมและใชทรัพยากรในองคกรอยางคุมคาเกิด

ประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหเปนไปตามความตองการของผูเรียน  สถานศึกษา  ชุมชน  

ทองถิ่นและประเทศชาติ สถานศึกษาจําเปนตองจัดระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ  มีการ

รวบรวมและจัดระบบขอมูล วางแผนและดําเนินการ ตามแผน ศึกษากฎหมาย  กฎและระเบียบที่

เกี่ยวของ  ใชการบริหารที่เนนการมีสวนรวม 

 ความสําคัญ จุดเดน จุดดอยขององคประกอบหรือรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ทั้ง 3 รูปแบบ ที่กลาวมาผนวกกับแนวความคิดทฤษฎีดานการจัดโครงสรางองคกรที่มีประสิทธิผลของ 

เฮนร่ี มินทซเบิรก (Henry Mintzberg) รวมไปถึงแนวทางการบริหารการจัดศึกษาของประเทศญ่ีปุน 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร  ซึ่งจัดอยูในกลุมประเทศในแถบเอเชียที่

ประสบความสําเร็จสูงสุดดานจัดการศึกษา จากผลการศึกษาและจัดอันดับของ PISA (Programmed 

for International Student Assessment) ซึ่งเปนองคกรการรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ 

(organization co-operation and development : OECD) พบวาประเทศไทยไดคะแนนตํ่าสุดในกลุม

ประเทศที่เขาสอบสวนการไมรูหนังสือของคนไทยพบวามีสูงถึงรอยละ 7.4 ทั้งนี้ยังไมรวมถึงขอมูลของ

เด็กที่อานไมออกเขียนไมไดที่แฝงอยูในระบบการศึกษา8  องคประกอบการบริหารสถานศึกษาในรูปแบบ

ใด จึงจะมีความเหมาะสมท่ีจะเปนกลไกในการขับเคล่ือนใหเกิดคุณภาพผูเรียน สนองตอบตอความ

ตองการของสังคมและประเทศชาติได หลักการบริหาร องคประกอบการบริหาร โครงสรางและ

กระบวนการบริหารสถานศึกษารูปแบบใด จึงจะมีความเหมาะสมกับบริบทการบริหารสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานของประเทศไทย ในการรองรับความเปล่ียนแปลงของแนวโนมการบริหารจัดการสถานศึกษาใน

ยุคใหม (beyond education reform)   

 

 

 

 
      

                                                           

 6สํานักเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, มาตรฐานการศึกษาของชาติ       

(กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด สหายบล็อกการพิมพ, 2548), 5 - 7.         

                      7อมรวิชช นาครทรรพ,  “วิกฤติคุณภาพการศึกษาการ : บทวิเคราะหเพื่อหาทางออก ประชุม

สมัชชาคุณภาพการศึกษา,” วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2550 อิมแพค เมืองทองธานี, 44.              

(เอกสารอัดสําเนา) 
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ปญหาการวจิัย 
 

            สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนองคกรรากฐานที่สําคัญที่สุดของระบบการศึกษาข้ันพื้นฐานของรัฐ 

นับเปนหนวยงานสําคัญของการจัดการศึกษาระดับรากหญา เพราะมีความสัมพันธอยางใกลชิดกับ

ชุมชนในฐานะเปนผูจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาเยาวชนในชาติ  การจัดระบบโครงสรางและ

กระบวนการบริหารที่เหมาะสมสอดคลอง ยอมสงผลเชิงบวกตอภารกิจการดําเนินการ ของสถานศึกษา 

ครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดทํานโยบาย การ

ประเมินผล ระบบขอมูลสารสนเทศ การระดมทรัพยากรและการมีสวนรวม จัดการศึกษาของผูปกครอง 

ชุมชน ตลอดรวมถึงการบริหารเพื่อใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ การบริหารสถานศึกษาที่ไมมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยอมสงผลตอคุณภาพของคนในชาติตลอดไปถึงการเกิดวิกฤติคุณภาพ ที่

สังคมปฏิเสธไมได  

 ในปจจุบันพบวาการปฏิรูปการศึกษา ยังไมสามารถสนองตอบตอความตองการจําเปนของ

บุคคล ชุมชนและสังคม ประเทศชาติ ทั้ง ๆ ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดมี

มาตรการเรงดวนในการสงเสริมคุณภาพสถานศึกษา โดยการยกระดับมาตรฐาน การประกันคุณภาพ

ของสถานศึกษา ที่พบวาชวงป พ.ศ. 2544 ถึง พ.ศ. 2548 พบวาโรงเรียนที่สามารถจัดการเรียนการสอน

ใหผูเรียนมีมาตรฐานทางวิชาการ 3 มาตรฐาน เพียงรอยละ 10.40 - 24.00 ซึ่งในปจจุบันจํานวน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีจํานวนรวมทั้งส้ิน 

32,186 แหง ใน 178 เขตพื้นที่การศึกษา9 กระจายอยูทั่วทุกภูมิภาค มีความแตกตางกันทั้งทางดาน

ภูมิศาสตร วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนปญหาของแตละทองถิ่น ทําใหแนวทางการ

บริหารการศึกษาในรูปแบบเดิม ๆ ไมสามารถตอบสนองตอความตองการการพัฒนาทั้งตัวบุคคล สังคม 

ประเทศชาติที่กําลังถูกผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดานเศรษฐกิจและสังคม10  

 จากขอมูลรายงานผลการติดตาม การดําเนินงานตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาตามมติ

คณะรัฐมนตรีพบวาในจํานวนโรงเรียน 32,186 เปนโรงเรียนขนาดเล็กถึง 10,877 โรงเรียน ปญหา

ตามมาคือการมีครูไมครบช้ันและพบวาโรงเรียนไมมีความพรอมไมสามารถจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา

เองได ครูขาดความรูและความเขาใจในการวัดและประเมินผลตามหลักสูตร ปญหาสําคัญตอมา คือครู

                                                           

                     9สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน สํานักงานนโยบายและแผนการศึกษา      

ข้ันพืน้ฐาน [Online],  accessed 30 November, 2007. Available from http:// 210.1.20.11/doc/ 

web-doc/download/sch50/ count_sch.htm.  

  10สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา, รายงานการ

สังเคราะหสภาวการณและปจจัยที่สงผลตอคุณภาพการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด  

วี.ซี.ที.คอมมิวนิเคช่ัน, 2550), 17. 
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สวนใหญสอนหลายวิชาและไมตรงตามวิชาเอกและความถนัดเพราะมีภาระงานอ่ืน ๆ มากเกินไปทําให

ไมมีเวลาเตรียมการสอน ดานส่ือการเรียนการสอนพบวายังมีความขาดแคลนส่ือสําหรับการคนควาและ

ส่ือที่เนนกระบวนการคิด  เนื่องจากขาดแคลนงบประมาณ ขาดบุคลากร   ที่มีความรูดานการดูแลส่ือ ซึ่ง

สงผลตอคุณภาพผูเรียนโดยตรง11  สอดคลองกับผลสรุปการระดมความเห็นวิกฤติปญหาคุณภาพ

การศึกษาไทยที่วา คุณภาพผูเรียนไมไดสงผลแคการอานไมออกเขียนไมไดของเด็กในยานชุมชนยากไร

เทานั้น แตไดลุกลามกลายเปนวิกฤติของโรงเรียนสวนใหญของประเทศ ที่จะสงผลกระทบตอความ

ยากจนและยากไรของคนท้ังประเทศในระยะยาวตอไป หากระบบโครงสรางและกระบวนการจัด

การศึกษาของประเทศยังไมไดรับการแกไขอยางจริงจัง12 

 ในรายงานการศึกษาวิเคราะหเพื่อปฏิรูปการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ในกรอบภารกิจของ

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา กลาววาการบริหารการศึกษาไทยมีปญหาและอุปสรรคดานโครงสรางและ

องคกรบริหารงาน  การบริหารบุคคลในระบบการศึกษา โดยไดวิเคราะหสภาพปญหาตาง ๆ ออกเปน

เร่ือง ๆ รวมทั้งส้ิน 11 กรณีดวยกัน13 คือ 1) การศึกษาไทยมีโครงสรางการบริหารจัดการที่รวมศูนย

อํานาจและมีองคกรจัดการในสวนกลางที่มีขนาดใหญ  2) องคกรจัดการศึกษาไมมีระเบียบการจัดต้ัง

และมีสถานะไมชัดเจน 3) องคกรหลักที่รับผิดชอบบริหารการศึกษามีความซ้ําซอน ขาดการประสานงาน

และเชื่อมโยงการปฏิบัติงานในระหวางกัน 4) ระบบบริหารการศึกษามีสายการบังคับบัญชาที่ยาวและมี

สายการบังคับบัญชาหลายสายที่ทับซอนกันอยู 5) ระบบบริหารงานการศึกษามีความเปนราชการสูง

ขาดความยืดหยุนและปรับตัวใหเขากับสถานการณและทองถิ่นไดยาก 6) การบริหารบุคคลในระบบ

การศึกษามีศูนยกลางหลายศูนย ขาดเอกภาพและไมยืดหยุน 7) บุคลากรทางการศึกษาขาดลักษณะ

ของการเปนบุคลากรวิชาชีพ ไมมีองคกรควบคุมและจริยธรรมทางวิชาชีพที่มีสภาพบังคับ  8) การจัดการ

ทางการศึกษาขาดการประสานและรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นซึ่งจะเปนองคกรหลักในการ

จัดทําบริการสาธารณะในระยะตอไป 9) การจัดการทางการศึกษาเปนระบบปดที่ดําเนินการโดยสวน

ราชการ ขาดการประสานและมีสวนรวมจากเอกชน ชุมชน ครอบครัวและสถาบันทางสังคมอ่ืน 10) การ

                                                           

 9สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานผลการติดตามผลการดําเนินงานตาม 

ยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาตามมติคณะรัฐมนตรี  (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด

2548), 15. 

 10อมรวิชช นาครทรรพ,  “วิกฤติคุณภาพการศึกษาการ:บทวิเคราะหเพื่อหาทางออก  

ประชุมสมัชชาคุณภาพการศึกษา,” วันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2550  อิมแพค เมืองทองธานี, 9. 

(เอกสารอัดสําเนา) 
13สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, ปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ : บริษัทบุญศิริกาพิมพ จํากัด, 2545), 39. 
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บริหารงานการศึกษาขาดระบบการบริหารทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพที่จะตรวจสอบได 11) การบริหาร

จัดการทางการศึกษาขาดระบบการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนทําใหเกิดความขาดแคลนท้ังในระดับ

องคกรจัดการศึกษาและระดับผูเรียน 

 การศึกษาข้ันพื้นฐานถือวาเปนการรับผิดชอบการจัดการศึกษาชวงที่ยาวนานทีสุ่ดเนือ่ง จาก

ตองการศึกษาในระบบสถานศึกษาเปนระยะเวลา 9 ถึง 12 ป การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารของ

กระทรวงศึกษาธิการ ทําใหการศึกษาแบงออกเปนสองระดับ 4 ชวงชั้น คือประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

มารวมอยูหนวยเดียวกันดวยเจตนารมณที่ตองการใหการดําเนินการตอเนื่อง เชื่อมโยงกันภายใตกรอบ

แนวคิดเดียวกันในการรวมกันจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  แตกลับพบปญหาที่ตามมาอีกมากมาย  ในดาน

โครงสรางสถานศึกษาพบวายังไมไดคํานึงถึงความเปนอิสระคลองตัวในระบบการบริหารและการจัดการ 

ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคลและการบริหารทั่วไป แมวามีการกําหนดหลักเกณฑการกระจาย

อํานาจและการจัดการศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาแลวแตยังไมมีผลในทางปฏิบัติ

มากนัก พบขอมูลจากการประชุมสัมมนาดานคุณภาพการศึกษา วา การกระจายอํานาจไดดําเนินการ

ตามกฎหมายแลวแตพบวาหนวยงานสวนกลางยังเคยชินกับการมอบหมายและส่ังการใหหนวยงาน

ระดับสถานศึกษาดําเนินการตาม ประกอบกับสถานศึกษาเองก็ไมคุนเคยกับระบบบริหารอิสระดวย

ตนเองและการบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) จึงพบ

ความไมพรอมในเร่ืองของการกระจายอํานาจสูสถานศึกษาและเขตพื้นที่ในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน14 

หนึ่งในความไมพรอมคือเร่ืองระบบการบริหารจัดการการปรับเปล่ียนโครงสรางองคกร ซึ่งควรถือวาเปน

เร่ืองปกติธรรมดา เพราะเชื่อในแนวคิดที่วาโครงสรางและกระบวนการบริหารองคกรแตละรูปแบบยอม

เหมาะสมกับสถานการณในแตละชวงเวลา องคกรที่สามารถดํารงอยูไดตองสามารถพัฒนาปรับเปล่ียน

รูปแบบไดตลอดเวลา ซึ่งเปนประเด็นที่ทุกฝายตองใหการยอมรับและรวมมือกันเพื่อการปรับเปล่ียนไปสู

ส่ิงที่ดีกวา 

 ในกรณีของประเทศไทยนั้น การกํากับดูแลและสงเสริมสนับสนุนกิจการการศึกษาของ

สถานศึกษาตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ในปจจุบันเสมือนยังเปน

เร่ืองที่คลุมเครือกับหลายฝายที่เกี่ยวของ  ยังตองการทําความเขาใจใหตรงกันในสาระที่วาดวยการใช

อํานาจบังคับบัญชาและอํานาจควบคุมกํากับ ซึ่งจะสัมพันธกับแนวคิดในเร่ืองการรวมอํานาจและการ

กระจายอํานาจที่คนสวนใหญนาจะยังคงผูกติดอยูกับเร่ืองอํานาจในระบบการปกครองของประเทศและ

เร่ืองอํานาจการควบคุมบังคับบัญชา สวนในเร่ืองความสัมพันธในการปฏิบัติงานรวมกันระหวางผูบริหาร

และคณะกรรมการสถานศึกษานั้น ในระยะแรกพบวาผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานบางสวนคงมี

                                                           

 14สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, (ราง) “ยุทธศาสตรการพัฒนา

คุณภาพการศึกษา : ระเบียบวาระแหงชาติ (พ.ศ.2551 – 2555),” 18. (อัดสําเนา) 
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ความคุนเคยอยูกับวิธีการบริหารราชการแบบเดิมคอนขางมาก ความรูความเขาใจ ทัศนะและ          

พฤติกรรมการบริหารแบบมีสวนรวม จะมีความชัดเจนดีข้ึนตามลําดับในอนาคต  ปจจุบันนี้พบวา

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนไมนอยที่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสามารถทํางานรวมกับ

ผูบริหารสถานศึกษาในรูปแบบความรวมมือกันไดคอนขางดี ในขณะเดียวกัน เปนที่คาดหวังวา 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานควรเปนผูมีความรอบรูในระบบการศึกษาไทย การปฏิรูปการศึกษา

หลักสูตรและการบริหารงานวิชาการและการปฏิรูปการเรียนรู  การกําหนดวิสัยทัศน การจัดทํานโยบาย 

การพิจารณาแผนงานโครงการ แผนพัฒนาหรือแผนยุทธศาสตร แผนปฏิบัติการ การบริหารงบประมาณ 

วิธีการติดตามการปฏิบัติตามนโยบายแผนและการใชงบประมาณของสถานศึกษา รวมถึงเร่ืองของการ

บริหารเชิงคุณภาพและระบบการประกันคุณภาพของสถานศึกษา และงานในขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบในดานอ่ืน ๆ ของคณะกรรมการสถานศึกษา จะดวยกระบวนการเรียนรูจากการมีสวนรวมใน

การปฏิบัติจริง หรือโดยแผนพัฒนาประสิทธิภาพในการบริหารสถานศึกษา  

 เจตนารมณและแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน นั้นกําหนดให

มีบทบาทและทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา การบริหารแบบมีสวนรวมใน

ลักษณะตามที่กําหนดดังกลาวนี้เปนส่ิงที่ใหมในการบริหารจัดการสถานศึกษาไทยในอนาคต ถึงแมใน

อดีตเราไดเคยมีระบบและกระบวนการบริหารการศึกษาตามแบบของเราเองที่ชุมชนไดมีโอกาสเขามามี

สวนรวมในโรงเรียนในลักษณะตาง ๆ ปรากฏเปนสถานการณประจักษวาบทบาทที่ปรากฏใน

สถานศึกษาโดยเฉพาะในโรงเรียนของรัฐในอดีตสวนใหญ มีลักษณะเปนแบบกรรมการที่ปรึกษา 

(advisory committee) เปนรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีข้ึนตามระเบียบของ

กระทรวงศึกษาธิการ ที่วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2543 โดยมีหนาที่กํากับและ

สงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไข

เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ.2545 มาตรา 4015  

 การปฏิรูปการศึกษา ไดใหอิสระในการบริหารกับสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมากข้ึน  ซึ่งเปนไป

ตามแนวทางที่กําหนดในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่รัฐบาลพยายามสงเสริมการ

กระจายอํานาจใหทั้งคณะกรรรมการเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรงดวยการกําหนดเปน

มาตรฐานการศึกษาแหงชาติ ที่สงเสริมใหสถานศึกษานํารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเปนฐาน มาใช

เปนแนวทางการบริหารเพื่อสงเสริมการนําระบบธรรมาภิบาลมาสูชุมชน ใหชุมชนไดมีสวนรวมในการ

                                                           

 15อุทัย บุญประเสริฐ,  บทบาทและการมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาในประเทศที่คัดสรร  (กรุงเทพ : หางหุนสวนจํากัดการพมิพ, 2547), 

115 - 122. 
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บริหารสถานศึกษา ในขณะเดียวกันรัฐก็มีแนวนโยบายใหสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล  โดยการกําหนดใหสถานศึกษาสามารถบริหารปกครองตนเอง 

ต้ังแตการดูแล บํารุงรักษา การใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา รวมทั้งสามารถ

หารายไดจากการบริการ การจัดเก็บคาธรรมเนียมที่ไมขัดตอกฎหมายเสมือนเปนเจาของกิจการ ผนวก

กับแนวความคิดดานการออกแบบโครงสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพของ  เฮนร่ี  มินทซ เบิรก           

(Henry Mintzberg) และวิธีการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ของประเทศ

สิงคโปร เกาหลี ญ่ีปุน   ซึ่งมีผลการปฏิรูปการศึกษาที่ประสบกับความสําเร็จโดยปรากฏผลคะแนนการ

ประเมินในโครงการ TIMSS 1995 (Third International Mathematics and Science Study ) ในอันดับ 

1 – 3 ตามลําดับจากประเทศที่เขารวมแขงขันทั้งหมด 41 ประเทศ  สวนประเทศไทยมีคาคะแนนเฉลี่ยตํ่า

กวาคะแนนเฉล่ียของนานาประเทศและตอมาในป ค.ศ.1999 โครงการ TIMSS (Third International 

Mathematics and Science Study Repeat) ไดทําการวิจัยซํ้า พบวานักเรียนไทยมีคะแนนเฉล่ีย        

ลดตํ่าลงจากการประเมินในป ค.ศ.1999 ในขณะที่นานาชาติยังคงไดคะแนนเฉลี่ยไมตํ่ากวาเดิม 

 จากเหตุผลดังกลาวขางตน ผูวิจัยพบวาประเด็นปญหาดานคุณภาพการจัดการศึกษา อาจมี

ปจจัยสําคัญมาจากความพรอมและการขาดการสนับสนุนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพมาตรฐาน

การศึกษา ทั้งปญหาดานโครงสรางและกระบวนการบริหารจัดการ ที่ไมสอดคลองและไมเอ้ือตอการ

ดําเนินภารกิจ  ไปปฏิบัติไดจริงตามบริบทของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่มีความแตกตางกัน ตามที่

สํานักงานรับรองมาตรฐานการศึกษา   ไดทําการประเมินพบวาสถานศึกษาตางภูมิภาค ตางขนาด ตาง

สังกัดมีคุณภาพและมาตรฐานที่แตกตางกันและที่สําคัญพบวาสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีจํานวนมากที่สุดในประเทศและมีมาตรฐานอันดับที่รองเกือบตํ่า

สุดทาย คือรอยละ 34.42 16 
 

วัตถุประสงคของการวิจยั 
 

 เพื่อทราบองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดานโครงสรางและกระบวนการ

บริหารในทศวรรษหนา  
 

ขอคําถามของการวิจัย 
 

 องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดานโครงสรางและกระบวนการบริหารใน

ทศวรรษหนา ควรเปนอยางไร 
 

                                                           
16สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา.กระทรวงศึกษาธิการ, (ราง) “ยุทธศาสตรการพฒันา 

คุณภาพการศึกษา : ระเบียบวาระแหงชาติ” (พ.ศ.2551 – 2555) ,14.  (อัดสําเนา)  
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สมมติฐานของการวจิัย 
 

 เพื่อเปนแนวทางในการตรวจสอบวัตถุประสงคในการวิจัย ผูวิจัยไดต้ังสมมติฐานการวิจัยไว

ดังนี้  องคประกอบในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา มีโครงสรางและกระบวนการที่

เปนอิสระ  โดยชุมชนมีสวนรวมตรวจสอบกํากับติดตามการปฏิบัติงานขององคกร  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  
        การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดทฤษฎีและแนวทางการบริหารสถานศึกษา          

ข้ันพื้นฐาน เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย โดยครอบคลุมในเร่ือง ดังตอไปนี้ 

 1. โครงสรางและกระบวนการบริหาร การจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดทฤษฎี

การออกแบบโครงสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล “Structure in Fives : Designing 

Effective Organization.” ของ เฮนร่ี มินทซเบิรก (Henry Mintzberg)  

      2. การบริหารสถานศึกษาของประเทศสิงคโปร เกาหลีและญ่ีปุน  

               3. พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (คร้ังที่ 2) พ.ศ.2545  

 4. การบริหารสถานศึกษาตามคูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน นิติบุคคล พ.ศ.2546 

และ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

 5. การบริหารตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 มาตรฐานที่ 2 แนวการจัด

การศึกษาจัดการเรียนรูที่มุงพัฒนาผูเรียนเปนสําคัญและการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน

 6. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาท่ีไดจากการวิเคราะหและสังเคราะหบทสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความเชี่ยวชาญดานการจัดการศึกษา  
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แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ที่มา  :  “พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542,” ราชกิจจานุเบกษา เลม 116,ตอนท่ี 74 

ก. (19 สิงหาคม 2542) : 24. 

         : “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546และกฎกระทรวงแบง

สวนราชการ,”  ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 120, ตอนที่ 62 ก. (6 กรกฎาคม 2546) : 20 - 25. 

        :  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, มาตรฐานการศึกษาของชาติ (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด 

สหายบล็อกการพิมพ, 2548), 5.          

        :  Henry Mintzberg, Structure in Fives: Designing Effective Organizations (Englewood 

Cliffs, 1983), 18. 

       : สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, การสังเคราะหรายการการวิจัย การกระจายอํานาจทาง

การศึกษาใน 8ประเทศ  (กรุงเทพฯ : พริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2549), 5 - 30, 49 - 69.   

        :  สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, รายงานการปฏิรูปการศึกษาของ             

สาธารณรัฐสิงคโปร (กรุงเทพฯ : ท.ี พี. พร้ินท, 2541), 45. 
 
 
 
 
 
 

รูปแบบโครงสรางองคกรที่มี

ประสิทธิภาพ 

(Henry Mintzberg: Designing 

Effective organizations) 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษา

ประเทศ 

ญี่ปุน  เกาหลี สิงคโปร 
 

รูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาท่ีไดจาก

สัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิ 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบ

กระจายอํานาจตามแนวทางแหง

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 (มาตรา 39) 

องคประกอบการบรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐานในทศวรรษ

รูปแบบการบริหาร 

สถานศึกษานิติบุคคล 

ตามแนวทางแหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

(มาตรา 35 ) 

รูปแบบการบริหาร 

สถานศึกษาเปนฐาน 

(School   Based Management)  
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ขอตกลงเบื้องตน 
 

 ในการศึกษาวิจัยเร่ือง องคประกอบการบริหารสถานศึกษาในทศวรรษหนา ขอตกลงเบ้ืองตน

มีดังนี้ 

1. โรงเรียนในเมือง หมายถึง โรงเรียนที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน 

พื้นฐานที่ต้ังอยูในเขตอําเภอเมืองหรือโรงเรียนที่สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 เทานั้น 

               2. โรงเรียนนอกเมอืง หมายถงึ โรงเรียนที่สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ที่ต้ังอยูนอกเขตอําเภอเมืองหรือโรงเรียนทีไ่มไดสังกัดในเขตพื้นทีก่ารศึกษาเขต 1  
 

นิยามศัพทเฉพาะ 
 

 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ผูวิจัยจึงไดนิยามศัพทที่ใชในการวิจัยดังนี้   

องคประกอบการบริหารสถานศึกษา หมายถึง องคประกอบดานการจัดโครงสรางและกระบวนการ

บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การจัดองคกรตามภารกิจหนาที่และการปฏิบัติงานที่บงบอกถึงความ

รับผิดชอบที่มีความสัมพันธกันทั้งโครงสรางรวมถึงการประสานงานและการสื่อสารองคกร อยางเปน

ทางการภายในสถานศึกษา โดยมีแบบแผนการบังคับบัญชาที่สามารถแสดงไดอยางชัดเจน 

การศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา ไดแก การศึกษาระดบัประถมศึกษาปที ่

1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 รวม 12 ป 

ในทศวรรษหนา หมายถึง  ในชวงระยะเวลา 10 ป   

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



บทที่ 2 
 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 
 

   การวิจัยเร่ือง องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ผูวิจัยไดศึกษา

หลักการและวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ  เพื่อกําหนดเปนกรอบ

ความคิดในการวิจัยเร่ืองตอไปนี้  1) ดานโครงสรางการบริหาร 2) ดานกระบวนการบริหารสถานศึกษา

และงานวิจัยที่เกี่ยวของ มีรายละเอียดดังนี้ 
แนวคิดทฤษฎีการออกแบบโครงสรางองคกร 

 โครงสรางองคกร การออกแบบองคกร รูปแบบการบริหารองคกร ลวนเปนคําที่มีความหมาย

เกี่ยวของกันอยางใกลชิด โดยหมายรวมถึงการดําเนินการจัดกลุมงาน (unit grouping) การกําหนด

ขนาดของงาน (unit size) การกําหนดโครงสรางและกลไกการตัดสินใจทั้งในแบบรวมอํานาจและ

กระจายอํานาจ (decision making)1 การจัดโครงสรางองคกร คือ การออกแบบระบบการปฏิบัติงานท่ี

ทําใหองคกรเปล่ียนแปลงไปอยางมีประสิทธิภาพ องคกรที่ประสบความสําเร็จไดตองมีการจัดระบบและ

รูปแบบการบริหารองคกรใหดีต้ังแตเร่ิมตน ดวยการออกแบบโครงสรางการทํางานในแตละงานหรือ

แผนกใหมีความสอดคลองประสานเช่ือมโยงกันทั้งระบบสงผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพประสิทธิผลใน

การปฏิบัติงานของบุคลากร การออกแบบที่ดีสามารถสรางเสริมใหบุคลากรสามารถคนหานวตกรรมหรือ

วิธีการทํางานแบบใหม ๆ  ใหกับองคกรได โครงสรางองคกรที่แตกตางกันจึงเปนการกําหนดวัฒนธรรม

และพฤติกรรมการทํางานที่แตกตางกัน ความสําคัญในการออกแบบองคกรจึงเปรียบเสมือนการวางแผน

เพื่อการจัดการในอนาคต แตจะเปนการวางแผนที่เนนหนักดานการจัดโครงสราง ใหสามารถรองรับการ

เปล่ียนแปลงในสถานการณตาง ๆ ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ2 

 รอบบ้ินส (Robbins) กลาววา  โครงสรางองคกร  อธิบายถึงองคกรในลักษณะที่เปนระดับของ

ความซับซอนของรูปแบบมาตรฐานและระดับของการกําหนดอํานาจสายการบังคับบัญชาในการ

ตัดสินใจ  โดยที่ความซับซอนนั้นมีความหมายถึง ปริมาณของความแตกตางกันในองคกร ระดับรูปแบบ 

 

 

                                                           
1Richard H. Hall,  Organizations : Structures Process and Outcomes (Englewood 

Cliffs,New Jersy : Prentice Hall,1991), 66.  
2Gareth R. Jones, Organization Theory : Text and Cases (Reading Mass : Addison 

– Wesley,1955), 15 - 18. 
14 
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มาตรฐาน  หมายถึง  ระดับที่องคกรยึดถือกฎ ระเบียบ หรือวิธีการในการปฏิบัติงานเปน แนวทางในการ

กําหนด พฤติกรรมของสมาชิกในองคกร การกําหนดอํานาจ การตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจการ

ตัดสินใจแก ผูบริหารระดับลางในองคกร3 เซอโต (Certo) กลาววา โครงสราง คือ ส่ิงที่ไดออกแบบไว

แสดงความสัมพันธของทรัพยากรในการบริหารโครงสรางที่เปนทางการจะเปนความสัมพันธระหวาง

ทรัพยากรขององคกรในลักษณะที่เปนแนวทางโดยการบริหาร โครงสรางที่ไมเปนทางการจะเปนรูปแบบ

ความสัมพันธซึ่งพัฒนาข้ึนมาเพื่อเปนรูปแบบของกิจกรรมที่ไมเปนทางการสําหรับสมาชิกขององคกร4 

  ภารกิจดานการจัดโครงสรางของสถานศึกษาที่ตองรับผิดชอบเห็นไดอยางชัดเจนมากคือ  

สถานศึกษาตองรับผิดชอบโดยตรงและมีบทบาทมากในการบริหารงานวิชาการ การบริหารบุคคลของ

สถานศึกษา  งบประมาณและการบริหารทั่วไป หรือ ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ จะกระจายอํานาจให  

งานหรือภารกิจใหมมีผลทําใหโครงสรางของสถานศึกษาท่ีตองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทําใหตองมีการ

ทบทวนบทบาทหนาที่และภารกิจของสถานศึกษากันใหม  ตองจัดทําโครงสรางใหมจัดกลุมงานและจัด

อัตรากําลังกันใหมใหเหมาะสม  เพื่อใหสอดคลองกับขอกําหนดตาง ๆ ที่กระทรวงศึกษาธิการ มีนโยบาย

ในการใหสถานศึกษาไดปฏิบัติ โดยมีจุดมุงหมายที่สําคัญ คือ เร่ืองคุณภาพของสถานศึกษา 

ในดานโครงสรางขององคกรหรือสถานศึกษา การออกแบบจะคํานึงถึงระบบการบริหารและ

การจัดการที่คลองตัว (autonomy) การบริหารควรมีอิสระทั้งดานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคลและ

การบริหารทั่วไป เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางเต็มที่ตรงกับลักษณะงานหลักและความรู

ความสามารถของบุคลากรตลอดจนรองรับการบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ 

(stakeholder)   

การที่องคกรหนึ่งองคกรใดจะสามารถบริหารหรือดําเนินงานใหบรรลุเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น ยอมตองอาศัยการบริหารงานที่ดี การกําหนดกรอบภารกิจหรืองานที่

ตองรับผิดชอบใหชัดเจน การจัดองคกร การจัดระบบทํางานหรือรูปแบบงานและการจัดกําลังคนให

เหมาะสมสอดคลองกับการปฏิบัติภารกิจขององคกร  เปนองคประกอบข้ันพื้นฐานที่สําคัญยิ่งเปนส่ิงที่มี

บทบาทตอการดําเนินอยางมีประสิทธิภาพ  ที่จะนําไปสูเปาหมาย (goal) ขององคกร เพราะเปนการ

กําหนดกรอบและแนวทางที่กํากับการดําเนินงานในสวนตาง ๆ  ขององคกรทั้งระบบเปนการกําหนด

รูปแบบและระบบการทํางาน  ซึ่งจะมีผลออกมาในลักษณะที่เรียกกันวาโครงสรางองคกร (organizational  

structure) โครงสรางองคกรเปนองคประกอบพื้นฐานที่มีความสําคัญตอการดําเนินงานขององคกรหรือ

                                                           
3Stephen  P. Robbins,  Management, 2nd  ed.  (New Jersey  :  Englewood Cliff, 

1988), 216. 
4Samuel C. Certo,  Modern  Management  :  Quality  Ethics  and  the  Global  

Environment,  5th ed.  (Boston : Ally  and  Bacon, 1992), 261 – 262. 
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หนวยงาน เปรียบเสมือนโครงกระดูกในรางกาย มีสวนโดยตรงที่ทําใหการดําเนินในสวนตาง ๆ ของ

องคกรเกี่ยวเนื่องสัมพันธกันทั้งระบบ ทําใหทุกสวนสามารถรวมกันดําเนินงานดวยกันไดไปดวยกันไดดี

และเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การจัดโครงสรางองคกรที่เหมาะสมและสงผลตอประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพขององคกรไดเปนอยางดีนั้น  ผูที่ออกแบบองคกรจะตองคํานึงถึงองคประกอบ ปจจัย

กระบวนการผลิต หลักเกณฑและคํานึงถึงองคกรในลักษณะที่เปนทางการ (formal organization) ที่

ชัดเจนโดยคํานึงถึงโครงสรางองคกรที่สัมพันธกับบริบทขององคกรและความสัมพันธขององคประกอบ

ตาง ๆ  ที่เกี่ยวของในโครงสรางองคกร  เพื่อประโยชนในการนํามาเปนแนวทางในการออกแบบองคกร  

เพื่อใหโครงสรางองคกรเปนโครงสรางที่มีประสิทธิผล5 
ความหมายโครงสรางองคกร 

ดานโครงสรางองคกรนั้น ไดมีผูใหความหมายไวดังนี้ โครงสราง คือ ส่ิงที่ไดออกแบบไวโดย

แสดงความสัมพันธของทรัพยากรในการบริหารและความหมายของโครงสรางที่เปนทางการจะเปน

ความสัมพันธระหวางทรัพยากรขององคกร ในลักษณะที่เปนแนวทางโดยการบริหาร โครงสรางที่ไมเปน

ทางการจะเปนรูปแบบความสัมพันธซึ่งพัฒนาข้ึนมาเพื่อเปนรูปแบบกิจกรรมที่ไมเปนทางการสําหรับ

สมาชิกขององคกร 6 

โครงสรางองคกร เปนการกําหนดกรอบของการทํางานที่เปนทางการและความสัมพันธ ในการ

บังคับบัญชา โครงสรางองคกรเปรียบไดกับโครงกระดูกในรางกายในทางชีววิทยา 7 

โครงสรางองคกร อธิบายถึงองคกรในลักษณะที่เปนระดับของความซับซอน (complexity) 

ระดับของรูปแบบมาตรฐาน (formalization) และระดับของการกําหนดอํานาจในการตัดสินใจ 

(centralization) โดยที่ความซับซอน หมายถึงปริมาณของความแตกตางกันในองคกร ระดับรูปแบบ

มาตรฐาน หมายถึง ระดับที่องคกรยึดถือกฎ ระเบียบ หรือวิธีการในการทํางานเปนแนวทางในการ

กําหนดพฤติกรรมของสมาชิกในองคกร การกําหนดอํานาจการตัดสินใจ หมายถึง การใหอํานาจการ

ตัดสินใจแกผูบริหารระดับลางในองคกร 8 

                                                           
5อุทัย บุญประเสริฐ และ จิราภรณ จันทรสุพัฒน,  รายงานการวิจัย ภารกิจโครงสรางและ

อัตรากําลังของสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ : วีซีที คอม

มิวนิเคช่ัน, 2545), 5-30. 
6เร่ืองเดียวกัน. 

 7John H. Invancevich, James Jr. Donnelly, and James L. Gibson, 

Management Principles and Functions, 4th ed. (Boston : Richard D. Irwin, Inc., 1989), 784. 

   8Stephen P. Robbins, Management, 2nd ed. (New Jersey : Englewood Cliff, 1988), 

216. 
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โครงสราง หมายถึง ความสัมพันธอยางถาวรในองคกร ความสัมพันธอยางถาวรนี้เปนผลจาก

การตัดสินใจในกระบวนการแบงงาน การจัดสวนงาน ชวงการบังคับบัญชาและจะหมายถึงแบบแผนทุก

ส่ิงทุกอยางของความสัมพันธอยางเปนทางการของการทํางาน องคประกอบของโครงสรางจะรวมถึง

จํานวนระดับในแนวด่ิง ระดับการควบคุม การใชทีมงานและรูปแบบของการจัดแผนกงาน9  

โครงสรางองคกร หมายถึง วิธีการแบงงานในองคกรและการรวมมือกัน โครงสรางองคกรแสดง

ใหเห็นไดโดยแผนภูมิการจัดองคกร (organization chart) ซึ่งแสดงใหเห็นถึงตําแหนงและการพรรณนา

งาน หรือแสดงใหเห็นระเบียบวิธี หรือแสดงเกี่ยวกับสายการบังคับบัญชา ชองทางการติดตอส่ือสาร 

ทางเดินของงาน โครงสรางองคกรจัดข้ึนสําหรับความสัมพันธที่เปนทางการ ระหวางระบบยอย

เทคโนโลยีและระบบยอยสังคมจิตวิทยา อยางไรก็ตามแมวาโครงสรางองคกรจะเนนการเช่ือมโยงเหลานี้ 

แตก็ไมมีวิธีใดที่สมบูรณแบบ เพราะมีปฏิสัมพันธและความสัมพันธระหวางระบบเทคนิคและระบบสังคม

จิตวิทยาเกิดข้ึนหลายประการ โดยผานโครงสรางที่เปนทางการ 10  

โครงสรางองคกร เปนเคร่ืองมือที่สําคัญในการจัดองคกร การควบคุมและการประสานงาน 

โครงสรางองคกรจะชวยทําใหเกิดความแนนอนในการประสานงานกัน แมวาจะมีความซับซอนในองคกร 

แตผูบริหารและสมาชิกในองคกรสามารถทํางานรวมกันไดงายข้ึน เพราะโครงสรางองคกรจะชวยใหการ

ดําเนินงานบรรลุวัตถุประสงคขององคกร ทําใหการทํางานชัดเจนข้ึน ชวยในการติดตอส่ือสาร             

ลดชองวางและลดความซํ้าซอนในการทํางาน ชวยใหบุคลากรแตละคนไดเห็นทางกาวหนาในสายงาน

ของตนชัดเจนและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาองคกร11  

 โครงสรางองคกรจึงมีความหมายมากกวาแผนภูมิแสดงโครงสรางองคกร (organization 

chart) ซึ่งเปนเพียงข้ันแรกที่จะแสดงใหเขาใจโครงสรางองคกร  โดยเปนการแสดงการจัดกลุมงานตาม

สายงานและสายการบังคับบัญชาเทานั้นแตในความเปนจริงแลวยังมีความสัมพันธทั้งที่เปนทางการและ

ไมเปนทางการอยูในโครงสรางแตละองคกร 
 
 

                                                           
9John H. Jackson, Cyril D. Morgan, and Joseph G. Paolillo, Organization  

Theory : A Macro Perspective for Management, 3rd ed. (Englewood Cliff, New Jersey : 

Prentice-Hall Inc., 1992), 103. 
10Fremont E. Kast and James E. Rosenzweig, Organization and Contingency 

Approach, 4th ed. (Singapore : McGraw Hill, Inc., 1985), 155. 
11Richard M. Hodgetts, Management Theory Process and Practice, 5th ed.        

(New York : Harcourt Brace Jovanovich, Inc., 1990), 348. 
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ความสําคัญของโครงสรางองคกร 
 ความสนใจเกี่ยวกับโครงสรางองคกร มุงเนนไปที่โครงสรางที่มีประสิทธิผล สําหรับการ

ดําเนินงานในองคกร หรือโครงสรางที่อํานวยใหเกิดการดํารงงานที่ทีประสิทธิผล โดยที่โครงสรางองคกร

เปนตัวกํากับการใชทรัพยากรในองคกรใหสนองตอการดําเนินการไปสูเปาหมาย นอกจากนี้โครงสราง

องคกรยังมีความสําคัญตอการทําใหกลยุทธขององคกรสามารถดําเนินการไปไดสําเร็จ ทั้งนี้เพราะ

หลังจากการกําหนดกลยุทธแลว ผูบริหารจะตองจัดองคกรใหมีโครงสรางที่เหมาะสมในการดําเนินงาน

ตามกลยุทธ 

 เชง (Cheng, Yin Cheong) ไดสรุปความมุงหมายในการกําหนดโครงสรางองคกรไว 6 ขอ คือ 

1) เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพขององคกร เนื่องจากสมาชิกไดทํางานเฉพาะอยางจึงสามารถที่จะพัฒนา

ความเชี่ยวชาญ ทําใหสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน 2) เพื่อใหทิศทางในทํางาน การออกแบบ

โครงสรางองคกรที่ดี จะทําใหสมาชิกไดรูถึงทิศทางของการทํางาน จากจุดเนนที่ตองทําในงานหลักที่

สําคัญ 3) เพื่อสรางความรูสึกจงรักภักดีตอกลุม เมื่อสมาชิกไดถูกแบงออกเปนกลุมตามลักษณะของงาน

เฉพาะอยางความรูสึกที่เปนพวกพองและความจงรักภักดีตอกลุมก็จะเกิดข้ึนมา 4) เพื่อใหระบบ

ประสานงาน เนื่องจากโครงสรางไดกําหนด อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบ ความสัมพันธระหวาง

หนวยงาน ทําใหสมาชิกไดทราบวาเขาจะตองติดตอกับใครในเร่ืองใดและจะรายงานผลการดําเนินงาน

กับใคร  5) เพื่อใหเกิดเครือขายสารสนเทศ โครงสรางองคกรแสดงใหเห็นวามีการประมวลผลขอมูลเพื่อ

จัดทําเปนสารสนเทศอยางไรในองคกร 6) เพื่อใหเกิดเสถียรภาพในองคกร  โครงสรางชวยใหสมาชิกได

พัฒนาความสัมพันธในการทํางานที่มีเสถียรภาพระหวางสมาชิก12 
องคประกอบของโครงสรางองคกร 
 เมื่อกลาวถึงโครงสรางองคกรจะมีการอธิบายในหลายลักษณะ เชน อธิบายถึงการแบงงาน 

(division of labor) การจัดแผนกงาน (departmentation) การจัดสายงาน (work flow) สายการบังคับ

บัญชา (authority hierarchy) ชวงการบังคับบัญชา (span of control) การประสานงาน (coordination) 

เปนตน ลักษณะเหลานี้ นอกจากจะใชเปนองคประกอบที่อธิบายโครงสรางองคกรแลว ยังใชเปนตัวแปร

ในการออกแบบองคกร  ซึ่งมีการจัดกลุมขององคประกอบเหลานี้แตกตางกันออกไป เชน รอบบินส 

(Robbins) ไดเสนอใหพิจารณาองคประกอบเปน 3 มิติ คือ ความซับซอน (complexity) การกําหนด

                                                           
12Yin Cheong. Cheng, Management Critical Success Factors (Boston :  Allyn and 

Bacon, 1987), 245. 
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รูปแบบมาตรฐาน (formalization) และการกําหนดอํานาจการตัดสินใจ (centralization) ซึ่งแตละมิติมี

องคประกอบ (components) ตาง ๆ ดังนี้13 

 ความซับซอน หมายถึง ระดับของความแตกตางซ่ึงมีอยูในองคกร ไดแก ความแตกตางตาม

แนวนอน (horizontal differentiation) คือ ความแตกตางที่เกิดจากการแบงงานในแนวนอนออกเปนสวน

ตาง ๆ ความแตกตางตามแนวต้ัง (vertical differentiation) คือ ความแตกตางตามระดับสายการบังคับ

บัญชาและความแตกตางตามลักษณะพื้นที่ (spatial differentiation) คือ ความแตกตางในดานที่ต้ังของ

ที่ทํางาน การจัดวางส่ิงอํานวยความสะดวกและบุคลากรตามสภาพทางภูมิศาสตร การเพิ่มข้ึนของ

องคประกอบอันใดอันหนึ่งในสามสวนนี้ยอมสงผลตอความซับซอนขององคกร 

 ความแตกตางตามแนวนอน จะมากหรือนอยข้ึนอยูกับพื้นฐานของสมาชิกในองคกร ลักษณะ

ของงานและการศึกษาหรือการฝกอบรม อาจกลาวไดวาความซับซอนในองคกรสวนหนึ่งมาจากการที่

องคกรมีความตองการบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและทักษะเฉพาะทางที่แตกตางกัน    

หลาย ๆ ดาน ทั้งนี้เพราะความแตกตางของบุคลากร ยิ่งมีมากยิ่งมีความลําบากในการติดตอส่ือสารและ

การประสานงานกัน 

 ความแตกตางตามแนวต้ัง เปนตัวกําหนดความยาวของสายการบังคับบัญชาความซับซอน

ขององคกรจะเพิ่มมากข้ึน ถาจํานวนลําดับช้ันการบังคับบัญชาระหวางผูบริหารสูงสุดกับระดับปฏิบติัการ

เพิ่มมากข้ึนและจํานวนลําดับข้ันการบังคับบัญชาที่เพิ่มมากข้ึนนี้ จะสงผลตอความคลาดเคล่ือน 

(distortion) ในการติดตอส่ือสารเพิ่มความลําบากในการประสานงานในแตละระดับการตัดสินใจมากข้ึน

และทําใหผูบริหารระดับสูงไมสามารถดูแลกิจกรรมตาง ๆ ในการดําเนินงานไดอยางทั่วถึง 

 ความแตกตางตามแนวนอนและความแตกตางตามแนวต้ัง เปนส่ิงที่ไมสามารถจะกําหนดตาม

ลําพังสวนใดสวนหนึ่งได แตจะตองพิจารณารวมกันตามลักษณะของงานและบุคลากรในองคกรวา ควร

จะจัดชวงการบังคับบัญชา (จํานวนของผูใตบังคับบัญชา ซึ่งผูบริหารสามารถส่ังการไดอยางมี

ประสิทธิภาพ) อยางไรและควรมีสายการบังคับบัญชาก่ีข้ัน 

 ความแตกตางตามลักษณะพื้นที่สามารถพิจารณาไดเชนเดียวกับความแตกตางตามแนวนอน

และแนวต้ัง เพราะเปนการแยกงานและศูนยกลางอํานาจออกไปใน ภูมิภาคตาง ๆ นับเปนการแบงงาน

ออกทั้งในแงจํานวนที่เพิ่มข้ึนและระยะทางท่ีหางออกไป ซึ่งจะทําใหเกิดความซับซอนมากข้ึน 

 ในการออกแบบโครงสรางองคกร เมื่อพิจารณาในมิติดานความซับซอนจะเห็นวาองคกรที่มี

ระบบยอยซึ่งตองการการติดตอส่ือสาร การประสานงานและการควบคุมเพื่อที่จะทําใหเกิดประสิทธิผล

ในการทํางาน องคกรยิ่งมีความซับซอนมากข้ึนเทาใด ยิ่งตองการการติดตอส่ือสาร การประสานงานและ

                                                           
13Stephen P. Robbins, Management, 2nd ed. (New Jersey : Englewood Cliff, 1990), 

81 - 112. 
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การควบคุมที่มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึนเทานั้น เมื่อความซับซอนเพิ่มข้ึน ความตองการการบริหารก็จะเพิ่มข้ึน 

เพื่อที่จะใหเกิดความมั่นใจวา การทํางานในสวนตาง ๆ ขององคกรที่แตกตางกันสามารถประสานงาน

และดําเนินการไปสูเปาหมายไดอยางราบร่ืน ในทางกลับกันสําหรับองคกรที่มีความซับซอนนอยลง 

ความตองการเครื่องมือตาง ๆ ที่จะใช ในการบริหารงาน เชน คณะกรรมการการระบบสารสนเทศที่ใช

คอมพิวเตอร หรือคูมือนโยบายก็จะลดลงดวย ในสวนที่เกี่ยวของกับผูบริหารนั้นความซับซอนจะทําให

ผูบริหารตองใชเวลามากข้ึนเพื่อจัดการกับปญหาในการติดตอส่ือสาร ปญหาในการประสานงานและ

ปญหาในการควบคุม 

 การกําหนดรูปแบบมาตรฐาน หมายถึงระดับของการกําหนดมาตรฐานการทํางานในองคกร 

งานท่ีมีรูปแบบมาตรฐานสูงจะมีจํานวนวิธีการในการทํางานนอยลง มีการกําหนดรูปแบบในการทํางาน 

มีขอกําหนดในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ไมวาจะใหใครเปนผูทํางานก็จะตองทํา ในลักษณะเดียวกันและ

ไดผลลัพธเหมือนกัน สวนงานที่กําหนดรูปแบบมาตรฐานนอยนั้น ผูปฏิบัติจะมีอิสระสูงในการที่จะใชวิธี

ตาง ๆ ในการทํางาน การกําหนดรูปแบบมาตรฐาน จึงวัดไดในรูปของการกําหนดมาตรฐาน อีกนัยหนึ่ง 

การกําหนดรูปแบบมาตรฐาน สามารถใหคําจํากัดความได  ในความหมายของการกําหนดกฎ ระเบียบ 

วิธีการทํางาน การสอนงานและขอกําหนด ที่เปน ลายลักษณอักษร  ในรูปของนโยบายคูมือในการปฏบิติั

หนาที่ การกําหนดกฎเกณฑในการทํางานและการพรรณนางาน รวมทั้งการกําหนดมาตรฐานที่ไมเปน

ลายลักษณอักษร ไดแก การสรางความเปนวิชาชีพ (professionalization) และการกลอมเกลาทางสังคม 

(socialization) เปนตน 

 การสรางรูปแบบมาตรฐานสามารถทําไดหลายวิธี วิธีการที่รูจักและใชกันมากที่สุดมี 3 วิธี คือ 

1) การคัดเลือกบุคลากรเขาสูองคกร  2) การกําหนดกฎ ระเบียบ วิธีการปฏิบัติและนโยบายและ 3) การ

สรางขนบธรรมเนียมประเพณีการปฏิบัติในองคกร 

 ความสําคัญของการกําหนดรูปแบบมาตรฐานคือ การมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรที่มีความคงที่แนนอนเปนผลดีตอการประสานงาน เพราะทําใหทุกคนเขาใจงานของตนเองและ

เขาใจงานของคนอ่ืนชัดเจน ทําใหการทํางานมีประสิทธิภาพและเปนการประหยัด 

 การกําหนดรูปแบบมาตรฐาน มีความสัมพันธกับความซับซอนขององคกรคือ เม่ือพิจารณาถึง

การแบงงานเพื่อความเชี่ยวชาญ ซึ่งเปนองคประกอบหน่ึงของความซับซอน จะเห็นไดวายิ่งมีการแบง

งานใหละเอียด แยกยอย ใหบุคลากรสามารถทําซํ้าๆ จนเกิดความเช่ียวชาญเฉพาะทาง มากเพียงใด 

งานท่ีทําประจําเหลานั้นจะมีแนวโนมที่ถูกทําใหเปนมาตรฐาน นั่นคือความซับซอนยิ่งมากข้ึนการมี

รูปแบบมาตรฐานก็จะมากข้ึน ในทางกลับกันก็ยังพบวาความซับซอนสูงมีความสัมพันธกับการกําหนด

รูปแบบมาตรฐานตํ่า ในกรณีที่บุคลากรที่ไดรับการฝกอบรมจนเปนผูเชี่ยวชาญหรือเปนวิชาชีพ กฎเกณฑ

หรือระเบียบวิธีการทํางานยอมไมมีความจําเปน 
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 การกําหนดอํานาจการตัดสินใจ เปนระดับของการใหโอกาสแกผูมีอํานาจหนาที่ไดตัดสินใจ

อยางเปนอิสระทั้งในระดับบุคคล ระดับหนวยงานและระดับองคกร การกระจายอํานาจเปนการเปด

โอกาสใหบุคคลหรือหนวยงานในระดับลางไดตัดสินใจในการปฏิบัติงานมากข้ึนการกระจายอํานาจมี

ความสําคัญเพราะชวยใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพข้ึน เนื่องจากองคกรขนาดใหญหรือองคกรที่มี

ความซับซอนผูบริหารระดับสูงยอมไมสามารถจะรับทราบขอมูลทั้งหมดเพื่อนํามาตัดสินใจได            

การกระจายอํานาจการตัดสินใจไปสูระดับลาง นอกจากจะชวยใหมีการตัดสินใจไดดีกวาเพราะสามารถ

รับรายละเอียดของขอมูลไดมากกวาแลว ยังทําใหการตัดสินใจเร็วข้ึนทันตอเหตุการณเปนการสราง

แรงจูงใจใหบุคลากรไดรูสึกวามีสวนรวมในการบริหารงานและยังเปนการฝกทักษะในการบริหารงาน

ใหกับผูบริหารระดับลางดวย  

 การกระจายอํานาจมีความสัมพันธเกี่ยวกับความซับซอนและการกําหนดรูปแบบมาตรฐานคือ 

องคกรที่มีความซับซอนมักจะตองกระจายอํานาจในการตัดสินใจ เพราะองคกรที่มีความซับซอนมักจะมี

การแบงงานทั้งตามแนวนอนและแนวต้ังที่หลากหลาย จึงตองการการกระจายอํานาจการตัดสินใจ 

เพื่อใหสามารถตัดสินใจไดดีและรวดเร็วทันตอเหตุการณ แตสําหรับการกําหนดรูปแบบมาตรฐานนั้น มี

ความสัมพันธกับการกระจายอํานาจสองลักษณะคือ พบวาองคกรที่กําหนดรูปแบบมาตรฐานมากมักจะ

มีการแบงงานแยกยอยมากและมีแนวโนมที่จะทําใหเปนมาตรฐานมากข้ึน การแบงงานแยกยอยมากข้ึน

ทําใหองคกรมีความซับซอนมากข้ึน ความตองการกระจายอํานาจการตัดสินใจก็จะเพิ่มข้ึน  ดังนั้นใน

กรณีนี้การกําหนดรูปแบบมาตรฐานสูงจะสัมพันธกับการกระจายอํานาจ แตในอีกลักษณะหน่ึงพบวา

องคกรที่กําหนดรูปแบบมาตรฐานตํ่า เพราะลักษณะของงานมีลักษณะเฉพาะที่ตองการความเปน

วิชาชีพในการทํางาน ลักษณะเชนนี้ก็ตองการการกระจายอํานาจเชนกัน 
การออกแบบโครงสรางขององคกร  
 การออกแบบองคกร มีความหมายไว 2 นัยคือนัยแรก เปนกริยา หมายถึง กระบวนการ ไดแก 

การออกแบบ การเลือกการตัดสิน เพื่อที่จะกําหนดโครงสรางขององคกร  นัยที่สองเปนคํานาม หมายถึง

ผลจากการออกแบบ ไดแก โครงสรางหรือระบบงานที่ไดจัดไวแลว สวนใหญแลวผูที่ใหความหมายของ

การออกแบบองคกร มักจะใหความหมายตามนัยแรก แตจะมีรายละเอียดมากนอยตางกัน เชน การ

ออกแบบองคกร เปนการสรางหรือเปล่ียนแปลงโครงสรางขององคกร 14 

                                                           
14Stephen P. Robbins, Management, 2nd ed. (New Jersey : Englewood Cliff, 1988), 

217. 
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 การออกแบบองคกร เปนกระบวนการแสวงหาความเหมาะสมระหวางองคประกอบที่สําคัญ 

(เชน โครงสราง บุคลากร งาน การตัดสินใจ ระบบการใหความดีความชอบและวัฒนธรรมขององคกรที่

ไมเปนทางการ) กับกลยุทธซึ่งจะทําใหการดําเนินงานบรรลุผล15 

  การออกแบบองคกร เปนกระบวนการเลือกโครงสรางองคกร ที่มีความเหมาะสมกับกลยุทธที่

กําหนดและส่ิงแวดลอมขององคกรที่สามารถชวยใหองคกรที่อยูในภาวะวิกฤติอยูรอดได 16 
ความสําคัญของการออกแบบองคกร 
 สาเหตุที่ตองมีการออกแบบองคกร เนื่องจากองคกรมีภารกิจมากมายหลากหลายที่จะตอง

ดําเนินการ สมาชิกในองคกรจะตองถูกแบงออกเปนกลุมเพื่อที่จะดําเนินงานตาง ๆ กัน เพราะสมาชิกแต

ละคนไมสามารถที่จะทํากิจกรรมทุกอยางที่มีอยูใหไดผลดี แตถาไดทํางานในปริมาณที่จํากัดจะเกิด

ความเชี่ยวชาญและทําไดอยางดี ดังนั้นจึงตองมีการแบงงานใหกับแตละคนแลวจึงรวมผลงานของแตละ

คนเพื่อนําไปสูเปาหมายขององคกร ในการแบงงานนั้นจะตองแสดงโครงสรางของงานใหสมาชิกแตละ

คนเห็นวางานของเขาหรือบทบาทของเขาอยูในสวนใดขององคกรหรือภารกิจขององคกร ถาการ

ออกแบบโครงสรางไมดี สมาชิกก็จะเกิดความสับสนในบทบาทและนําไปสูความขัดแยงทั้งที่เปนความ

ขัดแยงในตนเองและความขัดแยงกันในกลุมซ่ึงจะนําไปสูความไมมีประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรไม

สามารถนําไปสูเปาประสงคขององคกร 

   เพียรช และรอบบินสัน (Pearce and Robinson) ไดชี้ใหเห็นวาไมเพียงแตองคกรที่จัดต้ังข้ึน

ใหมเทานั้นที่จะตองออกแบบ แตองคกรที่จัดต้ังอยูแลวก็อาจจะตองพิจารณาการออกแบบเพื่อจัดองคกร

ใหม หากมีสัญญาณบอกเหตุใหเห็นปญหาในองคกร 17 ตัวอยางเชน 1) เม่ือเกิดความขัดแยง โดยเฉพาะ

อยางยิ่งในองคกรที่มีขนาดใหญมักจะมีความขัดแยงระหวางกลุมหรือระหวางสวนงาน 2) เมื่อผูบริหาร

ระดับสูงเร่ิมเขามามีสวนในการตัดสินใจในการบริหารงานระดับลาง 3) เมื่อเกิด ความยุงยากในการ

ประสานงานหรือขอความรวมมือกันระหวางหนวยงาน 4) เมื่อองคกรเร่ิมละเลยในเร่ืองที่สําคัญ ๆ ของ

การทํางาน หรือความเชี่ยวชาญในการทํางานทดลอง 5) สมาชิกในองคกรเกิดความไมเขาใจชัดเจนถึง

งานที่เขาไดรับมอบหมาย 

                                                           
15John A. II Pearce and Richard B. Jr Robinson, Management (New York : Random 

House, Inc., 1987), 341. 
16James A. Stoner and Edward R. Freeman, Management,  5th ed. (Englewood Cliff, 

New Jersey : Prentice-Hall Inc., 1992), 326. 

 17Stephen P. Robbins, Management, 2nd ed. (New Jersey : Englewood Cliff, 

1988),  

341 - 342.  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                   

      23

   นอกจากนี้ยังไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของการออกแบบองคกรไว 4 ประการไดแก 1) เม่ือ

องคกรมีขนาดใหญข้ึน มีความจําเปนที่จะตองออกแบบเพื่อกระจายอํานาจในการตัดสินใจออกไปจาก

ศูนยกลางการบริหารงานเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการทํางาน 2) งานที่แตกตางกัน ตองการวิธีการที่

แตกตางกันในการทํางาน จึงตองมีการออกแบบองคกรใหเหมาะสมกับภารกิจที่แตกตางกันขององคกร 

3) การออกแบบโครงสรางขององคกร จะตองสอดคลองกับกลยุทธที่ไดเลือกไวเปนทิศทางในการ

วางแผน 4) เทคโนโลยีเปนองคประกอบที่สําคัญของทุกองคกร เมื่อเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงไปจะตองมี

การตัดสินใจเปลี่ยนแปลงโครงสรางขององคกร 
การออกแบบโครงสรางองคกรท่ีมีประสิทธิภาพของเฮนร่ี  มนิทซเบิรก (Henry  Mintzberg) 

การออกแบบโครงสรางองคกร (organization  design)  เปนสวนหนึ่งของกระบวนการจัดต้ัง

องคกร  ซึ่ง เฮนร่ี  มินทซเบิรก (Henry  Mintzberg)   ไดใหความหมายวา โครงสรางองคกรเปน “ผลรวม

ทั้งหมดขององคกรที่ใชวิธีการแบงงานใหเปนกรอบภารกิจงานที่ชัดเจน โดยมีการประสานงานระหวาง

สวนตาง ๆ”  จากคํานิยามนี้ทําใหสามารถแบงลักษณะโครงสรางเปน  2  ลักษณะ คือ การแบงแยกงาน  

ซึ่งเปนการกิจกรรมงานใหเปนภารกิจตาง ๆ และการรวมงานเขาดวยกัน ซึ่งประสานงานใหภารกิจตาง ๆ 

รวมเขาดวยกัน 

สําหรับโครงสรางที่มีลักษณะแบงแยกงานจะมี 2 ประเภท คือ การแบงแยกงานในแนวนอนซึ่ง

เปนการแบงกิจกรรมงานใหเปนภารกิจตาง ๆ และภารกิจยอย  ตัวอยางของการแบงแยกงานในแนวนอน  

ไดแก  ความชํานาญเฉพาะดานในงาน  การจัดแผนกงานและความแตกตางระหวางฝายปฏิบัติการและ

ฝายใหคําปรึกษา  อีกประเภทหนึ่งคือการแบงแยกงานในแนวต้ังเปนการแบงกิจกรรมการงานใหเปนไป

ตามระดับของอํานาจหนาที่  ตัวอยางของการแบงงาน ในแนวต้ัง ไดแก การมอบหมายภารกิจและ

อํานาจหนาที่และการกระจาย  นอกจากน้ี เฮนร่ี มินทซเบิรก (Henry Mintzberg) กลาวในเรื่องของ

องคประกอบของโครงสรางองคกร ที่มีประสิทธิภาพ มี 5 องคประกอบหลัก คือ 1) องคประกอบหลักของ

องคกร  5 สวน 2) การประสานงานองคกร  5 แบบ 3) สายงานการบังคับบัญชา  5 แบบ 4) ตัวแปรใน

การออกแบบองคกร  9  ตัวแปร  5) ปจจัยองคประกอบโครงสรางองคกรตามสถานการณ  5 ปจจัย18 

1. สวนประกอบหลักขององคกร (the fives basic parts of organization)  เฮนร่ี มินทซเบิรก  

(Henry Mintzberg) ไดกําหนดสวนประกอบหลักขององคกรที่เปนพื้นฐานหลักไว  5 สวน ดังนี้ 1) สวน

แกนการปฏิบัติงาน (the operating core) 2) สวนบริหารสูงสุด (the strategic  apex)  3) สวนบริหาร

ระดับกลาง  (the middle  line)  4) สวนที่ปรึกษาดานเทคนิค (the techno  structure)  5) สวน

สนับสนุนการปฏิบัติงาน (the supporting  staff ) 

                                                           

 18Henry Mintzberg, Structure in Fives Designing Effective Organizations 

(Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice - Hall Inc.,1983), 9 - 11. 
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 1.1 สวนแกนการปฏิบัติงาน (the operating  core) สวนนี้หมายถึง สมาชิกขององคกร

ที่เปนผูปฏิบัติงานหลักหรืองานประจําขององคกร  ซึ่งเกี่ยวของโดยตรงกับผลผลิตของการผลิตหรือ

บริการขององคกร  หนาที่ของสวนนี้ไดแก 1) แสวงหาปจจัยนําเขาของผลผลิต  (secure the input)      

2) เปล่ียนแปลงปจจัยนําเขาไปเปนผลผลิต (transform the inputs into outputs) เชน กระบวนการผลิต

เยื่อกระดาษที่เร่ิมจากการตัดตนไม จนทําเปนกระดาษที่นํามาใชในสํานักงาน 3) จัดจําหนายผลผลิต 

(distribute the outputs) เชน การจัดจําหนายสินคาที่ไดมาจากกระบวนการผลิตสินคา 4) จัดหาส่ิง

สนับสนุนใหมีปจจัยนําเขา (provide  direct support) เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตและผลผลิต เปน

สวนปฏิบัติงานหลักขององคกรที่สําคัญตองรักษาไว  การกําหนดมาตรฐานตองใหความสําคัญที่จุดนี้

มากที่สุด  จึงถือไดวาองคประกอบปจจัยนําเขาในสวนนี้เปนหัวใจขององคกรทุกองคกรเพราะเปนสวนที่

จําเปนตอกระบวนการผลิตและผลผลิตที่ทําใหองคกรดํารงอยูได 

 1.2 สวนบริหารสูงสุด  (the strategic  apex) เปนสวนของผูรับผิดชอบตอองคกร

ทั้งหมดไดแก ผูมีอํานาจสูงสุดขององคกรหรือผูควบคุมองคกรอาจเปนบุคคลหรือคณะกรรมการบริหาร  

หนาที่ของสวนนี้ คือ  ดูแลรับผิดชอบตอองคกรทั้งหมด เพื่อใหตอบสนองตอความตองการของผูมีอํานาจ

เหนือองคกร เชน เจาของกิจการ รัฐบาล สหภาพแรงงานหรือกลุมพลังตาง ๆ เพื่อใหบรรลุหนาที่ดังกลาว  

ผูบริหารตองทําหนาที่ดังนี้  1) นิเทศงาน (direct  supervision)  หมายถึงการดําเนินการตามบทบาท

ของผูบริหารซึ่งทําใหเกิดความม่ันใจไดวาองคกรทั้งหมดสามารถดําเนินงานไปอยางราบร่ืน เปนหนวย

เดียวกัน 2) บริหารสถานการณ ที่เปนสภาพแวดลอมขององคกร ไดแก การสื่อสารขอมูลจากภายในและ

นอกองคกร การเจรจาตอรองระหวางองคกรกับหนวยงานภายนอก 3) กําหนดยุทธศาสตรขององคกร

โดยท่ัวไปแลว งานของสวนบริหารสูงสุดจะเปนงานที่กวางขวางมากและเปนนามธรรมมากที่สุดงานใน

ระดับนี้  จะมีลักษณะที่ซ้ํากันและเปนมาตรฐานนอยที่สุดมีอิสระในการตัดสินใจและเก่ียวของกับการ

ตัดสินใจระยะยาว  การประสานงานในระหวางผูปฏิบัติงาน (mutual  adjustment) เปนกลไกการ

ประสานงานที่ใชไดดีกับฝายนี้ 

                 1.3  สวนบริหารระดับกลาง (the middle  line)  เปนสวนที่เช่ือมโยงระหวางสวนบริหาร

ระดับสูงกับสวนแกนการปฏิบัติงานในสายการบังคับบัญชาที่เปนทางการ  ซึ่งทุกองคกรยอมตองมี

ผูบริหารสูงสุดในองคกร (top manager) และผูปฏิบัติงานทั่วไปตามแผนกตาง ๆ ในองคกรทุกองคกรจึง

ตองมีจุดเชื่อมโยงที่อาจแบงออกเปนระดับ  ต้ังแตผูบังคับบัญชาช้ันตน  คือ หนวยงานซ่ึงทําหนาที่นิเทศ

งานโดยตรง  และมีชั้นการบังคับบัญชาสูงข้ึนไปเร่ือย ๆ  หนาที่ของสวนบริหารงานระดับกลาง ไดแก    

1) ดําเนินงานในหนวยงานที่รับผิดชอบ 2) รวบรวมขอมูลสารสนเทศและใหขอมูลปอนกลับไปยัง

ผูบริหารระดับสูง 3) ประสานงานภายในกับผูบริหารระดับกลางของหนวยงานอ่ืน ๆ 4) กําหนด

ยุทธศาสตรของหนวยงาน  โดยทั่วไปแลวผูบริหารระดับกลางจะมีบทบาท  เชนเดียวกับผูบริหารระดับสูง 

เพียงแตจํากัดวงอยูภายในหนวยงานที่ตนรับผิดชอบเทานั้น 
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                 1.4 สวนที่ปรึกษาดานเทคนิค  (the techno  structure)  คือ  นักวิชาการที่เกี่ยวของกับ

บุคลากรขององคกรใหดําเนินงานไปอยางมีประสิทธิภาพ แตไมใชปฏิบัติเองเชน นักวางแผน นักควบคุม

มาตรฐานงาน  นักวิเคราะห  ซึ่งมีหนาที่เกี่ยวของกับการปรับตัวและการเปล่ียนแปลงองคกรให

สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปและนักวิเคราะหที่เกี่ยวกับการควบคุมงาน ไดแก  

นักวิเคราะหวิธีการปฏิบัติงาน  นักวิเคราะหระบบควบคุม  นักวิเคราะหดานงานบุคคล  ในองคกรที่มีการ

พัฒนาเต็มรูปแบบ  สวนที่ปรึกษาดานเทคนิคอาจมีไดทุกระดับ คือ ระดับลางสุดจะเปนนักวิเคราะหเพื่อ

กําหนดมาตรฐานการทํางาน ซึ่งวิเคราะหเพื่อหาวิธีการปฏิบัติงาน กําหนดการเล่ือนไหลของงาน  

กําหนดตารางเวลาปฏิบัติงาน ระดับกลางเปนนักวิเคราะหที่จะคนหาและพัฒนาความสามารถในการ

ปฏิบัติงาน  เชน การฝกอบรมผูบริหารระดับกลาง การวิจัยปฏิบัติการดานสารสนเทศระดับสูงจะเปน

นักวิเคราะหเพื่อกําหนดแผนยุทธศาสตร พัฒนาระบบการเงินเพื่อควบคุมเปาหมายของหนวยงาน 

เนื่องจากสวนที่ปรึกษาดานเทคนิค ประกอบดวยบุคลากรซ่ึงมีความรูความสามารถเฉพาะ ดังนั้นการ

ประสานงานในสวนที่ปรึกษาดานเทคนิคจึงมักจะเปนลักษณะ การประสานงานในระหวางผูปฏิบัติงาน 

                1.5  สวนสนับสนุนการปฏิบัติงาน (the supporting  staff) ไดแก บุคลากรที่มีหนาที่

สนับสนุนองคกรในสวนที่นอกเหนือจากการปฏิบัติงานตามสายงานหลัก เชน หองสมุด ศูนยหนังสือ   

โรงพิมพ ฝายอาคารสถานท่ี ฝายหอพัก ฝายรักษาความปลอดภัย ชมรม ชุมนุมสนใจตาง ๆ เปนตน จะ

เห็นวาบุคลากรในสวนนี้จะไมมีสวนเกี่ยวของกับการวิจัยและการเรียนการสอน  หรือแมแตสนับสนุน

โดยตรง  สวนสนับสนุนการปฏิบัติงานอาจมีไดทุกระดับของการบริหารงานข้ึนอยูกับผูรับการบริการ เชน 

หนวยงานประชาสัมพันธและที่ปรึกษาทางกฎหมายมักจะอยูในสวนบริหารระดับสูง ในสวนบริหารงาน

ระดับกลางพบวาสวนสนับสนุนการปฏิบัติงานจะชวยเกี่ยวกับการตัดสินใจและ ในสวนบริหารระดับลาง 

พบวามีสวนสนับสนุนการปฏิบัติงาน ไดแก รานสหกรณ หนวยงานประชาสัมพันธการตอนรับและหนวย

รับสงพัสดุครุภัณฑ  เปนตน19 

  2. สวนประกอบดานการประสานงาน (middle line) ในองคกรทุกองคกรการ

ประสานงานระหวางฝายตาง ๆ  ถือวามีความสําคัญมากทําใหองคกรสามารถทํางานเปนทีมและประสบ

ความสําเร็จ เฮนร่ี มินทซเบิรก (Henry Mintzberg) จึงไดกําหนดลักษณะการประสานงานไว 5 รูปแบบ   

 2.1 การประสานงานในระหวางผูปฏิบัติงาน (mutual  adjustment) เปนกลไกการ

ประสานงานใหเปนผลสําเร็จ  โดยใชกระบวนการที่งาย ๆ  และการติดตอแบบไมเปนทางการภายใตการ

ประสานงานในระหวางผูปฏิบัติงานนี้  การควบคุมงานอยูในความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน ลักษณะ

เชนนี้เกิดข้ึนในองคกรที่มีโครงสรางแบบงาย ๆ  ไมซับซอน  ในทางกลับกันลักษณะการประสานแบบน้ี

                                                           

 19Ibid., 38 - 48. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                   

      26

อาจเกิดในองคกรที่มีความซับซอนมากที่สุดที่แตละบุคคลจะอยูภายใตสถานการณเฉพาะในการ

ปฏิบัติงาน 

 2.2  การนิเทศโดยตรง (direct supervision) เปนกลไกในการประสานงานที่มีบุคคล

หนึ่งรับผิดชอบงานแทนคนอ่ืน ๆ โดยจะสอนงานใหกับสมาชิกและกํากับดูแลการปฏิบัติงานของทุกคน  

การประสานงานในลักษณะนี้เกิดข้ึนในองคกรที่มีสมาชิกนอย ๆ และการประสานงานควรทําใหเปน

มาตรฐานดวย 

 2.3  การกําหนดมาตรฐานทักษะการปฏิบัติงาน (standardization of work skills) 

ไดแก การกําหนดมาตรฐานความรูและทักษะของผูปฏิบัติงานใชเมื่อตองการลักษณะบางประการของ

การฝกอบรมที่จะปฏิบัติใหการทํางานมีลักษณะที่แนนอนเฉพาะ 

 2.4 การกําหนดมาตรฐานกระบวนการปฏิบัติงาน (standardization of work process)  

กระบวนการปฏิบัติงานจะถูกทําใหเปนมาตรฐาน  เมื่อเนื้อหาของงานมีลักษณะเฉพาะหรือจัดเปนลําดับ

ข้ันตอนได 

 2.5 การกําหนดมาตรฐานจากผลงาน (standardization of output) เปนการกําหนด

มาตรฐานในสวนที่เปนผลผลิต ดวยการกําหนดมาตรฐานเชนนี้ ผูรวมงานทุกคนจะสามารถประสานงาน

กันไดภายใตสถานการณปกติ เพราะเขาจะรูวา องคกรคาดหวังอะไรจากเขาและจะนําไปสูความ

สอดคลองกับบุคลากรคนอ่ืน ๆ 20 

3. สายการบังคับบัญชางาน 5 รูปแบบ (the functioning of the organization) ตามแนวคิด

ของ เฮนร่ี มินทซเบิรก (Henry Mintzberg) ไดนําเสนอ 5 รูปแบบที่มีความแตกตางกัน 21คือ 

 3.1 รูปแบบสายงานการบังคับบัญชาแบบทางการ (the  flow  of  formal  authority)  

เปนระบบงานตามสายบังคับบัญชาต้ังแตระดับบนลงมาจนถึงระดับปฏิบัติโดยภาพรวม แบงออกเปน   

3  สวน  คือ  ตําแหนงตาง ๆ  ในสายงานบังคับบัญชา การรวมตําแหนงเปนแผนงาน และวิธีการบังคับ

บัญชาในสายงาน 

 3.2 รูปแบบสายงานการบังคับบัญชาตามกิจกรรมหลัก (the  flow  of  regulated  

activity)  เปนสายงานที่เกิดจากการปฏิบัติงานตามคําส่ัง คําสอน คําแนะนํา ขอกําหนด ขอปฏิบัติ  

ต้ังแตระดับบนจนถึงระดับปฏิบัติเพื่อทําใหเกิดมาตรฐานของงาน  โดยมีผลมาจากระบบสารสนเทศเพื่อ

การบริหาร  

                                                           
20Ibid., 49 - 50. 
21รุง  แกวแดง, ปฏิวัติการศึกษาไทย, พิมพคร้ังที่ 9  (กรุงเทพฯ :  มติชน, 2543), 263.  
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 3.3 รูปแบบสายการการบังคับบัญชาโดยใชการติดตอสื่อสารแบบไมเปนทางการ      

(the  flow  of  informal  communication) เปนสายงานที่เนนบทบาทของการใหความรวมมอืกนัและกนั

ภายในระหวางผูปฏิบัติงานในลักษณะของสังคมมิติ  ลักษณะเชนนี้  ชี้ใหเห็นถึงอิทธิพลของศูนยอํานาจ

นอกระบบซึ่งมีอิทธิพลเหนืออํานาจตามสายงานบังคับบัญชาและสายงานตามกิจกรรมหลัก 

 3.4 รูปแบบการบังคับบัญชาแบบกลุมเพื่อนรวมสายงาน (the set  of  work  

constellations)  เปนกลุมเพื่อนที่มีหลากหลายกลุมงาน (peer groups) ไดมีการรวมตัวกันเพื่อการ

ปฏิบัติงาน  สมาชิกมาจากหลายระดับที่ไมเกี่ยวกับสายการบังคับบัญชา หรืออาจเปนสมาชิกที่มาจาก

สวนประกอบหลักตาง ๆ  ขององคกร  รวมกันเพื่อปฏิบัติงานโดยอาศัยความรูความสามารถตลอดจน

ประสบการณที่หลากหลายของสมาชิกในกลุมงาน เพื่อการรวมกันปฏิบัติงานใหเกิดผลสําเร็จ 

 3.5  สายงานตามกระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการ (the flow  of  ad-hoc  

decision  process)  เปนสายงานของการตัดสินใจเชิงยุทธศาสตรซึ่งรับขอมูลความตองการของลูกคา

จากระดับปฏิบัติที่เสนอข้ึนไปตามสายการบังคับบัญชา  ประกอบกับความเห็นของสวนที่ปรึกษาดาน

เทคนิคและสวนสนับสนุน  ทําการตัดสินใจที่สวนบริหารระดับสูงแลวนํามาปฏิบัติ  

 4. การออกแบบโครงสรางองคกร เฮนร่ี มินทซเบิรก (Henry Mintzberg) ไดเสนอองคประกอบ

ที่เปนตัวแปรในการออกแบบองคกรที่ตองพิจารณาใน 4 เร่ือง คือ 1) การกําหนดตําแหนง (design of 

positions)   2) การกําหนดโครงสรางของงาน (design of superstructure) 3) การกําหนดความสัมพันธ

ตามแนวนอน  (design  of  lateral  linkage) 4) การกําหนดระบบ การตัดสินใจ (design  of  decision-

making system)  โดยมีองคประกอบพื้นฐานที่จะนําไปกําหนดเปนตัวแปรในการออกแบบโครงสราง

องคกรใน   4  เร่ืองนี้ มี 9  ตัวแปร  ดังนี้ 

 4.1  การกําหนดตําแหนง  (design  of  position)  ไดแก 1) การกําหนดความเชีย่วชาญ

เฉพาะงาน (job  specialization) เปนการแบงงานภายในองคกรใหเปนงานยอยสามารถกําหนดได       

2 มิติ  คือ  

   4.1.1  การกําหนดความเชี่ยวชาญเฉพาะในแนวนอนซ่ึงเปนรูปแบบหลัก ของการ

แบงงาน  2) การกําหนดความเชี่ยวชาญเฉพาะในแนวต้ังซึ่งเปนการแบงกระบวนการปฏิบัติงานต้ังแต

ระดับบริหารไปจนถึงระดับปฏิบัติ   

   4.1.2  ลักษณะรูปแบบมาตรฐาน  (behavior  formalization)  เปนการลด

ความแตกตางในวิธีปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรมักจะกําหนดที่กระบวนการปฏิบัติงานการกําหนด

ลักษณะรูปแบบมาตรฐานสามารถทําได 3 วิธี คือ 1)  กําหนดโดยตําแหนงในลักษณะของการพรรณนา

งาน  2) กําหนดโดยทางเดินของงาน  3) กําหนดโดยกฎระเบียบการปฏิบัติงาน   

  4.1.3 การฝกอบรมและปลูกฝงอุดมการณ (training and indoctrinate)        

การฝกอบรม หมายถึง กระบวนการสอนทักษะและความรูเกี่ยวของกับงาน สวนการปลูกฝงอุดมการณ  
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หมายถึง กระบวนการสรางปทัสถานในองคกร  ทั้งสองวิธีนี้เปนรูปแบบของการหลอมรวมบุคลากรใน

องคกรใหมีลักษณะที่สามารถปฏิบัติงานรวมกันได 

 4.2  การกําหนดโครงสรางของงาน  (design  of  superstructure) ไดแก  การจัดกลุม 

(unit group) การจัดกลุมเปนวิธีการพื้นฐานที่จะทําใหเกิดความรวมมือในการปฏิบัติงานในองคกร    

การจัดกลุมมีความสําคัญ  4  ประการ  คือ   

 4.2.1 ทําใหเกิดการนิเทศรวมกันระหวางตําแหนงตาง ๆ และหนวยงานเปน    

การสรางกลไกการประสานงานภายในของ การนิเทศโดยตรงในโครงสรางขององคกร   

 4.2.2 ทําใหเกิดการใชทรัพยากรรวมกันในตําแหนงตาง ๆ  และหนวยงาน   

  4.2.3 ทําใหสามารถใชวิธีการประเมินผลงานรวมกัน    

  4.2.4 เปนตัวกระตุนใหเกิดการประสานงานภายในระหวางผูปฏิบัติงาน  กลาว

ไดวา  การจัดกลุมงานจะสงเสริมการประสานงาน  2  วิธี  คือ การประสานงานในระหวางผูปฏิบัติงาน

และการนิเทศโดยตรงและเปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการกําหนดมาตรฐานผลผลิต ขนาดของกลุม           

(unit size) ขนาดของกลุมจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับ การกําหนดมาตรฐานทั้งดานทักษะของผูปฏิบัติงาน  

กระบวนการปฏิบัติงานและมาตรฐาน  ผลผลิต  ความคลายคลึงกันของงานความตองการอิสระของ

ผูปฏิบัติงาน  ความตองการที่จะลดความคลาดเคล่ือนในสายบังคับบัญชาหรือระบบขอมูล 

 4.3 การกําหนดความสัมพันธตามแนวนอน  (design of lateral linkage) ไดแก   

 4.3.1 ระบบการวางแผนและการควบคุม (planning  and  control system) 

วัตถุประสงคของแผน  คือ  การกําหนดผลผลิตในระยะเวลาหนึ่งในอนาคตและวัตถุประสงคของการ

ควบคุม  คือ   การประเมินวาการดําเนินงานประสบผลสําเร็จเพียงใด  การวางแผนและการควบคุมตอง

ไปดวยกัน  เพราะการควบคุมจะทําไมได  ถาไมมีการวางแผนมากอน แผนจะชวยกําหนด มาตรฐาน

ผลผลิตในดานปริมาณ คุณภาพ คาใชจายและระยะเวลาการผลิต   

 4.3.2 ส่ือประสานระหวางกลุม (liaison  devices) เปนการพัฒนาส่ือใน การ

ประสานงานภายในระหวางผูปฏิบัติงานใหเกิดข้ึนในโครงสรางองคกรแทนการบริหารงานภายในระหวาง

ผูปฏิบัติงานแบบเดิมซึ่งเกิดข้ึนอยางไมเปนทางการและไมเกี่ยวของกับโครงสราง ส่ือเหลานี้ ไดแก 

คณะทํางาน โครงสรางแบบเมตริก  ผูประสานงาน ส่ือเหลานี้เปนเคร่ืองมือเบ้ืองตนที่นําไปสูการเปน

องคกรแบบชีวภาพ  องคกรที่มีส่ือประสานระหวางกลุมมากมักจะมีขนาดเล็ก ส่ือประสานระหวางกลุม

ในองคกรโดยใชลักษณะการแบงงานตามแนวนอน มีลักษณะของความสลับซับซอนและมีความเปน

อิสระในการปฏิบัติงานสูง 

 4.4  การกําหนดระบบเพื่อตัดสินใจ (design of  decision-making system)  

               4.4.1 การกําหนดการกระจายอํานาจตามแนวต้ัง(vertical decentralization) ซึ่ง

เกี่ยวของกับการมอบอํานาจการตัดสินใจของผูบริหารระดับสูงไปยังผูบริหารระดับตาง ๆ ตามสายบังคับ
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บัญชาการกระจายอํานาจตามแนวต้ังซ่ึงนาสนใจใน 3 ประเด็น  คือ 1) จะมอบอํานาจการตัดสินใจเร่ือง

ใด 2) จะมอบอํานาจลงไปจนถึงระดับใด 3) เมื่อมอบอํานาจลงไปแลวจะประสานงานหรือควบคุมการ

ปฏิบัติงานในระดับลางไดอยางไร    

  4.4.2 การกระจายอํานาจตามแนวนอน  (horizontal  decentralization) เปน

การกระจายอํานาจจากผูบริหารโดยการตัดสินใจไปใหบุคคลอ่ืน ๆ ตามแนวนอน เชน คณะกรรมการ

บริหาร นักวิเคราะห ผูเชี่ยวชาญ ผูปฏิบัติงาน จากระดับนอยไปหาระดับมาก ดังตอไปนี้ 1) การตัดสินใจ

อยูที่ผูบริหาร  2) การตัดสินใจอยูที่นักวิเคราะหซึ่งอยูในสวนของที่ปรึกษาดานเทคนิค 3) การตัดสินใจอยู

ที่ผูเชี่ยวชาญในสวนสนับสนุนการปฏิบัติงาน 4) การตัดสินใจอยูที่ทุกคนในฐานะสมาชิกขององคกร 22 

 5. ปจจัยตามสถานการณ 5 ปจจัย เฮนร่ี มินทซเบิรก (Henry Mintzberg) ไดเสนอวา

โครงสรางองคกรที่มีประสิทธิผลนั้นจะตองมีความคงที่ภายในระหวางตัวประกอบที่เปนตัวแปร ในการ

ออกแบบและมีความเหมาะสมสอดคลองกับปจจัยตามสถานการณ  5  ปจจัย โดยต้ังเปนสมมติฐานการ

จัดโครงสรางที่เหมาะสมสอดคลองกับปจจัยตามสถานการณดังกลาวไว 16  สมมติฐาน  ดังนี้ 

 5.1  อายุงานขององคกร  (age) อายุงานขององคกรมีสวนเกี่ยวกับโครงสรางองคกรซ่ึง

ต้ังขอสังเกตเปนสมมติฐานได 2 ขอ คือ 1) องคกรยิ่งมีอายุมากจะมีลักษณะรูปแบบที่กอต้ังข้ึนใน

ชวงเวลาตาง ๆ กันแบงออกไดเปน 4 ยุค โดยมีลักษณะโครงสรางที่แตกตางกันคือ 1) ยุคปฏิวัติ

อุตสาหกรรมในตนศตวรรษที่ 19 มีการนําเอาเคร่ืองจักรมาใชในการทอผาและทํางาน ในไร โครงสราง

องคกรจะมีลักษณะโรงงานในครัวเรือน  ซึ่งผูบริโภค คือ เจาของกิจการ  2) ยุคเร่ิมกอสรางรถไฟและทํา

เหมืองถานหิน โครงสรางขององคกรจะมีลักษณะเปนระบบราชการ 3) ยุคการผลิตรถยนต เคมีภัณฑ  

เคร่ืองใชไฟฟา โครงสรางองคกรจะมีลักษณะเดน คือ องคกรมีขนาดใหญ มีหัวหนาหนวยงาน มี

หนวยงานยอยขนาดใหญและมีความเปนวิชาชีพสูง 4) ยุคการผลิตเคร่ืองบินและอุปกรณอิเล็กทรอนิกส  

ซึ่งมีรูปแบบโครงสรางขององคกรที่หลากหลาย 

 5.2  ขนาดขององคกร  (size)  สมมติฐานเกี่ยวกับปจจัยดานขนาดขององคกร  คือ     

1) องคกรยิ่งมีขนาดใหญ ยิ่งมีโครงสรางที่ละเอียดแยกยอยมากข้ึน การปฏิบัติงานจะมีความลึกและตอง

ใชทักษะเฉพาะดานสูง มีความแตกตางระหวางหนวยงานและแผนกตาง ๆ มาก ทําใหตองการบริหาร

มากข้ึน  2) องคกรยิ่งมีขนาดใหญมากข้ึน  ขนาดของหนวยงานยอยก็จะมีขนาดใหญตามไปดวย         

3) องคกรยิ่งมีขนาดใหญลักษณะรูปแบบมาตรฐานยิ่งตองมีมาก 

                                                           
22Henry Mintzberg, Structure in Fives Designing Effective Organizations 

(Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice - Hall Inc.,1983), 65 - 213. 
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 5.3 ระบบเทคนิคในองคกร (technical system) ความหมายทั่วไป  คือ  ฐานความรูที่ใช

ในองคกร  ความหมายที่แคบ ๆ หรือเฉพาะเจาะลงไปหมายถึง  เคร่ืองมือที่บุคลากรในสวนปฏิบัติงาน

หลักใชในการเปลี่ยนปจจัยนําเขาใหเปนผลผลิต สมมติฐานที่เกี่ยวของกับระบบเทคนิคไดแก 1) ยิ่งมี

ระเบียบ  กฎเกณฑในระบบเทคนิคเพิ่มข้ึนเทาใด ยิ่งมีรูปแบบมาตรฐาน ในวิธีการปฏิบัติงานมากข้ึน

เทานั้น ซึ่งทําใหมีความเปนระบบราชการเพิ่มข้ึนในสวนปฏิบัติงานหลัก 2) ยิ่งมีความซับซอนในระบบ

เทคนิคมากข้ึนเทาใด  ยิ่งมีรายละเอียดในโครงสรางการบริหารมากข้ึนเทานั้น โดยเฉพาะองคกรขนาด

ใหญที่มีความเปนวิชาชีพในสวนที่ปรึกษาดานเทคนิคสูงจะตองการกระจายอํานาจไปยังสวนตาง ๆ  

มากข้ึนและตองการสื่อประสานระหวางกลุมมากข้ึน 3) ความเปนอัตโนมัติของสวนปฏิบัติงานหลักจะ

สงผลใหเกิดโครงสรางการบริหารแบบระบบราชการในองคกรแบบมีชีวิต (organic organization) 

 5.4  สภาพแวดลอมขององคกร  พิจารณาไดดังนี้คือ 1) สภาพแวดลอมยิ่งมีการ

เปล่ียนแปลงมากเทาใดยิ่งสงผลตอโครงสรางองคกรมากข้ึนเทานั้น  2) สภาพแวดลอมยิ่งมีความซบัซอน

มากเทาใดยิ่งสงผลตอโครงสรางกระจายอํานาจมากข้ึนเทานั้น 3) ความหลากหลายขององคกรยิ่งมีมาก

ยิ่งสงผลใหองคกรเปนที่ตองการของชุมชนมากข้ึนเทานั้น 4) สภาพแวดลอมยิ่งมีความซับซอนมาก

เทาใดยิ่งสงผลใหองคกรมีโครงสรางแบบรวมอํานาจยิ่งข้ึน  5) ความแตกตางของสภาพแวดลอมยิ่งมาก

เทาใดยิ่งสงผลใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจมากข้ึน 

 5.5  อิทธิพลที่มีตอองคกร  (power)  สมมติฐานในสวนของอิทธิพล หรือ แรงกดดันที่มี

ตอองคกร  ไดแก 1) การควบคุมจากภายนอกองคกรยิ่งมากเทาใด  ยิ่งสงผลใหมีโครงสรางที่รวมอํานาจ

และมีลักษณะรูปแบบมาตรฐานมากเทานั้น 2) ความตองการควบคุมจากภายนอกของสมาชิกจะนําไปสู

การรวมอํานาจ 3) สมัยนิยมมักทําใหเกิดโครงสรางตามที่สังคมตองการแมวาจะไมเหมาะสม 23 

 แมวากรอบการวิเคราะหโครงสรางองคกร  จะไมมีจุดรวมที่มีความเห็นพองตองกันทั้งหมด แต

กรอบการวิเคราะหที่ไดรับการยอมรับในวงวิชาการดานการบริหารสูงมาก เปนแนวความคิดที่เสนอโดย  

มินซเบอรก (Henry  Mintzberg)  เขาช้ีใหเห็นวา  ไมวาจะเปนองคกรประเภทใดก็ตามองคกรเหลานั้น

จะตองมีองคประกอบที่สําคัญ 5 สวนดังปรากฏในแผนภาพที่ 1 

 

 

 

 

                                                           
23Ibid., 215 – 220. 
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แผนภาพท่ี 1  องคประกอบพื้นฐานขององคกร 
 

ท่ีมา : Henry  Mintzberg, Structure in Fives : Designing Effective Organizations (Englewood 

Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall Inc.,1983), 11. 
 

 โดยสรุป  เฮนร่ี มินซเบอรก  (Henry  Mintzberg) อธิบายสวนประกอบขององคกรทั้ง  5 สวน 

ตามแผนภาพที่ 1 ดังนี้  

 1. สวนปฏิบัติการ (operating core) เปนองคประกอบในสวนของพนักงานผูปฏิบัติงาน

พื้นฐานขององคกรรับผิดชอบตอการผลิตสินคาและการใหบริการ (products and services) 

 2. สวนกลยุทธ (strategic apex) เปนสวนของผูบริหารระดับสูงขององคกร (top level 

managers)  ที่รับผิดชอบตอภารกิจทั้งหมดขององคกร 

 3. สวนสายงานหลักระดับกลาง (middle line) เปนผูบริหารระดับกลางที่ทําหนาที่เช่ือม

ประสานระหวางแผนกลยุทธองคกรกับระดับการปฏิบัติการเขาดวยกัน 

 4. สวนโครงสรางทางวิชาการ (techno structure) เปนโครงสรางขององคกรในสวนของฝาย

เทคนิคดานการวิเคราะห (analysts) เปนโครงสรางที่รับผิดชอบตอการกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ขององคกร 

 5. สวนสายงานสนับสนุน (support staff) เปนโครงสรางของกลุมบุคคลที่ทํางานในหนวยงาน

ที่ปรึกษาไมไดมีหนาที่รับผิดชอบโดยตรงตอการผลิตสินคาและการใหบริการ แตจะเปนฝายใหการ

สนับสนุนโดยออม 

 เฮนร่ี มินซเบอรก  (Henry Mintzberg) ไดอธิบายเพิ่มเติมอีกวา โครงสรางขององคกรประเภท

ตาง ๆ  ที่กลาวมาข้ึนอยูกับโครงสรางสวนในสวนหนึ่งใน 5 สวนนี้เปนหลัก24  กลาวคือ 

                                                           
24ทองใบ สุดชารี, “ทฤษฎีองคการ : วิเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและการประยุกต,” เอกสาร

ประกอบการสอนภาควิชา บริหารธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี, 2542.    

(อัดสําเนา) 
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 1. ถาหากระบบการควบคุมข้ึนอยูกับการปฏิบัติการ (operating  core) การตัดสินใจจะเนน

การกระจายอํานาจ (decentralized) โครงสรางขององคกรจะมีขนาดใหญมีลักษณะองคกรแบบวิชาชีพ 

(professional  bureaucracy) 

 2. ถาสวนการกําหนดกลยุทธ (strategic apex) มีบทบาทสําคัญในการจัดการในองคกรใน

ระดับสูง การควบคุมจะเปนแบบศูนยรวมอํานาจ (centralized) ลักษณะของโครงสรางจะเปนการจัด

โครงสรางแบบงาย (simple  structure) 

 3. ถาฝายบริหารระดับกลางทําหนาที่ในการควบคุม (middle management) จะทําใหการจัด

กลุมงานการปฏิบัติงานจะเนนหนักไปที่กระบวนการโดยอัตโนมัติ ลักษณะโครงสรางจะเปนแบบ

โครงสรางแบบแผนก (divisional  structure) 

 4. ถาโครงสรางอยูภายใตการควบคุมของนักวิชาการ (techno structure) การควบคุมจะเนน

ไปที่การกําหนดมาตรฐาน (standardization) ทําใหเกิดโครงสรางองคกรขนาดใหญแบบปด  

(mechanic  bureaucracy) 

 5. ถาโครงสรางขององคกรถูกควบคุมจากฝายอํานวยการ (staff structure)  เปนลักษณะการ

ควบคุมที่ตางพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  โครงสรางแบบนี้เรียกวาโครงสรางขององคกรแบบเฉพาะกิจ 

(adhocracy) 

การออกแบบโครงสรางประเภทตาง ๆ  (organizational design) 

 จากแนวความคิดดังกลาวเราสามารถพิจารณาการออกแบบโครงสรางขององคกรดังจะ

นําเสนอในลําดับตอไป 

 1. โครงสรางแบบงาย  (the simple  structure) 

 โครงสรางอยางงาย  เปนโครงสรางขององคกรที่เห็นอยูทั่วไป  ต้ังแตรานคาขนาดเล็กรานคา

ปลีก  หรือธุรกิจคาปลีกและคาสง  จนถึงกิจการขนาดใหญก็มีลักษณะโครงสรางโดยทั่วไปปรากฏใน

แผนภาพที่  2 

 
แผนภาพที่  2  โครงสรางแบบงายขององคกร 

ที่มา  : Henry Mintzberg, Structure in Fives : Designing Effective Organizations (Englewood 

Cliffs, New Jersey : Prentice-Hall Inc.,1983),  159. 
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 มินซเบอรก  สรุปสาระสําคัญขององคประกอบองคกรแบบงาย ไวดังนี้25 1) ไมมีการกําหนด

รายละเอียดโครงสราง (not elaborate)  2) โครงสรางไมสลับซับซอน (low in complexity) 3) มีระบบ

โครงสรางที่ไมเปนทางการ (little  formalization)  4) ใชระบบการรวมศูนยอํานาจ  (centralized)        

5) โครงสรางแบบแนวราบ (flat)  6) คณะกรรมการกําหนดกลยุทธขององคกร มีความสําคัญมากที่สุด  

(strategic apex) 

 ลักษณะเดนของโครงสรางแบบงาย  (strength) มีสาระสําคัญ ดังนี้  1) มีแบบโครงสรางที่งาย

ในการปฏิบัติ (simplicity) 2) มีความสะดวกรวดเร็วในการดําเนินการ (fast) และยืดหยุน ในการ

ปฏิบัติงาน (flexible)  3) ตนทุนในการธํารงรักษาโครงสรางตํ่า (little cost to maintain) 4) ไมมี

โครงสรางที่แสดงลําดับการบังคับบัญชาของบุคลากร  (no layers)  5) บุคลากรมีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานนั้นอยางชัดเจน  (accountability is clear)  6) เปาหมายและภารกิจมีความชัดเจนสําหรับ 

การปฏิบัติงาน (clear goals and missions) 7) ทุกคนเขาใจในภารกิจการปฏิบัติวารองรับเปาหมาย

องคกรอยางไร   

 ลักษณะดอย  ของโครงสรางองคกรแบบงาย (weakness) มีดังนี้ 1) มีขอจํากัดในการนําไป

ประยุกต (limited applicability) 2) ถาองคกรตองการขยายตัวหรือปรับตัวกระทําไดยาก(inadequate) 

3) ใหความสําคัญเฉพาะบุคคลเพียงคนเดียว  (concentrate power in one person) 4) เปนโครงสรางที่

มีความเสี่ยงสูง  (riskiest of structure) ที่ตองพึ่งพาผูนําเพียงคนเดียว 

 การประยุกตการจัดโครงสรางแบบงาย ในการพิจารณาวาควรจะดําเนินการจัดโครงสราง

องคกรแบบอยางไรจึงจะเกิดประโยชนมากที่สุด โดย เฮนร่ี มินซเบอรก (Henry  Mintzberg) ใหพิจารณา

องคประกอบที่สําคัญดังตอไปนี้ 

 1. โครงสรางแบบงายจะมีประสิทธิผลสูงสุด หากพนักงาน หรือบุคลาการขององคกรมีจํานวน

ไมมาก  ทั้งนี้เพราะวางานสําคัญ ๆ  ขององคกรจะไมมีการซับซอนกัน ไมจําเปนตองกําหนดมาตรฐาน

การทํางานและควรจะใชระบบการส่ือสารที่ไมเปนการเขาไปอํานวยความสะดวกในการส่ังการ          

การทํางานที่โดดเดนของผูบริหารระดับสูงที่จะดูงานทุกอยางขององคกรจึงเปนเร่ืองสําคัญและสามารถ

ตัดสินใจปญหาทุกอยางได 

 2. เมื่อการดําเนินงานขององคกรอยูในระยะเร่ิมตนกอต้ัง (the new organization) ไมวา

สภาพแวดลอมขององคกรจะเปนอยางไร  เรายังสามารถจัดโครงสรางขององคกรแบบงายไดอยาง มี

ประสิทธิภาพ  เพราะองคประกอบตาง ๆ ยังมีไมมาก 

 3. ถาสภาพแวดลอมขององคกรมีการเปลี่ยนแปลงบอย (dynamic) การตัดสินใจแบบรวม

อํานาจ (centralized) และการใหความสําคัญกับกิจกรรมในระดับปฏิบัติการ (organic operating 

                                                           

 25เร่ืองเดียวกัน, 123.     
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core) นับวาเปนเร่ืองที่สําคัญกวา ทั้งนี้เพราะวาสภาพแวดลอมที่ไมสลับซับซอน ทําใหบุคคลเดียว

สามารถเขาใจและส่ังการได สวนสภาพแวดลอมที่มีการเปล่ียนแปลงตลอดเวลานั้น การจัดโครงสรางที่

ใหความสําคัญของกิจกรรมระดับปฏิบัติการ จะทําใหสามารถตอบสนองตอการเปล่ียนแปลงไดทันทวงที 

 4. ถาองคกรตองเผชิญกับสภาพแวดลอมที่เปนการทาทายและเปนคูปฏิปกษ (a hostile 

environment) ไมวาองคกรจะมีโครงสรางขนาดใดก็ตาม จําเปนที่ผูบริหารระดับสูงจะตองเขาไปควบคุม

สถานการณโดยเร็วและฉับพลัน โครงสรางขององคกรจําเปนตองปรับใหเปนแนวราบชั่วขณะ 

(temporary  flattening) เพื่อควบคุมสถานการณใหคล่ีคลายในเวลาที่รวดเร็ว   

 ประการสุดทาย เมื่อผูบริหารระดับสูงตองการใหการสั่งการและการใชอํานาจของเขาบังเกดิผล

ทันที การออกแบบโครงสรางขององคกรตามรูปแบบนี้จะตอบสนองตอวัตถุประสงคดังกลาว             

การตัดสินใจจึงเปนเร่ืองของการรวมอํานาจ  เพื่อใหเกิดความรวดเร็วในการทํางาน 

 2. องคกรขนาดใหญที่เปนระบบปด  (the  machine  bureaucracy) 

 การจัดระบบใหเปนมาตรฐาน (standardization) ถือวาเปนแนวความคิดที่ สําคัญของ  

องคกรขนาดใหญที่เปนระบบปด (the machine bureaucracy) ตัวอยางขององคกรตามแนวความคิดนี้

เชน  ระบบการทํางานของธนาคาร  หางสรรพสินคา งานจัดเก็บภาษี ระบบการใหบริการของ

โรงพยาบาลและสํานักงานขนสงที่ทําหนาที่ออกใบขับข่ีรถยนต กระบวนการทํางานที่กลาวมาแลวเปนไป

ตามหลักการทํางานมาตรฐาน เพื่อการประสานงานและการควบคุม สวนลักษณะสําคัญอ่ืน ๆ  ของ

โครงสรางนี้มีดังนี้ 1) โครงสรางการปฏิบัติเปนลักษณะงานประจํา (routine)  2)  ยึดหลักของกฎเกณฑ

และขอบังคับ (rules and regulations) 3) จัดโครงสรางการแบงงานจัดตามหนาที่ (functional 

department) 4) อํานาจการตัดสินใจแบบศูนยรวม (centralized authority)  5) การตัดสินใจคํานึงถึง

สายการบังคับบัญชาของสายงานหลัก (line)  ลักษณะสําคัญของการจัดการโครงสรางตามรูปแบบนี้ 

หัวใจสําคัญของการออกแบบองคกร คือการใหความสําคัญโครงสรางทางดานงานวิชาการ  (techno 

structure)  โดยมีคณะที่ปรึกษา (staffs)  ที่ทําหนาที่วิเคราะหเวลาและระบบการเคล่ือนไหว (time-and-

motion engineers) นักออกแบบงาน (job-description designers) นักงานแผน (planners) เจาหนาที่

งบประมาณ (budgeters) นักบัญชี (accountants) ผูตรวจสอบ (auditors) และนักวิเคราะหระบบ 

(systems-and procedures analysts) 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                   

      35

 
แผนภาพที่ 3  โครงสรางองคกรขนาดใหญที่เปนระบบปด 

ที่มา :  Henry  Mintzberg , Structure  in  Fives : Designing Effective  Organizations (Englewood 

Cliffs, New Jersey : Prentice - Hall Inc.,1983), 170. 
 

 ลักษณะเดน (strength) ของโครงสรางองคกรขนาดใหญนี้ มีสาระสําคัญดังนี้  1) การทํางาน

ใหเปนมาตรฐานที่จะนําไปสูลักษณะการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 2) ใหความสําคัญกับความเชี่ยวชาญ

และชํานาญการในการปฏิบัติงาน นําไปสูการประหยัดเพราะมีกําลังการผลิตขนาดใหญ 3) สามารถลด

ความซ้ําซอนในดานแรงงานและการใชเคร่ืองมือ  4) สรางความพึงพอใจในการทํางานรวมกัน             

5) ลดอํานาจของผูบริหารในการใชดุลพินิจในการตัดสินใจสั่งการ  

 ลักษณะดอย (weakness) ของโครงสรางแบบนี้ มีสาระที่สําคัญ ดังนี้ 1) เพราะการจัด

โครงสรางตามความชํานาญ  บุคลากรในแตละแผนกจะมีทัศนะวางานของตนมีความสําคัญที่สุดและ

นําไปสูความขัดแยงระหวางหนวยงานยอย 2) ปญหาบางอยางที่เกิดข้ึนไมสอดคลองกับกฎระเบียบที่ได

มีการกําหนดไว 

  การประยุกตการจัดโครงสรางองคกรขนาดใหญที่เปนระบบปด 1) การจัดโครงสราง

แบบน้ีจะมีประสิทธิภาพสูงสุด หากเปนองคกรขนาดใหญและมีการจัดระบบแบบงาย สภาวะแวดลอม

จะมีความคงที่  ไมมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการดําเนินการหรือไมมีการเปลี่ยนแปลงดานการ

นําใชเทคโนโลยีมาชวยลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  เชน ระบบการใหบริการในไปรษณีย การบริการของ

พนักงานธนาคาร  2) การประกอบการตามโครงสรางองคกรขนาดใหญ เชน บริษัทผลิตรถยนต

อุตสาหกรรมเหล็กกลาหรืองานบริการในหนวยงานภาครัฐ  โดยทั่วไปจะตองเปนลักษณะการทํางานใน

องคกรที่มีกิจกรรมการปฏิบัติที่ตองทําซํ้า ๆ  กันและเปนงานประจํา 

 3. องคกรขนาดใหญแบบวิชาชีพ (the professional bureaucracy) 

 เมื่อไมนานมานี้ มีการออกแบบโครงสรางขององคกร โดยไดมีการพัฒนาโครงสรางขององคกร

เปนองคกรขนาดใหญแบบวิชาชีพ  (the professional bureaucracy)  
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แผนภาพที่ 4  โครงสรางองคกรขนาดใหญแบบวิชาชีพ 

ที่มา : Henry  Mintzberg ,  Structure in Fives : Designing Effective  Organizations (Englewood 

Cliffs, New Jersey : Prentice - Hall Inc.,1983), 194 - 198. 
 

 เฮนร่ี มินซเบอรก (Henry  Mintzberg) สรุปลักษณะสําคัญของโครงสรางแบบนี้ไวดังนี้

ลักษณะโครงสรางองคกรขนาดใหญแบบวิชาชีพจะคลายกับส่ิงมีชีวิต 2) องคกรมีนโยบายการรับ

บุคลากรเฉพาะที่จบการศึกษาระดับสูงเขาไปปฏิบัติงานในระดับแกนนําการปฏิบัติการในจุดที่สําคัญ

เทานั้น 3) การบริหารงานมีลักษณะแบบผสมผสานระหวางการสรางมาตรฐานในการทํางาน กับการ

กระจายอํานาจการจัดการ 4)องคกรมีนโยบายการรับบุคลากรที่สําเร็จการศึกษาอยางตํ่าระดับปริญญา

ตรีหรือระดับสูงกวา จึงเปนสาเหตุสําคัญทําใหองคกรมีลักษณะการเปนศูนยรวมของบุคลากรที่มีความรู

ความสามารถในการผลิตและใหการบริการ เรียกวาองคกรขนาดใหญแบบวิชาชีพ (the professional 

bureaucracy) เชน โรงพยาบาล มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา พิพิธภัณฑ หอสมุด บริษัทออกแบบ

งาน วิศวกรรม หนวยงานใหบริการทางสังคม บริษัทจัดทําบัญชี และบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย เปน

ตน 5) การจัดโครงสรางเนนระบบความสามารถเชิงสังคม (social specialization) มากกวา

ความสามารถดานการปฏิบัติงานเฉพาะตามหนาที่ (functional specialization) 6) การจัดโครงสราง

ขององคกรคํานึงถึงความชํานาญของปจเจกบุคคล (individual skill) มากกวาการจะเปนการจัด

โครงสรางของการแบงงานกันทํา (division of labor) 

 แมวาโครงสรางในการปฏิบัติงานจริง จะมีความสลับซับซอนมากและมีกฎเกณฑระเบียบการ

ปฏิบัติที่มากมายในการปฏิบัติงาน แตมักจะเปนเร่ืองของการควบคุมความเส่ียงภายในองคกร มากกวา

ที่องคกรจะเปนผูกําหนดระเบียบกฎเกณฑข้ึนมาควบคุม สวนโครงสรางสนับสนุน (staffs) จะมีหนาที่

หลักในการสนับสนุนชวยปฏิบัติงานดานวิชาชีพ คือ เลขานุการ เสมียน งานบริการดานคอมพิวเตอร 

งานหอสมุด หรือทรัพยากรบุคคล  

 ลักษณะเดนของโครงสรางแบบนี้ (strength)  มีสาระดังนี้ 1) การทํางานมีประสิทธิภาพสูง 

เพราะไดบุคลากรที่มีความชํานาญเขาไปปฏิบัติงานขององคกร และ 2) ประสิทธิภาพในการทํางาน

ข้ึนอยูกับการใหอิสระในการทํางานของผูปฏิบัติงาน โดยไมอยูภายใตการควบคุมของผูบริหาร 
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 ลักษณะดอย (weakness)  ของโครงสรางแบบนี้ มีสาระสําคัญดังนี้ 1) ปญหาความขัดแยง

ระหวางหนวยงานยอยขององคกร เพราะตางฝายตางทํางานในสวนของตนเองใหดีที่สุด โดยไมคํานึงถึง

เปาหมายรวมขององคกร 2) กฎเกณฑที่กําหนดไวมักจะเปนกฎเกณฑที่เกิดข้ึนจากผูเชี่ยวชาญและ

บอยคร้ังที่นําหลักการดังกลาวไปใชในการฝกอบรมพนักงาน เปนผลทําใหเกิดความเขมงวดในการ

ทํางานมากจนเกินไป แทนที่จะเปล่ียนแปลงในเชิงของการอบรมเพื่อการพัฒนา 

 การประยุกตการจัดโครงสรางองคกรขนาดใหญที่เปนระบบปด ประการแรก คือ การจัด

โครงสรางนี้จะเหมาะกับองคกรขนาดใหญ (large size) สภาพแวดลอมที่มีความสลับซับซอนและไม

เปล่ียนแปลง (complex and stable environment) เทคโนโลยีในวิชาชีพมีลักษณะที่ใชกับงานประจํา 

(routine technology) ประการที่สองภารกิจหลักขององคกรจะตองเปนงานที่โดดเดนของผูชํานาญการ

ดานวิชาชีพขององคกรหรือผูผานการศึกษาอบรมเปนระยะเวลาที่ยาวนานและจําเปนตองใชทักษะใน

การทํางานที่มีความยาก ประการสุดทายโครงสรางแบบน้ีมีความโดดเดน เพราะมีผูสําเร็จการศึกษาสูง

เขาสูองคกรจํานวนมาก 

 4. การจัดโครงสรางแบบแผนก (the divisional structure) 

 การจัดโครงสรางขององคกรแบบแผนก เปนลักษณะของโครงสรางขององคกรโดยทั่วไปที่เรา

มักจะพบอยูเสมอ  

 
 

แผนภาพที่  5  โครงสรางองคกรแบบแผนก (the divisionalized form) 

ที่มา : Henry  Mintzberg, Structure  in  fives  : Designing  Effective Organization (Englewood 

Cliffs, New Jersey : Prentice - Hall Inc.,1983), 225.  
 

 เฮนร่ี มินซเบอรก  (Henry  Mintzberg)  ไดแสดงใหเห็นวาการจัดโครงสรางแบบมีลักษณะ

สําคัญดังนี้ 1) โครงสรางที่สําคัญของอํานาจอยูที่ฝายจัดการระดับกลาง (middle management)        

2) เหตุผลสําคัญของโครงสรางแบบแผนก คือการใหอํานาจของหนวยปฏิบัติตาง ๆ แบบอัตโนมัติ 

(autonomous units) 3) โครงสรางทั้งระบบขององคกรยังเปนองคกรขนาดใหญที่เปนระบบปดอยู (a 

central headquarters) 4) โครงสรางของสํานักงานแบบอัตโนมัติ อํานาจในการควบคุมทั้งหมดจะอยูที่

ฝายจัดการในระดับกลางเทานั้น 5) สํานักงานใหญทําหนาที่เปนผูสังเกตการณภายนอก (external 

oversee) เพื่อประเมิน (evaluating) และควบคุมการปฏิบัติงาน (controlling) 6) โครงสรางแบบแผนก 
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มีลักษณะประดุจการเรียงรอยบริษัทเล็ก ๆ (little companies) เขาดวยกัน สวนรายละเอียดของการจัด

โครงสรางเปนแบบหนาที่ มีการปฏิบัติงานที่เปนทางการและมีการรวมอํานาจสวนกลาง 

 ลักษณะเดน (strength) ของโครงสรางนี้ มีสาระสําคัญดังนี้  1) โครงสรางลักษณะนี้เปนการ

มอบอํานาจความรับผิดชอบใหกับผูจัดการระดับแผนก (division manager) เพื่อใหความสําคัญกับ

ผลผลิตของแผนกมากข้ึน (outcomes) 2) คณะที่ปรึกษาของสํานักงานใหญ (staff) มีอิสระที่ใหความ

สนใจการพัฒนางานขององคกรในระยะยาวมากกวาที่จะแกปญหาไปเปนวัน ๆ ทําใหสามารถมองเห็น

ภาพรวมขององคกร (big picture) และสามารถตัดสินใจเชิงกลยุทธได (strategic decision making)  

3) ลักษณะโครงสรางเปนเงื่อนไขสําคัญที่นําไปสูการพัฒนาผูจัดการทั่วไป (general managers)         

4) ผลกระทบของแผนกหนึ่งอาจจะเกิดปญหา จะไมสงผลกระทบตอแผนกอ่ืนมากนักเปนการสรางความ

แข็งแกรงในกับบริษัท (business within business) โครงสรางแบบนี้จะไดประโยชนจากผูเชี่ยวชาญ

ระบบสารสนเทศ การประหยัดเนื่องเพราะขนาดองคกร 

 ลักษณะดอย (weakness) ของโครงสรางนี้ มีสาระสําคัญดังนี้ 1) เกิดความซํ้าซอนในการทํา

กิจกรรมและทรัพยากร (duplication) นําไปสูความไมประหยัดและการขาดประสิทธิภาพขององคกร    

2) เปนโครงสรางที่มีแนวโนมจะเกิดความขัดแยงระหวางแผนกตาง ๆ และระหวางแผนกกับสํานักงาน

ใหญ กลาวคือ แผนกจะพยายามพึ่งพาสํานักงานใหญใหนอยที่สุด เพื่อตนเองจะไดมีอิสระในการ

ตัดสินใจไดมากข้ึน 3) การมีอํานาจโดยอิสระของแผนกเปนลักษณะในเชิงทฤษฏี แตการปฏิบัติจริงเปน

เร่ืองที่เปนไปไดยาก 4) การจัดโครงสรางแบบนี้เปนสาเหตุสําคัญในการเกิดปญหาการประสานงาน

ระหวางแผนกตาง ๆ ทั้งนี้เพราะไมสามารถที่จะโยกยายบุคลากรระหวางหนวยงานไดอยางสะดวก ซึง่ทาํ

ใหสํานักงานใหญไมเกิดความคลองตัว (flexibility) ในการจัดสรรทรัพยากรมนุษยเพื่อการทํางาน 

ตลอดจนปญหาการประสานงาน  5) ปญหาการแขงขันระหวางแผนก เปนสาเหตุสําคัญอยางหนึ่งที่ทํา

ใหแผนกตาง ๆ แสดงทาทีที่เปนปฏิปกษตอกันและนําไปสูความยุงยากในการประสานงาน 

 การประยุกตการจัดโครงสรางองคกรแบบแผนก คือการนําวิธีการออกแบบโครงสรางของ

องคกรแบบแผนก ไปประยุกตใชในหนวยงานประเภทใดนั้นข้ึนอยูกับความเหมาะสมหลายประการ สตี

เฟน พี รอบบินส (Stephen P. Robbins) และเนล บานเวล (Neil Barnwell) ไดกลาวไวในหลักทฤษฎี

องคกรโดยใหขอสังเกตไวดังนี้26 ประการแรก ในกรณีที่ตลาดและผลิตภัณฑขององคกรมีความแตกตาง

กันมาก จําเปนตองจะจัดโครงสรางเปนแบบแผนก เพื่อใหสามารถเลือกกลยุทธที่หลากหลายในการ

ตอบสนองตอความตองการของลูกคาหรือผูรับบริการไดอยางมีประสิทธิภาพข้ึน ประการที่สอง          

หากพบวามีปจจัยดานใดดานหนึ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ เชน การเปลี่ยนแปลงดานขนาด          

                                                           

         26 Stephen P. Robbins and Neil Barnwell, Organization Theory in Australia, 2 nded.     

(New York : Prentice Hall, 1994), 260.    
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องคกร เทคโนโลยีตลอดจนสภาพแวดลอม องคกรจําเปนที่ตองออกแบบโครงสรางแบบแผนก                      

(the divisionalized form) เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารงาน 

 5. การจัดโครงสรางแบบชั่วคราว (the ad  hocracy)  

 การจัดโครงสรางขององคกรแบบชั่วคราว เปนการรวบรวมบุคลากรและผูชํานาญการใน

วิชาชีพไปรวมกันทํางานใดงานหนึ่งเปนการช่ัวคราว (temporary) ซึ่งอาจจะใชเวลาเปนเดือน หลาย

เดือน เปนป หรือหลายปก็ได เชน ทีมงานสรางภาพยนตร ทีมงานพัฒนาอาวุธนิวเคลียร ทีมงานเพื่อ

คนควาเร่ืองอวกาศขององคกรนาซา (NASA) แหงสหรัฐอเมริกา การจัดโครงสรางแบบนี้มีลักษณะดัง

แผนภาพที่ 6 

   
 

แผนภาพที่ 6  โครงสรางขององคกรแบบช่ัวคราว 

ที่มา : Henry Mintzberg, Structure in Fives: Designing Effective Organization (Englewood 

Cliffs, New Jersey : Prentice - Hall Inc.,1983), 262. 
 

 ลักษณะที่สําคัญของโครงสรางองคกรแบบชั่วคราว มีดังนี้ 1) โครงสรางในการทํางานใน

แนวราบมีความแตกตางกันสูง (high horizontal differentiation) เพราะบุคลากรมีความชํานาญ

แตกตางกันออกไป 2) โครงสรางมีความแตกตางกันในแนวด่ิงนอย (low vertical differentiation) เพราะ

การจัดโครงสรางขององคกรหลายระดับจะนําไปสูปญหาความยุงยากในการปรับตัวเขากับการ

เปล่ียนแปลง โดยผูเช่ียวชาญจะไมตองการการนิเทศและมักจะเปนผูที่มีความสามารถจัดการตนเองได 

3) ความเปนทางการนอย (low formalization) ทั้งนี้เราจะพบวาผูเช่ียวชาญกับความมีระบบระเบียบจะ

มีความสัมพันธกันในเชิงผกผัน บุคคลเหลานี้จะไมชอบการปฏิบัติตามกฎเกณฑ 4) การกระจายอํานาจ 

(decentralization) ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วและความยืดหยุนสูงรวมทั้งการที่ทีมงานสามารถ

ตัดสินใจเองได 5) มีความยืดหยุนสูงและรับผิดชอบมาก (great flexibility and responsiveness) 

เพราะการทํางานเปนทีม จําเปนตองลดกฎเกณฑใหนอยลง เพราะสมาชิกจะปรับตัวเขาหากันเอง 

 ลักษณะเดน (strength) ของโครงสรางแบบนี้ มีดังนี้ 1) โครงสรางแบบนี้เปนประโยชนในการ

ระดมผูเช่ียวชาญจากสาขาวิชาการตาง ๆ มาชวยกันเปนทีมงานเฉพาะกิจ (ad - hoc team) ซึ่งมีความ

โดดเดนมากในชวงของการนําไปประยุกตใชของคณะทํางานในชวงสงครามโลกคร้ังที่ 2 และยังเปนที่

นิยมจนถึงปจจุบัน 2) เมื่อตองการตอบสนองการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว ทั้งทางดานเทคโนโลยี 
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สภาพแวดลอมและความตองการทางดานตลาด 3) เมื่อรูปแบบการทํางานไมแนนอน การทํางานมีความ

สลับซับซอนสูงและภารกิจเนนหนักทางดานวิชาการ 

 ลักษณะดอย (weakness) ของโครงสรางแบบนี้ ดังนี้  1)  มีแนวโนมของความขัดแยงในการ

ทํางานสูง เพราะวาในโครงสรางแบบนี้ไมมีเจานายและลูกนองที่ชัดเจน ความคลุมเครือในอํานาจหนาที่

และความรับผิดชอบเปนสาเหตุสําคัญที่จะทําใหเกิดความขัดแยง และสาเหตุที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ 

การขาดมาตรฐานการทํางาน  2) โครงสรางแบบนี้ทําใหเกิดความกดดันในทางสังคมและทางจติวทิยาได 

เพราะบอยคร้ังกับการเผชิญกับปญหาดานมนุษยสัมพันธในการทํางาน และบางคร้ังโครงสรางแบบนี้จะ

นําไปสูปญหาการขาดประสิทธิภาพในการทํางานได ทั้งนี้เพราะความไมแนนอนที่เกิดข้ึน อาจจะนําไปสู

การปรับโครงสรางเปนองคกรขนาดใหญได 

 การประยุกตการจัดโครงสรางองคกรแบบชั่วคราว แนวทางประยุกตโครงสรางองคกรแบบ

ชั่วคราว  ข้ึนอยูกับกลยุทธ เทคโนโลยี สภาพแวดลอมและชวงอายุการดํารงตําแหนงขององคกร โดยที่ 

เฮนร่ี มินซเบอรก  (Henry Mintzberg) ไดใหขอเสนอแนะไว ดังนี้ 

 1. การประยุกตใชโครงสรางองคกรแบบช่ัวคราว สัมพันธกับกลยุทธขององคกรอยางใกลชิด 

กลาวคือ กลยุทธที่มีความยืดหยุนมาก มีความจําเปนตองปรับโครงสรางเปนแบบชั่วคราว 

 2. ดานเทคโนโลยีขององคกร พบวาองคกรที่มีการเปล่ียนแปลงการใชเทคโนโลยีอยูเสมอ 

(non-routine technology) มีความจําเปนที่จะตองใชโครงสรางแบบนี้เพราะองคกรสามารถทําการ

ปรับเปล่ียนกลยุทธไดอยางเหมาะสมอยูตลอดเวลา 

 3. สภาพแวดลอมขององคกรที่เหมาะกับการใชโครงสรางแบบนี้ เปนสภาพแวดลอมที่เปน

พลวัตและมีความสลับซับซอน (dynamic and complex) ยากจะพยากรณไดและยากแกการเขาใจ 

 4. ระยะเวลาที่เหมาะกับการนําโครงสรางแบบนี้ไปใช จะเปนชวงที่องคกรอยูในข้ันพัฒนาใน

ระยะเร่ิมตน เพราะจะทําใหองคกรมีการปรับเปล่ียนกลยุทธและบุคลากร ซึ่งจะทําใหเกิดความยืดหยุน

ในการปรับตัว 

 สตีเฟน พี รอบบินส (Stephen P. Robbins) และเนล บานเวล (Neil Barnwell) ไดเสนอแนว

ทางการออกโครงสรางขององคกรทั้ง 5 ประเภท ไว ดังปรากฏในตารางที่ 1  
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 ตารางที ่1 ลักษณะที่สําคัญของโครงสรางองคกร 
ลักษณะที่สําคัญ โครงสราง

แบบงาย 

(simple 

structure) 

ระบบปดขนาด

ใหญ 

(machine 

bureaucracy) 

ระบบปดแบบ

วิชาชีพ

(professional 

bureaucracy) 

โครงสรางแบบ

แผนก

(divisional 

structure) 

โครงสราง

แบบชั่วคราว 

(adhocracy) 

ความชํานาญการ

(specialization) 

 

 

ความเปน

ทางการ

(formalization) 

 

การรวมอํานาจ 

(centralization) 

 

 

 

สภาพแวดลอม 

(environment) 

 

 

 

โครงสราง 

(structural) 

ตํ่า 

(low) 

 

 

ตํ่า 

(low) 

 

 

สูง 

(high) 

 

 

 

งาย-พลวัต 

(simple & 

dynamic) 

 

 

อินทรีย 

(organic) 

จัดตามหนาที่

สูง (high 

functional) 

 

สูง 

(high) 

 

 

สูง 

(high) 

 

 

 

งาย-

เสถียรภาพ 

(complex & 

stable) 

 

เคร่ืองจักร 

(mechanistic) 

จัดตามสังคม

สูง (high 

social) 

 

ตํ่า 

(low) 

 

 

ตํ่า 

(low) 

 

 

 

ซับซอน-

เสถียรภาพ 

(complex & 

stable) 

 

เคร่ืองจักร 

(mechanistic) 

จัดตามหนาที่สูง

(high 

functional) 

 

สูง 

(high) 

 

 

กระจายอํานาจ

แบบจํากัด 

(limited 

decentralization) 

 

งาย-เสถียรภาพ 

(simple-stable) 

 

 

 

เคร่ืองจักร 

(mechanistic) 

จัดตามสังคม

สูง (high 

social) 

 

ตํ่า 

(low) 

 

 

ตํ่า 

(low) 

 

 

 

ซับซอน-

พลวัต 

(complex & 

dynamic) 

 

อินทรีย 

(organic) 
 

ที่มา : ปรับปรุงจาก Stephen P. Robbins and Neil Barnwell, Organization Theory in Australia,      

2nd ed. (New York : Prentice Hall, 1994), 261.     
 

การบริหารจัดการองคกรอยางมีประสิทธิผล 
 การบริหารจัดองคกรใหมีประสิทธิผลและมีอุปสรรคนอยที่สุดหรือเกือบไมมีปญหาใด ๆ เพื่อมุง

ไปสูความสําเร็จขององคกรนั้น โดยการแบงองคประกอบตามระดับการบริหารองคกรเพื่อพยามให

หนวยงานที่มีหนาที่ในการจัดโครงสรางองคกรและการบริหารบุคคล ซึ่งทิพาวดี เมฆสวรรคไดกลาววา
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เงื่อนไขข้ันตํ่าขององคกรที่ประสบความสําเร็จประกอบดวย 8 ประการ 27คือ 1) ผูนําองคกรจะตองเปนผู

ที่มีความสามารถ ฉลาด ซื่อสัตยสุจริต มีความมุงมั่นที่จะทําใหองคกรนั้นกาวหนา องคกรจึงจะประสบ

ความสําเร็จ ดังนั้น กุญแจสําคัญประการแรก คือ การเลือกผูนํา 2) องคกรตองมีวัตถุประสงคชัดเจนเปน

ที่เขาใจได องคกรที่มีวัตถุประสงคคลุมเครือหรือมีหนาที่ที่มากเกินไปจะประสบความสําเร็จนอยกวา

องคกรที่วัตถุประสงคชัดเจน 3) มีกลยุทธที่เฉียบแหลม ฉลาด แหลมคม ทันตอสถานการณ ซึง่ตองควบคู

กับการมีแผนการปฏิบัติงานที่ดีดวย 4) มีระบบการเลือกภายในองคกรที่สามารถทําใหทุกคนในองคกร

เขาใจในวัตถุประสงคเดียวกัน 5) มีกลไกในการบริหารองคกรที่ดี ที่เรียกวา “good governance” แต

หากเปนองคกรภาคเอกชนจะเรียกวา “good corporate governance” 6) มีเจาหนาที่ที่มีคุณภาพ ซึ่งไม

จําเปนใชคําวาสูง แตทุกคนที่ทํางานในองคกรประกอบดวย คนที่มีความรู ความสามารถเหมาะสมกับ

บทบาทหนาที่ของตน 7) มีงบประมาณท่ีเพียงพอและมีระบบบริหารทรัพยากรที่ดี  8) องคกรนั้นตองมี

ลูกคาที่ชัดเจนและลูกคานั้นพึงพอใจและมีความเชื่อมั่นในองคกร นอกจากนั้นยังกลาวเพิ่มเติมวา 

หลักการพื้นฐานที่จะทําใหองคกรประสบความสําเร็จยังมีเงื่อนไขอีก 2 ประการสําคัญ คือ เงื่อนไขแรก 

องคกรจะตองมีพลังขับเคลื่อนตลอดเวลาหรือมีชีวิตชีวา มีระบบการแขงขันเพื่อการปรับปรุงตนเอง 

เงื่อนไขที่สอง คือ มีความไมมั่นคง หากองคกรใดพนักงานหรือบุคลากรที่มีความมั่นคงในตําแหนงงานท่ี

สูงอาจทําใหเกิดอุปสรรคในการพัฒนา 
การออกแบบองคกรเปนสายงานหลักและสายงานสนับสนุน (line agency & staff) 
 การแบงองคประกอบองคกรออกเปนสายงานหลักและสายสนับสนุนเปนแนวความคิดในการ

แบงองคกรโดยพิจารณาจากภารกิจที่ปฏิบัติในองคกรและแยกภารกิจที่มีอยูแบงออกเปนผูปฏิบัติ         

2 กลุม คือ ภารกิจในสายงานหลักและภารกิจในสายงานสนับสนุน 28 

 สายงานหลัก (line agency) ไดแก กลุมที่ปฏิบัติหนาที่หรือภารกิจหลักขององคกรในการแปล

สภาพปจจัยนําเขาเปนปจจัยนําออกและสงมอบผลผลิตหรือผลลัพธสูสภาพแวดลอม การปฏิบติังานของ

บุคลากรสายหลักจะสงผลกระทบตอการบรรลุเปาหมายขององคกรโดยตรง เชน สายงานหลักของ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน หัวหนางาน หัวหนาครูชวง

ชั้นและหัวหนาครูสายชั้น  ถือเปนบุคลากรสายงานหลักทําหนาที่บริหารจึงเกี่ยวของกับการสรางผลผลิต 

(outputs) ของสถานศึกษาโดยตรง 

                                                           

 27ทิพาวดี เมฆสวรรค, องคกรมหาชน : ผลิตผลของบูรณาการระบบการจัดการที่มีองคกร

มหาชน : ,มิติใหมของหนวยงานภาครัฐ (กรุงเทพฯ :  สํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ, 

2542), 30 - 31. 
28วันชัย  มีชาติ,  การบริหารองคกร, พิมพคร้ังที่ 2  (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด สามลดา, 

2550), 168 - 169.  
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 สายสนับสนุน (staff) เปนกลุมที่ทําหนาที่สนับสนุนและชวยเหลือในการปฏิบัติหนาที่หลักของ

องคกร งานในสายสนับสนุนไมไดมีสวนโดยตรงในการสรางผลผลิตและการใหบริการ งานในกลุมงาน

สนับสนุนจะเปนเร่ืองของการอํานวยความสะดวกและชวยใหงานในสายงานหลักดําเนินไปดวยดี สาย

งานสนับสนุนในองคกรไดแก งานบํารุงรักษาระบบการทํางานในองคกร ตัวอยางงานสนับสนุนไดแก 

งานดานการบริหารบุคคล งานดานธุรการ งานบริหารทั่วไป งานบัญชี งานสารบรรณและเอกสาร งาน

ประชาสัมพันธและสารสนเทศ 
องคกรท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 โลกของการทํางานในยุคใหมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากยุคที่ผานมาดวยเงื่อนไขตาง ๆ ทีจ่าํเปนที่

องคกรยุคใหมจะตองรูเทาทันความเปล่ียนแปลงดังกลาวเพื่อความสามารถในการปรับตัวและการ

แสวงหาโอกาสใหม ๆ จากการเปล่ียนแปลงนั้น 

 องคกร (organization) คือการรวมกันของกลุมคนภายใตวัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง โดยมี

จุดหมายรวมกันทํางานตามเปาหมายสําคัญ จากนิยามดังกลาวองคกรหมายถึง  กลุมดังกลาวนั้น 

หมายถึง การประกอบดวยคนต้ังแตสองคนข้ึนไปที่มารวมกันภายใตโครงสรางที่มีการจัดแบงหนาที่ 

บทบาทและความรับผิดชอบใหกับสมาชิกแตละคนเพื่อทํางานใหสําเร็จตามเปาหมายการสรางอํานาจ

ตอรอง การตอบสนองภาวะทาง หรือการตอบสนองความพอใจทาง นิยามดังกลาวใชไดกับองคกรทุก

ประเภท  ทุกขนาด  ไมวาจะเปนองคกรที่แสวงหากําไร  เชน องคกรตาง ๆ หรือองคกรที่ไมแสวงผลกําไร  

เชน  องคกรของรัฐบาล  สมาคม  มูลนิธิ  องคกรเปนที่รวมของทรัพยากร  คนและความรูตาง ๆ เพื่อรวม

ทํางานที่ไมอาจทําใหสําเร็จเพียงลําพังคนใดคนหนึ่ง ทรัพยากรและคนที่มารวมอยูในองคกรนั้นจะตอง

ไดรับการประสานเขาดวยกันอยางดี  เพื่อใหองคกรบรรลุเปาหมายที่ตองการไดอยางมีประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพ29 

 ประสิทธิผล  (effectiveness)  หมายถึง  ความสามารถในการเลือกเปาหมายที่เหมาะสมและ

บรรลุในเปาหมายนั้น  ๆ  ประสิทธิผลจึงวัดกันที่วาองคกรสามารถตอบสนองผูบริโภคดวยสินคาหรือ

บริการที่เปนที่ตองการหรือไมและสามารถบรรลุในส่ิงที่พยายามจะมากนอยเพียงใด  ตัวอยางของ

ประสิทธิผล  คือ กรณีของสายการบินราคาประหยัด (low cost)  ซึ่งเปนสายการบินขนาดเล็กที่เนนการ

ใหบริการการบินเฉพาะระหวางจังหวัดในประเทศเทานั้น  สายการบินนี้ไมมีเสริฟอาหารบนเคร่ือง  ไม

เนนความหรูหรา แตใหบริการเปนมิตรกับผูโดยสารในราคาถูก  ผลปรากฏวามีผลกําไรอยางสม่ําเสมอ  

ความสําเร็จดังกลาว แสดงใหเห็นถึงความมีประสิทธิผลขององคกรในการเลือกเปาหมายที่ถูกตอง

                                                           
29วิทยา ดานธํารงกุล, การบริหารองคกร (กรุงเทพฯ : เธิรดเวฟเอ็ดดูเคชั่น จํากัด, 2546),  

260 - 262. 
  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                   

      44

เหมาะสมและสามารถบรรลุเปาหมายมูลคาผลกําไรที่ไดวางไวซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความหมายของคําวา

ประสิทธิผล การปฏิบัติงานขององคกรตามความหมายของ ปเตอร เอฟ ดรัคเกอร (Peter F. Drucker) 

นักคิดในยุคศตวรรษที่ 21 ทางดานการบริหารที่นิยมในเร่ืองของประสิทธิผลวาเปน “ส่ิงที่ปฏิบัติได

ถูกตอง” (do  the  right  things)  

 ประสิทธิภาพ  (efficiency)  หมายถึง  ความสามารถในการใชทรัพยากรที่มีอยูอยางคุมคาเพื่อ

การบรรลุเปาหมาย  ประสิทธิภาพมักจะถูกวัดในรูปของตนทุนหรือจํานวนทรัพยากรที่ใชไป           เมื่อ

เทียบกับผลงานหรือผลผลิตที่ได เชน ตนทุน แรงงาน เวลาที่ใช อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน 

ความสําเร็จของสายการบิน  เซาทเวส  แอรไลน นอกจากจะมาจากประสิทธิผลขององคกรแลวยังมา                   

จากการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพดวย  ตามนิยามของคําวาประสิทธิภาพในความหมายของ                      

ปเตอร เอฟ ดรัคเกอร (Peter F. Drucker) วาเปน ”การทํางานดวยวิธีที่ถูกตอง” (do  things  right) ซึ่ง

ทําใหเกิดการประหยัดตนทุนไดมากกวาเมื่อเปรียบเทียบกับคูแขง  

สอดคลองกับแนวความคิดดานการบริหารองคกรในเร่ืองของการบริหารคุณภาพทั้งระบบ   

(Total Quality  Management : TQM) การบริหารคุณภาพทั้งระบบจึงเปนวิถีทางในการบริหารที่ทุกคน

ในองคกรมีภารกิจที่ตองปรับปรุงคุณภาพงานในสวนที่ตนเองรับผิดชอบอยางตอเนื่องและตลอดเวลา  

เปนการบริหารงานที่มุงเนนความสําเร็จของทั้งผูรับบริการภายนอกและพนักงานภายในองคกร โดย

พนักงานทุกคนจะตองมีสวนรวมในการปรับปรุงการทํางานในทุก ๆ จุดขององคกร ทุกคนจะตองรวมกัน

คิดแกไขปญหา รวมแบงปนขอมูลและรวมกันประสานงานเพื่อการปรับปรุงคุณภาพอยางตอเนื่อง  

แนวคิดพื้นฐานคือกําแพงที่กั้นแบงงานออกจากกันจะตองถูกทลายลงเพื่อใหทุกงานรวมกันทํางานเปน

ทีมที่เหนียวแนนภายใตความพยายามของการบริหารคุณภาพทั้งระบบ องคกรจะตองสนับสนุนการ

ทํางานที่มีและใชทีมงานขามสายงาน (cross – functional team) เชนเดียวกับงานวิจัยของ         

สมศักด์ิ ดลประสิทธิ์ ที่ไดนําแนวคิดทฤษฏีเร่ืองการบริหารคุณภาพทั้งระบบ (Total Quality  

Management : TQM) นําไปใชเปนกรอบวิจัยในการนําเสนอรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพแบบมุง

คุณภาพทั้งองคกรในการบริหารสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดโดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน 6 ข้ันตอน 

ข้ันตอนที่ 1 กําหนดกรอบแนวคิดสําหรับวิจัย ข้ันตอนที่ 2 การสังเคราะหองคกรระบบงานและการ

ประยุกตการบริหารคุณภาพแบบมุงคุณภาพทั้งองคกร ข้ันตอนท่ี 3 การออกแบบระบบการบริหาร

คุณภาพแบบมุงคุณภาพทั้งองคกรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด และในข้ันตอนที่ 4 เปนการตรวจสอบ

ระบบบริหารแบบมุงคุณภาพทั้งองคกรการในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัดจากผูทรงคุณวุฒิ ข้ันตอนที่ 5 

การปรับปรุงแกไขและพัฒนาเปนรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพแบบมุงคุณภาพทั้งองคกรที่สมบูรณ 

และข้ันตอนที่ 6 คือข้ันตอนการสรุปและนําเสนอรูปแบบระบบการบริหารคุณภาพแบบมุงคุณภาพทั้ง
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องคกรในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด30 เชนเดียวกับการวิจัยของ พันธศักด์ิ พลสารัมย ศึกษาเร่ืองการ

พัฒนากระบวนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิดกระบวนการบริหารแบบมุงคุณภาพทั้ง

องคกร ในสภาพการบริหารงานของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการพัฒนากระบวนการบริหาร

แบบมุงคุณภาพทั้งองคกรและนําเสนอคูมือการใชกระบวนการบริหาร ผลวิจัยพบวาองคกรมีความพรอม

ตอรูปแบบการบริหารงานแบบใหม  ๆ  การบริหารงานอยูในระยะของการเปล่ียนแปลงเพื่อใหมีอิสระ

มากข้ึน  การพัฒนากระบวนการบริหารแบบมุงคุณภาพทั้งองคกรมี  8  ข้ันตอนคือ การดําเนินงานสราง

ความรูความเขาใจเก่ียวกับกระบวนการ การสรางทีมดําเนินงานเพื่อนํารอง การนิยามและการสํารวจ

ความตองการ  การสรางวิสัยทัศนและการกําหนดภารกิจ กําหนดระบบรางรัฐ การกําหนดแผนการ

ดําเนินงาน การดําเนินงานจัดต้ังทีมยอย การสรางความสัมพันธและทีมยอยตางหนวยงาน การรายงาน  

การรายงานผลและกําหนดรางวัล  ซึ่งกระบวนการทั้งหมดนี้กลุมตัวอยางแสดงความคิดเห็นวามีความ

เหมาะสมและเปนไปไดในระดับมาก31 
 

การบรหิารและการบริหารสถานศึกษา 

 

 การบริหาร  (management)  หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกันของบุคลากรและทรัพยากร

ตาง ๆ เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกร32  สําหรับกิจกรรมที่ทําใหการบริหารประสบความสําเร็จเรียกวา 

หนาที่ของผูบริหารหรือหนาที่การบริหาร (managerial functions)33 

                                                           
30สมศักด์ิ ดลประสิทธิ์, “การนําเสนอรูปแบบระบบบริหารคุณภาพแบบมุงคุณภาพทั้งองคกร

ในสํานักงานศึกษาธิการจังหวัด” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา คณะครุ

ศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), บทคัดยอ. 
31พันธศักด์ิ  พลสารัมย,  “การพัฒนากระบวนการบริหารงานสถาบันอุดมศึกษาตามแนวคิด

กระบวนการบริหารแบบมุงคุณภาพทั้งองคกร : กรณีศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย”  

(วิทยานิพนธมหาบัณฑิต ภาควิชาอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), 

บทคัดยอ. 
 32Bateman and Snell, อางถึงใน ดิเรก วรรณเศียร, “การพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณใน

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน” (วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 46. 

 33Robbins. Holt and  Mukerji, อางถึงใน ดิเรก วรรณเศียร, “การพัฒนาแบบจําลองแบบ

สมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน” (วิทยานิพนธครุศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 46. 
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 ป ค.ศ.1937  ลูเธอร  กูลิค  (Luther  Gulick)  ไดเสนอบทความเร่ือง  “notes  on  the  theory  

of  organization”  ในตอนหนึ่งของบทความกลาวถึงหนาที่หรืองานที่ผูบริหารระดับสูงตองกระทํา  

(functions  of  executive) ประกอบดวย 1) planning  2) organizing 3) staffing  4) directing         

5) co-ordinating  6) reporting  7) budgeting  หรือที่เรียกโดยยอวา  “POSDCoRB”  ซึ่งเปนที่รูจักกัน

อยางแพรหลายในศาสตรสาขาบริหารการศึกษา34 

    เสนาะ  ติเยาว  อธิบายถึงความหมายของการบริหารวามีหลายอยาง เชน “การบริหาร คือ  

การทํางานใหสําเร็จโดยอาศัยคนอ่ืน” ความหมายบงบอกวา ผูบริหารไมไดลงมือดวยตัวเองแตทํางาน

โดยการส่ังใหคนอ่ืนทํา  อีกความหมายหนึ่ง  “การบริหาร คือ กิจกรรมในการใชทรัพยากรขององคกรให

บรรลุวัตถุประสงคขององคกรอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล” ตามความหมายนี้ การบริหารไดแก  

กิจกรรมในการวางแผน การจัดองคกร การจูงใจและการควบคุมทรัพยากรวัตถุใหบรรลุเปาหมายของ

องคกรไดดวยดี  อีกความหมายหน่ึง  “การบริหาร คือ กระบวนการทํางานกับคนและวัตถุเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายขององคกร” เปนความหมายที่เนนการใชทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรวัตถุใหบังเกิด

ผลประโยชนตอองคกร  ความหมายของการบริหารที่สําคัญที่สุด ไดแก “การบริหารคือกระบวนการ

ทํางานกับคนโดยอาศัยคน  เพื่อบรรลุวัตถุประสงคขององคกรภายใตสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลง” 

ความหมายของการบริหารหลังสุดนี้ไดแยกสาระสําคัญของการบริหารออกเปน  5 ลักษณะ35                  

1) การบริหารเปนการทํางานกับคนและโดยการอาศัยคน 2) การบริหารทําใหงานบรรลุเปาหมายของ

องคกร   3) การบริหารเปนความสมดุลระหวางประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 4) การบริหารเปนการใช

ทรัพยากรที่มีอยูจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด 5) การบริหารเปนเผชิญสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไป 
แนวคิดการบริหารและการบริหารสถานศึกษา 
 เสนาะ ติเยาว ไดนําเสนอแนวคิดทางการบริหารแบงได  5 ประเภท36 ไดแก   

 1. แนวคิดแบบด่ังเดิม (classical approach) ประกอบดวย  4 หลักการ คือ  หลักการ

วิทยาศาสตร  หลักการบริหารเชิงระบบ  หลักการบริหารและราชการ 

                                                           

  34Luther H. Gulick and Lyndall Fowness Urwick,  อางถึงใน  ดิเรก  วรรณเศียร,       

“การพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน” (วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย, 2545), 46. 

           35เสนาะ ติเยาว, รูปแบบการบริหารและจัดการวิจัยทางการศึกษาและทีเ่กี่ยวของขององคกร

ระดับชาติ (กรุงเทพฯ : สํานกังานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2548), 6. 

 36เร่ืองเดียวกนั, 7. 
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 2. แนวคิดเชิงมนุษยสัมพันธ (human  relation  approach) การบริหารตามแนวมนุษย

สัมพันธ  ตองอาศัยทฤษฎีทางการบริหาร  4  ทฤษฎีความตองการของคนทฤษฎี X และทฤษฎี Y  ทฤษฎี

บุคลิกภาพและทฤษฎีผูนํา 

 3. แนวคิดเชิงปริมาณหรือการบริหารศาสตร (quantitative or management  science  

approach)  เนนการตัดสินใจเพื่อใชประโยชนทางการบริหาร ใชมาตรฐานการตัดสินใจโดยยึดหลัก

เศรษฐศาสตร  ใชสูตรหรือรูปแบบหรือการวิเคราะหทางคณิตศาสตรหรือเชิงปริมาณและอาศัยเคร่ือง

คอมพิวเตอรใชประมวลขอมูลจํานวนมาก 

 4. แนวคิดเชิงสถานการณ (contingence approach) ประกอบ 3 แนวคิดที่สัมพันธกัน คือ 

แนวความคิดเชิงระบบ แนวคิดทางการปฏิบัติและการวิเคราะหการเปล่ียนแปลง 

 5. แนวคิดสมัยใหม  (modern approach)  เปนการบริหารคุณภาพโดยรวม  มีลักษณะสําคัญ

ไดแก  เนนความสนใจที่ผู รับบริการ การบริหารคุณภาพที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงอยางตอเนื่อง

เกี่ยวของกับการปรับปรุงทุกอยางที่องคกรทํา มีมาตรฐานในการวัดที่ถูกตอง มีการใหอํานาจแกพนักงาน

และมุงสูความเปนเลิศ แนวคิดสมัยใหมยึดถือสมมติฐานวามนุษยเปนส่ิงยุงยากซับซอน มีความตองการ

ไมส้ินสุด หลากหลายและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แนวคิดนี้ผสมผสานความคิดในขอ 1 ถึง ขอ 4 เขา

ดวยกันและเสริมดวยการบริหารคุณภาพโดยรวม  โดยมุงสูความเปนเลิศ การลดสายปานการบังคับ

บัญชาใหส้ันลง การเรียนรู การปรับรูปแบบองคกรและการแสวงหาจากแหลงเรียนรูภายนอก      

วิลาวัลย  ไพโรจน มีแนวคิดวาการบริหารสถานศึกษา คือ การดําเนินงานของกลุมบุคคลที่จัด

กิจกรรมทางการศึกษา เพื่อสมาชิกในสังคมและประเทศชาติ ชวยพัฒนาบุคลิกภาพทั้งสติปญญา  

รางกาย จิตใจ ใหเปนมนุษยที่สมบูรณและอยูในสังคมไดเปนอยางดีและมีความสุขในชีวิตตามสมควร

แกอัตภาพของตน37  

มนัส  พลายชุม กลาววาการบริหารสถานศึกษาเปนการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนที่

ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารย เพื่อใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนไปตามจุดมุงหมาย

ของหลักสูตร โดยจะตองเกิดการพัฒนาในทุกดานต้ังแตดานปญญา ดานจิตใจ ดานรางกายและดาน

สังคม  เพื่อใหนักเรียนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมีความสุข38   

                                                           

  37วิลาวัลย  ไพโรจน, “การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน, 2540), 12. 

 38มนัส  พลายชุม, “ความพึงพอใจของผูปกครองนักเรียนที่มีตอการบริหารงานโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดอางทอง” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒน, 2540), 14. 
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วิไล  ธนวิวัฒน  มีแนวคิดวาการบริหารสถานศึกษาคือการดําเนินกิจกรรมภายในโรงเรียน  

โดยกลุมบุคคลหลายฝาย เพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ สังคม จิตใจและ

สติปญญา  ตลอดจนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตอไป39  

สุรพล  พุฒคํา  กลาววาการบริหารสถานศึกษาเปนการจัดหาวิธีการที่จะทําใหบุคลากรเกิด

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน เขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียนทําใหเกิดความรวมมือ

และความรับผิดชอบตอหนาที่โดยมีตัวช้ีวัดบงบอกถึงความมีประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษา40 

วิโรจน  สารรัตนะ  กลาวแนวทางเดียวกันวา การบริหารสถานศึกษาเปนการบริหารการจัด

การศึกษาแนวใหมมุงใหสังคมทุกสวนรวมกันรับผิดชอบการจัดการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตโดยมี

เครือขายแหลงการเรียนรูและการกระจายอํานาจใหสถานศึกษามีความคลองตัวและตัดสินใจดําเนินงาน

ในรับผิดชอบโดยใหประชาชนตลอดจนองคกรตาง ๆ มีสวนรวมอยางเหมาะสม 41   

  จากแนวคิดในการบริหารและการบริหารสถานศึกษาดังกลาว  สรุปไดวา การบริหาร คือการ

ดําเนินกิจกรรมตาง ๆ รวมกันอยางเปนระบบโดยกลุมบุคคลหลายฝายตางมีสวนเกี่ยวของ โดยมี

เปาหมายและตัวช้ีวัดความสําเร็จรวมกัน  
 

ความหมายและความสําคัญของการบริหารสถานศกึษา 
 

ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
 การบริหารจัดการสถานศึกษา หมายถึง การใหบริการสาธารณะของรัฐที่จัดการศึกษาและจัด

กิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาตามหลักการใหบริการสาธารณะของรัฐอยางเสมอภาค

ตอเนื่องและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใหทันกับความตองการของผูใชบริการอยูเสมอ42 

 วิลาวัลย   ไพโรจน  ใหความหมายของการบริหารสถานศึกษาวาคือ การดําเนินงานของกลุม

บุคคลที่จัดกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อสมาชิกในสังคมและประเทศชาติ ชวยพัฒนาบุคลิกภาพทั้ง

                                                           

 39วิไล ธนวิวัฒน, “การศึกษาสภาพและการบริหารโรงเรียนเอกชนระดับกอนประถมศึกษาใน

เขตกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน, 2541), 16.             

 40สุรพล  พุฒคํา, โครงสรางการจัดการในสถานศึกษา (ลพบุรี : คณะครุศาสตร สถาบัน    

ราชภัฎเทพสตรี, 2544), 30. 

 41วิโรจน  สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา (กรุงเทพฯ :    

โรงพิมพทิพยวิสุทธิ์, 2542), 11. 

   42กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ :  

องคกรรับสงสินคาและพัสดุครุภัณฑ, 2546), 21 - 22. 
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สติปญญา รางกาย จิตใจ ใหเปนมนุษยที่สมบูรณและอยูในสังคมไดเปนอยางดีและมีความสุขในชีวิต

ตามสมควรแกอัตภาพของตน43  

 มนัส  พลายชุม ใหความหมายวา การบริหารสถานศึกษาคือ การดําเนินการตาง ๆ ของ

โรงเรียนที่ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารย เพื่อใหการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนไปตาม

จุดมุงหมายของหลักสูตร โดยจะตองเกิดการพัฒนาในทุกดานต้ังแตดานปญญา ดานจิตใจ ดานรางกาย

และดานสังคม เพื่อใหนักเรียนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางมี

ความสุข44 และในทํานองเดียวกัน วิไล ธนวิวัฒน กลาววา การบริหารสถานศึกษา คือ การดําเนิน

กิจกรรมภายในโรงเรียน โดยกลุมบุคคลหลายฝาย เพื่อใหนักเรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณ 

สังคม จิตใจและสติปญญา ตลอดจนเปนสมาชิกที่ดีของสังคมตอไป45 

 วิโรจน  สารรัตนะ ใหความหมายวาการบริหารสถานศึกษาคือ การบริหารการศึกษาแนวใหม 

ที่มุงใหสังคมทุกสวนมีสวนรวมและรับผิดชอบการจัดการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิต  โดยมีเครือขายแหลง

การเรียนรูโดยการกระจายอํานาจใหสถานศึกษามีความคลองตัวและตัดสินใจดําเนินงานในขอบเขตที่

รับผิดชอบโดยใหประชาชน  องคกรตาง ๆ มีสวนรวมในเร่ืองตาง ๆ อยางเหมาะสม46   

 สุรพล  พุฒคํา ใหความหมายวาการบริหารสถานศึกษาคือ การจัดหาวิธีการที่จะทําให

บุคลากรเกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน  โดยเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียนทําให

เกิดความรวมมือและความรับผิดชอบตอหนาที่  โดยมีตัวชี้วัดที่บงบอกถึงความมีประสิทธิผลในการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา47 

 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  ใหความหมายวาการบริหารสถานศึกษาคือ ภารกิจหลักของ

ผูบริหารที่จะตองกําหนดแบบแผน วิธีการและข้ันตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานไวอยางมีระบบ เพราะถา

ระบบการบริหารงานไมดี จะกระทบกระเทือนตอสวนอ่ืน ๆ ของหนวยงาน นักบริหารที่ดีตองรูจักเลือก

วิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะใหงานนั้นบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว การ

บริหารงานนั้น จะตองใชศาสตรและศิลป ทุกประการ เพราะวาการดําเนินงานตาง ๆ มิใชเพียงกิจกรรมที่

                                                           

  43วิลาวัลย  ไพโรจน, “การบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒน, 2540), 12. 

 44เร่ืองเดียวกัน. 

 45เร่ืองเดียวกัน. 
46วิโรจน  สารรัตนะ, การบริหาร หลักการ ทฤษฎี และประเด็นทางการศึกษา (กรุงเทพฯ :   

โรงพิมพทิพยวิสุทธิ์, 2542), 11. 
47สุรพล  พุฒคํา, โครงสรางการจัดการในสถานศึกษา (ลพบุรี : คณะครุศาสตรสถาบันราชภัฏ   

เทพสตรี, 2544), 30. 
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ผูบริหารจะกระทําเพียงลําพังคนเดียว แตยังมีผูรวมงานอีกหลายคนที่มีสวนทําใหงานนั้นประสบ

ความสําเร็จ  ผูชวยงานแตละคนมีความแตกตางกันทั้งในดานสติปญญา ความสามารถ ความถนัดและ

ความตองการที่ไมเหมือนกัน จึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะนําเอาเทคนิควิธีและกระบวนการบริหารที่

เหมาะสม มาใชใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา48 

 ธีระ  รุญเจริญ ใหความหมายวาการบริหารสถานศึกษาคือ การจัดการศึกษาที่มีความ

จําเปนตองอาศัยบุคลากรทางการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพจึงจะทําใหการบริหารและ

การจัดการศึกษาประสบความสําเร็จเปนไปตามแนวทางท่ีพึงประสงคในการปฏิรูปการศึกษาตาม 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ จําเปนตองอาศัยองคกรในการปฏิบัติคือ สถานศึกษาซึ่งหมายถึง 

การปฏิบัติภารกิจของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเปนอยางดี ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษา

ตองเปนผูกระทําการปฏิรูปไดอยางที่มีประสิทธิภาพ49 

              จากความหมายดังกลาวสรุปไดวา การบริหารสถานศึกษาหมายถึงการดําเนินงานรวมกับกลุม

บุคคลมืออาชีพและชุมชนในทองถิ่น เพื่อใหบริการทางการศึกษาแกสมาชิกในสังคมตามวัตถุประสงค

อยางมีคุณภาพ  
ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษา 
 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  กลาววา ความสําคัญของการบริหารสถานศึกษา เปนภารกิจหลัก

ของผูบริหารที่จะตองกําหนดแบบแผน วิธีการและข้ันตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงานไวอยางมีระบบ  

เพราะถาระบบการบริหารงานไมดีจะกระทบกระเทือนตอสวนอ่ืน ๆ ของหนวยงาน นักบริหารที่ดีตองรูจัก

เลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะใหงานน้ันบรรลุจุดมุงหมายที่วางไว การ

บริหารงานนั้น  จะตองใชศาสตรและศิลปเพราะวาการดําเนินงานมิใชเพียงกิจกรรมที่ผูบริหารจะกระทํา

เพียงลําพังคนเดียว  แตยังมีผูรวมงานอีกหลายคนท่ีมีสวนทําใหงานนั้นประสบความสําเร็จผูรวมงานแต

ละคนมีความแตกตางกันทั้งในดานสติปญญา ความสามารถ ความถนัดและความตองการที่ไม

เหมือนกันจึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะเปนผูนําเทคนิควิธีและกระบวนการการบริหารที่เหมาะสมมาใช

ใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของสถานศึกษา50 

                                                           
48ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน, การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนยส่ือเสริมกรุงเทพ, 

2544), 8. 

  49ธีระ  รุญเจริญ, “รายงานวิจัยสภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ของสถานศึกษาในประเทศไทย,” เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเร่ืองการกระจายอํานาจสู

สถานศึกษา : บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 8–9 กุมภาพันธ 2545, ม.ป.ท., สํานักงานคณะกรรมการ

สถานศึกษาแหงชาติ, 2545), 11 – 12. 

 50เร่ืองเดียวกัน, 9. 
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 ธีระ รุญเจริญ ปราชญา กลาผจัญ และสัมมา รธนิธย ไดกลาวไว ในการประชุมสัมมนาเร่ือง

สภาพและปญหาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในประเทศไทยวา ในการจัดการศึกษามีความ

จําเปนตองอาศัยผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ จึงจะทําใหการบริหารและการจัด

การศึกษาประสบความสําเร็จและเปนไปตามแนวทางท่ีพึงประสงคในการปฏิรูปการศึกษาตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  ซึ่งตองอาศัยองคกรปฏิบัติงานหลักคือ สถานศึกษาซึ่งหมายรวมถึง

การปฏิบัติงานและภารกิจของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไดเปนอยางดีและผูบริหาร

สถานศึกษาจะตองเปนผูนําการปฏิรูปการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ51 

 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา ไดสรุปสาระสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาที่เปนหัวใจสําคัญไว      

5 ดาน ดังนี้  

 1. ปฏิรูประบบการศึกษา ใหสอดรับซ่ึงกันและกันทั้งในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

 2. ปฏิรูปการเรียนรู โดยใหความสําคัญแกหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรทองถิ่นเนื้อหาสาระ

วิธีการเรียนการสอน แหลงเรียนรูและกระบวนการเรียนรูในชุมชน 

 3. ปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งหนวยงานรัฐองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ

เอกชน โดยเนนการกระจายอํานาจ 

 4. ปฏิรูปครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา โดยถือวาเปนผูประกอบวิชาชีพ ชั้นสูง เนน

มาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพและการพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 

 5. ปฏิรูปทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ มาใช

เพื่อจัดการศึกษา จัดสรรทรัพยากรใหถึงผูเรียนอยางเสมอภาคและเปนธรรม มีแบบการบริหารทรัพยากร

ที่มีความคลองตัวอยางมีประสิทธิภาพตรวจสอบได52 

 จากความสําคัญดังกลาวสรุปไดวา ภาระหนาที่ของสถานศึกษา คือการมีบทบาทในการ

บริหารจัดการศึกษาใหกับเยาวชนและประชาชนทั้งของรัฐและเอกชนอยางมีคุณภาพตามมาตรฐาน

การศึกษาแหงชาติและกฎหมายที่เกี่ยวของ  โดยรับผิดชอบตอการบรรลุวัตถุประสงคเปาหมายอยางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการมุงเนนใหเยาวชนเปนคนดีคนเกงและอยูในสังคมไดอยางมี

ความสุข 
ขอบขายการบริหารสถานศึกษา 
 สมิธ  (Smith) และคนอ่ืน ๆ   ไดแบงการบริหารงานสถานศึกษาไว  6 งาน คือ 1) งานวิชาการ  

2) งานบุคลากร 3) งานกิจการนักเรียน  4) งานอาคารสถานที่ 5) งานธุรการและการเงินและ               

                                                           

 51เร่ืองเดียวกัน. 

 52สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

และสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพดี จํากัด, 2545), 29. 
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6) งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ไดทําการศึกษาดานการใชเวลาในการบริหารงาน และ

การใหความสําคัญของงานในสถานศึกษาแตละงานซ่ึงอยูในความรับผิดชอบของผูบริหาร โดยแยก

ออกเปน 7 ประเภท53 คือ 1) การบริหารงานวิชาการ คิดเปนรอยละ 40  2) งานบริหารบุคลากร  ไดแก  

ครู  อาจารยและเจาหนาที่  คิดเปนรอยละ 20  3) งานบริหารกิจการนักเรียน นักศึกษา คิดเปนรอยละ 

20  4) งานบริหารการเงินและงบประมาณ คิดเปนรอยละ 5  5) งานบริหารอาคารสถานที่  คิดเปน    

รอยละ 5  6) งานบริหารความสัมพันธกับชุมชน  คิดเปนรอยละ 5  7) งานบริหารทั่วไป คิดเปนรอยละ  5 

 แคมพเบลล  (Campbell)  ไดแบงงานบริหารสถานศึกษาออกเปน 6 ประการ54 คือ               

1) งานดานหลักสูตรและการสอน 2) งานการบริหารบุคลากรทางการสอน 3) งานบริการนักเรียน         

4) งานอาคารสถานที่  5) งานดานงบประมาณและงานธุรการและ 6) งานความสัมพันธกับชุมชน 

 คิมบรอคและนันเนอร่ี  (Kimbrough and Nunnery) ไดแบงงานการบริหารโรงเรียนออกเปน 8 

ประการ55 คือ   1) งานการพัฒนาองคกรและธํารงไวซึ่งองคกร 2) งานบริหารหลักสูตรและการสอน      

3) งานบริหารเศรษฐกิจการศึกษา  4) งานธุรการ  5) งานบริหารบุคคล  6) งานกิจการนักเรียน  7) งาน

สรางภาวะผูนําในดานความสัมพันธกับชุมชนและ 8) งานดานการประเมินผล  การวิจัยและสรางความ

เชื่อถือจากประชาชน 

 แรมเซเยอร  (Ramseyer)  และคนอ่ืน ๆ ไดสรุปขอบขายการบริหารงานไว 8 ประเภท56 ดังนี้   

1) งานพัฒนาการสอนและหลักการ 2) งานธุรการ การเงินและการบริการตาง ๆ ของโรงเรียน 3) งานเปน

ผูนําชุมชนที่ต้ังอยู  4) งานบุคคล  5) งานอาคารสถานที่  6) งานจัดการรถรับสงนักเรียน 7) งานจัดระบบ

บริหารโรงเรียนใหถูกตองและ 8) งานปกครองดูแลนักเรียน 

 พนัส  หันนาคินทร   ไดแบงขอบขายงานการบริหารโรงเรียนออกเปน  3  ฝาย  ดังนี้ 57 

 1. ฝายวิชาการ ไดแก การจัดการดานการเรียนสวนรวม เชน การจัดการสอน การจัดครูเขา

สอน การจัดหนังสือเรียนและอุปกรณการเรียน การดําเนินการวัดและประเมินผลการศึกษาแกผูปกครอง

และออกใบสําคัญรับรองการจบการศึกษาของนักเรียน 

                                                           

 53Edward W. Smith,  And Others, The Education’s Encyclopedia, 170. 

 54Ronald F. Campbell, Introduction to Education Administration (Boston :    

McGraw-Hill, 1975), 23. 

 55Ralph B. Kimbrough and Michael  Y. Nunnery, Education  Administration       

(New York : Macmillan, 1983), 164. 

   56John A. Ramseyer and  Others, Factor  Affecting  Educational  Administration 

(Ohio : Ohio  State  University, 1995), 18. 

 57พนัส หันนาคินทร, หลักการบริหารโรงเรียน (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2544), 42. 
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 2. ฝายธุรการ  ไดแก  การจัดการในเรื่องที่สนับสนุนใหงานตาง ๆ ของโรงเรียนดําเนินดวย

ความสะดวกเรียบรอย เชน งานสารบรรณ งานการเงิน งานทะเบียนและพัสดุ การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑให

หนวยงานตาง ๆ เปนตน 

 3. ฝายบริหารนักเรียน  ไดแก  งานชวยเหลือใหบริการแกนักเรียน ควบคุม ความประพฤติและ

ระเบียบวินัยของนักเรียน  การจัดเร่ืองอาหารกลางวัน  การจัดนันทนาการและการแนะแนวเบ้ืองตน 

 ประเสริฐ  เชษฐพันธ  ไดสรุปวาขอบขายภารกิจการบริหารโรงเรียน ประกอบดวย งานวิชาการ 

งานธุรการ งานบริหารบุคคล งานกิจการนักเรียนและงานสรางความสัมพันธกับชุมชน58 

              สรุปวา  งานการบริหารสถานศึกษาประกอบดวย 6 ดาน คือ ดานงานวิชาการ ดานงาน

บุคลากร  ดานงานกิจการนักเรียน  ดานงานธุรการการเงิน ดานงานอาคารสถานที่และดานงานสัมพันธ

ชุมชน  ในปจจุบันพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (พ.ศ.2545) มาตรา 

39 กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาเปน 4 ดานคือ ดาน

การบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารงาน

ทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา

โดยตรง59 

 จากการนําเสนอแนวคิดดานการบริหารการศึกษาในสถานศึกษา ดังกลาว จึงกอใหเกิดการ

ปรับบทบาทเพื่อสงเสริมใหเกิดนโยบายความรวมมือระหวางสถานศึกษาและองคคณะบุคคลใหเขมแข็ง 

สามารถกํากับ สนับสนุนสงเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตรฐาน

การศึกษาและสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการของชุมชน โดยกําหนดใหผู อํานวยการ

สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีบทบาทหนาที่ดังนี้ 
บทบาทหนาที่ของผูอํานวยการสถานศึกษา 
 1. อํานาจหนาที่ของผูอํานวยการสถานศึกษา พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  ไดกําหนดใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ

และมีอํานาจหนาที่ ดังนี้  1) บริหารกิจการของสถานศึกษาหรือสวนราชการใหเปนไปตามกฎหมาย 

กฎระเบียบขอบังคับของทางราชการและของสถานศึกษาหรือสวนราชการ รวมทั้งนโยบายและ

วัตถุประสงคของสถานศึกษา  2) ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแล

                                                           

 58ประเสริฐ  เชษฐพันธ, “การบริหารสถานศึกษา,” เอกสารประกอบการสอน ภาควิชาการ

บริหารการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542. (อัดสําเนา) 

 59สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟค, 

2546), 24. 
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บุคลากรการเงิน พัสดุ สถานที่และทรัพยสินอ่ืนของสถานศึกษาใหเปนระเบียบและขอบังคับของทาง

ราชการ  3) เปนตัวแทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดนิติกรรมสัญญาในราชการของ

สถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณที่ไดรับมอบหมาย  4) จัดทํารายงานประจําปเกี่ยวกับกิจการของ

สถานศึกษาหรือสวนราชการเพ่ือเสนอตอคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 5) อํานาจหนาที่ในการ

อนุมัติ ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบที่คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐานกําหนด 6) ปฏิบัติงานอ่ืน ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย อาทิ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผูอํานวยการ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนที่กระทรวงมอบหมาย  

 ตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร พ.ศ.2547 ไดกําหนด

อํานาจหนาที่ผูบริหารสถานศึกษา ดังนี้ 1) ควบคุม ดูแลใหการบริหารบุคคลในสถานศึกษาสอดคลองกบั

นโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาและอนุคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา

กําหนด 2) พิจารณาความดีความชอบของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา       

3) สงเสริมสนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาใหมีการพัฒนาอยาง

ตอเนื่อง 4) จัดทํามาตรฐานภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนออนุ

คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา 5) ประเมินผลการ

ปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อเสนอ อนุคณะกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา 
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 สืบเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 

38 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งไดมีอํานาจหนาที่ ปรากฏในกฎหมายท่ี

เกี่ยวของกฎหมายดวยกัน60 สรุปไดดังนี้ 1) บทบาทหนาที่ตาม มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ บัญญัติไววา ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของแตละ

สถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา 2) บทบาทอํานาจหนาที่

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ปรากฏตามมาตรา 26 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 สรุปไดดังนี้ 1) กํากับ ดูแลและการบริหารบุคคลในสถานศึกษา

ใหสอดคลองกับนโยบาย กฎระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการที่คณะกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา อนุคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอผูบริหาร

                                                           
60กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ       

พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ  (กรุงเทพฯ : องคกรรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546),    

86 - 87. 
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สถานศึกษา 2) เสนอจํานวนความตองการจํานวนและอัตรากําลังของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษา เพื่อเสนอตอ   อนุคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตอ

ผูบริหารสถานศึกษา 3) ใหขอคิดเห็นเก่ียวกับการบริหารบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษาในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา 4) ปฏิบัติหนาที่ที่กําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้หรือ

กฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของหรือตามที่อนุคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่

มอบหมาย61 
 

การบรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
 

              การปฏิรูปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 หนวยปฏิบัติการทางการศึกษา

สวนที่อยูใกลชิดกับผูเรียนมากที่สุดคือสถานศึกษา เพราะเปนหนวยที่ใหบริการการเรียนการสอนแก

ผูเรียนโดยตรง  เปนหนวยงานที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหกับนักเรียนโดยตรงและตองรับภารกิจใน

การบริหารจัดการศึกษาตามสาระในหมวด 4 หมวด 5 และหมวด  6 วาดวยแนวการจัดการศึกษา      

การบริหารและการจัดการศึกษาและมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษานั้นจะเห็นไดวา ภาระ

งานดานการจัดการศึกษาที่แทจริงเกือบทั้งหมดอยูที่โรงเรียนหรือสถานศึกษา ทําใหสถานศึกษาเปน

หนวยงานที่เรียกไดวามีบทบาทสําคัญมากที่สุด ในการบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวปฏิรูป

การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหมีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปยังคณะกรรมการ

และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ภารกิจของสถานศึกษา

ตามที่วิเคราะหไดจากพระราชบัญญัติแหงชาติเปนภารกิจที่ถือไดวาเปนภารกิจที่ใหมของสถานศึกษา

ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่แตกตางไปจากเดิมคือที่ไมเคยปรากฏมากอนสําหรับการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ภารกิจที่เปนแนวทางในการจัดการศึกษาที่สถานศึกษาตองดําเนินการใน         

2 ดาน 62ดังตอไปนี้  

1. ดานวิชาการ 

1.1 สถานศึกษาอาจจัดการศึกษาไดทัง้สามรูปแบบ (มาตรา 15) 

         1.2 เนนการปฏิรูปการเรียนรู  (มาตรา 22  มาตรา 23  มาตรา 24) 

         1.3 โรงเรียนตองประเมนิผลผูเรียนดวยวิธกีารแบบประเมินประสมประสาน (มาตรา  

26 วรรค 1)และใชวิธีการทีห่ลากหลายในการจัดสรรโอกาสเขาศึกษาในโรงเรียน (มาตรา 26 วรรค 2) 

                                                           
61เร่ืองเดียวกัน, 86 - 87. 
62อุทัย  บุญประเสริฐ  และจิราภรณ  จันทรสุพัฒน, รายงานการวิจัยเร่ืองภารกิจโครงสราง

และอัตรากําลังในสถานศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ : วีซีที                

คอมมิวนิเคช่ัน, 2545), 13. 
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        1.4 มีบทบาทโดยตรงในการจัดทําสาระหลักสูตร (มาตรา 27 วรรค1และ 2)   

               1.5 มีบทบาทโดยตรงในการเรียนรูและการพัฒนาของชุมชน  (มาตรา 29) 

   1.6 พัฒนากระบวนการเรียนการสอนทีม่ปีระสิทธิภาพและสงเสริมใหผูสอนสามารถ

วิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียนในแตละระดับการศึกษา 

  2. ดานบริหาร 

 2.1 ตองจัดระบบการประกันคุณภาพ  ใหเปนสวนของระบบบริหารของสถานศึกษา  

ที่ตองดําเนินอยางตอเนื่อง  โดยใหมีการจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัดหนวยงานท่ี

เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน (มาตรา 48) 

 2.2 ระดมทรัพยากรมาใชจัดการศึกษา (มาตรา 58) 

 2.3 ดูแลจัดการหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาได (มาตรา 59) 

 2.4 จัดใหมีระบบการตรวจสอบ  ติดตามและประเมินผล  การใชจายงบประมาณ   

ตามแนวการจดัการศึกษาและคุณภาพมาตรฐาน  (มาตรา 62)  

พิณสุดา สิริธรังศรี ไดศึกษาวิจัย การนําเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาของสํานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาและบทบาทหนาที่ของสถานศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติที่มี  9 หมวด ควรมีแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาในสถานศึกษา63 ที่สรุปไดดังนี้  

 1. สถานศึกษาควรมีบทบาทหลักเปนหนวยบริการทางการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการ

จําเปนของทองถิ่นและควรเปนหนวยนําสังคมของชุมชนนั้นโดยอาศัยกรอบนโยบายที่กําหนดใน

ระดับชาติเปนแนวทาง โดยไมควรกําหนดบทบาทใหเปนเพียงหนวยงานที่รองรับนโยบายเพียงอยาง

เดียว 

 2. สถานศึกษามีคุณภาพและศักยภาพเพียงพอที่จะดําเนินการตามวัตถุประสงคในการจัด

การศึกษาไดดวยตนเอง ดังนั้นจึงเปนหนาที่ของสถานศึกษาที่จะตองพัฒนาใหมีคุณภาพและศักยภาพ

เพียงพอที่จะดําเนินการไดดวยตนเองอยางมีคุณภาพ สถานศึกษาใดพัฒนาไมไดคุณภาพมาตรฐาน 

จําเปนตอง ยุบ รวมหรือแปรสภาพเปนแหลงบริการทางการศึกษาในรูปแบบอ่ืน 

 3. สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการสถานศึกษาภายใตกรอบนโยบายที่กําหนดไดดวย

ตนเอง ดังนั้น การตัดสินใจโดยสมบูรณในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ งานบริหารบุคคลและ

งานบริหารทั่วไปที่เปนสวนของสถานศึกษาจึงควรเบ็ดเสร็จอยูที่สถานศึกษา 

                                                           

 63พิณสุดา  สิริธรังศรี, “การนําเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา” (วิทยานิพนธครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2546), 48. 
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 4. สถานศึกษาทุกแหงมีหนาที่ประกันคุณภาพ ดังนั้นสถานศึกษาตองมีวิสัยทัศนและพันธกิจ 

เปาหมาย แผนการดําเนินงานและการปฏิบัติงานที่เปนไปตามเกณฑมาตรฐาน มีดัชนีชี้วัดคุณภาพที่

สามารถตรวจสอบและตองเปดเผยตอสาธารณชนทุกปการศึกษา 

 5. สถานศึกษามีการรวมพลังกันเพื่อการดําเนินงาน ดังนั้นการสรางเครือขายความรวมมือกับ

หนวยงานระหวางหนวยงาน องคกรและบุคคลท้ังภาครัฐและเอกชนและการรวมกลุมเครือขาย

สถานศึกษา จึงเปนแนวทางหลักในการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการเสริมเพิ่มพลังให

สถานศึกษาสามารถจัดบริการไดกวางขวางในหลายรูปแบบ 

 สรุปไดวาบทบาทหนาที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

พุทธศักราช 2542 มีเอกภาพในดานนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ มีอิสระในการกําหนด

ความตองการและดําเนินการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคลและ

บริหารทั่วไป โดยมีมาตรฐานและดัชนีชี้วัดคุณภาพสามารถประเมินและตรวจสอบได มีการระดม

ทรัพยากรจากแหลงตางๆ มาใชในการบริหารจัดการศึกษา โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหาร

จัดการสถานศึกษา ตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่

กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ กระจายอํานาจการจัดการศึกษา ใหสถานศึกษาโดยแบงเปน 4 ดานคือ 

ดานการบริหารงานวิชาการ ดานการบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการ

บริหารงานทั่วไป64
 

ดานงานบริหารวิชาการ 
 มิลเลอร  (Miller) กลาววา ขอบขายของงานวิชาการประกอบดวย การจัดโปรแกรมการสอน 

การปฏิบัติตามโปรแกรมการสอน การติดตามการเรียนการสอน และการจัดบริการการเรียนการสอน65 

 แฟเบอร  และเชียรรอน  (Faber and Shearron) ไดกําหนดโดยการแบงขอบขายงานวิชาการ

ออกเปน 6 ดานคือ การจัดวัตถุประสงคของหลักสูตร การจัดเนื้อหาของหลักสูตร การนําหลักสูตรไปใช  

การจัดอุปกรณการสอน การนิเทศการสอนและการสงเสริมครูประจําการ66 

 เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni) และคนอ่ืน ๆ ใหความเห็นวาขอบขายการบริหารงานวิชาการ 

ไดแก การต้ังปรัชญาการศึกษาและต้ังวัตถุประสงคในการบริหารงานเพื่อใหบรรลุปรัชญาการศึกษานั้น 

                                                           

 64สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟค, 2546), 24. 

 65สํานักงานเลขาธิการคุรุสภา, รายงานการวิจัยการพัฒนาเกณฑมาตรฐานสําหรับผูบริหาร

การศึกษา (กรุงเทพฯ : คุรุสภา, 2542), 4. 

 66F. Faber and  Shearron  F. Gilvert, Elementary  School  Administration : Theory  

and  Practice (New  York : Holt  Rinehart  and  Winston,1970), 212. 
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โดยจัดทําโครงการเพ่ือใหบริหารตามวัตถุประสงคที่ตองการและจัดใหมีการประเมินผลหลักสูตรการ

เรียนการสอนอยางสมํ่าเสมอ สรางบรรยากาศในโรงเรียนเพื่อพรอมรับการเปล่ียนแปลง อํานวยการ

จัดหาวัสดุในการเรียนการสอนพอใหเพียงกับความตองการ67 

 กิติมา  ปรีดีดิลก  ไดกําหนดขอบขายงานวิชาการไว  6 ประการคือ แผนการปฏิบัติงานดาน

วิชาการ หลักสูตรและการสอน การจัดการเรียนการสอน ส่ือการสอน การปรับปรุงการเรียนการสอนและ

การวัดผลประเมินผล68 

 ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน กลาววา ความสําเร็จของสถานศึกษาอยูที่การบริหารงานวิชาการ  

ซึ่งงานวิชาการมีขอบขายกวางขวางในดานหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยทั่วไปสถานศึกษาไมวา

จะดานอาชีวศึกษาหรือดานอ่ืน ในแตละระดับนั้นจะมีหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาที่ใชรวมกัน  

โดยทั่วไปหลักสูตรที่จัดโดยสวนกลางขอบขายของงานดานวิชาการจะครอบคลุมต้ังแต การวางแผน

เกี่ยวกับงานวิชาการ  การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดบริการการสอนและการจดัการ

วัดและประเมินผล  รวมทั้งการติดตามผล69 

 กมล  ภูประเสริฐ  ไดกําหนดขอบขายงานวิชาการไว  9  ประการคือ การบริหารหลักสูตร        

การบริหารการเรียนการสอน การบริหารประเมินผลการเรียน การบริหาร การนิเทศภายในโรงเรียน     

การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ การบริหารการวิจัยและพัฒนา การบริหารโครงการวิชาการ  

การบริหารระบบขอมูลและสารสนเทศและการบริหารงานประเมินผลงานทางวิชาการ70 โดย

ประกอบดวยงานตอไปนี้ 

1. การบริหารหลักสูตร ไดแก การจัดใหมีการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

 1.1 การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางระดับประเทศ ที่ไดกําหนดเก่ียวกับมาตรฐานการ

เรียนรูและสาระการเรียนรูโดยการจัดเปนกลุม ๆ ไว เชน กลุมสาระการเรียนรูภาษาไทย กลุมสาระการ

เรียนรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เปนตน 

                                                           

 67Thomas J. Sergiovanni and Others, Educational Governance and  Administration 

(Englewood  Cliff, New  Jersey : Prentice-Hall,1987), 267 - 268. 

 68กิตติมา  ปรีดิลก, การบริหารและนิเทศการศึกษาเบ้ืองตน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษร

พิพัฒน, 2532), 58. 

 69ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน,  การบริหารงานวิชาการ (กรุงเทพฯ : ศูนยส่ือเสริมกรุงเทพ

,2544), 25. 

 70กมล  ภูประเสริฐ, การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด

เสริมสิน พรีเพรส ซิสเท็ม, 2545), 9 -17. 
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 การวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางน้ีมีประโยชนตอสถานศึกษาตรงที่ชวยใหบุคลากรของ

สถานศึกษาไดศึกษาหลักสูตรแกนกลางโดยละเอียด เพื่อการจัดทํามาตรฐานการเรียนรูและสาระการ

เรียนรูรายปและรายภาคเรียนตอไป นอกจากนี้จะชวยใหเกิดแนวคิดวาสถานศึกษาจะมีแนวในการจัดทํา

มาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูที่เหมาะสมกับชุมชนและทองถิ่นของตนในสวนใดบาง 

 1.2 การกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูในสวนที่ เกี่ยวของกับ

สภาพแวดลอม ทรัพยากร สภาพการดํารงชีวิตและปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับชุมชนและทองถิ่น

โดยตรง แตเนื่องจากมาตรฐานการเรียนรูในหลักสูตรแกนกลางจะเขียนไวครอบคลุมคอนขางมาก ถา

สถานศึกษาเห็นวามาตรฐานการเรียนรูมีอยูแลว ก็อาจกําหนดเฉพาะสาระการเรียนรูเฉพาะทองถิ่นที่

จําแนกตามชวงช้ัน 

 1.3 การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา เปนการนําผลงานในขอ 1.1 และขอ 1.2 มาจัดทํา

เปนหลักสูตรสถานศึกษา โดยการกําหนดมาตรฐานการเรียนรู และสาระการเรียนรูเปนรายป 

กําหนดเวลาเรียนใหเหมาะสม สําหรับระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 3 สวนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 จะตองกําหนดมาตรฐานการเรียนรูและสาระการเรียนรูเปนรายภาคและกําหนด

หนวยกิตใหเหมาะสม 

  1.4 การจัดทําหนวยการเรียนรู โดยเฉพาะในระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 1 ถึง

มัธยมศึกษาปที่ 3 ตองนําเอกสารสาระการเรียนรูตามขอ 1.3 ที่เก่ียวเนื่องกันมาบูรณาการเปนหนวยการ

เรียนรูยอย ๆ เพื่อสะดวกแกการจัดการเรียนการสอนที่สัมพันธกัน แตละหนวยการเรียนรูจะประกอบดวย

มาตรฐานการเรียนรู สาระการเรียนรูและเวลาเรียน ซึ่งเมื่อรวมทุกหนวยเขาดวยกันจะสมบูรณตาม

หลักสูตรที่กําหนดไวเปนรายภาคหรือรายป แตในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 ตองทําเปนรายวิชา 

นอกจากนั้นยังตองดําเนินงานอ่ืน ๆ ตามที่กําหนดดวย 

              2. การบริหารการเรียนการสอน ไดแก การจัดใหมีการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

  2.1 การรวบรวม วิเคราะหและกําหนดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหนวย

การเรียนรูที่กําหนดไว โดยคํานึงถึงกิจกรรมการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับหนวยการเรียนรูที่กําหนดไว 

โดยคํานึงถึงกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ไดแก กิจกรรมที่เนนการใหผูเรียนไดปฏิบัติจริง การให

ผูเรียนไดสรางความรู ความเขาใจ จากการสอบถาม จากการอาน จากการคนควาจากแหลงความรูตาง 

ๆ เพื่อนํามาสรุปเปนความรูและความเขาใจของตน การใหผูเรียนไดปฏิบัติงาน ปฏิบัติการทดลองเพื่อให

เรียนรูเกี่ยวกับทักษะกระบวนการและสรุปผลงานของตน การใหผูเรียนไดคิดวิเคราะห คิดสังเคราะห คิด

อยางมีเหตุผล ในขณะเดียวกันก็ตองคํานึงถึงการเสริมสรางคุณลักษณะที่พึงประสงคทางดานคานิยม 

คุณธรรมจริยธรรมควบคูไปดวย ส่ิงตาง ๆ ที่กลาวนี้ ลวนแตเปนความตองการในการปฏิรูปการศึกษา

ทั้งส้ิน 
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 2.2 การกําหนด การเตรียมการและการจัดหาส่ือการเรียนการสอน อุปกรณเคร่ืองใชที่

สอดคลองกับกิจกรรมการเรียนการสอน เม่ือกิจกรรมการเรียนการสอนเนนใหผูเรียนปฏิบัติส่ิงตาง ๆ     

ส่ือและอุปกรณก็จะเปนส่ิงที่นักเรียนใชปฏิบัติ เชน หนังสือคนควาที่จัดมาใหในการสอนแตละหนวยการ

เรียนรู การเตรียมหองปฏิบัติการตาง ๆ การเตรียมข้ันตอนการปฏิบัติที่จะชวยพัฒนาความคิด การเตรียม

คําถามที่จะใชกระตุนความคิด ส่ือการเรียนการสอนที่มีอยูมากจากการจัดหา รวบรวมและสะสมมา

ตลอด จึงควรมีการสํารวจส่ิงที่มีอยูแลวกอนที่จะเตรียมการจัดหาส่ิงที่ยังขาดแคลนตามกําลังของ

สถานศึกษาตอไป ทั้งนี้ควรเนนส่ือที่มีในทองถิ่นกอน 

 2.3 การกําหนดวิธีการประเมินผลการเรียนในแตละหนวยการเรียนรูหรือรายวิชาตาม

แนวคิดในปจจุบันตองการใหมีการประเมินผลการเรียนตามสภาพจริง ซึ่งเปนการประเมินที่สอดคลอง

กับจุดเนนของกิจกรรมการเรียนการสอน เม่ือใหผูเรียนคนควา ทดลอง ปฏิบัติในส่ิงตาง ๆ ก็ควรประเมิน

จากการปฏิบัติและผลงานที่เกิดข้ึน ซึ่งอาจแตกตางกันไปสําหรับผูเรียนแตละคน ไมสามารถประเมินโดย

การใชแบบทดสอบในทุก ๆ เร่ือง เหมือนแตกอน ประกอบกับแตละหนวยการเรียนรูรายวิชามีการกําหนด

มาตรฐานการเรียนรูไวแลว การประเมินจึงสอดคลองกับมาตรฐานการเรียนรูนั้น ๆ ดวย 

 2.4 การจัดทําแผนการสอนหรือแผนการจัดการเรียนรูของผูสอนแตละคน ในระดับชั้น

ประถมศึกษาปที่ 1 ถึง มัธยมศึกษาปที่ 3 ตามหลักสูตรสถานศึกษา จัดเปนหนวยการเรียนรู ที่มีลักษณะ

ของการบูรณาการอยูแลว ดังนั้นผูสอนแตละคนสามารถนําเอาผลงานจากขอ 2.1 – 2.3 มาใชในการ

จัดทําแผนการสอนเชิงบูรณาการไดโดยตรง สวนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 4 – 6 จัดทําแผนการสอนเปน

รายวิชา 

 2.5 การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแผนการ

สอน หรือแผนการจัดเรียนรู โดยการเยี่ยมชั้นเรียน หรือการประชุมปรึกษาหารือกันเปนระยะ 

 2.6 การรวมมือแกปญหาที่เกิดข้ึนระหวางการเรียนการสอนโดยการนิเทศภายในการ

พัฒนาบุคลากร การสงเสริมดานส่ือการเรียนการสอนและการแสวงหาความชวยเหลือจากแหลง

ภายนอกสถานศึกษา 

          3. การบริหารการประเมินผลการเรียน ไดแก การจัดใหมีการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

 3.1 การวิเคราะหมาตรฐานการเรียนรูของหนวยการเรียนรู รายวิชาและกิจกรรมการ

เรียนการสอน รวมทั้งการรวมกิจกรรมพัฒนาผูเรียน เพื่อการพิจารณาในการเตรียมการข้ันตอไป ทั้งนี้

ตองคํานึงถึงตัวบงชี้ที่กําหนดในมาตรฐานการเรียนรูดวย 

 3.2 การกําหนดวิธีการและสรางเคร่ืองมือที่จะใชในการวัดและประเมินผลการเรียนรู 

และการเตรียมการในการสรางเคร่ืองมือและกําหนดวิธีการที่เปนระบบในข้ันนี้ควรกําหนดชวงเวลาใน

การประเมินผลการเรียนรูระหวางดําเนินการสอน การประเมินปลายภาคเรียนและปลายปดวยเพื่อ
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สะดวกในการสังเกตการณปฏิบัติงานของผูเรียนและรวบรวมผลงานของผูเรียนเปนระยะ ๆ เพื่อแสดงถึง

ความกาวหนาหรือพัฒนาการของผูเรียนแตละคน 

 3.3 การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการประเมินผลการเรียนตามวิธีการและเคร่ืองมือ

ที่ไดกําหนดไว รวมทั้งการดูแลใหมีการบันทึกผลการเรียนการสอน การบันทึก การสังเกตและ            

การรวบรวมผลงานของนักเรียนตามชวงเวลาที่กําหนดไวอยางสม่ําเสมอ 

 3.4 การจัดทําหลักฐานการศึกษาที่กระทรวง กรม หนวยงานตนสังกัดไดกําหนดไว 

 3.5 การนําผลการประเมินไปใชในการแกไขขอบกพรองของผูเรียนแตละคนอยาง

สม่ําเสมอ ซึ่งเปนหลักการสําคัญของการประเมินที่ตองการใชผลการประเมินเพื่อการพัฒนาไมใชเพื่อ

การตัดสินการสอบไดหรือตก ของผูเรียนแตอยางใด 

 3.6 การกําหนดรูปแบบระยะเวลาการรายงานผลการเรียนรู การรายงานผูปกครอง

ระหวางปและการรายงานผลของสถานศึกษาปลายปตอสาธารณชนและหนวยงานตนสังกัด 

           4. การบริหารการนิเทศภายในสถานศึกษา ไดแก การจัดใหมีการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

 4.1 การทําความเขาใจเกี่ยวกับการนิเทศภายในที่มีหลักการใหบุคลากรทุกคนรวมกัน

รับผิดชอบในการนําสถานศึกษาไปสูมาตรฐานการศึกษารวมกัน ทุกคนจึงตองรวมกันคิด รวมกันทํา 

เพื่อใหสถานศึกษาสามารถพึ่งตนเองไดในทางวิชาการ แตละคนเปนผูนิเทศและเปนผูรับการนิเทศตาม

ความสามารถเฉพาะตัวในแตละดาน 

 4.2 การกําหนดวิธีการและระยะเวลาการนิเทศภายใน วิธีการที่จะนําไปใชควรเปน

วิธีการที่มี ลักษณะเปนกัลยาณมิตรตอกัน  เชน  การแลกเปล่ียนประสบการณและความคิด                 

การแลกเปล่ียนความรูความเขาใจจากการอาน การคนควา การไดไปประชุมอบรม สัมมนาปฏิบัติการใน

ระดับตาง ๆ การสาธิตรูปแบบการสอนเพื่อชวยกันคนหาขอบกพรอง และปรับปรุงใหเปนรูปแบบของ

สถานศึกษารวมกัน การประชุมระดมสมองที่ไมตองมีการวิพากษวิจารณกันโดยตรง เปนตน 

 4.3 การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการดําเนินการนิเทศภายในอยางสม่ําเสมอ 

 4.4 การรวมกันแกไขปญหาที่เกิดข้ึน โดยถือเปนปญหาของสถานศึกษา 

           5. การบริหารเพื่อพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ ไดแก การดําเนินงานดังตอไปนี้ 

 5.1 การวิเคราะหปญหารวมกันเกี่ยวกับความรูความสามารถของบุคลากรใน

สถานศึกษา โดยรวบรวมอุปสรรคขอขัดของจากการบริหารในทุก ๆ เร่ืองมาพิจารณาเพื่อหาขอสรุปวา 

ความรูความสามารถของบุคลากรดานใดที่สถานศึกษาสามารถชวยแกปญหาไดเอง ดานใดที่คิดวาตอง

พึ่งพาจากบุคคลภายนอก 

  5.2 การกําหนดชวงเวลาของการพัฒนาบุคลากรเปนระยะ ๆ ซึ่งควรกระทําอยาง

สม่ําเสมอ เพื่อสงเสริมศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความรูความสามารถที่จะพัฒนา
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คุณภาพการศึกษารวมกันได รวมทั้งการจัดสงบุคลากรไปรับการอบรม ประชุมสัมมนาและปฏิบัติการ ที่

หนวยงานภายนอกเปนผูจัด 

 5.3 การควบคุมใหการดําเนินงานพัฒนาบุคลากรเปนไปตามที่ไดกําหนดไว 

             6. การบริหารการวิจัยและพัฒนา ไดแก การจัดใหมีการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

 6.1 การทําความเขาใจและการสงเสริมใหมีการวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนรู

ของผูเรียน ผูสอนแตละคนควรทําการวิจัยในชั้นเรียน โดยเร่ิมจากประเด็นปญหาการเรียนการสอน ซึ่ง

ผูสอนเห็นวาควรมีการทดลองรูปแบบการสอนที่คิดวาจะไดผลดีกวาเดิมหรือทําการทดลองการใชส่ือการ

เรียนการสอนที่ผูสอนดัดแปลง ปรับปรุงหรือคิดคนข้ึนใหม เพื่อตรวจสอบวาส่ิงที่ตนคิดข้ึนมานั้น 

สามารถใชพัฒนาการเรียนรูของผูเรียนทําใหคุณภาพการศึกษาบรรลุมาตรฐานการเรียนรูไดจริงหรือไม 

ซึ่งเปนการฝกการทํางานเปนระบบโดยอาศัยกระบวนการวิจัย โดยไมจําเปนตองเปนการวิจัยเต็มรูปแบบ

ดังที่นักวิจัยหรือนักศึกษาระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอก 

 6.2 การรวมกันกําหนดประเด็นปญหาที่เปนขอขัดของรวมกันในสถานศึกษาหรือเปน

ประเด็นที่ควรพัฒนารวมกันในสถานศึกษาเพื่อการวิจัยในภาพรวมของสถานศึกษา 

 6.3 การควบคุมดูแลและสงเสริมการดําเนินการวิจัยที่ไดกําหนดไว 

              7. การบริหารโครงการทางวิชาการอื่น ๆ ไดแก งานวิชาการในทุกงาน ที่สามารถจัดทํา

โครงการทางวิชาการได เชน โครงการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โครงการการบริหารการเรียนการสอน 

โครงการประเมินผลการเรียน  ในหัวขอนี้จึงหมายความเฉพาะโครงการที่นอกเหนือจากงานที่กลาวแลว

ในขอ 1 - 6 และขอ 8 - 9 เชนโครงการที่เกี่ยวกับกิจกรรมสงเสริมทางวิชาการของผูเรียน โครงการ

ประชาธิปไตยในโรงเรียนที่เปนกิจกรรมรวมของโรงเรียน โครงการแขงขันความสามารถทางความคิดของ

ผูเรียน เปนตน การบริหารโครงการทางวิชาการ ไดแก การจัดใหมีการดําเนินงานดังตอไปนี้ 

 7.1 การกําหนดหัวขอขอเร่ืองทางวิชาการที่เปนการสนับสนุนงานหลักที่กลาวในหัวขอ

อ่ืน ๆ และที่คาดวาจะเปนเร่ืองที่สงผลใหงานหลักนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน 

 7.2 การกําหนดวิธีดําเนินการและระยะเวลาที่จะดําเนินการใหเหมาะสมกับการพัฒนา

ผูเรียน 

 7.3 การควบคุมและสงเสริมใหมีการดําเนินงานตามที่กําหนดในขอ 7.1 และขอ 7.2 

 8. การบริหารระบบขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการ ไดแก การจัดใหมีการดําเนินงาน

ดังตอไปนี้ 

 8.1 การกําหนดขอมูลและสารสนเทศทางวิชาการของงานบริหารตองจัดเก็บรวมกัน

ตลอดภาคเรียนและปการศึกษา เพื่อมิใหเกิดการละเลยหรือละทิ้งขอมูลและสารสนเทศที่มีความสําคัญ

ตอการพิจารณาและตัดสินใจในการดําเนินงานทางวิชาการ ระบบขอมูลและสารสนเทศจะเกี่ยวของกับ

การบริหารงานวิชาการ ต้ังแตขอ 1 ถึง  7 และขอ 9 
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 8.2 การกําหนดเวลาในการรวบรวมขอมูลและสารสนเทศตามชวงการดําเนินงานแตละ

งานใหเหมาะสม 

 8.3 การควบคุมดูแลและสงเสริมการจัดเก็บขอมูลและสารสนเทศใหตรงกับส่ิงที่กําหนด

และชวงเวลาตามขอ 8.1 และขอ 8.2 

 8.4 การนําขอมูลและสารสนเทศไปใชประกอบการดําเนินงานในขออ่ืนๆใชประกอบการ

ประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษาในขอ 9 และใชในการวางแผนเชิงกลยุทธของสถานศึกษา

ตอไป 

            9. การบริหารการประเมินผลงานทางวิชาการของสถานศึกษา ไดแก การจัดใหมีการ

ดําเนินงานดังตอไปนี้ 

 9.1 การกําหนดหัวขอประเมินผลงานจากงานที่กลาวแลวในขอ 1 ถึง 8 ขางตนโดย

คํานึงถึงการประเมินกอนการดําเนินงาน การประเมินระหวางการดําเนินงาน และการประเมินผลหลัง

การดําเนินงาน 

 9.2 การกําหนดวิธีการและเคร่ืองมือในการประเมิน รวมทั้งการจัดเตรียมในเร่ือง

ดังกลาวและการกําหนดชวงเวลา เพื่อใหสามารถประเมินระหวางการดําเนินงานได 

 9.3 การควบคุมดูแลและสงเสริมใหมีการดําเนินการประเมินตามที่กําหนดในขอ 9.1 

และขอ 9.2 

 9.4 การสรุปผลและเขียนรายงานประจําป เพื่อรายงานตอสาธารณะและตอหนวยงาน

ตนสังกัด รายงานสวนนี้จะนําไปรวมกับการประเมินผลงานดานอ่ืน ๆ ของสถานศึกษาเปนรายงานฉบับ

สมบูรณ 

การบริหารงานวิชาการจึงเปนงานหลัก สวนการบริหารงานอ่ืน ๆ ที่เหลือจัดเปนการบริหารงาน

รอง ที่ชวยใหงานหลักมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน แตละงานมีความสัมพันธเกี่ยวเนื่องซึ่ง

กันและกันโดยเฉพาะการบริหารงานดานวิชาการ ที่ตองคํานึงถึงเปาหมายสูงสุดของงานที่มีจุดมุงหมาย

อยูที่การพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ     

             การบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา จึงเปนภารกิจหลักตามที่พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  พ.ศ.2542  ที่มุงเนนกระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุดดวย

เจตนารมณที่ตองการใหสถานศึกษาดําเนินการจัดการศึกษาไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลอง

กับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนทองถิ่น โดยการมีสวนรวมจากผูไดรับประโยชนทุกฝาย  

ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถพัฒนา

หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจน การวัดผล ประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา
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คุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่น ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ ตามหลักการจัดการศึกษา         

ข้ันพื้นฐานที่มีวัตถุประสงค71 ดังตอไปนี้ 

 1. เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานวิชาการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็วและสอดคลองกับ

ความตองการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชนและทองถิ่น 

 2. เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาไดมาตรฐานและมีคุณภาพ 

สอดคลองกับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพัฒนาตนเองและ

การประเมินจากหนวยงานภายนอก 

 3. เพื่อใหสถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู ตลอดจนจัดปจจัยเกื้อหนุน    

การพัฒนาการเรียนรูที่สนองตามความตองการของผูเรียน ชุมชนและทองถิ่น โดยยึดผูเรียนเปนสาํคัญได

อยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

 4. เพื่อใหสถานศึกษาไดมีการประสานความรวมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ       

สถานศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืน ๆ อยางกวางขวาง 

 สรุปไดวา จุดมุงหมายของการบริหารงานวิชาการคือการมุงพัฒนาคุณภาพของนักเรียนให

เปนไปตามความคาดหวังคือเปนผูมีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ ประกอบดวยสติปญญา ความรู  

คุณธรรมจริยธรรมตลอดจนวัฒนธรรมในการดํารงชีวิต โดยสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข 

ภารกิจหลักของสถานศึกษา จึงเปนภารกิจที่ตองปฏิบัติงานใหสอดคลองตามขอกําหนดของแนวปฏิบัติ 

ขอบขาย หลักเกณฑ  ในการบริหารงานวิชาการเพื่อใหบรรลุผลวัตถุประสงคในทุกประการดังที่กลาวมา 

ดานการบริหารงบประมาณ 
 กระทรวงศึกษาธิการ เสนอแนวคิดวา การบริหารงานดานงบประมาณของสถานศึกษาควร

มุงเนนความเปนอิสระ ในการบริหารจัดการมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหาร

มุงเนนผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน

ของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผลให

เกิดคุณภาพที่ดีข้ึนตอผูเรียน72 

 การบริหารงานดานงบประมาณ มีความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน      

พ.ศ.254273 ใหความหมายของงบประมาณไววา งบประมาณ แปลวา ประมาณการรับและจาย คือ การ

                                                           

 71กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพองคกรรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2547), 34 - 38. 
72เร่ืองเดียวกัน, 39. 
73วัชรพงศ โกมุทธรรมวิบูลย , พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ : 

สํานักพิมพนานมีบุคส, 2542), 11. 
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แสดงรายรับและรายจาย แผนการใชจายทรัพยากรของรัฐในการดําเนินการใด ๆ เพื่อใหบรรลุ

วัตถุประสงคที่กําหนดไวในชวงระยะเวลาหนึ่ง สวนกระทรวงศึกษาธิการใหความหมายคําวา 

งบประมาณ หมายถึง เคร่ืองมือที่สําคัญในการทําใหภารกิจตาง ๆ ของรัฐบาลสามารถดําเนินการไปได

อยางตอเนื่อง โดยมีแผนงาน โครงการ ในการรองรับเพื่อการบริหารและพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการเมือง

ของประเทศและมีการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดใหนํามาใชใหเกิดประสิทธิภาพ สามารถรักษา

เสถียรภาพของรัฐบาลและประเทศชาติได74 

 สํานักงานปฏิรูปการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจสงผลใหกระบวนการตัดสินใจ

ในการบริหารระบบงบประมาณเปล่ียนจากระบบที่กํากับควบคุมและตัดสินใจโดยสวนกลางมาเปนการ

ดําเนินงานและตัดสินใจโดยผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูปฏิบัติที่ใกลชิดผูเรียนมากที่สุด จึง

จําเปนตองปรับเปล่ียนระบบงบประมาณใหสอดคลองกับโครงสรางการบริหารจัดการ โดยมีระบบ

งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (PBB) เปนระบบการบริหารงบประมาณโดยเนนใหสถานศึกษามีการ

บริหารงานเชิงระบบ โดยการรวมคิด รวมวิเคราะห รวมทํา มีการกําหนดเปาหมาย แผนกลยุทธ 

(strategic planning) การประเมินผลอยางเปนระบบและสามารถตรวจสอบ ติดตามประเมินผล มี

ประเด็นที่สําคัญดังนี้ 

 1. ผลผลิต คือ ผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานของหนวยงาน 

 2. ผลลัพธ คือ ผลประโยชนหรือผลกระทบที่ไดจากผลผลิตที่เกิดข้ึน 

 3. ความรับผิดชอบ ความโปรงใสและการรายงาน จะตองกําหนดผูรับผิดชอบตามภารกิจ 

หนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล ตองมีระบบขอมูลที่ถูกตอง โปรงใส

และสามารถเปดเผยและรายงานใหสาธารณชนทราบ 

 4. การมอบอํานาจการจัดทําและการบริหารงบประมาณ โดยใหหนวยปฏิบัติเปนผูจัดทํา

ประมาณการและความตองการงบประมาณภายใตหลักเกณฑและมาตรฐานเดียวกัน ในขณะที่ผู

พิจารณาและอนุมัติงบประมาณจะตองพิจารณาและจัดสรรไปตามหลักเกณฑที่กําหนด พรอมทั้ง

ติดตามประเมินผลจากเปาหมายและผลงานที่เกิดข้ึน 

                                                           
74กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานปลัดกระทรวง, การบริหารจัดการงบประมาณป, 2542 - 

2543 และสภาพความพรอมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในการรองรับการดําเนินการ

ตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินแบบมุงเนนผลงาน เอกสารประกอบการประชุมเร่ือง การบริหาร

จัดการงบประมาณป, 2542 - 2543 และสภาพความพรอมของหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

ในการรองรับการดําเนินการตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินแบบมุงเนนผลงาน, 12 มีนาคม 2542 

(ม.ป.ท.,2544), 7. 
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 5. การเพิ่มขอบเขตความครอบคลุมของงบประมาณ ใหครอบคลุมแหลงรายได อ่ืน

นอกเหนือจากงบประมาณ เชน เงินกู เงินชวยเหลือ รายไดหรือผลประโยชนของหนวยงาน เปนตน 

เพื่อใหการวางแผนการเงินโดยรวมของภาครัฐมีความสมบูรณและสามารถใชประโยชนในการวางแผน

การเงินและการคลังไดอยางถูกตองเหมาะสมยิ่งข้ึน 

 6. การจัดแผนงบประมาณรายจายลวงหนาระยะปานกลาง ผูบริหารเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษาจะตองจัดทําแผนงบประมาณรายจายลวงหนาที่แสดงถึงพันธกิจ เปาหมาย วัตถุประสงค 

ผลผลิต ผลลัพธและการวัดผลการดําเนินงาน ทั้งนี้โดยมีวัตถุประสงคในการเพิ่มประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลของการใชทรัพยากรโดยไมลดการควบคุมทางการเงิน 

 ตามหลักการ หนวยงานที่รับผิดชอบตองรายงานผลการดําเนินงานเพื่อการตรวจสอบเพ่ือ

แสดงความโปรงใสและความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได ประกอบดวย การรายงานผลการ

ดําเนินงาน รายงานดานการบริหารจัดการและรายงานดานการเงิน ซึ่งประกอบดวย งบกระแสเงินสด งบ

รายไดรายจายและงบดุลดวยระบบบัญชีตามเกณฑพึงรับพึงจาย 

 ทั้งนี้หนวยงานที่จะได รับการจัดสรรงบประมาณแบบวงเงินรวม  จะตองจัดทําระบบ

งบประมาณแบบมุงผลงาน พรอมกับการปรับปรุงความสามารถในการบริหารจัดการทางการเงินและ

การรายงานผลการดําเนินงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน 7 ประการไดแก 

 1. การวางแผนงบประมาณ (budget planning) การจัดการงบประมาณของประเทศที่มีอยู

อยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด โรงเรียนจําเปนตองดําเนินการในส่ิงที่เปนพันธกิจหลัก เพื่อตอบสนอง

ตอเปาหมายขององคกรและเปาหมายในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นส่ิงที่จําเปนตองดําเนินการเปนส่ิงแรก 

คือ การจัดทําแผนกลยุทธ เพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวและจะตองบอกได

วาผลผลิตและผลลัพธจากการดําเนินงานคืออะไร จะใชส่ิงใดเปนตัวช้ีวัดในการดําเนินงาน กลยุทธที่ได

จากการดําเนินการจัดทําแผนกลยุทธดังกลาว จะตองมาแปลงสูแผนการดําเนินงานหรือกลยุทธในการ

ปฏิบัติงาน พรอมจัดทํางบประมาณใชจายในแตละแผนงาน โครงการ ตามประเภทคาใชจายที่กําหนด

และครอบคลุมแหลงงบประมาณ รวมทั้งการประมาณการคาใชจายลวงหนาสําหรับการดําเนินงานอีก  

3 - 5 ปงบประมาณ เพื่อเปนการประกันไดวาหากสถานการณไมมีการเปล่ียนแปลงโรงเรียนจะสามารถ

ดําเนินกิจกรรมไดอยางตอเนื่องและทําใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

 2. การคํานวณตนทุนผลผลิต (output costing) การคํานวณตนทุนผลผลิต เปนส่ิงจําเปนอยาง

หนึ่งสําหรับการจัดทําและบริหารงบประมาณ ทั้งนี้เพราะตนทุนผลผลิตเปนตัวที่แสดงถึงราคาของ

ผลผลิตที่รัฐบาลจะตองซื้อจากหนวยงาน เปนตัวช้ีวัดอยางหนึ่งในการวัดประสิทธิภาพในการดําเนินงาน 

รวมถึงประโยชนในการพิจารณาทบทวนการดําเนินงานของโรงเรียนวา งานหรือโครงการ จะดําเนินการ

ตอไป หรือหยุดการดําเนินการ  หากการดําเนินงานไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดังนั้นโรงเรียน

จําเปนตองวางระบบในการคิดตนทุนผลผลิต เพื่อสามารถใชในการกําหนดราคาที่เหมาะสมและ
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สามารถแสดงผลไดรวดเร็ว เพื่อประโยชนในการควบคุมการดําเนินงานและการติดตามตรวจสอบ 

นอกจากนั้นจะตองมีระบบการบริหารตนทุนที่จะแสดงใหเห็นถึงประสิทธิภาพ ในการดําเนินงาน 

 3. การจัดระบบการจัดซ้ือจัดจาง (procurement management) กระบวนการจัดซ้ือจัดจาง

เปนส่ิงสําคัญอยางหนึ่ง ที่กอใหเกิดการประหยัดในการใชจายงบประมาณแผนดินและจะมีผลกระทบ

โดยตรงตอตนทุนของการผลิต กระบวนการจัดซ้ือจัดจางที่ดี ตองโปรงใส ยุติธรรมและตรวจสอบได จะ

ชวยลดการสูญเสียเงินงบประมาณ ดังนั้นโรงเรียนจะตองจัดระบบการจัดซ้ือจัดจางที่ดี มีแผนในการ

จัดซื้อจัดจางที่จะบงบอกวาจะจัดซื้อจัดจางพัสดุชนิดไหน จํานวนเทาใด ในเวลาใด และจัดซื้อจัดจาง 

อยางไร เพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยากรที่ใชในการดําเนินงานไดทันเวลา มีปริมาณคุณภาพ มีราคาที่เหมาะสม

และมีประโยชนในการใช โรงเรียนควรมีการสรางความรู ความเขาใจและทักษะในการบริหารงานของ

บุคลากรดานการเงิน ตลอดทั้งการพัฒนาดานอุปกรณและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออํานวยความ

สะดวกในการบริหารงาน  ปจจุบันระบบการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐไดดําเนินการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส 

(e-procurement) ซึ่งเปนระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการใหบริการจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ เชน การตกลง

ราคา การสอบราคา การประกวดราคาและการจัดซ้ือรวมแบบออนไลน (online) รวมถึงการลงทะเบียน

บริษัทผูขาย การทํา e-catalog และกระบวนการจัดซ้ือที่เปน web based application เพื่อใหระบบ

จัดซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

              4. การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ (financial management and budgeting 

control) การบริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ เปนเคร่ืองมือในการบริหารงบประมาณของ

โรงเรียน ที่กอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้จะตองมีมาตรฐานในการควบคุมงบประมาณ 

รวมถึงกําหนดความรับผิดชอบในเรื่องการบัญชีและการเงิน โดยมีแนวทางในการดําเนินงาน 3 

กระบวนการ คือ 1) การบริหารทางการเงิน ผูบริหารควรใหความสําคัญในการสงเสริมสนับสนุนในการ

วิเคราะหสถานภาพโรงเรียน รวมทั้งการนิเทศติดตามแผนงานหรือโครงการใหสอดคลองกับวิสัยทัศน 

พันธกิจและเปาประสงคของโรงเรียน 2) ระบบบัญชีและการควบคุมบัญชี ตองแสดงถึงรายการที่จําเปน

เหมาะสม เพื่อประโยชนในการควบคุมงบประมาณและคํานวณตนทุนตอหนวยสําหรับการรายงานผล 

การดําเนินงานรวมถึงมีระบบการอนุมัติ ตรวจสอบและการบันทึกเพื่อใชจายงบประมาณ 3) การควบคุม

งบประมาณจะตองมีมาตรฐานในการควบคุมงบประมาณและการกําหนดความรับผิดชอบในเร่ืองบัญชี

และการเงิน 

              5. การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน (financial and performance reporting) 

การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงานเปนสวนหนึ่งของกระบวนการติดตามและประเมินผล เปน

การแสดงความโปรงใสของการใชจายเงิน ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานและเปน

เคร่ืองมือที่ใชกํากับการดําเนินงานของโรงเรียน เพื่อบงชี้ถึงผลการดําเนินงานการใชจายในแตละ

ชวงเวลา โรงเรียนตองทํารายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน คือ การรายงานทางการเงนิ เปนการ
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เสนอขอมูลทางการเงินของโรงเรียน เพื่อแสดงฐานะทางการเงินของโรงเรียนใหหนวยงานภายนอกได

รับทราบและการรายงานผลการดําเนินงาน ซึ่งโรงเรียนตองรายงานผลเปน 2 สวน คือ การรายงาน

ติดตามผลงบประมาณและการประเมินผลแผนงานหรือโครงการ 

              6. การบริหารสินทรัพย (asset management) สินทรัพยนับเปนปจจัยที่สําคัญยิ่งในการ

ดําเนินงานของโรงเรียน หากโรงเรียนใชสินทรัพยไมคุมคา หรือไมมีประสิทธิภาพก็จะเปนผลใหตนทุนใน

การดําเนินการสูงกวาที่ควรจะเปน สาเหตุทั่วไปของการสิ้นเปลืองงบประมาณอันเนื่องมาจากการใช

สินทรัพย ไดแก ไมมีการบํารุงรักษาสินทรัพย ความสูญเสีย การจัดซื้อสินทรัพยใหมในขณะที่สินทรัพย

เดิมยังสามารถใชงานได การขาดความชัดเจนในกฎระเบียบ ในการขายสินทรัพยเดิมที่กอใหเกิดผลผลิต 

รวมถึงการขาดการบริหารสินทรัพยที่มีอยูใหบังเกิดประโยชนสูงสุด โรงเรียนตองมีการบริหารสินทรัพย

อยางมีประสิทธิภาพ นั่นคือ มีการจัดหาและใชประโยชนจากสินทรัพยอยางคุมคาทั้งนี้ผูบริหารโรงเรียน

ควรตระหนักในการบริหารสินทรัพย ตลอดทั้งการมอบหมายหนาที่ ภารกิจของ ครู อาจารย การวางแผน

ลวงหนาตามแนวปฏิบัติในการบริหารสินทรัพย โรงเรียนควรมีการวางแผนกําหนดความตองการของ

สินทรัพย การจัดการเพื่อใหไดมาซึ่งสินทรัพย วิธีการใชสินทรัพยใหเกิดประโยชนสูงสุด การบํารุงรักษา 

การซอมแซมสินทรัพย การจําหนายสินทรัพยและการจัดหาแทน 

              7. การตรวจสอบภายใน (internal audit) ระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน เปนการลด

บทบาทของหนวยงานสวนกลาง ทําใหโรงเรียนมีความคลองตัวในการบริหารงบประมาณ แตอาจสงผล

ใหมีการใชงบประมาณอยางไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการตรวจสอบภายในจึงถือเปนกลไกที่สําคัญใน

การควบคุมการใชงบประมาณและเปนพื้นฐานในการวางแผน ตัดสินใจ ควบคุมและติดตามผลการ

ดําเนินงานของผูบริหารโรงเรียน ทั้งนี้มีการตรวจสอบอยู 4 ลักษณะ คือ การตรวจสอบทางการเงิน การ

ตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมาย การตรวจสอบภายในโรงเรียน โรงเรียนควรจัดใหการตรวจสอบ

ภายในเปนสวนหนึ่งของการบริหารจัดการ โดยการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบภายใน เพื่อ

ตรวจสอบใหคําปรึกษาและรายงานผลการดําเนินงานโรงเรียน 

 ผูบริหารจะตองมีสวนรวมรับผิดชอบตอการบริหารงบประมาณตลอดจนการจัดการทรัพยากร

ใหเกิดความคุมคา ประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนและสังคมสวนรวม โดยสํานักปฏิรูป

การศึกษา75 ไดกําหนดหลักการไวดังนี้  

 1. หลักการกระจายอํานาจไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา เพื่อใหผูบริหารมีอิสระ

และความคลองตัวในการตัดสินใจ และบริหารจัดการทรัพยากรของสถานศึกษาเพื่อจัดการศึกษาทีส่นอง

ตอความตองการของผูเรียน 

                                                           
75สํานักปฏิรูปการศึกษา, รางขอเสนอแนะทางการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2545), 52. 
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 2. หลักความโปรงใสและความรับผิดชอบที่สามารถตรวจสอบได เพื่อใหผูบริหารแสดงถึง

กระบวนการปฏิบัติงานที่โปรงใส สุจริตและพรอมที่จะไดรับการตรวจสอบจากผูที่เกี่ยวของ 

 3. หลักประสิทธิภาพและประสิทธิผล ภายใตเงื่อนไขของทรัพยากรที่มีจํากัด ผูบริหารเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษาจะตองพิจารณาและตัดสินใจเลือกใชทรัพยากรอยางประหยัดใหเกิดความ

คุมคาและบรรลุตามวัตถุประสงคของเปาหมายและภารกิจ ซึ่งจะตองวิเคราะหความเปนไปไดของ

แผนงานโครงการ เพื่อตัดสินใจเลือกโครงการที่เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ภายใตเปาหมาย 

ผลผลิตและผลลัพธที่ชัดเจน สามารถวัดและประเมินได 

 ธงชัย สันติวงษ กลาววา การบริหารงานดานงบประมาณ ไดแก แผนท่ีการดําเนินงาน            

ที่ประกอบดวยขอความซ่ึงคาดหมายผลลัพธที่คิดไวลวงหนาและแสดงออกมาเปนตัวเลข บางคร้ัง

งบประมาณ อาจเรียกไดอีกอยางหนึ่งวา แผนงานที่เปนตัวเลข งบประมาณอาจแสดงออกมาในรูปของ

ตัวเงิน จํานวนชั่วโมงในการทํางาน จํานวนผลผลิตภัณฑ จํานวนชั่วโมงเคร่ืองจักรหรือวัดไดดวย          

ส่ิงอ่ืน ๆ76 
ขอบขายและภารกิจของการบริหารงานดานงบประมาณ 
 ปภาวดี  ดุลยจินดาและธงชัย  ลําดับวงศ   ไดแบงขอบขายระบบงบประมาณออกไดเปน  4  

ระบบ คือ ระบบงบประมาณแบบเนนการควบคุม ระบบงบประมาณแบบเนนการจัดการ ระบบ

งบประมาณแบบเนนการวางแผนและระบบงบประมาณแบบเนนการแกปญหาขอจํากัดทางทรัพยากร77
 

 ธรรมโชติ  โชติกุญชร  กลาววาการบริหารงบประมาณประกอบดวยขอบขายดังตอไปนี้ ดาน

การวางแผน การเตรียมการงบประมาณ การกําหนดงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ การใชจาย

งบประมาณ การรายงานผล78 

 สมเดช  สีแสง  ไดกลาววา การบริหารงบประมาณประกอบดวยขอบขายดังนี้ การควบคุม

งบประมาณ การเบิกจายเงิน การตรวจสอบ การใชจายเงิน การรายงานผล79 

 

                                                           
76ธงชัย สันติวงศ, องคกรและการบริหารจัดการแผนใหม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทย 

วัฒนาพาณิช), 47. 

            77ปภาวดี  ดุลยจินดาและธงชัย ลําดับวงศ, “ระบบงบประมาณ,” ใน การคลังและ

งบประมาณ, พิมพคร้ังที่ 14 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541), 510. 

 78ธรรมโชติ  โชติกุญชร, “งบประมาณสถานศึกษา,”   ใน แนวการศึกษาชุดวิชาการบริหาร

ทรัพยากรการศึกษา, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541), 237. 

 79สมเดช  สีแสง, คูมือการปฏิบัติราชการและเตรียมสอบผูบริหารการศึกษา, พิมพคร้ังที่ 7 

(ชัยนาท : ม.ป.ท., 2545), 396. 
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ภารกิจการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา 
 กระทรวงศึกษาธิการ กําหนดใหสถานศึกษาการบริหารงานงบประมาณโดยมุงเนนความเปน

อิสระในการบริหารจัดการใหมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได โดยยึดหลักการบริหารมุงเนน

ผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดหาระดมทรัพยากรแบบมีสวนรวมและ

สามารถหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา  รวมทั้งรายไดจากบริการมาใชบริหารจัดการเพื่อ

ประโยชนทางการศึกษาและสงผลตอผูเรียนใหเกิดคุณภาพตามวัตถุประสงคและขอบขาย80 ดังนี้

 1) เพื่อใหสถานศึกษาบริหารงานดานงบประมาณมีความเปนอิสระ คลองตัว โปรงใสและ

ตรวจสอบได 2) เพื่อใหไดผลผลิต ผลลัพธเปนไปตามขอตกลงการใหบริการ 3) เพื่อใหสถานศึกษา

สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ไดอยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 ในการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา มาตรา 55 กําหนดใหสถานศึกษาของรัฐที่เปน

นิติบุคคลมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาประโยชนจากทรัพยสิน โดยให

สถานศึกษาสามารถจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้น ๆ ไดตามระเบียบที่

กระทรวงการคลังกําหนด นอกจากนี้ในมาตรา 60 (4) รัฐจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการ

ดําเนินการและงบลงทุนใหสถานศึกษาของรัฐตามนโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติและภารกิจ

ของสถานศึกษาโดยใหมีอิสระในการบริหารงบประมาณและทรัพยากรทางการศึกษา ทั้งนี้ใหคํานึงถึง

คุณภาพและความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษา และในมาตรา 62 ใหมีระบบการตรวจสอบ ติดตาม

และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชจายงบประมาณการจัดการศึกษาให

สอดคลองกับหลักการจัดการศึกษา แนวการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษา โดยใหหนวยงาน

ภายในและหนวยงานของรัฐที่มีหนาที่ตรวจสอบภายนอกใชหลักเกณฑและวิธีการในการตรวจสอบ

ติดตามและประเมินใหเปนไปตามกฎกระทรวง81 ดังนี้ 

 1. การบริหารการจัดทําและเสนอของบประมาณการวิเคราะหและพัฒนานโยบายทาง

การศึกษา การจัดทําแผนกลยุทธหรือแผนพัฒนาการศึกษาและการวิเคราะหความเหมาะสมการเสนอ

ของบประมาณ 

 2. การบริหารการจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา ไดแก การเบิกจายและการอนุมัติ

งบประมาณ การโอนเงินงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชเงินและผล

การดําเนินงาน   

                                                           

 80กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ       

พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคกรรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 

2546), 23 - 24.            

 81เร่ืองเดียวกัน. 
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 3. การตรวจสอบติดตามการใชเงินและผลการดําเนินงานและการประเมินผลการใชเงินและผล

การดําเนินงาน 

 4. การบริหารการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การจัดการทรัพยากร การระดม

ทรัพยากร การจัดหารายไดและผลประโยชน กองทุนกูยืมเพื่อการศึกษา กองทุนสวัสดิการเพื่อการศึกษา 

 5. การบริหารการเงินและงบประมาณการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การ

จายเงิน การนําสงเงิน การกันเงินไวเบิกเหล่ือมป  

 6. การบริหารงานบัญชี การจัดทําบัญชีการเงิน การจัดทํารายงานทางการเงินและงบประมาณ

การเงิน การจัดทําและจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียนและรายงาน 

 7. การบริหารงานพัสดุและสินทรัพย โดยการจัดทําระบบฐานขอมูลสินทรัพยของสถานศึกษา   

การจัดหาพัสดุ  การกําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจัดซ้ือจัดจางการควบคุมดูแล 

บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ  

 การบริหารจัดการตามมาตรฐานทางการเงิน 7 ดาน ดังกลาวเปนภารกิจและขอบขายการ

บริหารงบประมาณในสถานศึกษา  ที่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนตองมีสวนรวมกัน ในการ

กําหนดภารกิจและผลผลิตการปฏิบัติงานที่กําหนดไวลวงหนา 5 ป เพื่อเปนเงื่อนไขในการใชจาย

งบประมาณแบบเงินกอน (block grant) ซึ่งกําหนดใหเปนระบบการบริหารงานงบประมาณแบบใหมที่

สถานศึกษาตองปฏิบัติใหเกิดประสิทธิภาพ 

 สรุปวา  การบริหารงบประมาณในสถานศึกษาเปนการวางแผนการใชงบประมาณและ

สินทรัพย โดยการบริหารจัดการและวางแผนรวมทั้งการระดมทรัพยากร การรายงานผลการใช

งบประมาณ เพื่อความโปรงใสและตรวจสอบได เพื่อบรรลุวัตถุประสงคตามกิจกรรม แผนงาน โครงการที่

สถานศึกษาและผูเกี่ยวของรวมกันกําหนดใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลและยังประโยชนสูงสุดตอ

นักเรียน  

ดานการบริหารงานบุคคล 
 กระทรวงศึกษาธิการ มีแนวคิดในการบริหารงานดานบุคลากร ไววา การบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพื่อการ

ตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา โดยการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว 

อิสระและอยูภายใต กฎหมาย ระเบียบ หลักธรรมาภิบาล ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ควร

ไดรับการพัฒนา ใหมีความรู ความสามารถและขวัญกําลังใจ ไดรับการยกยอง เชิดชูเกียรติ มีความ

มั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 82 

                                                           
82กระทรวงศึกษาธิการ,  คูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพองคกรรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2545), 39 - 40. 
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 การบริหารงานดานบุคลากร เปนเร่ืองของการบริหารการจัดการทรัพยากรมนุษยและเปนหัวใจ

สําคัญของการบริหารจัดการ ซึ่งมีนักวิชาการและนักการศึกษาไดใหความหมายของการบริหารงาน

บุคคล ไวดังตอไปนี้ 

 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา ไดใหหลักการดานบริหารงานบุคลากรไว 83 ดังนี้ 1) ยึดหลักการ

บริหารเพื่อใหเกิดการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 2) ยึดหลักความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคล

ของเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามนโยบาย กฎหมายและหลักเกณฑที่กําหนด 3) ยึดระบบ

คุณธรรม 

 ธงชัย  สันติวงศ กลาวไววา การบริหารงานบุคลากร หมายถึง ภารกิจของผูบริหารทุกคน ที่มุง

ปฏิบัติในกิจกรรมทั้งปวงที่เกี่ยวของกับบุคลากรเพื่อใหปจจัยดานบุคลากรขององคกร เปนทรัพยากร

มนุษยที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตลอดเวลา ซึ่งสงผลสําเร็จตอเปาหมายขององคกร 84 

 นพพงษ  บุญจิตราดุลย   กลาวถึงขอบขายการบริหารงานบุคลากรไวดังนี้ การคัดเลือกและ

สรรหาบุคลากร การบํารุงรักษาบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การใหบุคคลพนจากงาน85 

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ไดกลาวถึงการเสริมสราง

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากรในโรงเรียนสถานศึกษาไวดังนี้   

 ในมาตรา 72 ใหผูบังคับบัญชามีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา โดยใหยึดหลักการปฏิบัติตนที่เหมาะสมกับการเปนขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา ปฏิบัติราชการไดอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลมีผลงานเปนที่ประจักษ ถือวาผูนั้น

ปฏิบัติงานสมควรไดรับบําเหน็จความชอบ ซึ่งอาจเปนบันทึกคําชมเชย รางวัล เคร่ืองเชิดชูเกียรติหรือการ

เล่ือนข้ันเงินเดือน ในทางกลับกันในมาตราที่ 46 หากขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตอง

ปฏิบัติตามคําส่ังผูบังคับบัญชา ซึ่งส่ังในหนาที่ราชการโดยชอบดวยกฎหมาย การขัดคําส่ังหรือหลีกเล่ียง

ไมปฏิบัติตามคําส่ังของผูบังคับบัญชา อันเปนเหตุใหเสียหายรายแรงเปนการผิดวินัยรายแรง86 

 กระทรวงศึกษาธิการ ถือวาการบริหารงานบุคลากรในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญที่มุง

สงเสริมใหสถานศึกษา สามารถปฏิบัติงานสนองตอบตอภารกิจของสถานศึกษา การดําเนินการดานงาน

                                                           

 83สํานักปฏิรูปการศึกษา, รางขอเสนอแนะทางการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2545), 160. 

  84ธงชัย สันติวงศ,องคกรและการบริหารจัดการแผนใหม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพไทย, 2543), 

25. 

  85นพพงษ  บุญจิตราดุล, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : บพิธการพิมพ, 2534), 53. 

  86กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

พ.ศ.2547 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพครุสภาลาดพราว, 2548), 44 - 48. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                   

      73

บริหารงานบุคคล ควรมีความคลองตัวและอิสระภายใตกฎหมายและระเบียบการปฏิบัติตามหลัก    

ธรรมมาภิบาลขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรไดรับการพัฒนาตลอดเวลา เพื่อใหมีความรู 

ความสามารถ  มีขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  มีเกณฑการไดรับพิจารณายกยองเชิดชูเกียรติ มีความ

มั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพเหมาะสมกับฐานะทางสังคม ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ของผูเรียนโดยมีวัตถุประสงค ดังนี้87 1) เพื่อใหการดําเนินงานดานการบริหารงานบุคคลถูกตอง รวดเร็ว

เปนไปตามหลักธรรมมาภิบาล 2) เพื่อสงเสริมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถและมีจิตสํานึกในการ

ปฏิบัติ ภารกิจที่รับผิดชอบใหเกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธ์ิ 3) เพื่อสงเสริมใหครู

และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มตามศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อยางมี

มาตรฐานแหงวิชาชีพ 4) เพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตามมาตรฐานวิชาชีพไดรับ

การยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนา คุณภาพ

การศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 

              กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดขอบขายหรือภารกิจของการบริหารดานบุคลากรไว 88

ดังตอไปนี้ 

 1. การวางแผนอัตรากําลังและการกําหนดตําแหนง ประกอบดวย 1) การวิเคราะหและ

วางแผนอัตรากําลังคน 2) การกําหนดตําแหนง 3) การเล่ือนตําแหนงบุคลากรทางการศึกษาและ      

วิทยฐานะขาราชการครู 

 2. การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง ประกอบดวย 1) ดําเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขารับ

ราชการเปนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา กรณีไดรับมอบอํานาจจาก

อนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตพื้นที่การศึกษา 2) การจางลูกจางประจําและ

ลูกจางชั่วคราว 3) การแตงต้ัง ยาย โอนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4) การบรรจุกลับเขารับ

ราชการ 5) การรักษาราชการแทนและรักษาการในตําแหนง 

 3. การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประกอบดวย 1) การพัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 2) การเล่ือนข้ันเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             

3) การเพิ่มคาจางลูกจางประจําและลูกจางชั่วคราว 4) การดําเนินการเกี่ยวกับบัญชีถือจายเงินเดือน     

5) เงินวิทยฐานะและคาตอบแทนอ่ืน ๆ 6) งานทะเบียนประวัติ 7) งานเครื่องราชอิสริยาภรณ  8) การขอ

                                                           

  87กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ       

พ.ศ.2546 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคกรรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2547), 39. 
88กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพองคกรรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 52 - 53. 
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มีบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ 9) งานขอหนังสือรับรองงานและขออนุญาตใหขาราชการไป

ตางประเทศ งานขออนุญาตลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาตอ ยกยอง          

เชิดชูเกียรติและใหไดรับวิทยพัฒนและการจัดสวัสดิการ ดําเนินการตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ

และวิธกีารที่เกี่ยวของ 

 4. วินัยและการรักษาวินัย ประกอบดวย 1) กรณีผิดวินัยไมรายแรง เปนอํานาจหนาที่ของ

ผูบริหารสถานศึกษา 2) กรณีความผิดวินัยรายแรง เปนอํานาจของผูมีอํานาจส่ังบรรจุและแตงต้ังตาม

มาตรา 53 แหงกฎหมายระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3) การอุทธรณ 4) การรอง

ทุกข 5) การเสริมสรางและการปองกันการกระทําผิดวินัย 

 5. งานออกจากราชการ ประกอบดวย 1) การลาออกจากราชการ 2) การใหออกจากราชการ 

กรณีไมพนทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือไมผานการเตรียมความพรอมและพัฒนาอยางเขมตํ่ากวา

เกณฑที่คณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) กําหนด 3) การออกจากราชการกรณีขาด

คุณสมบัติทั่วไป 4) การใหออกจากราชการไวกอน  5) การใหออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนาน

หรือเหตุทดแทน 6) กรณีมีมลทินมัวหมอง 7) กรณีไดรับโทษจําคุก โดยคําส่ังของศาลหรือรับโทษจําคุก 

โดยพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา ไดกําหนดขอบขายและภารกิจการดําเนินงานดานการบริหาร

บุคลากรของสถานศึกษาไว 89 ไดแก การวางแผนอัตรากําลัง การกําหนดตําแหนงและวิทยฐานะ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเกลี่ยอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

การสรรหาและการบรรจุแตงต้ัง การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเปลี่ยนแปลง

สถานภาพวิชาชีพ เงินเดือนคาตอบแทน  การเล่ือนข้ันเงินเดือน การพัฒนาขาราชการครูและบุคลาการ

ทางการศึกษา การลาศึกษาตอ การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสงเสริมและยกยองเชิดชูเกียรติ 

มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  การสงเสริมวินัยสําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา การดําเนินการทางวินัยขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสั่งพักราชการ การสั่งออก

จากราชการไวกอน แตงต้ังคณะกรรมการสอบสวน การลงโทษทางวินัย ดําเนินการลงโทษทางวินัย และ

รายงานการดําเนินการทางวินัย การอุทธรณ การรองทุกข รับเร่ืองรองทุกขของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษา การออกจากราชการ การขอรับใบอนุญาต และการขอตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพของ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                                                           

 89สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, (ราง) ขอเสนอแนะทางการบริหารจัดการศึกษาในสถานศึกษา  

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมชนสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2545), 131 - 135. 
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 สรุปไดวา  การบริหารงานดานบุคคลในสถานศึกษา มีความสําคัญมากเพราะเปนปจจัยแหง

ความสําเร็จในการบริหารองคกร หากสถานศึกษาใดประกอบไปดวยบุคลากรทางการศึกษาที่เปนมือ

อาชีพอยางแทจริง คือมีความรูความสามารถ มีสมรรถนะในงานหลัก มีคุณธรรมและจรรยาบรรณที่

เหมาะสมกับการจัดการศึกษา ยอมสงผลใหสถานศึกษาแหงนั้นมีทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพ ในการสราง

คนซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในการพัฒนาประเทศชาติ ทั้งนี้ข้ึนอยูกับนโยบายการจัดการในเร่ืองการ

กระจายอํานาจดานการบริหารบุคคลใหกับสถานศึกษา เพื่อใหสามารถวางแผนกําหนดอัตรากําลัง วิธีการ

สรรหาและบรรจุแตงตั้ง การพัฒนาและเสริมสรางประสิทธิภาพในการทํางาน ตลอดทั้งในเร่ืองการ

ดําเนินการทางวินัยและการรักษาวินัย   
ดานการบริหารทั่วไป 
 กระทรวงศึกษาธิการ เสนอหลักการและแนวคิดไววาการบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับ

การจัดระบบบริหารองคกร ใหบริการและบริหารงานอ่ืน ๆ ใหบรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและ

เปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริม สนับสนุนและการอํานวยความสะดวก

ตาง ๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวตกรรมและเทคโนโลยีอยาง

เหมาะสมสงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนน

ผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลัก โดยเนนความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวน

รวมของ บุคคล ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล90 

 การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร ใหการบริหารงานอ่ืน ๆ 

บรรลุผลตามมาตรฐานโดยเนนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของมีนักการศึกษาและ

นักวิชาการไดใหความหมายไวดังตอไปนี้ 

 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา ไดใหหลักการและความหมายดานการบริหารทั่วไป91 ดังนี้ 

 1. ยึดหลักใหสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาดวยตนเองใหมาก

ที่สุด โดยเขตพื้นที่การศึกษามีหนาที่กํากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให

สถานศึกษาจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 

 2. มุงสงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา ตามหลักการการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนน

                                                           

 90กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพองคกรรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2545), 64. 
91สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

และสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพดีจํากัด, 2545), 57. 
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ความโปรงใส ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ยึดกฎเกณฑ กติกา ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคลากร 

ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ 

 3. มุงพัฒนาองคกรทั้งระดับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา ใหเปนองคกรสมัยใหมโดย

นํานวตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม สามารถเชื่อมโยง ติดตอ ส่ือสารกันไดอยางรวดเร็วดวย

ระบบเครือขายและเทคโนโลยีที่ทันสมยั 

 4. การบริหารงานทั่วไป เปนกระบวนการสําคัญที่ชวย ประสานสงเสริม และสนับสนุน ใหการ

บริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการ

ประสานสงเสริม สนับสนุนและการอํานวยความสะดวกตาง ๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบทั้ง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามบทบาทของสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา สถานศึกษาตลอดจนการจัดและใหบริการการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและ

สถาบันสังคมอ่ืน 

  ขอบขายภารกิจของการบริหารงานทั่วไป  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดใหแนวดําเนินการในการ

บริหารงานทั่วไป  ควรเกี่ยวของกับเร่ืองตาง ๆ 92  ดังนี้ 

 1. การดําเนินงานธุรการ ประกอบดวย 1) ศึกษาวิเคราะหสภาพงานธุรการของสถานศึกษา 

และระเบียบ กฎหมาย แนวปฏิบัติที่เกี่ยวของ 2) วางแผนออกแบบระบบงานธุรการ ลดข้ันตอนการ

ดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพโดยอาจนําระบบเทคโนโลยีมาใชในการดําเนินงานใหเหมาะสม               

3) จัดบุคลากรรับผิดชอบและพัฒนาใหมีความรู ความสามารถในการปฏิบัติงานธุรการตามระบบที่

กําหนดไว 4) จัดหา hardware และ software ใหสามารถรองรับการปฏิบัติงานดานธุรการไดตามระบบ

ที่กําหนดไว  5) ดําเนินการงานธุรการตามระบบที่กําหนดไว โดยยึดหลักความถูกตอง รวดเร็ว ประหยัด

และคุมคา 6) ติดตาม ประเมินผลและปรับปรุงงานธุรการใหมีประสิทธิภาพ 

              2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประกอบดวย 1) รวบรวมขอมูล 

ประมวล วิเคราะหและสังเคราะหขอมูลที่จะใชในการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน       

2) สนับสนุนขอมูล รับทราบหรือดําเนินการตามมติของคณะกรรมการสถานศึกษา 3) ดําเนินงานดาน

ธุรการในการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  4) จัดทํารายงานการประชุมและแจงมติที่

ประชุมใหผูที่เกี่ยวของเพื่อรับทราบดําเนินการหรือถือปฏิบัติแลวแตกรณี 5) ประสานการดําเนินงานตาม

มติการประชุมในเร่ืองการอนุมัติ อนุญาต ส่ังการเรงรัดการดําเนินการและรายงานผลการดําเนินการให

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทราบ 

 3. การพัฒนาระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ  ประกอบดวย 1) สํารวจระบบเครือขายขอมูล

สารสนเทศ 2) จัดทําทะเบียนเครือขายขอมูลสารสนเทศ 3) จัดระบบฐานขอมูลของสถานศึกษา เพื่อใช

                                                           

 92เร่ืองเดียวกัน, 65 - 73. 
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ในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษาใหสอดคลองกับระบบฐานขอมูลของเขตพื้นที่การศึกษา          

4) พัฒนาบุคลากรผูรับผิดชอบระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศ ใหมีความรูความสามารถและทักษะใน

การปฏิบัติภารกิจ 5) จัดระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศเช่ือมโยงกับสถานศึกษาอ่ืน เขตพื้นที่การศึกษา

และสวนกลาง 6) นําเสนอและเผยแพรขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร  การบริการและการ

ประชาสัมพันธ 7) ประเมินและประสานงานระบบเครือขายขอมูลสารสนเทศและปรับปรุงพัฒนาเปน

ระยะ ๆ 

    4. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา ประกอบดวย 1) จัดใหมีระบบการ

ประสานงานและเครือขายการศึกษา 2) พัฒนาบุคลากรใหมีความรู ความสามารถในการพัฒนา

เครือขายการศึกษา 3) ประสานงานกับเครือขายการศึกษา เพื่อแสวงหาความรวมมือความชวยเหลือเพือ่

สงเสริม สนับสนุน งานการศึกษาของสถานศึกษา 4) เผยแพรขอมูล ใหกับเครือขายการศึกษาให

บุคลากรในสถานศึกษาและผูมีสวนรับประโยชนทราบ 5) กําหนดแผนโครงการหรือกิจกรรม เพื่อการ

แลกเปล่ียนเรียนรูระหวางเครือขายการศึกษาที่เกี่ยวของกับสถานศึกษา 6) ใหความรวมมือและ

สนับสนุนทางวิชาการ แกเครือขายการศึกษาของสถานศึกษาและเขตพื้นที่การศึกษาอยางตอเนื่อง 

 5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร ประกอบดวย 1) การจัดระบบการบริหารและ   

2) การพัฒนาองคกร 

         6. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ประกอบดวย 1) สํารวจขอมูลดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา

ของสถานศึกษา 2) วางแผน กําหนด นโยบายและแนวทางการนํานวตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อ

การศึกษามาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 3) ระดมจัดหาเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาใหงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา 4) สนับสนุนใหบุคลากรนํานวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษา มาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษา 5) สงเสริมใหมีการพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 

ความสามารถและทักษะในการผลิตรวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมีคุณภาพและประสิทธิภาพ    

6) สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนาการผลิต การพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 7) ติดตามประเมินผล

การใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิดการใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรู 

  7. การสงเสริมสนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป  ประกอบดวย  

1) สํารวจปญหาความตองการจําเปนของดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและการบริหารทั่วไป        

2) จัดระบบสงเสริม สนับสนุนและอํานวยความสะดวก ในการบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ 

บุคลากรและบริหารทั่วไป 3) จัดหาส่ือวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อสนับสนุนและอํานวย

ความสะดวกในการปฏิบัติงานทุกดาน 4) ติดตาม ประเมินผล การสนับสนุนและอํานวยความสะดวกใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรในดานตาง ๆ 5) นําผลการประเมินมาปรับปรุงแกไข เพื่อใหการสนับสนุน

และอํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ใหมีความยืดหยุนคลองตัวและมีประสิทธิภาพ 
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  8. การบริหารจัดการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม ประกอบดวย 1) กําหนดแนวทางการ

วางแผนการบริหารจัดการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 2) บํารุง ดูแลและพัฒนา

อาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหอยูในสภาพที่มั่นคง ปลอดภัย เหมาะสมพรอมที่จะ

ใชประโยชน 3) ติดตามและตรวจสอบการใชอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของสถานศึกษาเพื่อให

เกิดความคุมคาและเอ้ือประโยชนตอการเรียนรู 4) สรุป ประเมินผลและรายงานการใชอาคารสถานท่ี

และสภาพแวดลอมของสถานศึกษา 

  9. การจัดทําสํามะโนผูเรียน ประกอบดวย 1) ประสานงานกับชุมชนและทองถิ่นในการสํารวจ

ขอมูล จํานวนนักเรียนที่จะเขารับบริการทางการศึกษาในเขตบริการของสถานศึกษา 2) จัดทําสํามะโน

ผูเรียนที่จะเขารับบริการทางการศึกษาของสถานศึกษา 3) จัดระบบขอมูลสารสนเทศจากการสํามะโน

ผูเรียน เพื่อใหสามารถนําขอมูลมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพ 4) เสนอขอมูลสารสนเทศการสํามะโน

ผูเรียนใหเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ 

  10. การรับนักเรียน ประกอบดวย 1) ใหสถานศึกษาประสานงาน การดําเนินการแบงเขตพื้นที่

บริการการศึกษารวมกันและเสนอขอตกลงใหเขตพื้นที่การศึกษาเห็นชอบ 2) กําหนดแผนการรับนักเรียน

ของสถานศึกษา โดยประสานงานกับเขตพื้นที่การศึกษา 3) ดําเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กําหนด    

4) รวมมือกับองคกรปกครองทองถิ่น ชุมชน ในการติดตามชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาในการเขาเรียน 

5) ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเขาเรียนใหเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ 

 11. การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

ประกอบดวย 1) สํารวจความตองการในการเขารับบริการการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งในระบบ นอกระบบ

และอัธยาศัย  2) กําหนดแนวทางและความเช่ือมโยงในการจัด และพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาทั้ง

การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามความตองการของผูเรียนและ

ทองถิ่นที่สอดคลองกับแนวทางของเขตพื้นที่การศึกษา 3) ดําเนินการจัดการศึกษา ในรูปแบบใดรูปแบบ

หนึ่ง หรือทั้งสามรูปแบบตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา 4) ประสานเช่ือมโยง 

ประสานความรวมมือและสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและ

สถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 5) ติดตามประเมินผล การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาทั้ง

ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย เพื่อปรับปรุงแกไขพัฒนาใหมีประสิทธิภาพตอไป 

 12. การสงเสริมกิจการนักเรียน ประกอบดวย 1) วางแผนกําหนดแนวทางการสงเสริมการจัด

กิจกรรมนักเรียนของสถานศึกษาโดยสนับสนุนใหนักเรียนนั้นไดมีสวนรวมในกระบวนการวางแผน         

2)  ดําเนินการจัดกิจกรรมนักเรียนและสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนไดมีสวนรวมในการจัดกิจกรรมอยาง

หลากหลายตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน 3) จัดกิจกรรมใหผู เ รียนไดเรียนรูจาก

ประสบการณจริง ฝกการปฏิบัติใหทําได คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรูอยางตอเนื่องและ   
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4) สรุปและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแกไข การสงเสริมกิจการนักเรียน เพื่อใหการจัดกิจกรรมเกิดคุณคา

และประโยชนตอผูเรียนอยางแทจริง 

 13. การประชาสัมพันธ ประกอบดวย  1) ศึกษาความตองการในการเผยแพรขาวสารขอมูล

และผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษารวมทั้งความตองการในการไดรับขาวสารขอมูลทางการศึกษาของ

ชุมชน 2) วางแผนการประชาสัมพันธของสถานศึกษา โดยการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน องคกร 

สถาบันและส่ือมวลชนในทองถิ่น 3) จัดใหมีเครือขายการประสานงานประชาสัมพันธ 4) พัฒนาบุคลากร

ผูรับผิดชอบงานประชาสัมพันธใหมีความรู ความสามารถในการดําเนินการประชาสัมพันธผลงานของ

สถานศึกษา  5) สรางกิจกรรมการประชาสัมพันธในหลากหลายรูปแบบ โดยยึดหลักการมีสวนรวมของ

เครือขายประชาสัมพันธ 6) ติดตาม ประเมินผลการประชาสัมพันธ เพื่อใหทราบถึงผลที่ไดรับและนําไป

ดําเนินการปรับปรุงแกไขพัฒนาใหเหมาะสมตอไป 

 14. การสงเสริม สนับสนุนและประสานจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกรและหนวยงาน

อ่ืนประกอบดวย  1) กําหนดแนวทางการสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล 

ชุมชน องคกรและหนวยงานอ่ืน  2) ใหคําปรึกษา แนะนํา สงเสริม สนับสนุนและประสานความ

รวมมือในการจัดการศึกษารวมกับบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

 15. การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน ประกอบดวย 1) วิเคราะหสภาพปจจุบัน 

ปญหาตามโครงสรางและภารกิจสถานศึกษา 2) วิเคราะหความเส่ียงของการดําเนินงาน กําหนดปจจัย

เส่ียง และจัดลําดับความเส่ียง 3) กําหนดมาตรการในปองกันความเส่ียงในการดําเนินงานของ

สถานศึกษา 4) วางแผนการจัดระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา 5) ใหบุคลากรที่เกี่ยวของทุกฝาย 

นํามาตรการปองกันความเสี่ยงไปใชในการควบคุมการดําเนินงานตามภารกิจ 6) ดําเนินการควบคุมตาม

หลักเกณฑ มาตรการและวิธีการที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินกําหนด 7) ประเมินผลการดําเนินการ

ควบคุมภายใน ตามมาตรการที่กําหนดและปรับปรุง 8) รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน 

 16. งานบริการสาธารณะ ประกอบดวย 1) จัดใหมีระบบการบริการสาธารณะ 2) จัดระบบ

ขอมูลขาวสารของสถานศึกษาเพื่อใหบริการตอสาธารณะ  3) ใหบริการขอมูล ขาวสารและบริการอ่ืน ๆ 

แกสาธารณชน ตามความเหมาะสมและศักยภาพของสถานศึกษา 4) พัฒนาระบบการใหบริการแก

สาธารณะ ใหมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจตอผูมารับบริการ  5) ประเมินความพึงพอใจงานบริการ

สาธารณะจากผูมาขอรับบริการ 6) นําผลกการประเมินมาปรับปรุงแกไข พัฒนาระบบงานบริการ

สาธารณะ 

 17. งานท่ีไมไดระบุไวในงานอ่ืน ประกอบดวย 1) จัดใหมีบุคลากรรับผิดชอบงานตามความ

เหมาะสมและศักยภาพของผูปฏิบัติงาน 2) ใหผูที่รับผิดชอบงานวางแผนการปฏิบัติงานและดําเนินงาน

ใหเสร็จส้ินตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 3) กํากับ ติดตาม การดําเนินงานของผูที่ไดรับมอบหมาย       

4) ประเมินผล การปฏิบัติงานของผูที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                   

      80

สํานักงานปฏิรูปการศึกษา กลาวถึง ขอบเขต ภารกิจและการดําเนินงานของเขตพ้ืนที่

การศึกษา และสถานศึกษา 93 ไวดังนี้ 

 1. การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ ประกอบดวย 1) จัดระบบฐานขอมูลของ

สถานศึกษา เพื่อใชในการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา 2) จัดสงขอมูลใหเขตพ้ืนที่การศึกษา ตาม

ระบบเครือขาย โปรแกรมขอมูลและคาบเวลาที่กําหนด 3) นําเสนอหรือเผยแพรขอมูลและสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร การบริการและการประชาสัมพันธ 

2. การวางแผนการศึกษา  ประกอบดวย 1) การทําแผนพัฒนาการศึกษาหรือแผนกลยุทธและ 

2) การจัดทําแผนการพัฒนาการศึกษาประจําปและแผนปฏิบัติการประจําป 

  3. งานวิจัยเพื่อพัฒนานโยบายและแผน  ประกอบดวย 1) ศึกษา วิเคราะห วิจัย การจัดและ

พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา ตามกรอบทิศทางของเขตพื้นที่การศึกษาและตามความตองการของ

สถานศึกษา  2)  แจงผลการศึกษา วิจัยของสถานศึกษาใหเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบ 3) เผยแพร      

ผลการศึกษาวิจัย ของสถานศึกษาใหบุคลากรในสถานศึกษาและสาธารณชนทราบ 

4. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร พัฒนาระบบการบริหารจัดการภายใน

สถานศึกษาใหเปนองคกรที่ทันสมัย มีคุณภาพและประสิทธิภาพอยางตอเนื่อง 

5. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 1) กําหนดมาตรฐานและดัชนชีีว้ดัผลการ

ปฏิบัติงานแตละดานของสถานศึกษา 2) ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติงานตามมาตรฐาน              

การปฏิบัติงานของสถานศึกษา 3) ปรับปรุงและพัฒนาทั้งมาตรฐานการปฏิบัติงานและกระบวนการ

ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา 

  6. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา การวางแผนดําเนินการนํานวตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษามาใชในการบริหารและพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

 7. งานเลขานุการคณะกรรมการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา สนับสนุนขอมูลและดําเนินการ

ตามมติของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา 

 8. การดําเนินงานธุรการ ดานการเงิน การคลัง บัญชีและพัสดุ 

 9. การอํานวยการดานบุคลากร จัดระบบ กรอบแนวทาง การสงเสริม สนับสนุนและอํานวย

ความสะดวกในการบริหารงานบุคคล 

 10. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหอยูในสภาพที่พรอมจะใช

ประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

                                                           
93สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา

และสถานศึกษา (กรุงเทพฯ : บริษัท พิมพดี จํากัด, 2545), 57 - 59. 
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 11. การจัดทําสํามะโนนักเรียน ประกอบดวย 1) ประสานงานกับชุมชนและทองถิ่นในการ

สํารวจและจัดทําสํามะโนนักเรียน 2) เสนอสํามะโนนักเรียนใหเขตพื้นที่การศึกษารับทราบ 

12. การรับนักเรียน ประกอบดวย 1) กําหนดเขตพื้นที่บริการใหการศึกษา โดยประสานกับ   

เขตพื้นที่การศึกษา 2) กําหนดแผนการรับนักเรียน 3) ดําเนินการรับนักเรียนตามแผนที่กําหนด 

13. การจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา ประกอบดวย 1) เสนอขอมูลและความตองการใน

การยุบ รวม เลิก หรือเปล่ียนสภาพสถานศึกษาไปยังเขตพื้นที่การศึกษา โดยผานความเห็นชอบของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 14. การอํานวยการและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย 

15. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

16. การทัศนศึกษานอกสถานศึกษา 

17. การสงเสริมงานกิจการนักเรียน 

18. การประชาสัมพันธงานการศึกษา 

19. การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา 

20. การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงาน 

และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา 

21. งานประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น 

ประกอบดวย 1) ประสานความรวมมือกับหนวยงานราชการสวนภูมิภาค ในการจัดและพัฒนาการศึกษา

ของสถานศึกษา 2) ประสานความรวมมือองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสถานศึกษาขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นในการจัดและพัฒนาการศึกษารวมกัน 

22. งานกํากับติดตาม ดูแลสถานศึกษา ตรวจสอบ ประเมินผลรายงาน ประกอบดวยดังนี้     

1) จัดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการรายงานผล การพัฒนาการการศึกษาของ

สถานศึกษา 2) ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาตาม

ระบบที่กําหนดไว 3) รายงานผลการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสาธารณชนรับทราบ              

4) ปรับปรุงและพัฒนา ระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและการรายงานผลการพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษา 

23. การจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน ประกอบดวย 1) วางแผนการจัดระบบการควบคุม

ภายในหนวยงาน  2) ดําเนินการควบคุมตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานตรวจเงินแผนดินกําหนด 

3) ติดตามและประเมินผลการควบคุมภายในและรายงานใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ 
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แคนดูล่ี และคณะ (Candoli and others) กลาวไววา หนาที่ความรับผิดชอบของการ

บริหารงานธุรการในสถานศึกษา มีขอบขายและภารกิจ94 ดังนี้ 1) การจัดทําแผนการเงินและงบประมาณ 

2) การบริหารจัดการงานจัดซื้อ จัดจางและงานพัสดุ 3) การวางแผนการใชอาคารสถานท่ีและการ

กอสราง 4) งานสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 5) งานบริหารบุคลากร 6) งานฝกอบรมบุคลากร

ประจําการ 7) งานการใชอาคารและการบํารุงรักษา 8) งานการรับการสงนักเรียน  9) งานบรกิารเกีย่วกบั

อาหาร  10) งานการจัดทําบัญชีและรายงาน 11) งานประมวลผลขอมูล 12) การอนุญาตตาง ๆ และ   

13) งานบริหารสํานักงาน 

การจัดการเกี่ยวกับทรัพยากรการศึกษา เห็นไดวางานบริหารทั่วไปมีขอบขายภารกิจและ

อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบในงานหลาย ๆ ดานดวยกัน ซึ่งนักวิชาการและนักการศึกษาไดจัดแบงงาน

เหมือนกันและแตกตางกันออกไปบาง ในที่นี้ไดจัดแบงขอบขาย อํานาจหนาที่ความรับผิดชอบของงาน

บริหารทั่วไปในสถานศึกษา ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ใหกระจาย

อํานาจดานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคลากร ดานงบประมาณและดานบริหารทั่วไป ไปสูเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 

ในการบริหารสถานศึกษาเปนนิติบุคคล รวมทั้งระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารและ

ขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล ในสถานศึกษาที่สังกัดเขตพื้นที่

การศึกษา พ.ศ.2546 จึงพอจะสรุปขอบเขตและภารกิจของงานการบริหารทั่วไปไดดังนี้95 

1. งานธุรการและสารบรรณ ไดแก การผลิตและจัดทําเอกสาร การสงและการรับเอกสาร การ

เก็บรักษาและการยืม การทําลายเอกสาร การออกระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําส่ังของสถานศึกษา 

การประชุมครูและงานอ่ืน ๆ 

2. งานทะเบียน สถิติและรายงาน ไดแก การจัดทําทะเบียนสถิติครูและลูกจาง รายงานผลการ

เรียนของนักเรียนเปนระยะ ๆ จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา รายงานขอมูล ผลการ

ดําเนินงานหรือกิจการตาง ๆ ตอหนวยงานที่กํากับดูแลและตอสาธารณชน เก็บรักษาขอมูลตาง ๆ ของ

โรงเรียน จัดใหมีตารางการปฏิบัติงานของโรงเรียนและอ่ืน ๆ 

3. งานอาคารสถานที่ ไดแก งานการวางผังบริเวณสถานศึกษาเพื่อการปรับปรุงบริเวณ

สถานศึกษา กําหนดแผนการใชอาคารสถานที่ ควบคุมการกอสรางและปรับปรุงอาคาร ความปลอดภัย 

จึงทําทะเบียนประวัติการใชและการซอมแซมอาคารสถานที่ สงเสริมใหนักเรียนไดรวมกันทําความ

สะอาดหองเรียนและบริเวณสถานศึกษา 

                                                           

 94กระทรวงศึกษาธิการ, คูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพองคกรรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2545), 112. 
 95เร่ืองเดียวกัน, 115. 
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              4. งานกิจการนักเรียนและบริการตาง ๆ ไดแก การควบคุม ดูแลความประพฤติและระเบียบ

วินัย การแนะแนวดานการศึกษาและอาชีพ จัดกิจกรรมเสริมสรางหลักสูตร บริการอาหารกลางวัน 

บริการดานสุขภาพ นํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ประสานงานกับผูปกครองนักเรียน จัดหา

ทุนการศึกษา จัดพาหนะรับ สงนักเรียน บริการดานกีฬาและแหลงพักผอน เกณฑเด็กเขาเรียนการศึกษา

ภาคบังคับกําหนดแผนช้ันเรียน รับนักเรียนเขาเรียน จัดบริการโสตทัศนูปกรณ จัดบริการน้ําด่ืมน้ําใช 

ปฐมนิเทศนักเรียนใหม จัดโครงการปองกันสารเสพติดในสถานศึกษา 

 5. งานดานสัมพันธชุมชน ไดแก การใหบริการดานอาคารสถานที่ของโรงเรียนแกชุมชนรวมมือ

และสงเสริมกิจกรรมของชุมชน สงเสริมการจัดกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณีในทองถิ่น 

ประชาสัมพันธโรงเรียน จัดทําและใหบริการขอมูลสารสนเทศของโรงเรียนแกชุมชน สงเสริมและ

สนับสนุนกิจการของสมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกาหรือมูลนิธิ เสนอแตงต้ังและจัดประชุม

คณะกรรมการการศึกษาของสถานศึกษา จัดทําเอกสารสําคัญใหแกผูอุปการะคุณตอสถานศึกษา

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลของชุมชน ระดมความรวมมือในชุมชนเพื่อการจัดการศึกษา สํารวจแหลง

วิทยากร ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางเปนเครือขายในการจัดการศึกษา จัดการประชุมผูปกครองนักเรียน

สํารวจความตองการดานบริการการศึกษาของชุมชน เสริมสรางศูนยการเรียนของชุมชนใหแพรหลาย

ยิ่งข้ึนและนําการศึกษาเสริมสรางใหชุมชนเขมแข็ง จัดหรือประสานการจัดการดานการอบรมเล้ียงดูเด็ก

แกผูปกครองและชุมชน 

 กระทรวงศึกษาธิการ ไดกลาววา การบริหารทั่วไปเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหาร

องคกร เพื่อการใหบริการกับการบริหารงานอ่ืน ๆ บรรลุผลตามมาตรฐานตามคุณภาพและเปาหมายที่

กําหนดไว  โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุนและการอํานวยความสะดวกตาง ๆ  ใน

การใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ  มุงพัฒนาสถานศึกษาใหคิดคนการใช นวตกรรมและเทคโนโลยี

อยางเหมาะสม รวมทั้งสงเสริมการบริหารงานและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา  ตามหลักการ

บริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลัก โดยเนนความโปรงใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได 

ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล  ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ  เพื่อใหการจัดการศึกษามีประสิทธภิาพและ

ประสิทธิผล96 

 จากขอบขายงานบริหารทั่วไป สรุปไดวางานบริหารงานทั่วไปเปนการบริหารงานในองคกรที่

เกี่ยวของกับการจัดระบบองคกรและการใหบริการอ่ืน ๆ ใหบรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมาย

                                                           

 96กระทรวงศึกษาธิการ, “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ     

พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 120, ตอนที่ 62 ก. (6 กรกฎาคม 

2546) : 64. 
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ของภารกิจของสถานศึกษาที่กําหนดไว โดยมีขอบขายในการสงเสริมสนับสนุนและอํานวยความสะดวก

ตาง ๆ  ในการใหการบริการทางการศึกษาทุกรูปแบบอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 สรุปไดวาการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทั้ง 4 งาน ที่ดังกลาวมาแลวเปนภารกิจหลักที่

บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาตองรวมแรงรวมใจเสียสละเพื่อนําพาองคกรไปสูเปาหมายตาม

วัตถุประสงคและมาตรฐานการจัดการศึกษาของชาติ 
 

การบรหิารสถานศกึษานติิบุคคล 
 

 จากนโยบายและมาตรการตามมาตรา 39 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และมาตรา 44 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดหลักเกณฑรูปแบบการกระจาย

อํานาจ97 ดังนี้ 1) รูปแบบโดยการกําหนดการกระจายอํานาจไวในกฎหมาย 2) รูปแบบมอบอํานาจจากผู

มีอํานาจตามกฎหมายจากสวนกลางไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 3) รูปแบบการแบงอํานาจ 

โดยการแบงอํานาจใหผูปฏิบัติราชการแทน 

การเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาเกิดข้ึนตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ ตามมาตรา 35 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามมาตรา 34 (2)  เฉพาะที่

เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคล จึงที่กระทรวงศึกษาธิการโดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการตอง

ใชอํานาจตามมาตรา 8 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ออก

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเปนกรอบขอบเขตในการปฏิบัติหนาที่และวางหลักเกณฑในการ

ดําเนินการตาง ๆ  ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนนิติบุคคลเหลานั้น ประเทศไทยในยุคปฏิรูปการศึกษา 

มีเปาประสงคเพื่อใหเด็กไทยเปนคนเกง  คนดี  และมีความสุขจะตองใหความสําคัญกับกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  ซึ่งการที่โรงเรียนจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญตองมีแหลงเรียนรู  หองปฏิบัติการ  มีอุปกรณวิชาตาง ๆ  ทั้งอุปกรณวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  

ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ  แตปจจุบันโรงเรียนสวนใหญไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการ

ปฏิบัติทดลองได  เพราะโรงเรียนขาดอุปกรณและหองปฏิบัติการเนื่องจากการมีจํานวนโรงเรียนขนาด

เล็กจํานวนมาก  การปฏิบัติงานที่ซ้ําซอนกัน  การรวบอํานาจการตัดสินใจ  การตัดสินใจที่ลาชา  ข้ันตอน

                                                           
97สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการกระจาย

อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหคณะกรรมการ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวธิีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา       

พ.ศ. 2550   (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2550), 2 - 3. 
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การบริหารสั่งการมาก  การบริหารงานไมโปรงใส  กระบวนการติดตามตรวจสอบไมมีประสิทธิผล การ

ปฏิรูปการศึกษาจึงเปนการปรับปรุงเปล่ียนแปลงทางการศึกษาไปสูส่ิงที่ดีข้ึนอยางตอเนื่องเพื่อใหไดคน

ไทยที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงคเปนทั้งคนดี  เกงและมีความสุข  การพัฒนาคนไทยใหมี

คุณภาพตองอาศัยการจัดกระบวนการเรียนรูที่มีคุณภาพ  ไดรับการสนับสนุนสงเสริมดวยระบบบริหาร

จัดการที่มีประสิทธิภาพ  คือ  ตองใชทรัพยากรที่มีอยูใหเต็มศักยภาพ (ประหยัด  คุมคา) ลดข้ันตอนการ

บริหาร  มีบุคลากรมืออาชีพ  บริหารงบประมาณดวยความโปรงใสและใชเทคโนโลยีสมัยใหม 98 
ความหมายของการบริหารสถานศึกษานิติบุคคล 
 นิติบุคคล  หมายถึง บุคคลที่เกิดมีข้ึนตามที่กฎหมายกําหนด 

 นิติบุคคลยอมมีสิทธิและหนาที่ตามบทบัญญัติแหงประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยหรือ

กฎหมายอ่ืน  ภายในขอบแหงอํานาจหนาที่หรือวัตถุประสงค  ดังไดบัญญัติหรือกําหนดไวในกฎหมาย

ขอบังคับหรือตราสารจัดต้ัง 

 นิติบุคคลตองมีผูแทนจะเปนหนึ่งคนหรือหลายคนก็ได  ทั้งนี้ตามที่กฎหมาย  ขอบังคับหรือตรา

สารจัดต้ังจะไดกําหนดไวตามความประสงคของนิติบุคคลยอมแสดงออกโดยผูแทนของนิติบุคคลอาจ

แบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

  1. นิติบุคคลตามกฎหมายแพงพาณิชย เชน บริษัท หางหุนสวนจํากัด หางหุนสวนสามัญนิติ

บุคคล เปนตน กรอบอํานาจหนาที่จะปรากฏตามวัตถุประสงคของแตละองคกร 

  2. นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ประเภทเฉพาะ หมายถึง องคกรนิติบุคคลประเภทน้ีจะมี

พระราชบัญญัติเฉพาะของแตละองคกร เชน รัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยและโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  

เปนตน  จะบริหารจัดการตามที่กฎหมายของแตละองคกรกําหนดไว ซึ่งอาจไมเหมือนกัน 

  3. นิติบุคคลตามกฎหมายมหาชน ประเภททั่วไป หมายถึง องคกรทีก่ฎหมายไดกาํหนดใหเปน 

นิติบุคคล แตมิไดมีกฎหมายกําหนดไวโดยเฉพาะ เชน จังหวัด องคกรบริหารสวนตําบล คุรุสภา  

สถานศึกษาของรัฐที่สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เปนตน การบริหารจัดการจึงตองอยูใตกรอบที่

จดหมายบางฉบับกําหนดอํานาจหนาที่ให แตโดยสวนใหญจะบริหารจัดการภายใตกรอบการมอบ

อํานาจของผูมีอํานาจเพื่อใหดําเนินการบริหารจัดการได  จึงจําเปนตองคํานึงถึงกฎหมาย  กฎกระทรวง 

ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี เปนตน จะบริหารโดยอําเภอใจไมได 

 ตามความใน มาตรา 34 (2) และมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  กําหนดใหจัดระเบียบบริหารราชการของเขตพื้นที่การศึกษาให

                                                           
98สํานักนิติการ, สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, หลักวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครอง

ของผูบริหารการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงานดานนิติการของโรงเรียนนิติบุคคล 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคกรรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2548), 40 - 42. 
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สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเฉพาะที่เปนโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคลนั้นสถานศึกษาในเขตที่

การศึกษาสังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานจึงมีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนมาของคําวา  

“โรงเรียนนิติบุคคล” 

 สถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล  จึงหมายถึง สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตพื้นที่

การศึกษาที่กฎหมายกําหนดใหมีฐานะนิติบุคคล มีอํานาจหนาที่จัดการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด

และการมอบอํานาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการและ

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ99 

 การเปนนิติบุคคลของสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

ไม เหมือนการเปนนิ ติบุคคลของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ซึ่งมีพระราชบัญญัติจัดต้ังตาม

พระราชบัญญัติองคกรมหาชน พ.ศ.2542  ซึ่งมีสิทธิและหนาที่กําหนดไวชัดเจนในการบริหารและจัด

องคกร ตามกรอบอํานาจหนาที่ที่กฎหมายกําหนด ออกกฎระเบียบเพื่อใชบังคับออกคําส่ังทางการ

ปกครอง ทํานิติกรรมที่ผูกพันองคกรไดและรายไดไมตองนําสงกระทรวงการคลัง เพื่อเปนรายไดแผนดิน 

แตโรงเรียนนิติบุคคลในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานไมมีพระราชบัญญัติจัดต้ัง

และไมมีกลไกทางกฎหมายที่กําหนดใหดําเนินการโดยเฉพาะเพียงแตอาศัยอํานาจจากผูบังคับบัญชา

ระดับเหนือข้ึนไปมอบอํานาจใหกับสถานศึกษา แตยังคงอยูภายใตบังคับบัญชากํากับดูแลของสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

   วิจิตร  ศรีสะอาน  ใหความหมายของนิติบุคคลวา หมายถึง องคกรหรือคณะบุคคลซ่ึงกฎหมาย

สมมติใหเปนบุคคล มีสิทธิและหนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎหมายการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาหรือโรงเรียนนิติบุคคล มีวัตถุประสงคเพื่อใหโรงเรียนจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ คลองตัว   

สามารถบริหารการจัดการศึกษาไดสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบ100 

 รุง แกวแดง ไดกลาวสรุปไววา ความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาเปนไปตามมาตรา 35             

แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และปรับปรุงแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 นั้น 

                                                           
99สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอํานาจการบริหารและ

การจัดการศึกษาใหคณะกรรมการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาตามกฎกระทรวง 

กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ.2550  (กรุงเทพฯ :      

โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2550), 3 - 4. 
100วิจิตร  ศรีสะอาน, “คําอภิปรายสนับสนุนการเปนนิติบุคคลของโรงเรียน,” ใน เอกสาร

ประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการเร่ืองโรงเรียนนิติบุคคล : มิติใหมของการบริหารการศึกษา  

(กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2546), 2. 
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ขณะนี้สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลยังคงมีสถานภาพเปนสวนราชการ บุคลากรเปนขาราชการและลูกจาง

และการดําเนินงานยังตองถือปฏิบัติตามระเบียบราชการและกฎหมายเหมือนเดิม101 

 สงขลา วิชัยขัทคะ  กลาวไวสรุปไดวา การเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาจะกอใหเกิดการ

เปล่ียนแปลงก็ตอเมื่อกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และใหอํานาจอิสระในการบริหารทั้งดานการคลัง        

การบริหารบุคคลและการใชอํานาจหนาที่ตามกฎหมายเฉพาะ102 

 สุรพล  นิติไกรพจน  กลาวถึงความเปนนิติบุคคลของโรงเรียนซ่ึงสรุปไดวา เมื่อเดิมโรงเรียนเปน

อิสระอยูแลว มาเติมใหโรงเรียนเปนนิติบุคคลเพิ่มข้ึน หลักการเดิมอาจเปลี่ยนไป คือเพิ่มอํานาจในการ

จัดการทรัพยสินที่ไดมาจากการบริจาค ซึ่งเปนไปตามมาตรา 59 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ซึ่งจริง ๆ แลวมาตราน้ีเขียนเพื่อไวสําหรับ

สถาบันอุดมศึกษา โดยเฉพาะที่กําหนดใหสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครอง

ดูแลบํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา ทั้งที่เปนราชพัสดุตามกฎหมาย

วาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอ่ืน สามารถบริหารจัดการทรัพยสินที่ไดจากการบริจาค ดูแลจัดการ

ผลประโยชนที่เกิดจากที่ราชพัสดุคาปรับที่ไดจากสัญญาจัดซื้อจัดจางหรือคาปรับที่เกิดจากการผิด

สัญญา ใหตกเปนรายไดของสถานศึกษานั้น ๆ103 

  สถานศึกษานิติบุคคล  นอกจากมีอํานาจและหนาที่ตามวัตถุประสงคขางตนแลว  ยังมีอํานาจ

และหนาที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 ลงวันที่               

7  กรกฎาคม  2546  ดังนี้104 

                                                           
101รุง  แกวแดง, โรงเรียนนิติบุคคล (กรุงเทพฯ : สํานกัพมิพวฒันาพานิช, 2546), 3. 
102สงขลา  วิชัยขัทคะ, “บทวิเคราะหเร่ืองสภาพความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาที่จัด

การศึกษาข้ันพื้นฐานจะมีผลกระทบตอการบริหารการศึกษาอยางใด,” ใน เอกสารประกอบการ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการเร่ืองโรงเรียนนิติบุคคลมิติใหมของการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2546), 8. 
103สุรพล  นิติไกรพจน, “ความเปนนิติบุคคลของโรงเรียน,” ใน เอกสารประกอบการ

ประชุมสัมมนาทางวิชาการเร่ืองโรงเรียนนิติบุคคล: มิติใหมของการบริหารการศึกษา” (กรุงเทพฯ : 

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2546), 8. (เอกสารอัดสําเนา) 

 104กระทรวงศึกษาธิการ, “พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ     

พ.ศ.2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ,” ราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 120, ตอนที่ 62 ก. (6 กรกฎาคม 

2546) : 24. 
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 เพื่อจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามกฎหมายการศึกษาแหงชาติและกฎหมายระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 1. ใหผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูแทนนิติบุคคลในกิจการทั่วไปของโรงเรียนที่เกี่ยวกับ

บุคคลภายนอก 

 2. ใหโรงเรียนมีอํานาจการปกครอง ดูแล บํารุง รักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่

มีผูบริจาคให  เวนแตการจําหนายอสังหาริมทรัพยที่มีผูบริจาคใหกับสถานศึกษาตองไดรับความเห็นชอบ

จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานกอน 

 3. ใหสถานศึกษาจดทะเบียนสิทธิหรือดําเนินการทางทะเบียนทรัพยสินตาง ๆ ที่มผูีอุทศิใหหรือ

โครงการซื้อแลกเปล่ียนจากรายไดของสถานศึกษาใหเปนกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษา 

    4. กรณีที่สถานศึกษาดําเนินคดีเปนผูฟองหรือถูกฟอง ผูบริหารจะตองเปนผูดําเนินคดีแทน

สถานศึกษาหรือถูกฟองรวมกับสถานศึกษาถาถูกฟองโดยมิไดอยูในการปฏิบัติราชการในกรอบอํานาจ

ผูบริหารตองรับผิดเปนการเฉพาะตัว 

   5. สถานศึกษาตองจัดทํางบดุลประจําปและรายงานสาธารณะทุกส้ินปงบประมาณ 

 ดังนั้นจึงมีความแตกตางระหวางสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลและไมเปนนิติบุคคล สถานศึกษา

ที่เปนนิติบุคคลจะตองมีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา กลาวคือ ถาการ

บริหารจัดการของสถานศึกษาสงผลกระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอก หรือทําใหบุคคลภายนอกไดรับ

เสียหาย บุคคลภายนอกสามารถฟองสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาตอศาล สถานศึกษาบริหาร

จัดการไปละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก บุคคลภายนอกอาจฟองเรียกคาเสียหายไดกลาวคือ 

สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลและผูบริหารสถานศึกษาจะตองรับผิดชอบตอการกระทําที่สงผลกระทบตอ

บุคคลภายนอกจากผลการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลถาความผิดหรือความ

เสียหายที่เกิดข้ึนอยูใตการบริหารจัดการตามกรอบที่ระเบียบกฎหมาย ประกาศ ขอบังคับ มติ

คณะรัฐมนตรีกําหนด  ผูบริหารก็มิตองรับผิดเปนการสวนตัว ทางราชการจะจายคาเสียหายแทนให แต

ถาบริหารจัดการหรือส่ังการใด ๆ โดยไมอยูในกรอบที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ขอบังคับ มติ

คณะรัฐมนตรีกําหนด ผูบริหารจะตองรับผิดชอบเปนการสวนตัว 

 สถานศึกษาที่ไมเปนนิติบุคคล การบริหารจัดการสถานศึกษาดําเนินการเชนเดียวกันกับ

สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล แตแตกตางจากสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล คือการที่บุคคลภายนอกจะ

ฟองรองใหสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษารับผิดชอบและฟองเรียกคาเสียหายโดยตรงไมได

บุคคลภายนอกตองฟองสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในฐานะเปนจําเลย แตถาผลของการ

ฟองรองเปนความผิดที่ผูบริหารสถานศึกษาบริหารมิไดอยูในภายใตระเบียบ  ขอบังคับบัญชาของทาง

ราชการ ผูบริหารสถานศึกษาตองรับผิดชอบชดใชคาเสียหายเปนการสวนตัวเชนกัน โดยสํานักงาน
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คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะดําเนินการความผิดกับผูบริหารสถานศึกษาภายหลัง แตถาเปน

การบริหารภายในกรอบยอมไมตองรับผิด105 

 สรุปวา การเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาเกิดข้ึนตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ  มาตรา  35  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามมาตรา 34 (2)  เฉพาะที่

เปนโรงเรียน  มีฐานะเปนนิติบุคคล  การเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาดังกลาวนอกจากเปนสถานศึกษา

ที่เปนนิติบุคคลตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการแลว ยังมีลักษณะนิติบุคคล

ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  กฎหมายมหาชนและกฎหมายเอกชน ดวยเหตุนี้สถานศึกษาท่ี

เปนนิติบุคคลจะตองมีสิทธิและหนาที่และมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายดังกลาว ทั้งการบริหารงาน

วิชาการ  การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป นอกจากนั้นประมวล

กฎหมายแพงและพาณิชย  มาตรา 65 มาตรา 66  และมาตรา  70  กําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล

มีสิทธิหนาที่ตามที่กําหนด  หรือมีสิทธิหนาที่เชนเดียวกับบุคคลธรรมดา เวนแตสิทธิและหนาที่ซึ่งโดย

สภาพ  เปนไปเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น  สถานศึกษานิติบุคคลสามารถเปนเจาของมีกรรมสิทธิ์ใน

ทรัพยสินได จําหนายจายโอนทรัพยสินได เปนลูกหนี้  เจาหนี้และเปนโจทย จําเลยไดในคราวเดียวกัน 
หลักการและแนวคิดการบริหารสถานศึกษานิติบุคคล 
 สถานศึกษานิติบุคคลยอมมีสิทธิหนาที่หรืออํานาจหนาที่ความรับผิดชอบและขอบเขตตาม

วัตถุประสงคของการจัดต้ังที่กําหนดไวในกฎหมายคือเปนสวนราชการที่มีสภาพเปนนิติบุคคลตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน  มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา  

ความรูและคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม  ในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนได สถานศึกษา

หรือผูบริหารสถานศึกษารับผิดชอบตามที่กําหนดไวใหเปนอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาโดยตรง  

เชนเดียวกับสถานศึกษาไมเปนนิติบุคคล สวนอํานาจหนาที่ที่เพิ่มข้ึนในฐานะนิติบุคคล กําหนดไวใน

มาตรา  59  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่  2)      

พ.ศ. 2545  ที่กําหนดใหสถานศึกษาของรัฐที่เปนนิติบุคคลมีอํานาจในการปกครองดูแล บํารุง รักษา ใช

และจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาที่เปนราชพัสดุ  ตามกฎหมายวาดวยทีร่าชพสัดุและ

ที่เปนทรัพยสินอ่ืน  รวมทั้งจัดหารายไดจากการบริหารสถานศึกษาและเก็บคาธรรมเนียมสถานศึกษาท่ี

ไมขัดหรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงคและภารกิจของสถานศึกษา  สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลตาม

เจตนารมณของกฎหมายดังกลาว นอกจากจะมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบใหถือปฏิบัติแลว  

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการดําเนินกิจการหรือบริหารงานทั้งงานวิชาการ งบประมาณ บริหารงาน

บุคคลและบริหารงานทั่วไปใหมีประสิทธิภาพโดยยึดหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school 

                                                           
105เร่ืองเดียวกัน, 5. 
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based management) และหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี (good governance) ที่ยึดทั้ง

หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคาเปนเคร่ืองมือ

ในการนําวิสัยทัศนและนโยบายไปสูการปฏิบัติ 

 การกําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล  มีจุดมุงหมายที่สําคัญที่จะทําใหสถานศึกษามีอิสระ

และมีความเขมแข็งในการบริหารใหเปนไปอยางคลองตัว รวดเร็วและสอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่นและประเทศชาติ ดังนั้นสถานศึกษาจึงจําเปนตองจัดระบบการ

บริหารงานใหมีประสิทธิภาพ  มีการรวบรวมและจัดระบบขอมูล วางแผนและดําเนินการ ตามแผน  

ศึกษากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ  ใชการบริหารที่เนนการมีสวนรวมมีการจัดระบบบัญชีให

ครบถวนถูกตอง  เนื่องจากสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลมีสถานภาพที่เปนทั้งบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

ที่อยูภายใตกฎหมายมากกวาสถานศึกษาที่ไมเปนนิติบุคคล ดังนั้นในการบริหารงาน ผูอํานวยการ

สถานศึกษาในฐานะผูแทนนิติบุคคลจึงควรระมัดระวัง เพราะอาจถูกฟองรองกรณีไมปฏิบัติงานใหเปนไป

ตามกฎหมายแลวทําใหผูอ่ืนเสียหาย ตองระมัดระวังในการกระทํานิติกรรมสัญญาตองรับผิดชอบฐาน

ละเมิด  โดยเฉพาะการละเมิดทรัพยสินทางปญญาหรือส่ือ  ส่ิงประดิษฐที่เปนนวตกรรมทางการศึกษา 

ในการบริหารงานการเงินและทรัพยสิน  ผูอํานวยการสถานศึกษาตองมีระบบการตรวจสอบและรายงาน

ที่ถูกตองเปนปจจุบันมีการควบคุมรักษาทรัพยสินใหอยูในสภาพที่ใชการไดเสมอ รวมทั้งระมัดระวังการ

ใชประโยชนจากเงินรายไดที่เกิดจากทรัพยสิน 

 ขอพึงระมัดระวังของสถานศึกษาที่มีสถานภาพเปนนิติบุคคลเนื่องจากพระราชบัญญัติระเบียบ

การบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 กําหนดใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน มี

ฐานะเปนนิติบุคคลตามมาตรา 35  โดยมิไดกําหนดขอบเขตวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ของ

สถานศึกษาไวอยางชัดเจน  ผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะตัวแทนนิติบุคคลจึงตองดําเนินการให

เปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 โดยเครงครัดและควร

ระมัดระวังในเร่ืองตอไปนี้ดวย106 

 1. ผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะที่เปนตัวแทนนิติบุคคล อาจถูกฟองเปนจําเลยอัน

เนื่องมาจากการปฏิบัติหนาที่ที่ไมเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบทางราชการหรือตองปฏิบัติหนาที่ใน

ฐานะของโจทยอันเนื่องมาจากการกระทําของบุคคลอ่ืนที่กอใหเกิดความเสียหายตอสถานศึกษา 

 2. ผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะที่เปนตัวแทนนิติบุคคล จะกระทํานิติกรรมสัญญาใดได

ตอเมื่อกฎหมาย ระเบียบ หรือคําส่ังที่ผูบังคับบัญชามอบอํานาจใหกระทําหรือกระทํานิติกรรมสัญญา

                                                           
106กระทรวงศึกษาธิการ,  คูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานทีเ่ปนนติิบุคคล  (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพองคการรับสงสินคาพัสดุภัณฑ, 2546), 77. 
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เกินวงเงินงบประมาณที่ไดรับมอบอํานาจ ผูอํานวยการสถานศึกษาตองรับผิดชอบทางกฎหมายดวย

ตนเอง 

 3. ผูอํานวยการสถานศึกษา อาจถูกฟองใหรับผิดในฐานละเมิดได ถาการบริหารและการจัด

การศึกษาของผูอํานวยการสถานศึกษานั้นไปขัดแยงกับสิทธิของบุคคลอ่ืน หรือบริหารงานนอกขอบขาย

อํานาจหนาที่ของสถานศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษาอาจรับผิดทางแพงตามประมวลกฎหมายแพง

และพาณิชย ซึ่งตองชดใชคาสินไหมทดแทนหรือถูกดําเนินการทางวินัยหรืออาจไดรับโทษทางอาญา 

 4. การบริหารทรัพยสินของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลตามประมวลกฎหมายวาดวยการศกึษา

แหงชาติมาตรา 59 ผูอํานวยการสถานศึกษาตองมีความรอบรูและระมัดระวังในการทํานิติกรรมสัญญา

ของทรัพยสินแตละประเภทและวางแผนบริหารทรัพยสินของสถานศึกษาใหเปนไปตามระเบียบและ

กฎหมายที่ทางราชการกําหนดดวยความรัดกุมและรอบคอบ มิฉะนั้นอาจถูกฟองรองดําเนินคดีได 

 5. ทรัพยสินทางปญญา หรือส่ือ ส่ิงประดิษฐ ที่เปนนวตกรรม ซึ่งสถานศึกษาประดิษฐคิดคน

ข้ึนมาถาไมมีขอยกเวนกฎหมายวาดวยลิขสิทธิ์แลวสถานศึกษาสามารถนําส่ิงประดิษฐนั้น ๆ ไป          

จดทะเบียนสิทธิบัตรใหเปนทรัพยสินของสถานศึกษาได 

 6. ในการปฏิบัติงานนั้นหากมีปญหาดานกฎหมายควรปรึกษานิติกรประจําเขตพื้นที่การศึกษา

หรือหนวยงานอ่ืนและอัยการจังหวัด เปนตน   

 7. ผูอํานวยการสถานศึกษา ควรเครงครัดตอการจัดระบบการเงินการบัญชีการพัสดุ ภายใน

สถานศึกษา โดยใหอยูบนพื้นฐานของหลักความถูกตอง โปรงใสและตรวจสอบไดเพราะในปจจุบันมี

องคกรอิสระหรือหนวยตรวจสอบจากภายนอก ซึ่งกฎหมายใหอํานาจไว เชน คณะกรรมการปองกันและ

ปราบปรามทุจริตแหงชาติ  ซึ่งองคกรเหลานี้เมื่อตรวจพบการกระทําความผิดแลว สามารถระบุโทษให

ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจลงโทษได  โดยไมมีการสอบสวนเหมือนกับกระบวนการดําเนินการทางวินัย

ขาราชการ 

 8. สถานศึกษาควรรวบรวมกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารและการ

จัดการศึกษาไวในสถานศึกษา เพื่อใหสะดวกแกการศึกษาคนควาและนํามาใชไดอยางรวดเร็ว          

เชน  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ .ศ .2542 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา    

พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พระราชบัญญัติขอมูลขาวสารของทางราชการ 

พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจาหนาที่ ตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

เปนตน 

 9. ผูอํานวยการสถานศึกษาควรพัฒนาตนเองและทีมงานใหมีความรูพื้นฐานดานกฎหมาย

การศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานเพ่ือใหสามารถนําไปปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพ 
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 บทบาทอํานาจหนาที่ของสถานศึกษานิติบุคคล 
              สถานศึกษานิติบุคคล จัดต้ังข้ึนโดยอาศัยอํานาจแหงบทบัญญัติของกฎหมาย อันไดแก 

พระราชบัญญัติบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 35 ในสวนของสิทธิหนาที่ของนิติ

บุคคลสถานศึกษานั้น พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)      

พ.ศ. 2545 บัญญัติไวในมาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดาน

วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการการศึกษา          

ข้ันพื้นฐานและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง  

              เมื่อพิจารณาถึงบทบาทอํานาจหนาที่หรือสิทธิหนาที่ของนิติบุคคลสถานศึกษาแลว เราจะ

พบวานิติบุคคลสถานศึกษานอกจากจะตองดําเนินการตามวัตถุประสงคของการจัดต้ังสถานศึกษาแลว 

ยังมีสิทธิและหนาที่ตามกฎหมายกําหนดไว อาทิเชน กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ กฎหมายวา

ดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา และกฎหมายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวของอีกดวย นอกจากนี้ 

  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ไดกําหนดระเบียบการบริหารจัดการและ

ขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา พอสรุปไดวา สถานศึกษามีวัตถุประสงคและอํานาจหนาที่เพื่อจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ตาม

กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติและกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ให

ผู อํานวยการสถานศึกษาเปนผูแทนนิ ติบุคคลสถานศึกษาดําเนินงานกิจการทั่วไปเกี่ยวกับ

บุคคลภายนอก ใหสถานศึกษามีอํานาจปกครองดูแลบํารุงรักษาใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน

ที่มีอุทิศใหสถานศึกษา ใหสถานศึกษารายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาในกรณีที่นิติบุคคล

สถานศึกษาถูกฟองคดี และในกรณีที่นิติบุคคลสถานศึกษาเปนโจทยฟองในนามของตน ใหกระทําได

เฉพาะในสวนที่ เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีผู อุทิศใหสถานศึกษา โดยจะตองไดรับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการและผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษานั้นสังกัด สถานศึกษาจะมีอิสระในการ

บริหารจัดการงบประมาณ ในสวนของที่ต้ังไวสําหรับสถานศึกษา ตามที่ไดรับการกําหนดวงเงินและไดรับ

มอบอํานาจ สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการเก่ียวกับการพัสดุในสวนที่อยูในความรับผิดชอบ 

หรืออยูในวงเงินงบประมาณที่ไดรับมอบการรับบริจาคเงินหรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหสถานศึกษา ให

สถานศึกษารับบริจาคตามระเบียบกระทรวงการคลัง และตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐานกําหนด การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีสถานศึกษา ใหเปนไปตามระเบียบที่
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เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานประกาศกําหนด การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษา ให

เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา107 

 ดังนั้นกระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดหลักเกณฑรูปแบบการกระจายอํานาจ108 โดยมี

รูปแบบการกําหนดการกระจายอํานาจไวในกฎหมาย รูปแบบมอบอํานาจจากผูมีอํานาจตามกฎหมาย

จากสวนกลางไปสูเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา และรูปแบบการแบงอํานาจ โดยการแบงอํานาจ

ใหผูปฏิบัติราชการแทน สอดคลองกับ สุทัศน ขอบคํา ไดทําการวิจัยรูปแบบเร่ืองการกระจายอํานาจการ

จัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีข้ันตอนการดําเนินงาน 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนที่ 1 เปน

การศึกษาทฤษฎีขอมูลที่เกี่ยวของและความคิดเห็นของผูบริหารการศึกษาทั้งในสวนกลางและสวน

ภูมิภาค โดยแบงออกเปนข้ันตอนยอย ไดแก 1) การศึกษาทฤษฎีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา  

2) ศึกษาสภาพการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสูจังหวัด 3) ศึกษา

แนวคิดการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาไปสูจังหวัดของผูบริหารสถานศึกษา 

และนักวิชาการ 4) ศึกษารูปแบบการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาของตางประเทศ และ 5) ศึกษา

ความคิดเห็นของผูบริหารการศึกษาท้ังสวนกลางและสวนภูมิภาคที่มีตอการกระจายอํานาจการจัด

การศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการไปสูจังหวัด และข้ันตอนที่ 2 ข้ันการพัฒนา เปนการนําเอาผล

การศึกษาจากข้ันตอนที่หนึ่งมาสังเคราะหสรางรูปแบบจําลองการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา    

โดยใชเทคนิคเดลฟาย 109ประกอบดวยข้ันตอนยอยไดแก 1) สรางรูปแบบการกระจายอํานาจการจัด

การศึกษา  2) สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบที่สรางข้ึนจากผู เชี่ยวชาญในรอบที่หนึ่ง                

3) ปรับปรุงรูปแบบ 4) สอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบที่สรางข้ึนจากผูเช่ียวชาญในรอบที่สอง    

5) ปรับปรุงรูปแบบและเชนเดียวกับ วิสุทธิ์ วิจิตรพัชราภรณ ไดศึกษาเร่ืองการพัฒนารูปแบบการจัด

การศึกษาแบบกระจายอํานาจในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษา

                                                           
107สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, รวมคําส่ังมอบ

อํานาจการปฏิบัติราชการของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน (กรุงเทพฯ :  โรงพิมพการรับสง

สินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 1 - 3. 
108สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน, กระทรวงศึกษาธิการ, แนวทางการกระจาย

อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหคณะกรรมการ สํานกังานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

ตามกฎกระทรวง กําหนดหลักเกณฑและวธิีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา       

พ.ศ. 2550   (กรุงเทพฯ : โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2550), 2 - 3. 
109สุทัศน  ขอบคํา ,”การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ” 

(วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ

มหาวิทยาลัย , 2540), 15. 
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แหงชาติ พ.ศ.2542 โดยใชรูปแบบการวิจัยเชิงพรรณนา ใชวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยการวิเคราะห

เอกสารการสัมภาษณและสอบถามผูบริหารสถานศึกษา การวิเคราะหขอมูลใชสถิติบรรยายเพื่อนําผล

มาเปนขอมูลในการสรางรูปแบบและประเมินความเหมาะสมและความเปนไปไดของรูปแบบโดยการ

สัมมนาผูทรงคุณวุฒิ ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจในสถานศึกษา   

ข้ันพื้นฐาน ตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ประกอบดวย 3 สวนคือ สวนที่1 

ความนํา ประกอบดวย แนวคิด หลักการ วัตถุประสงคและอํานาจหนาที่ สวนที่ 2 องคประกอบของ

รูปแบบและสาระสําคัญของแบบการกระจายอํานาจ ประกอบดวยมิติดานหนาที่การจัดการสถานศึกษา 

ไดแก การวางแผน การจัดองคกร การนําและการควบคุมและมิติดานภารกิจการบริหารสถานศึกษา 

ไดแก การบริหารวิชาการ   การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป สวนที่ 3 

ยุทธศาสตรการดําเนินงานและเงื่อนไขความสําเร็จ110 
 

การบรหิารสถานศกึษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
 

 การบริหารสถานศึกษาเปนฐาน (School Based Management : SBM) เปนการกระจาย

อํานาจไปยังสถานศึกษาใหมากท่ีสุดเพื่อเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียนทุกฝายไดมีสวนรวม

ในการบริหาร การตัดสินใจและรวมจัดการศึกษา ทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของและรับผิดชอบในการ

จัดการศึกษามากข้ึนตลอดจนสงผลใหโรงเรียนสามารถพึ่งพาตนเองไดและเปนการสงเสริมใหเกิด

รูปแบบการบริหารแบบโปรงใส เนื่องจากยึดหลักการตรวจสอบและถวงดุลโดยการแบงอํานาจหนาที่

อยางชัดเจน111  
ความหมายของการบรหิารสถานศึกษาโดยใชโรงเรยีนเปนฐาน 
 เสาวนิตย  ชัยมุสิก ไดใหความหมายของการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน ไววา          

การจัดการศึกษาที่คืนอํานาจใหโรงเรียนหรือสถานศึกษา ผูบริหารมีอํานาจในการบริหาร  อํานาจการ

                                                           
110วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ, “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจใน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542” (วิทยานิพนธ

ปริญญาดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 

บทคัดยอ. 
111อุทัย  บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (กรุงเทพฯ :  

โรงพิมพแหงจฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย,2545), 189. 
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จัดการ  อํานาจการตัดสินใจและมีอิสระในการจัดการศึกษารวมกับชุมชนในทุกเร่ืองที่เกี่ยวของกับการ

จัดการศึกษาใหประสบความสําเร็จ โดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ  โดยใหความสําคัญแกครูและนักเรียน112 

 มาเลน ออกอส และ แกรง (Malen, Ogaws  and  Krang)  กลาววา การบริหารโดยใช

สถานศึกษาเปนฐาน เปนวิธีการบริหารโดยการกระจายอํานาจ (decentralization) ไปสูโรงเรียน  ซึ่งเปน

หนวยงานเบ้ืองตนที่ควรใหความเช่ือถือและไดรับมอบอํานาจในการตัดสินใจในการดําเนินงานเพื่อการ

กระตุนและพัฒนาที่ยั่งยืน113 

 แคนโดลิ (Candoli) กลาววา การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  เปนวิธีการหนึ่งที่จะ

บังคับใหสถานศึกษาตองรับผิดชอบกับส่ิงที่จะเกิดข้ึนกับนักเรียนของตนโดยมุงเนนใหสถานศึกษา      

จัดโปรแกรมการเรียนตามความตองการของนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจะตองสามารถพัฒนา

หลักสูตรไดอยางหลากหลายและตองรูจักนักเรียนและความตองการของนักเรียนแตละคน114 

 ฮอลลินเกอร เมอรซลี และเฮาสแมน (Hallinger. Meerplry and  Hausman)  กลาววา การ

บริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  เปนกระบวนการบริหารที่มีองคประกอบ 3 สวน ไดแก การกระจาย

อํานาจขององคกร  การบริหารจัดการและการดูแลระบบโรงเรียน115 

 เรโนล (Reynolds) กลาววา การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  เปนการกระจายอํานาจ

ใหกับสถานศึกษาแตละแหง เพื่อใหมีอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการจัดการเรียน  การสอน

ทั้งหมด รวมถึงการจัดบุคลากร การบริหารงบประมาณและแผนงาน โครงการ การตรวจสอบและ

รายงาน  กระบวนการตัดสินใจ ตองยึดหลักการตัดสินใจรวมกัน  โดยทีมงานบริหารอันไดแก ผูบริหาร  

ครู   ผูปกครองและบางคร้ังรวมนักเรียนและสมาชิกชุมชนดวย116  

 เดวิด (David) กลาววา การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน เปนแนวทางหนึ่งของการปฏิรูป

การศึกษา โดยการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปยังโรงเรียนใหมากข้ึน โดยมีสมมติฐานวาการให

                                                           

  112เสาวนิตย  ชัยมุสิก, การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา   

(กรุงเทพฯ : บุคพอยท, 2544), 1. 

 113Ogaws.  Malen and Krang, อางถึงใน, อุทัย บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการ

สถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2545), 2. 

 114Candoli , อางถึงใน, อุทัย  บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2545), 2. 

 115Meerplry. Hallinger and  Hausman, อางถึงใน, อุทัย  บุญประเสริฐ, การบริหารจัดการ

สถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2545), 2. 

 116Reynolds, อางถึงในถวิล มาตรเลี่ยม, การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนเปนฐานการบริหาร

จัดการ (กรุงเทพฯ : เสมาธรรม, 2544), 40. 
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อํานาจหนาที่มากข้ึน จะทําใหประสิทธิภาพของการจัดการศึกษาสูงข้ึน มีความยืดหยุนมากข้ึนและมี

ผลผลิตดีข้ึน117 

 คาลดเวล (Caldwell) กลาววา สถานศึกษาเปนฐานในการบริหารจัดการ เปนการกระจาย

อํานาจใหตัดสินใจเกี่ยวกับ การใชทรัพยากร ไดแก ความรูเทคโนโลยี อํานาจหนาที่ วัสดุครุภัณฑ   

บุคลากร   เวลาและงบประมาณ เปนการกระจายอํานาจทางการจัดการมากกวาจะเปนอํานาจทาง

การเมืองและใหเกิดการตัดสินใจในระดับสถานศึกษาภายใตกรอบนโยบายของทองถิ่นและของรัฐ ใน

ขณะเดียวกันในโรงเรียนยังมีความรับผิดชอบที่จะตรวจสอบไดในทรัพยากรที่จะจัดสรรให118 

 เชง (Cheng Yin Cheong) กลาววา การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน ทําใหผูมีสวน

เกี่ยวของ ซึ่งประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนคณะครู ผูปกครอง ชุมชน ซึ่งมารวมตัวเปน

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดมีโอกาสรวมในการจัดการศึกษา ใหเปนไปตามความตองการ

ของนักเรียน ผูปกครองและชุมชน สงผลใหการจัดการบริหารมีประสิทธิผลสูงข้ึน119 

 เอดเลย (Edley Jr)  กลาววา การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน เปนการใหชุมชนมีสวน

รวมในการจัดการศึกษามากข้ึน ผูมีอํานาจตัดสินใจไมใชมีแตเพียงผูบริหารเทานั้น แตยังมีตัวแทนคณะ

ครูและผูปกครองรวมอยูดวย คณะบุคคลเหลานี้มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตร  

การจัดการเรียนการสอน กําหนดการและตารางเวลาตาง ๆ  การควบคุมวินัยนักเรียน งานบุคลากรและ

งบประมาณ120 

 ถวิล  มาตรเล่ียม กลาววา การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน หมายถึง การบริหารจัดการ

โรงเรียนที่สอดคลองกับคุณลักษณะและความตองการของโรงเรียน นั่นคือ สมาชิกโรงเรียนอันไดแก  

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครูหรืออาจารย พอแมผูปกครองนักเรียน ตลอดจน

                                                           

 117David ,  อางถึงใน  อุทัย  บุญประเสริฐ  และจิราภรณ  จันทรสุพัฒน, “รายงานการวิจัย

เร่ืองภารกิจโครงสรางและอัตรากําลังในสถานศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542”, เอกสาร

ประกอบการประชุมสัมมนาเร่ืองการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา : บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน,8 – 9   

กุมภาพันธ  2545  (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2545), 14. 

 118Caldwell, อางถึงใน ถวิล มาตรเลี่ยม, การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนเปนฐานการบริหาร

จัดการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2545), 41. 

 119Yin Cheong. Cheng, “The theory and characteristics of school-based 

management.” International Journal of educational management,  March 1993, 17. 

 120Edley  Jr. อางถึงใน ถวิล มาตรเล่ียม, การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนเปนฐานการบริหาร

จัดการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2545), 78. 
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สมาชิกชุมชนและองคกรอ่ืน ๆ มารวมพลังกันอยางเต็มที่ รับผิดชอบตอการใชทรัพยากรและแกปญหา

ตลอดจนดําเนินการเพื่อพัฒนากิจกรรมดานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระยะส้ันและระยะยาว121 

 อุทัย บุญประเสริฐ กลาววา การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน เปนกลยุทธในการปรับปรุง

การศึกษาโดยเปล่ียนอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจจากสวนกลางไปยังแตละโรงเรียน โดยให

คณะกรรมการโรงเรียน (school council หรือ school  board) ซึ่งประกอบดวย  ผูปกครอง ครู สมาชิก

ในชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกาและผูบริหารโรงเรียน (บางโรงเรียนมีตัวแทนนักเรียนดวย) ไดมีอํานาจใน

การจัดการศึกษา มีหนาที่และรับผิดชอบในการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับ งบประมาณ บุคลากรและ

วิชาการ โดยใหเปนความตองการของนักเรียน ผูปกครองและชุมชน122 

 สุรชัย เทียนขาว กลาวถึงความหมายของการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน         

(school-based management  หรือ site-based  management) วาหมายถึง การบริหารและการจัด

การศึกษาที่หนวยปฏิบัติการพื้นฐาน โดยมีสถานศึกษาเปนฐานหรือเปนองคกรหลักในการจัดการศึกษา 

ซึ่งจะตองมีการกระจายอํานาจ หนาที่หรือความรับผิดชอบ มีอิสระคลองตัวในการบริหารจัดการ ทั้งดาน

วิชาการ งบประมาณ บุคลากรและการบริหารทั่วไปภายใตคณะกรรมการสถานศึกษา (school board)  

ซึ่งประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครูและผูบริหารโรงเรียนเพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปโดยมีสวน

รวมและตรงความตองการของผูเรียน  ผูปกครองและชุมชนมากที่สุด123 

 รุง แกวแดง กลาววาการบริหารแบบเบ็ดเสร็จที่โรงเรียน (SBM : School Based 

Management) หมายถึง การโอนอํานาจการตัดสินใจจากคณะกรรมการการศึกษาทองถิ่นไปยัง

สถานศึกษาแตละแหงโดยตรงโดยมอบอํานาจการบริหารใหแกคณะกรรมการโรงเรียนอันประกอบ ดวย

ผูปกครอง ครู และผูบริหารในทองถิ่น ซึ่งเปนการกระจายอํานาจในเร่ืองงบประมาณ บุคลากรและ

หลักสูตร ใหโรงเรียนบริหารแบบมีสวนรวมและตัดสินใจโดยองคคณะ124 

                                                           

 121ถวิล  มาตรเล่ียม, การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ (กรุงเทพฯ : 

เสมาธรรม, 2544), 41. 

 122อุทัย  บุญประเสริฐ  และจิราภรณ  จันทรสุพัฒน, “รายงานการวิจัยเร่ืองภารกิจโครงสราง

และอัตรากําลังในสถานศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542”, เอกสารประกอบการ

ประชุมสัมมนาเร่ืองการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา  : บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน, 8 – 9   

กุมภาพันธ  2545  (กรุงเทพฯ :  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,2545), 14.  

 123สุรชัย  เทียนขาว, “แนวทางและปญหาของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี” (งานวิจัยสถาบัน 

ราชภัฎเทพสตรี, 2544), 51. 

 124รุง  แกวแดง, ปฏิวัติการศึกษาไทย, พิมพคร้ังที่ 9  (กรุงเทพฯ : มติชน, 2543), 263. 
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 กระทรวงศึกษาธิการ  ไดใหความหมายการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน  ไววา หมายถึง  

การบริหารและการจัดการศึกษาที่มุงใหสถานศึกษาเปนองคกรหลักในการจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ  

ภายใตกรอบของกฎหมายที่กําหนด โดยมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจที่จะพัฒนานโยบาย  

วิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคของสถานศึกษาและรวมมือดําเนินการ ทั้งในดานวิชาการ  

งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป โดยบุคคลที่มีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน โดยมุงเนน

ผลผลิตผลลัพธและผลกระทบที่เกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ ภายใตการมีสวนรวมและการตรวจสอบของ   

ผูมีสวนไดสวนเสีย125 

 สรุปไดวา การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน เปนกลยุทธในการจัดการศึกษา โดยการ

กระจายอํานาจการควบคุมจากสวนกลางไปยังชุมชนและสถานศึกษาโดยตรง โดยใหคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานประกอบไปดวย ผูอํานวยการสถานศึกษา ผูแทนครูในสถานศึกษา ผูปกครอง 

องคกรปกครองสวนทองถิ่น ตัวแทนศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ สมาชิกในชุมชน พระภิกษุสงฆและในบาง

โรงเรียนมีตัวแทนนักเรียนเปนกรรมการดวย ไดมีอํานาจในการบริหารตนเอง มีการควบคุม ตรวจสอบ 

เปนผูรับประโยชน  (stakeholders) ในระดับการบริหารทําใหเกิดความรูสึกถึงความเปนเจาของหรือ

ผูประกอบการเอง (entrepreneur) ยอมสงผลที่ดีตอสถานศึกษาในชุมชนของตนเอง 
หลักการแนวคิดในการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 ความคิดเร่ืองการใชโรงเรียนเปนฐานนั้น ไดรับอิทธิพลมาจากกระแสการเปล่ียนแปลง  ของ

โลกธุรกิจอุตสาหกรรม  ที่ประสบความสําเร็จจากหลักการ วิธีการและกลยุทธในการทําใหองคกรมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการทํางาน ทําใหผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ สรางกําไรและสราง

ความพึงพอใจแกลูกคาและผูที่เกี่ยวของยิ่งข้ึน  ความสําเร็จดังกลาวนี้ทําใหประชาชนและผูเกี่ยวของเหน็

วา  การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีข้ึนนั้นตองปรับกระบวนการและวิธีการที่เคยเนนแตเร่ืองการเรียน

การสอน  ปรับสูการบริหารโดยการกระจายอํานาจไปยังโรงเรียนที่เปนหนวยปฏิบัติและใหผูมีสวน

เกี่ยวของไดมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษาอยางแทจริง126 

 

                                                           

 125กรมสามัญศึกษา, การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน, เอกสารประกอบการประชุมทาง

วิชาการเร่ืองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน, 22 – 24 มิถุนายน 2544, (สมาคมผูชวยผูบริหาร

โรงเรียนมัธยมศึกษา : 2544), 4. 

 126สมศักด์ิ  ดลประสิทธิ์, “การกระจายอํานาจจัดการศึกษา”, วารสารขาราชการครู 

(มิถุนายน – กรกฎาคม 2544) : 20. 
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 สุรัฐ   ศิลปอนันต  ไดกลาวถึงแนวคิดการบริหารโดยยึดโรงเรียนเปนฐาน วามีลักษณะ

ดังตอไปนี้127 ประการแรก เปนยุทธศาสตรการกระจายอํานาจ มีสวนรวมสูงและปรับปรุงประสิทธิภาพ

ของโรงเรียน  เพื่อมุงใหบรรลุความมุงหมายของโรงเรียน ประการที่สอง เปนการบริหารแบบกระจาย

อํานาจเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของสถานศึกษา ประการสุดทาย เปนการออกแบบ  

ปรับเปล่ียนการจัดองคกรของโรงเรียนแนวใหม 

 โดยหลักการของการบริหารตามแนวคิดแบบด้ังเดิมนั้น จะมีหลักการที่ตรงกันขามกับ         

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางส้ินเชิง การบริหารการศึกษาแบบด้ังเดิม การบริหารสถานศึกษา

จะมาจากการควบคุมจากภายนอก (external control management) ซึ่งมีลักษณะที่เห็นไดชัดวา 

สถานศึกษาถูกควบคุมโดยหนวยงานจากสวนกลาง แนวทางการดําเนินการตางๆ จึงถูกชี้นําโดย

หนวยงานสวนกลาง จึงพบไดเสมอวานโยบายการบริหารมักไมตรงกับปญหาที่พบและไมสอดคลองกับ

ความตองการหรือธรรมชาติของสถานศึกษานั้น ๆ จึงไมมีอํานาจหรือไมมีสวนเกี่ยวของกับการกําหนด

นโยบายหรือทิศทางและการบริหารงานอยางแทจริง 

 เชง (Cheng Yin Cheong) ไดจัดทําตารางสรุปเปรียบเทียบไว ลักษณะงานในหนาที่และ

ลักษณะสําคัญตาง ๆ ของโรงเรียน ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และการบริหารแบบถูกควบคุม

จากภายนอกไว ดังนี้128 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 127สุรัฐ  ศิลปอนันต, กระบวนการปฏิรูปโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ (กรุงเทพฯ :  

ดานสุทธาการพิมพ, 2545), 95. 

 128Yin Cheong. Cheng, “The theory and characteristics of school-based 

management.” International Journal of educational management,  (March 1993) : 12 - 13. 
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ตารางที่ 2 ตารางเปรียบเทียบลักษณะงานในหนาที่และลักษณะสําคัญตาง ๆ ของโรงเรียนในการบริหาร   

               โดยใชโรงเรียนเปนฐานและการบริหารแบบถูกควบคุมจากภายนอก 
 

ลักษณะสําคัญ /   
หนาที ่

การบริหารแบบถูกควบคุม จากภายนอก การบริหารโดยใช 
โรงเรียนเปนฐาน 

 

พันธกิจของ 

โรงเรียน 

 

 

 
 

 

 

ธรรมชาติของ 

กิจกรรมในโรงเรียน 
 

 
 
 
 

กลยุทธการบริหาร 

ความคิดรวบยอด 

เก่ียวกับธรรมชาติ

ของมนุษย 

 
 

 

 

ความคิดรวบยอด

เก่ียวกับองคกรใน

โรงเรียน 
 

รูปแบบการ

ตัดสินใจ 

 

 

 
 

รูปแบบภาวะผูนํา 

การใชอํานาจ 

 

-พันธกิจไมคอยชัดเจนถูกมอบหมายมาจาก

ภายนอก สมาชิกไมมีสวนรวมกําหนดและ

อาจจะไมยอมรับ 

-เนนการปฏิบัติตามพันธกิจท่ีมอบหมายจาก

ภายนอก 
 

 

 

 -วัฒนธรรมองคกรออนแอและไมเปนเอกภาพ 

- เน้ือหาและรูปแบบการบริหารและจัด

การศึกษาถูกกําหนดจากหนวยงานภายนอก 

-ทฤษฎี X 
 

-มองมนุษยในเชิงเศรษฐศาสตร 

-ใหความสําคัญกับการตรวจสอบและควบคุม 

-โรงเรียนเปนเคร่ืองมือ  ครูเปนลูกจางจะปฏิบัติ

ตามที่โรงเรียนมอบหมายเทานั้น 

 
 

 

 

-รวมอํานาจ 

-ผูบริหารเปนผูตัดสินใจฝายเดียว 

 
 

-ใชแบบภาวะผูนําระดับพื้นฐานเนนภาวะผูนํา

ดานเทคนิคและภาวะผูนําดานมนุษย 

 

 

 
 

-มักใชอํานาจตามกฎหมาย  การใหรางวัลและ

การบังคับ 

 

 

-พันธกิจชัดเจนสมาชิกในโรงเรียนมี

สวนรวมในการกําหนดพันธกิจ 

-เนนความรวมมือในการพัฒนาตาม

พันธกิจ 

-วัฒนธรรมองคกรเขมแข็งและเปน

เอกภาพ 
 

-บริหารและจัดการศึกษาตามสภาพ

และความตองการจําเปนของ 

โรงเรียน 

-ทฤษฎี Y 
 

-มองมนุษยในหลายแงมุม 

-ใหความสําคัญกับการรวมมือกัน

พัฒนา 

-โรงเรียนเปนสถานที่ที่นักเรียนครูและ

ผูบริหารมาอยูรวมกัน  ทุกคนมีสิทธิใน

การรวมกันพัฒนาโรงเรียน 
 

-กระจายอํานาจ 

-ตัดสินใจโดยมีสวนรวมจากครู   

ผูปกครอง   นักเรียน 
 

-ใ ช แ บ บภ า ว ะ ผู นํ า ห ล า ย ร ะ ดั บ  

นอกจากภาวะผูนําดานเทคนิคและ

ภาวะผูนําดานมนุษยแลวยังใชภาวะ

ผูนําดานสัญลักษณ  ดานวัฒนธรรม

และดานการศึกษา 
 

-ใชอํานาจอางอิงและอํานาจโดยความ

เช่ียวชาญ 
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 ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

ลักษณะสําคัญ /   
หนาที ่

การบริหารแบบถูกควบคุม จากภายนอก การบริหารโดยใช 
โรงเรียนเปนฐาน 

เทคนิคการบริหาร 

จัดการ  
 

การใชทรัพยากร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ความแตกตาง 

ในบทบาทของ

โรงเรียน 
 
 
 
 
 
 

บทบาทของ

หนวยงาน

สวนกลาง 
 

บทบาทของ 

ผูบริหารโรงเรียน 
 
 
 

บทบาทของครู 
 
 
 
 
 

บทบาทของ 

ผูปกครอง 
 

-ใชเทคนิคการบริหารแบบงาย ๆ ประสบการณ 

 
 

-ถูกควบคุมโดยเครงครัดจากสวนกลาง 

-ขึ้นอยูกับการจัดสรรที่มาจากภายนอก 

-รอการส่ังการหรืออนุญาต 

-พยายามหลีกเล่ียงการเพ่ิมแหลงทรัพยากร

เพื่อมิใหเกิดปญหา 
 

-รูปแบบการปฏิบัติตามกระบวนการที่กําหนด

จากสวนกลาง 

-หลีกเล่ียงความผิดพลาด 

-ผูตรวจสอบหรือผูควบคุมโดยเครงครัด 

-ผูดูแลการปฏิบัติใหเปนตามเปาหมายที่วางไว 

-ผูนิเทศและกํากับติดตาม 
 

-ผูควบคุมทรัพยากร 

-ลูกจาง 

-ผูตาม 
 

-ผูรับคําส่ัง 

-ผูปฏิบัติ 

-ผูรับบริการเชิงปริมาณ 
 

-บุคคลภายนอกไมมีสวนรวมหรือใหความ

รวมมือ 

-การบังคับบัญชา 
 

-หัวหนา  ลูกนอง บรรยากาศแบบปดและ

ปกปองตนเอง 

-ขัดแยงกัน 

-บรรยากาศทํางานเปนแบบควบคุม 

 
 

-ใชเทคนิคการบริหารเชิงวิทยาศาสตร 
 
 

-บริหารงบประมาณดวยตนเอง 

-ตรงตามความตองการของโรงเรียน 

-แกปญหาไดทันการ 

-พยายามเพิ่มแหลงทรัพยากร

การศึกษา 
 

-รูปแบบการพัฒนาท่ีสรางขึ้นเองเพื่อ

พัฒนาทั้งโรงเรียน   ครู และนักเรียน 

-มุงแกปญหา 
 
 
 
 
 

-ผูสนับสนุนหรือที่ปรึกษา 

-ผูนําหรือผูพัฒนาเปาหมาย 

 
 

-ผู กระ ตุนและประสานงานใหคน

ปฏิบัติ 

-ผูพัฒนาทรัพยากร 
 
 

-ผูรวมงาน  

-ผูตัดสินใจ 

-ผูริเริ่มหรือผูปฏิบัติ 
 

-ผูรับบริการเชิงคุณภาพ 

-ผูรวมงานท่ีมีสวนรวมและใหความ

รวมมือ 

-ผูสนับสนุนโรงเรียน 
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   ตารางที่ 2 (ตอ) 
 

ลักษณะสําคัญ /   
หนาที ่

การบริหารแบบถูกควบคุม จากภายนอก การบริหารโดยใช 
โรงเรียนเปนฐาน 

มนุษยสัมพันธ 

 

 

 

 
 

คุณภาพของ

ผูบริหาร 

โรงเรียน 
 

    ดัชนีประสิทธิผล 

-บริหารโดยอาศัยประสบการณ 

-ทํางานตามขั้นตอนและคําส่ังหลีกเล่ียงปญหา 

-คุนเคยและรับฟงเฉพาะผูใกลชิด 

-ใหความสนใจเร่ืองผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

หรือผลผลิต ไมสนใจกระบวนการหรือตัวปอน 
 

-การประเมินผลเปนวิธีการในการตรวจสอบการ

บริหาร 
 
 
 
 
 

-การรวมงาน 

-เนนการทํางานเปนทีมเปดกวางและ

รวมมือ 

-มีฉันทามติ 

-บรรยากาศเปนแบบความรวมมือ 
 

-มีความรูและเทคนิคการบริหาร

ทันสมัย 

 

 

-เรียนรูคนหา พัฒนา แกปญหา

ตอเนื่อง 

-ใจกวางรับฟงความคิดเห็นทุกคน 

-สนใจทั้งระบบท้ังตัวปอนกระบวนการ 

ผลิตซ่ึงรวมท้ังผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ 

 -การประเมินผลเปนกระบวนการเรียนรู   

  เพื่อปรับปรุงโรงเรียน 
 

ที่มา : อุทัย  บุญประเสริฐ  และจิราภรณ  จันทรสุพัฒน, รายงานการวิจัยเร่ืองภารกิจ โครงสรางและ

อัตรากําลังในสถานศึกษาตาม พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 (กรุงเทพฯ : วีซีที        

คอมมิวนิเคช่ัน, 2545), 21. 
 

 บุญมี  เณรยอด  และสุรชัย  เทียนขาว  ตางใหแนวคิดเกี่ยวกับลักษณะสําคัญของโรงเรียนที่

บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มีดังนี้129 1) พันธกิจของโรงเรียนตองชัดเจน  สมาชิกมีสวนรวมในการ

กําหนดและเปนที่รับรูของสมาชิกทุกคน 2) รูปแบบการบริหารโรงเรียน บริหารและจัดการศึกษาตาม

สภาพความตองการและความจําเปนของโรงเรียน 3) มุมมองเกี่ยวกับมนุษย ใชทฤษฎี Y มองวา

ผูรวมงานทุกคนเปนคนดีมีความสามารถมีความรับผิดชอบสามารถเรียนรูและพัฒนาได 4) รูปแบบการ

ตัดสินใจ เปนการตัดสินใจแบบกระจายอํานาจ โดยคณะกรรมการมีสวนรวมในการตัดสินใจ                

                                                           

 129บุญมี  เณรยอด, แนวทางการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school based 

management) สําหรับโรงเรียน  (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545), 3. 
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5) รูปแบบภาวะผูนําเปนภาวะผูนําแบบเกื้อหนุนอํานวยความสะดวกไมใชส่ังการและช้ีนํา 6) รูปแบบ

การใชอํานาจเปนอํานาจของความรูความเช่ียวชาญ 7) เทคนิคการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร 

ใชวิธีบริหารเชิงกลยุทธเนนที่ผลงาน แกปญหาไดทันการและรูจักระดมทรัพยากรตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากร

บุคคล เชน ภูมิปญญาทองถิ่นมาใชอยางฉลาด 8) บทบาทของโรงเรียน สรางรูปแบบการพัฒนาโรงเรียน

ข้ึนเองและมุงพัฒนาทั้งองคกร 9) บทบาทของหนวยงานสวนกลาง เปนผูพัฒนาเปาหมายทางการศึกษา 

10) บทบาทผูบริหารโรงเรียน เปนผูกระตุนและประสานงานใหบุคลากรรวมมือกันปฏิบัติงาน             

และเปนผูพัฒนาทรัพยากร 11) บทบาทครู เปนผูรวมงาน เปนผูตัดสินใจ เปนผูริเร่ิมและเปนผูปฏิบัติ   

12) บทบาทผูปกครอง มีสวนรวมสนับสนุนโรงเรียนและเสนอแนะแนวทางแกปญหา 13) บทบาทองคกร 

เนนการทํางานเปนทีม ใหความรวมมือและเคารพฉันทามติ 14) คุณภาพผูบริหารโรงเรียน ตองมีความรู 

มีเทคนิคการบริหารที่ทันสมัย เรียนรูตลอดเวลา พัฒนาอยางตอเนื่อง ใจกวาง ยอมรับความคิดเห็นของ

ทุกคน 15) การประเมินประสิทธิผล ตองประเมินทั้งระบบ ทั้งปจจัย (input) กระบวนการ (process) และ

ผลผลิต (output)   เพื่อประกันคุณภาพและพัฒนาโรงเรียน 

 รุง แกวแดง ไดกลาวถึงการบริหารแบบเบ็ดเสร็จที่โรงเรียน (school - based management) มี

ลักษณะเดน 3 ประการ130 คือประการแรก อํานาจควบคุมจะอยูที่ชุมชน (community control) เปนการ

ถายโอนอํานาจจากนักวิชาการและคณะกรรมการการศึกษาทองถิ่นไปยังผูปกครองและชุมชนของ

โรงเรียน ประการที่สอง อํานาจการควบคุมอยูที่ครู (teacher control) เปนการถายโอนอํานาจไปใหกับ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประการสุดทายอํานาจการควบคุมอยูที่ผูอํานวยการสถานศึกษา 

(principal control) คือ การใหผูบริหารรับผิดชอบการตัดสินใจ โดยขอความเห็นจากคณะครู ผูปกครอง

และชุมชน 

 อุทัย  บุญประเสริฐ ไดกลาวถึง  หลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานดังนี้131 

 1. หลักการกระจายอํานาจ (decentralization) ซึ่งเปนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา

จากกระทรวงและสวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด โดยมีความเช่ือวา โรงเรียนเปนหนวยสําคัญ

ในการเปล่ียนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก 

 2. หลักการมีสวนรวม (participation or collaboration or involvement) เปดโอกาสให

ผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจและรวมจัดการศึกษา ทั้งครู 

                                                           

 130รุง  แกวแดง, ปฏิวัติการศึกษาไทย, พิมพคร้ังที่ 9  (กรุงเทพฯ : มติชน, 2543), 263. 

 131อุทัย  บุญประเสริฐ  และจิราภรณ  จันทรสุพัฒน, รายงานการวิจัยเร่ืองภารกิจโครงสราง

และอัตรากําลังในสถานศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542(กรุงเทพฯ : วีซีที                 

คอมมิวนิเคช่ัน, 2545), 154 - 156. 
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ผูปกครอง ตัวแทน ชุมชน ตัวแทนศิษยเกาและตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลมีสวนรวมในการ               

จัดการศึกษา จะเกิดความรูสึกเปนเจาของและจะรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากข้ึน 

 3. หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน (return power to people) ในอดีตการจัด

การศึกษาจะทํากันหลากหลาย บางแหงก็ใหวัดหรือองคกรในทองถิ่นเปน ผูดําเนินการตอมามีการรวม

การจัดการศึกษาและตอมาเมื่อประชากรเพิ่มมากข้ึน ความเจริญกาวหนาตาง ๆ รุดหนาไปอยางรวดเร็ว 

การจัดการศึกษาโดยสวนกลางเร่ิมมีขอจํากัด เกิดความลาชาและไมตอบสนองความตองการของผูเรียน

และชุมชนอยางแทจริง จึงตองมีการคืนอํานาจใหทองถิ่นและประชาชนไดจัดการศึกษาเองอีกคร้ัง 

 4. หลักการบริหารตนเอง (self-managing) ในระบบการศึกษาทั่วไป มักจะกําหนดใหโรงเรียน

เปนหนวยปฏิบัติการตามนโยบายของสวนกลาง โรงเรียนไมมีอํานาจอยางแทจริง สําหรับการบริหารโดย

ใชโรงเรียนเปนฐานนั้น  ไมไดปฏิเสธเร่ืองการทํางานใหบรรลุ เปาหมายและนโยบายของสวนรวม แตมี

ความเชื่อวาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายนั้นทําไดหลายวิธี การที่สวนกลางทําหนาที่เพียงกําหนด

นโยบายและเปาหมายแลวปลอยใหโรงเรียนมีระบบการบริหารดวยตนเอง โดยใหโรงเรียนมีอํานาจ 

หนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน ซึ่งอาจดําเนินการไดหลากหลาย ดวยวิธีการที่แตกตางกัน

แลวแตความพรอม 

 5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล (check and balance) สวนกลางมีหนาที่กําหนดนโยบาย

และควบคุมมาตรฐาน มีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อให

มีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามกําหนดและเปนไปตามนโยบาย ของชาติ 

 ประกอบ  คุณารักษ  กลาวถึงหลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 132 ดังนี้ 

 1. หลักความหลากหลาย (equi-finality) การบรรลุเปาหมายมีไดหลายทางมีความยืดหยุน 

 2. หลักการกระจายอํานาจ (de-centralization) การแกปญหาควรดําเนินการ ณ ที่ที่เกิด

ปญหาอยางทันทวงที มุงประเด็นที่ประสิทธิภาพและการแกปญหา 

 3. หลักการจัดการตนเอง (self-managing) เปนการจัดการตนเองใชประโยชนอยางเต็มที่และ

รับผิดชอบ 

 4. หลักการริเร่ิมสรางสรรคของมนุษย (human initiative) พัฒนาทรัพยากรภายในของมนุษย 

มีความรวมมือของสมาชิกอยางเต็มที่ โดยโรงเรียนมีอิสระและริเร่ิมงานเอง 

 

 

                                                           

 132ประกอบ  คุณารักษ, การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เอกสารประกอบการประชุมทาง

วิชาการเร่ืองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน, 22 – 24 มิถุนายน 2544, (ม.ป.ท.: สมาคมผูชวย

ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา, 2544), 5. 
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 รุง  แกวแดง  ไดกลาวถึงหลักการของการบริหารแบบเบ็ดเสร็จที่โรงเรียน (school  based 

management) ไวดังนี้133 

 1. พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (academic achievement) เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงใน

โครงสรางการตัดสินใจเกื้อหนุนใหเกิดการเปล่ียนแปลงในดานการเรียนการสอน 

 2. เพิ่มความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability) การมอบอํานาจในการตัดสินใจใหแก

โรงเรียนจะทําใหโรงเรียนเพิ่มความรับผิดชอบตอผลลัพธอันเกิดจากการตัดสินใจของโรงเรียนเอง ในอัน

ที่จะปรับปรุงเพื่อใหเปนที่พอใจของผูที่มีสวนเกี่ยวของ (stakeholders) 

 3. เปนการเสริมพลัง (empowerment) เพราะการปกครองตนเองรวมกันจะสรางบริบทที่จะ

นําไปสูวัฒนธรรมโรงเรียนที่มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวและรวมแรงรวมใจกัน 

 4. ไดประโยชนทางการเมือง (political utility) คือ ชวยลดปญหาความขัดแยงกับ

คณะกรรมการการศึกษาทองถิ่น ปญหาการขาดทรัพยากร และสรางภาพลักษณที่ดีตอสังคม เพราะ

คณะกรรมการโรงเรียนรูความตองการของโรงเรียนดีกวาและรูวาจะปรับปรุงโรงเรียนอยางไร ครูและ

ผูปกครองรูสึกวาเปนเจาของโรงเรียน 

 บุญมี  เณรยอด  ไดกลาวถึงหลักการของการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐานดังนี้134 

 1. หลักการกระจายอํานาจ (decentralization) โดยการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับ

ประชาชนเชนเดียวกับสาธารณสุข ซึ่งการรักษาพยาบาลจะอยูที่โรงพยาบาลเปนกิจกรรมระหวางหมอ

กับคนไขไมใชอยูที่กระทรวงสาธารณสุข การศึกษาก็เชนกันเปนกิจกรรมที่โรงเรียน ระหวางครูกับผูเรียน 

ไมใชกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งในตางประเทศมีการกระจายอํานาจจากรัฐและเขตการศึกษาไปยังโรงเรียน 

เชนเดียวกับในสวนของประเทศไทยท่ีมีการกระจายอํานาจจากสวนกลางและเขตพื้นที่การศึกษา ตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  

 2. หลักการบริหารตนเอง (self - management) สถานศึกษาจะมีอิสระในการตัดสินใจตนเอง

มากข้ึน ภายใตการบริหารในรูปขององคคณะบุคคล คือ คณะกรรมการโรงเรียนหรือคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 3. หลักการมีสวนรวม (participation) ของผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) เชน ผูปกครอง 

ชุมชน ศิษยเกา ซึ่งสามารถมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผน การตัดสินใจ การกําหนดหลักสูตร

                                                           

 133รุง  แกวแดง, ปฏิวัติการศึกษาไทย, พิมพคร้ังที่ 9  (กรุงเทพฯ : มติชน, 2543), 265. 

 134บุญมี  เณรยอด, แนวทางการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based 

Management) สําหรับโรงเรียน (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545),  2 - 3. 
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ทองถิ่น การรวมคิดรวมทํา และแมจะบริหารโดยองคคณะบุคคลก็ตาม ตองเนนการกระจายโอกาสไปให

ทั่วถึงทั้งองคกร เพื่อโยงใยใหทุกคนไดเขามามีสวนรวมมากที่สุด 

 4. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน ไมใชภาวะผูนําแบบชี้นําหรือส่ังการ แตจะเปนภาวะผูนํา

ที่เนนการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก 

 5. หลักการพัฒนาทั้งระบบ (whole school approach) มีการปรับต้ังในเร่ืองโครงสรางและ

วัฒนธรรมขององคกร โดยในการเปล่ียนแปลงตองใหระบบเห็นดวยและสนับสนุน 

 6. หลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability) เมื่อโรงเรียนไดรับอิสระและ

อํานาจ จึงตองแสดงใหเห็นถึงความรับผิดชอบที่จําเปนไดรับการตรวจสอบเพื่อใหการบริหารและจัด

การศึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว 

 สุรชัย เทียนขาว ไดสรุปหลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดังนี้ 135 

 1. หลักการกระจายอํานาจ ซึ่งเปนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยัง

สถานศึกษามากที่สุด โดยมีความเช่ือวาสถานศึกษาเปนหนวยที่สําคัญที่สุดในการเปล่ียนแปลงและ

พัฒนาการศึกษาของเด็ก 

 2. หลักการบริหารตนเอง สถานศึกษาจะมีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเองมากข้ึนภายใตการ

บริหารโดยองคคณะบุคคล ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณตามมาตรา 40 แหงพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 ที่ใหอํานาจกับคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการสถานศึกษา           

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2543 ในการมีสวนรวมบริหาร 

 3. หลักการมีสวนรวมของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน ผูปกครอง ศิษยเกา ซึ่งสามารถมีสวนรวมใน

การกําหนดนโยบายและแผนการตัดสินใจ การกําหนดหลักสูตรทองถิ่น การรวมคิดรวมทํา 

 4. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน ผูนําในการบริหารจะเนนการสนับสนุนและอํานวยความ

สะดวก ไมใชผูนําแบบช้ีนําหรือส่ังการ 

 5. หลักการพัฒนาทั้งระบบ ตองมีการปรับทั้งในเร่ืองโครงสรางและวัฒนธรรมองคกรโดยใน

การเปล่ียนแปลงตองใหระบบเห็นดวยและสนับสนุน 

 6. หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหประชาชน การจัดการศึกษาโดยสวนกลางมีขอจํากัด 

เกิดความลาชาและไมสนองตอบตอความตองการของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง จึงตองมีการคืน

อํานาจใหทองถิ่นและประชาชนไดจัดการศึกษาเอง 

                                                           

 135สุรชัย  เทียนขาว, “แนวทางและปญหาของการมีสวนรวมของประชาชนในการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี 2544.” (งานวิจัยสถาบัน

ราชภัฎเทพสตรี, 2544), 54. 
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 7. หลักการตรวจสอบและถวงดุล สวนกลางมีหนาที่ในการกําหนดนโยบายและควบคุม

มาตรฐาน มีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อใหมีคุณภาพ

และมาตรฐานเปนไปตามกําหนดและนโยบายของชาติ 

 เดวิด (David) ไดสรุปถึงหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 2 ประการ คือ 1) โรงเรียนเปน

หนวยสําคัญสําหรับการตัดสินใจ ซึ่งการตัดสินใจส่ังการที่ดีควรอยูที่หนวยปฏิบัติ ดังนั้นจึงควรเพิ่ม

อํานาจในการบริหารและจัดการงบประมาณใหกับโรงเรียนมากข้ึน แลวลดการควบคุมจากสวนกลางลง 

2) การมีสวนรวมและการมีความรูสึกเปนเจาของเปนปจจัยสําคัญสําหรับการปฏิรูปความสําเร็จของการ

ปฏิรูปไมใชเกิดจากการควบคุมจากภายนอก หากแตเกิดจากการที่สมาชิกใหความรวมมือกันในการ

ตัดสินใจ136 

 ปารค จอง พิว (Park, Jong Pil) ทําการศึกษาเร่ืองการสรางโรงเรียนชุมชนเพื่อการปกครอง

ตนเอง : การบริหารโรงเรียนเปนฐานในประเทศเกาหลี (creating an autonomous school community 

: school-based management in Korea) มีวัตถุประสงคการวิจัยเพื่อการศึกษาการเปล่ียนแปลงดาน

บทบาทครู ผูปกครองในการบริหารโรงเรียน ภายหลังนโยบายการปฏิรูปโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน ใช

วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสอบถาม การสัมภาษณและศึกษาเอกสารบันทึกการประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษา รายงานและแผนการปฏิบัติการประจําป รวมทั้งเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวของเปน

ระยะเวลา 4 ปยอนหลัง พบวาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไมมีบทบาทตามที่คาดหวัง อํานาจ

การตัดสินใจ หลักสูตร งบประมาณ บุคลากร ยังคงอยูที่สวนกลาง รัฐบาลและเขตพื้นที่การศึกษาไมได

กระจายอํานาจใหโรงเรียนเพียงพอ ผลจากการวิจัยยังระบุเพิ่มเติมวาความสําเร็จของการบริหาร

สถานศึกษาเปนฐานจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อครูและผูปกครองมีบทบาทและมีสวนรวมในการตัดสินใจมาก

ที่สุด ซึ่งบทบาทที่กลาวมานี้ควรกําหนดไวในนโยบายทุกระดับ137 

 อุทัย บุญประเสริฐ  ไดวิจัยเร่ือง  การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school – based management)  โดยมี

วัตถุประสงค  เพื่อวิจัยเอกสารแนวทางการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ทั้ง

ตางประเทศและในประเทศไทย ศึกษาและวิเคราะหผลกระทบที่อาจเกิดข้ึน  อันเนื่องมาจากการ

กระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา วิเคราะหและเสนอแนวทางการบริหารจัดการ

                                                           

 136David, อางถึงใน อุทัย บุญประเสริฐ และจิราภรณ จันทรสุพัฒน,รายงานการวิจัยเร่ือง

ภารกิจโครงสรางและอัตรากําลังในสถานศึกษาตาม พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  (กรุงเทพฯ :   

วีซีที คอมมิวนิเคช่ัน, 2545),15 - 16. 

 137Jong Pil. Park, “Creating an Autonomous School Community : School-Based 

Management in Korea” (Dissertation International, 2000), Abstracts.  
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สถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทย จากแหลงขอมูลส่ิงพิมพและ

ระบบอินเตอรเน็ต (internet) รวมทั้งการสอบถาม  สัมภาษณ  แลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูรูและผูมี

ประสบการณโดยตรง วิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา รางรูปแบบและแนวทางการบริหารและ

จัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  แลวนําเสนอในการสัมมนาระดมความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิ  

ผลการวิจัยพบวา  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หมายถึง การบริหารและจัดการศึกษาโดยมุง

กระจายอํานาจไปยังสถานศึกษาใหมากที่ สุด โดยแตละโรงเรียนมีคณะกรรมการโรงเรียนซึ่ง

ประกอบดวยผูปกครอง ครู สมาชิกในชุมชน ผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารโรงเรียน มีอํานาจในการบริหาร

จัดการศึกษาในโรงเรียนใหเปนไปตามความตองการของนักเรียน ผูปกครองและชุมชน แนวคิดพื้นฐาน

นั้นเปนการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา โดยเร่ิมเกิดข้ึนในประเทศสหรัฐอเมริกา

ต้ังแต ค.ศ.1980 เปนตนมา  หลักการสําคัญคือ 1) หลักการกระจายอํานาจ 2) หลักการมีสวนรวม      

3) หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน 4) หลักการบริหารตนเองและ 5) หลักการตรวจสอบ

และถวงดุล  รูปแบบการบริหารที่สําคัญมีอยางนอย 4 รูปแบบไดแก 1) รูปแบบที่มีผูบริหารโรงเรียนเปน

หลัก 2) รูปแบบที่มีครูเปนหลัก 3) รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก 4) รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาท

หลัก  ผลกระทบที่สําคัญในการกระจายอํานาจ ไดแก ดานการเมืองการปกครอง นโยบาย การจัด

โครงสรางองคกร วัฒนธรรมองคกร งบประมาณ การตอตานของคนบางกลุม ความพรอมของ

หนวยงานระดับตาง ๆ คณะกรรมการสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน รูปแบบการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานที่เหมาะสมกับบริบทของสังคมไทยคือ รูปแบบที่มีการบริหารจัดการโดยมีชุมชนเปน

หลัก (community control school based management) คณะกรรมการประกอบดวย ผูแทน

ผูปกครอง  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนครู  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ผูแทนศิษย เกา  

ผูทรงคุณวุฒิ โดยมีผูบริหารโรงเรียนเปนกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจะทําหนาที่

คณะกรรมการบริหารมากกวาเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา138 

 สุชาติ การสมบัติ  วิจัยเร่ืองการศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางองคประกอบในโมเดล

กระบวนการปฏิรูปโรงเรียนโดยใชการบริหารฐานโรงเรียน : การวิเคราะหและสังเคราะหรายงานของ

โรงเรียนในโครงการปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน  การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษา

เปรียบเทียบผลการดําเนินงานกระบวนการปฏิรูปโรงเรียนโดยใชการบริหารฐานโรงเรียนของโรงเรียนใน

โครงการปฏิรูปการเรียนรู ระหวางสถานศึกษาที่มีบริบทตางกันและระหวางผลการวัดกอนและหลังการ

ปฏิรูปและเพื่อศึกษา ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางองคประกอบ 7 องคประกอบ ในโมเดล

กระบวนการปฏิรูปโรงเรียนโดยการบริหารฐานโรงเรียนกับคุณภาพของโรงเรียนโดยใชกรอบแนวคิดของ 

                                                           
138อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน

รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2543), ก - ฐ. 
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Robertson และ Briggs ประกอบดวย ตัวแปรแฝง 7 ตัวคือ บริบทของโรงเรียน โครงสรางการบริหาร

โรงเรียน กระบวนการตัดสินใจ กลยุทธและการดําเนินการเปล่ียนแปลง วัฒนธรรมของโรงเรียน  

พฤติกรรมของครูในโรงเรียนและคุณภาพของโรงเรียน โดยใชการวิเคราะหโมเดลสมการโครงสรางดวย

โปรแกรมลิสเรล (lisrel) ผลการวิจัยที่สําคัญ  สรุปไดดังนี้  1) คาเฉล่ียผลการดําเนินงานกระบวนการ

ปฏิรูปโรงเรียนโดยใชการบริหารฐานโรงเรียนในกลุมโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูกอนและหลังการ

ดําเนินงาน  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญในดานคุณภาพของโรงเรียน 2) บริบทของโรงเรียนที่ทํา

ใหคาเฉลี่ยของผลการดําเนินงานกระบวนการปฏิรูปโรงเรียนโดยใชการบริหารฐานโรงเรียนในกลุม

โรงเรียนปฏิรูปการเรียนรู  มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ  คือสังกัดของโรงเรียน  ที่ต้ังของโรงเรียน  

จํานวนนักเรียน  อัตราสวนครูตอนักเรียน และการมีครูตนแบบหรือครูแหงชาติ 3) โมเดลกระบวนการ

ปฏิรูปโรงเรียนโดยใชการบริหารฐานโรงเรียน  มีความสอดคลองกับขอมูลเชิง องคประกอบดาน

พฤติกรรมของครูในโรงเรียนมีอิทธิพลทางตรงอยางมีนัยสําคัญตอคุณภาพของโรงเรียนและองคประกอบ

ดานกระบวนการตัดสินใจและกลยุทธการดําเนินการเปล่ียนแปลง  มีอิทธิพลทางออมอยางมีนัยสําคัญ

ตอคุณภาพของโรงเรียน  โดยสงผานองคประกอบดานพฤติกรรมของครูในโรงเรียน139  

 กระทรวงศึกษาธิการ  กลาวถึงหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  คือการลดบทบาทของ

การจัดการศึกษาจากสวนกลาง  โดยการกระจายอํานาจใหทองถิ่นเพิ่มมากข้ึนในเร่ืองของการจัดการ

ดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากรและการบริหารทั่วไป  โดยผานกระบวนการวางแผน การกํากับ  

ติดตามและการประเมินสะทอนกลับ พัฒนาระบบสารสนเทศ  โดยการกระจายสารสนเทศจาก

สวนกลางสูเขตพื้นที่และสถานศึกษา  รวมท้ังจากผูบริหารสูครู ผูปกครองชุมชนและนักเรียน  

สารสนเทศเปนปจจัยพื้นฐานที่จะนํามาใชในการตัดสินใจทั้งดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและ

การบริหารทั่วไป  ผูเกี่ยวของในการบริหารและการจัดการจะตองเขาถึงขอมูลในทุกเร่ืองที่เกี่ยวของ

เพื่อใหการตัดสินใจมีความถูกตองแมนยํามีการพัฒนาความรูและทักษะบุคลากรอยางสมํ่าเสมอ 

ตลอดจนสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของสถานศึกษาโดยเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย 

(สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ครูผูปกครองชุมชนและนักเรียน) 

                                                           
139สุชาติ  การสมบัติ, “การศึกษาความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางองคประกอบในโมเดลการ

ปฏิรูปโรงเรียนโดยใชการบริหารฐานโรงเรียน : การวิเคราะหและสังเคราะหรายงานของโรงเรียนใน

โครงการโรงเรียนปฏิรูปการเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียน” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิตสาขา

บริหารการศึกษา คณะครุศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2544), บทคัดยอ.   
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มีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารและการจัดการศึกษา มีการนําระบบการตรวจสอบและความ

โปรงใสโดยผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารและการจัดการศึกษา140 

 สรุปหลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีดังนี้ 

 1. การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังเขตพื้นที่การศึกษาและ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในดานการบริหารวิชาการ  การบริหารบุคคล  การบริหารทั่วไปและการบริหาร

งบประมาณ 

 2.  การที่ก ลุมบุคคลที่มีบทบาทในการบริหารจัดการสถานศึกษา  ซึ่ งประกอบดวย 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง ชุมชนและนักเรียน 

 3. การคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหทองถิ่นและประชาชนไดจัดการเอง 

 4. การตัดสินใจดวยตนเองของสถานศึกษาภายใตการบริหารโดยองคคณะบุคคล 

 5. การตรวจสอบและถวงดุลการบริหารงานโดยคณะกรรมการหรือองคกรอิสระ 

 แนวคิดของการดําเนินงานการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน มุงเนนการพัฒนาครู นักเรียน

ชุมชนตามสภาพขององคกร มีการริเร่ิมการพัฒนาแกปญหาและทําทุกอยางเพื่อประสิทธิผลและ

ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนของครูและนักเรียน บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาจะเปน

ผูนําการกระตุนแสวงหาและพัฒนาริเร่ิมงานใหม ๆ โดยความรวมมือของผูมีสวนเกี่ยวของเปนสําคัญ  

บทบาทของครูจะเปนผูรวมวางแผน ตัดสินใจและรวมปฏิบัติอยางกระตือรือรน  ผูปกครองจะมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษา สนับสนุนทรัพยากร ตรวจสอบการทํางานและรวมแกปญหาในสถานศึกษาเสมือน

เปนสวนหนึ่งของสถานศึกษา ที่มีสวนรับผิดชอบตอผลของการรวมการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ใน

ฐานะที่ตนเองเปนผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder)  
 

การบรหิารจดัการศกึษาในตางประเทศ 
 

การบริหารจัดการศึกษาประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร      ประ เ ทศ

สาธารณรัฐสิงคโปรเปนประเทศที่ไดรับเอกราชเมื่อประมาณ 30 กวาปกอน และไดพิสูจนใหโลกเห็นวา

การปฏิรูปการศึกษาคือกลไกสําคัญที่จะสรางศักยภาพของชาติสิงคโปร ใหสามารถกาวข้ึนเปนประเทศ

ชั้นนําของโลกไดอยางมีศักด์ิศรี และเปนประเทศเดียวที่สามารถยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคงในยุค

เศรษฐกิจถดถอยของเอเชีย จากประเทศเล็ก ๆ ที่มีทรัพยากรอยางจํากัด แตดวยความเชื่อมั่นวา

ทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพคือกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ ผูนําของสิงคโปรไดทุมเทงบประมาณ 

1 ใน 4 ของประเทศมาใชในการพัฒนาการศึกษาและดําเนินการปฏิรูปการศึกษาอยางตอเนื่อง เพื่อ

                                                           

 140กรมสามัญศึกษา, การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (ม.ป.ท.,ม.ป.ป), 12 - 15. 
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เสริมสรางความสามารถในการแขงขันกับสังคมโลก141 ผลจากการปฏิรูปการศึกษาทําใหการศึกษาของ

สิงคโปรเปนที่ยอมรับวามีความเจริญกาวหนาทัดเทียมกับประเทศตะวันตก ในจํานวนประชากรทีม่อัีตรา

การรูหนังสือรอยละ 91.3 นั้น รอยละ 47.2 จะรูสองภาษาหรือมากกวา ในดานศักยภาพการแขงขัน 

นักเรียนมัธยมศึกษาของสิงคโปรสามารถทําคะแนนไดเปนที่ 1 ของโลกในดานวิทยาศาสตร และ

คณิตศาสตร สิงคโปร ไดรับการจัดอันดับใหเปนประเทศที่มีความมั่นคงทางการเมืองและมีความมั่งค่ัง

ทางเศรษฐกิจเปนอันดับ 4 ของโลก รองจากสวิตเซอรแลนด ญ่ีปุนและเยอรมนี เปนศูนยกลางการ

พาณิชยและอุตสาหกรรมที่สําคัญแหงหนึ่งของโลก มีแรงงานระดับกลางที่มีทักษะฝมือดีที่สุดในเอเชีย 

ประชากรมีรายไดตอหัวปละ 26,400 เหรียญสหรัฐ มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจเฉลี่ยรอยละ 9 ตอป 

เปน 1 ใน 10 ประเทศช้ันนําของโลกที่มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัยมาใชอยางกวางขวางและ

เม่ือ เร็ว ๆ นี้ ไดรับการจัดอันดับใหเปนประเทศที่มีศักยภาพในการแขงขันเปนอันดับ 2 ของโลกรองจาก

สหรัฐอเมริกา สิงคโปรถือวาการปฏิรูปการศึกษาเปนยุทธศาสตรในการสรางชาติ สิงคโปรจึงไดมีการ

ปฏิรูปการศึกษาเปนระยะอยางตอเนื่องและเปนข้ันเปนตอน จนเปนผลใหมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

ในทุก ๆ ดาน 142 

วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา 
 ในปจจุบันสิงคโปรไดกําหนดให “thinking schools, learning nation” เปนวิสัยทัศนทาง

การศึกษาสําหรับทศวรรษที่ 21 ซึ่งหมายถึง การที่สิงคโปรตองการปลูกฝงใหเด็กรุนใหมมีเจตนารมณที่

จะคิดในวิถีใหม ๆ แกปญหาใหม ๆ และสรางโอกาสใหมแกอนาคตโดยกําหนดปรัชญาทางการศึกษา ให

การศึกษาทําหนาที่ 2 ประการ คือ พัฒนาปจเจกชนและใหพลเมืองมีการศึกษา โดยเนนความคิด

สรางสรรค ทักษะในการคิดวิเคราะหความรับผิดชอบและสายสัมพันธอันแข็งแกรงตอครอบครัว ชุมชน

และประเทศชาติ เปนหัวใจสําหรับอนาคต 

 สิงคโปรไดมีการปฏิรูปการศึกษาอยางตอเนื่อง ในปจจุบัน เปนการปฏิรูประยะที่ 4 ซึ่งมุงสู

ความเปนผูนําทางดานการผลิตทรัพยากรมนุษยรองรับศตวรรษที่ 21 จากวิสัยทัศนและปรัชญาทาง

การศึกษายุคศตวรรษที่ 21 ขางตน สิงคโปรเห็นวาเปนความทาทายของประเทศ ในการที่จะพัฒนาและ

สรางเสริมใหเด็กนักเรียนมีศักยภาพในการคิดสรางสรรคและการปลูกฝงความฝกใฝการเรียนรูอยาง

ตอเนื่อง สามารถคนพบความสามารถและปฏิภาณของตนเองและสามารถเปนทรัพยากรสําคัญของ

                                                           

 141สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, รายงานการปฏิรูปการศึกษาของสาธารณรัฐ

สิงคโปร (กรุงเทพฯ : ที. พี. พร้ินท, 2541), 45. 
142โคริน เฟองเกษม, “การพัฒนาเศรษฐกิจการเมืองสิงคโปร,” เอกสารโครงการวิจัยชุดการ

พัฒนาเศรษฐกิจการเมืองในเอเชียตะวันออกเฉียงใต สถาบันเอเชียตะวันออกศึกษาในพระราชูปถัมภ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2542,156. (อัดสําเนา) 
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ประเทศชาติ ดวยความมั่นใจในความสามารถของตนเอง โดยการปฏิรูประบบการศึกษาใหมีลักษณะ

แนวทางดําเนินการดังนี้ 

 1. การสานตอแนวทางเดิมในการเปดโอกาสใหเด็กทุกคนในสิงคโปรไดรับการศึกษาทั่วไป 

(general education) เปนเวลาอยางนอย 10 ป โดยมีหลักสูตรระดับชาติและการสอบวัดผลระดับชาติ

เม่ือจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและเตรียมอุดมศึกษา (junior college) ตามระบบ

การศึกษา ซึ่งมุงสรางทุนมนุษยคุณภาพสูการตลาดการจางงาน 

 2. การริเร่ิมแนวทางใหมโดยการบูรณาการเสริมตอในแนวทางเดิมขางตนเพื่อเปดโอกาสให

เด็กนักเรียนสามารถเลือกสถาบันการศึกษาตามจุดแข็งและความสนใจที่แตกตางกันหลังจากที่จบ

การศึกษาในระดับประถมศึกษาแลว โดยปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีจุดเนนและทางเลือกใหม ดังนี้ 

  2.1 ระบบการศึกษาที่มีความยืดหยุน (flexible) และหลากหลาย (diverse) มากข้ึน ซึ่ง

มุงใหนักเรียนมีทางเลือก (choice) มากข้ึนและมีความเปนเจาของ (ownership) กระบวนการเรียนรูของ

ตนเองมากข้ึน โดยมีทางเลือกใหมดังนี้ 

   2.1.1 โครงการบูรณาการทางการศึกษา (integrated programs) เปนโครงการที่ริเร่ิม

ข้ึนในป พ.ศ.2548 ในลักษณะของการศึกษาไรขอบ  (seamless) หรือลดข้ันตอนของโครงสรางทาง

การศึกษาสําหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ตองการมุงสูมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ โดยนักเรียนใน

โครงการนี้สามารถกาวสูระดับเตรียมอุดมศึกษาไดโดยไมผานข้ันตอนปกติ  ที่มีการสอบรับ

ประกาศนียบัตรการศึกษาทั่วไป (Singapore – Cambridge General Certificate of Education : 

GCE) ระดับ O  

   2.1.2 ใหมีการจัดต้ังโรงเรียนเชี่ยวชาญเฉพาะดานอยางเปนอิสระ เพื่อพัฒนานักเรียนที่

มีความสามารถพิเศษดานการกีฬา คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ศิลปะ ใหมีการพัฒนาการเต็ม

ความสามารถ โรงเรียนเหลานี้อยูในสังกัดของกระทรวงอ่ืนนอกจากกระรวงศึกษาธิการ หรือเปนสวนหนึง่

ของสถาบันการศึกษาระดับสูงที่มีอยูแลว เชน การจัดต้ังโรงเรียนกีฬา (Singapore sports school) ในป 

พ.ศ.2547 ในสังกัด Ministry of Community Development and Sports การที่ National University of 

Singapore : NUS จัดต้ังโรงเรียนที่เนนดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตร โดยเฉพาะเรียกวา (NUS) 

high school for maths and science และการที่ Ministry of Information Communication and the 

Arts จะจัดต้ังโรงเรียนศิลปะ (arts school) สําหรับนักเรียนวัย 13 - 18 ป ในป พ.ศ.2550 

   2.1.3 เปดโอกาสใหโรงเรียนเปดสอนวิชาใหม วิชาเลือก ตลอดจนวิชาที่เปนการเรียน

การสอนทางเลือก (alternatives) จากระบบหลักสูตรและการสอนท่ีมีอยูทั่วไปเปดโอกาสใหมีโครงการ

ใหม ๆ ในโรงเรียน เชน โครงการสูความเปนเลิศในโรงเรียนระดับประถมศึกษา ใหมีความยืดหยุนตอ

การศึกษาเลาเรียน โดยในระดับประถมศึกษานั้นเปดโอกาสใหมีการบูรณาการวิชาตาง ๆ เขาดวยกัน 
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สวนในระดับมัธยมศึกษา นักเรียนจะเรียนบางวิชาที่มีการเปดสอนในระดับที่สูงกวาที่เรียนอยู หรือขอ

กาวขามไปเรียนวิชาในช้ันสูงกวาเดิม 

           2.1.4 ใหมีความยืดหยุนในการเรียนการสอนดวยภาษาแม เพื่อเปดโอกาสให

นักเรียน ซึ่งความสามารถหลากหลายพัฒนาไปไดไกลที่สุดตามความสามารถของตน 

   2.1.5  การจัดต้ังโรงเรียนเอกชนระดับมัธยมศึกษาและเตรียมอุดมศึกษา

กลาวคือ ภาคเอกชนสามารถใชเงินทุนของตนเอง จัดต้ังสถานศึกษาของตนเองได หากแตตองปฏิบัติ

ตามขอบังคับและนโยบายทางการศึกษาที่สําคัญบางประการ เชน นโยบายการสอนสองภาษา การนํา

วิชาการศึกษาเก่ียวกับประเทศชาติ (national education) เขามาไวในหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งนี้ 

กระทรวงศึกษาธิการ คาดหมายวาจะมีนักเรียนอยางนอย รอยละ 50 เขาศึกษาในโรงเรียนเอกชน 

            2.1.6 นับต้ังแตป พ.ศ.2550 เปนตนไป นักเรียนมีอิสระในการเรียนภาษาใด

ภาษาหนึ่งที่ไมใชภาษาทองถิ่นเปนภาษาที่สาม 

 2.2 ระบบการศึกษาที่มีฐานกวาง (broad – based education) มากข้ึน เพื่อพัฒนานักเรียน

อยางเปนองครวม (holistic) ทั้งในและนอกช้ันเรียน โดยมีแนวทางดังนี้ 

            2.2.1 โรงเรียนต้ังแตระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษามีความยืดหยุนมากข้ึนใน

การรับนักเรียนโดยตรงตามเกณฑที่โรงเรียนกําหนดข้ึนเอง ซึ่งอาจหลากหลายแตกตางกันไป 

            2.2.2 ต้ังแตป พ.ศ.2551 เปนตนไป จะมีการใชระบบประกาศนียบัตรจบ

การศึกษาของโรงเรียน (school graduation certification) โดยใหสะทอนถึงสัมฤทธ์ิผลทั้งการเรียน    

เชิงวิชาการและไมเกี่ยวกับเชิงวิชาการ 

   2.2.3 การยอมรับกิจกรรมที่ เปนความคิดริเร่ิมของนักเรียนและกิจกรรม         

การเรียนรูในลักษณะที่มีชุมชนเปนฐาน 

 นอกจากนี้ ในแตละระดับช้ันของการศึกษา ยังมีการกําหนดผลลัพธเชิงคุณภาพไวอยางชัดเจน 

โดยมีการกําหนดผลลัพธเชิงคุณภาพใหผูเรียนเปนผูที่มีศักยภาพเปนผูนําที่มีคุณสมบัติสําคัญ ๆ คือ 

มุงมั่นที่จะยกระดับสังคมดีข้ึน มีความคิดเชิงรุกในการเอาชนะขอจํากัดตาง ๆ มีความเมตตากรุณาตอ

ผูอ่ืน สามารถกระตุน จูงใจและสรางแรงบันดาลใจ สามารถกําหนดอนาคตไปสูเปาหมายที่วางไว 

สามารถฟนฝาอุปสรรคและสรางความกาวหนาพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู มีความคิดสรางสรรคและมี

จินตนาการ มุงมั่นที่จะเอาชนะส่ิงที่ทาทาย 
การปรับปรุงระบบการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร 
 ระบบการศึกษาของสิงคโปร เปนระบบ 4 : 2 : 4 : 2 กอนประถมศึกษา ประถมศึกษาตอนตน 

(4 ป) ประถมศึกษาตอนปลาย ( 2 ป) มัธยมศึกษา (4 ป) เตรียมอุดมศึกษา (2 ป) และมหาวิทยาลัย 

 กอนประถมศึกษา เปนการศึกษากอนวัยเรียนเพื่อเตรียมความพรอม 1 - 3 ป  
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 ในระดับประถมศึกษา นักเรียนจะตองผานการเรียนพื้นฐาน 4 ป จากช้ันประถมศึกษาปที่ 1 สู

ชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ตอเนื่องดวยการเรียนตอยอดอีก 2 ป ในชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 โดยใน        

ข้ันพื้นฐาน เนนการอานออก เขียนและทักษะการแจงนับเลข โดยรอยละ 80 ของเวลาที่ใชในการเรียน

การสอนตลอดหลักสูตรเปนการเนนใหนักเรียน มีทักษะความรูดานภาษาอังกฤษในระดับที่ใชงานใน

ชีวิตประจําวันได มีทักษะในการใชภาษาแมและคณิตสาสตรอยางดีและมีการเร่ิมสอนวิทยาศาสตร

ต้ังแตระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 และเร่ิมสอนวิชาสังคมศาสตรต้ังแตชั้นประถมศึกษาปที่ 4 ทั้งนี้ เมื่อ

ส้ินสุดการศึกษา ในชั้นประถมศึกษาปที่ 6 นักเรียนทุกคนจะตองผานการสอบออกจากโรงเรียน

ประถมศึกษา เพื่อประเมินความเหมาะสมในการเขาสูระดับมัธยมศึกษา 

 ต้ังแตป พ.ศ.2548 เปนตนไป มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งแบงออกเปนการลดขนาดช้ันเรียน

สําหรับช้ันประถมศึกษาปที่ 1 - 2 ความยืดหยุนในการที่โรงเรียนจะเอ้ืออํานวยใหนักเรียนบรรลุสูผลลัพธ

ทางการศึกษาสูงสุดดวยการปรับเปลี่ยนหรือบูรณาการการเรียนการสอนจากกระทรวงศึกษาธิการ เปน

วงเงิน 100,000 เหรียญสิงคโปร เพื่อพัฒนาความเปนเลิศเฉพาะดานที่โรงเรียนกําหนดข้ึน 

 ในระดับมัธยมศึกษา นักเรียนมีสิทธิที่จะเลือกเรียนวิชาพิเศษหรือเรงรัดหรือวิชาสามัญตามที่

เหมาะกับความสามารถในการเรียนรูและความสนใจของตนเอง ดวยหลักสูตร 4 – 5 ป ที่มีจุดเนน

แตกตางกัน ออกไปดังนี้ 

 1. วิชาพิเศษหรือเรงรัด (special or express course) เปนวิชา 4 ป เรียนภาษาอังกฤษ   

ภาษาแม มนุษยศาสตร คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร สําหรับสอบรับประกาศนียบัตรการศึกษา (GCE) 

ระดับ O 

 2. วิชาปกติ (normal course)  เปนวิชา 4 ป ซึ่งอาจเรียนวิชาทํานองเดียวกับวิชาพิเศษ หรือที่

เนนในทางเทคนิคปฏิบัติสําหรับสมรรถนะในการอาน การพูด คณิตศาสตรและการใชคอมพิวเตอร 

สําหรับสอบ GCE ระดับ N โดยนักเรียนที่ทําคะแนนสอบไดดีสามารถเรียนตอชั้นปที่ 5 เพื่อสอบ GCE 

ระดับ O 

 นับต้ังแตป พ.ศ. 2546 เปนตนไป นักเรียนในระดับมัธยมศึกษามีสิทธิ์เขาโครงการบูรณาการ 

(IP) เพื่อมุงตรงสูระดับเตรียมอุดมศึกษาโดยไมตองผานกระบวนการดาน GCE ระดับ O หากแตมโีอกาส

ในการศึกษาเรียนรูดวยประสบการณที่กวางขวางกวาการเรียนแบบปกติขางตน เพื่อการพัฒนา

ความสามารถในการคิดสรางสรรค การคิดวิเคราะหและความเปนผูนํา ในปจจุบันโรงเรียนที่เปดสอน

ตามโครงการนี้แตยังมีไมมากนัก  
ดานโครงสรางการบริหารการศึกษาประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร 
 สิงคโปรเปนประเทศที่ใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบการศึกษามาต้ังแตเร่ิมไดรับอิสรภาพ

จากระบอบการปกครองแบบอาณานิคมของอังกฤษเมื่อป พ.ศ.2508 นับถึงปจจุบัน สิงคโปรทุมเทการ

ลงทุนในการจัดระบบการศึกษาและระดับประสิทธิภาพทางการศึกษาในทุกระดับในลักษณะที่มี
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พยายามสรางความเปนธรรมและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันทางสังคม เศรษฐกิจและการเมืองเพื่อ

ปองกันปญหาความแตกแยกในสังคมและดวยความปรารถนาใหสิงคโปรเปนศูนยกลางอุดมศึกษาระดับ

สากลแหงภาคพื้นเอเชียแปซิฟกภายในป พ.ศ.2543 ในป พ.ศ.2548 แผนพัฒนาทางการศึกษาของ

สิงคโปรไดขยายขอบเขตของเปาหมายใหกาวไกล ไปสูการเปน ผูนําแหงเอเชียดานศูนยกลางการศึกษา

ระดับมาตรฐานโลก (Asia’s premier world-class education hub) ในการดึงดูดนักเรียนนักศึกษาจาก

ประเทศตาง ๆ เขามาศึกษาในสถานศึกษาตาง ๆ ต้ังแตระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษาในสิงคโปร

จํานวน 66,000 คนในป พ.ศ.2555 และการยกระดับ มาตรฐานการศึกษาของคนในชาติสูระดับสากล 

โดยอาศัยแนวทางดําเนินการที่ครอบคลุมและสอดรับกัน ไดแก143 1) กระบวนการเรียนการสอนควบคูไป

กับผลลัพธทางการศึกษาทั้งดานคุณภาพและสมรรถภาพ (qualities and competencies model) 

เพื่อใหสามารถตอบสนองตอความสามารถอันหลากหลายของผูเรียนมากยิ่งข้ึน  2) การเนนจิตสํานึก

และแรงจูงใจในการใฝเรียนรูดวยสัมฤทธิ์ผลหรือความสําเร็จทางการศึกษาของผูเรียนแตละคน            

3) การทุมทรัพยากรดานเงินทุนทางการศึกษามากข้ึน 4) การเนนการบริหารจัดการแบบรวมศูนย         

5) การมีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เขมขน 6) การเปลี่ยนจากการประเมินจากภายนอกสูการเนน

ประเมินจากภายในแตละโรงเรียนและสถาบันการศึกษาดวยความถี่มากข้ึนเพื่อใหสถานศึกษารูจัก

ตนเองมากข้ึน 7) การสงเสริมแรงสนับสนุนอยางแข็งขันจากครอบครัวของผูเรียน 8) การพัฒนากําลัง  

คนดานบุคลากรทางการสอนโดยเนนการฝกอบรม เพื่อใหพัฒนาการทางการศึกษากาวไปอยาง     

มั่นคงมากข้ึน 

โครงสรางการบริหารการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปรมี 2 ระดับคือ ระดับชาติและ

ระดับสถานศึกษา ระดับชาติมีกระทรวงศึกษาธิการ (Ministry  of  Education) ทําหนาที่กําหนดนโยบาย

การศึกษาทุกระดับและวางยุทธศาสตรในการนํานโยบายการศึกษาของรัฐสูการปฏิบัติ ระดับ

สถานศึกษา  แบงเปนระดับประถมศึกษา  6  ป มัธยมศึกษา 4 - 5 ป และระดับหลังมัธยมแบงเปน        

2  สาย  คือสายสามัญ  2 ป  เพื่อเตรียมเขามหาวิทยาลัย  หรือสายอาชีวศึกษา  3  ป  

เปาหมายและนโยบายการศึกษาของชาติ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปรไดมีการประกาศ

นโยบายมาตรฐานการศึกษาของชาติที่เรียกวา  การศึกษาของชาติ (National Education :  NE; http: // 

www1. moe.edu.sg / ne) ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปรถือวาการศึกษาของชาติตองเปนองคประกอบที่

สําคัญของระบบการดําเนินงานการศึกษา  โดยเร่ิมที่สาระการเรียนรูซึ่งจะตองมีการปรับปรุงวิชา สังคม

ศึกษา วิชาหนาที่พลเมืองและศีลธรรมและวิชาประวัติศาสตรใหเนนถึงการสรางชาติ (nation – 

building) การศึกษาของชาติตองเปนการใหการศึกษาที่มากกวาความรูในตํารา แตเปนการปลูกฝง

                                                           
143สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การวจิัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ

ในกลุมอาเซียน  (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ, 2549), 22 - 23.       
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จิตสํานึกของเด็กทุกคน  ใหมีจิตใจชาตินิยมที่เขาใจอดีตปจจุบันและอนาคต การศึกษาของชาติไม

สามารถอยูในจิตใจของนักเรียนไดหากไมไดอยูในจิตใจของครูกอน ครูตองมีจิตสํานึกตอประเทศกอนที่

สามารถสอนใหนักเรียนมีจิตสํานึกตาม  ดังนั้นการศึกษาของชาติจะตองดําเนินการตามวัตถุประสงค 

ดังตอไปนี้ 1) เพื่อสรางความภาคภูมิใจและเชิดชูความเปนสิงคโปร  2) เพื่อใหนักเรียนตระหนักในความ

ยากลําบากกวาประเทศจะไดรับเอกราช  3) เพื่อใหนักเรียนเขาใจสิ่งทาทายที่เปนเอกลักษณ  ขอจํากัด

และความเปราะบาง ที่ทําใหสิงคโปรแตกตางจากประเทศอ่ืน 4) เพื่อใหนักเรียนมีคานิยมของความ

เปนอยูแบบชาวสิงคโปร 

แนวทางการดําเนินงานการศึกษาชาติโดยการใชยุทธศาสตรสําหรับโรงเรียน คือ 1) การศึกษา

ชาติ (National Education : NE) เปนสวนหนึ่งของการศึกษาทั้งระบบ 2) การศึกษาชาติ (NE) ตองฝงอยู

ในจิตใจของผูอํานวยการและครูกอน 3) การศึกษาชาติ (NE) ตองเปนภารกิจของครูทุกคน  4) การศึกษา

ชาติ (NE) ตองนาสนใจ 5) การศึกษาชาติ (NE) ตองพัฒนาความคิด 6) การศึกษาชาติ (NE) ตองไดรับ

การยอมรับจากสังคมและการดําเนินการตองแบงออกเปน 2 ข้ันตอน คือ 

  1. พัฒนาความตระหนักรูเกี่ยวกับความจริง สถานการณปจจุบันและโอกาสของสิงคโปร  

เพื่อที่แตละคนจะสามารถตัดสินใจสําหรับอนาคตบนพ้ืนฐานของความเปนจริงได 

 2. พัฒนาความรูสึกความเปนเจาของและรับผิดชอบ ตอชุมชนและตอชาติเพื่อที่จะปกปอง

ประเทศจากภัยคุกคาม โดยการกําหนดวิธีการใชกลยุทธที่แตกตางกัน ในแตละระดับของการศึกษา เชน 

ระดับประถมศึกษาจะสอนใหเด็กรักสิงคโปร ระดับมัธยมศึกษาจะสอนใหนักเรียนรูจักสิงคโปร  ใน

ระดับสูงข้ึนไปจะสอนใหนักเรียนนําสิงคโปร โดยมีกิจกรรมที่สนับสนุนการศึกษาของชาติ  ไดแก 

 2.1 การปรับปรุงหลักสูตร โดยเนื้อหาของการศึกษาของชาติไมใชวิชาหนึ่งแตเปนทั้ง

สาระที่จะตองสอดแทรกเขาไปในหลักสูตรในวิชาแกนหลัก ไดแก สังคมศึกษา หนาที่พลเมืองและ

ศีลธรรม ประวัติศาสตร ภูมิศาสตรและวิชารายงาน เปนตน 

    2.2  กิจกรรมหลักสูตร  โดยใหมีการผนวกสาระการศึกษาของชาติและในกิจกรรมนอก

หลักสูตรตาง  ๆ  เพื่อพัฒนาความรูสึกชาตินิยม  ทัศนคติและคานิยมที่ไดรับจากประสบการณตรงจะฝง

ในจิตใจของนักเรียนนานกวาการเรียนรูในหองเรียน ไดแก การเฉลิมฉลองสําหรับเหตุการณใน

ประวัติศาสตรที่สําคัญ โดยการทัศนศึกษาสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร การรับใชสังคมในรูปแบบ

ตาง ๆ การทดสอบความรูเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ ที่ระดับประถมศึกษาปที่6 และระดับมัธยม  ใน

ขอสอบมัธยมศึกษาปที่ 4 จะลักษณะของเกมคอมพิวเตอรที่สนุกสนาน กิจกรรมนี้เร่ิมต้ังแตป พ.ศ. 2541  

และไดรับการตอนรับจากนักเรียนเปนอยางดี การแสดงสาระเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ เร่ิมดําเนินการ

จัดต้ังแต ป พ.ศ.2540  โดยมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในระดับประถมศึกษา ทุกโรงเรียนเขารวม

แสดงในงานเฉลิมฉลองวันชาติ  เพื่อใหนักเรียนซาบซึ้งถึงการไดมาซ่ึงเอกราชของประเทศ 
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 2.3  กิจกรรมเสริมอ่ืน ๆ ไดแก การสัมมนาเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ โดยมีเว็บไซตที่

สนับสนุนขอมูลเกี่ยวกับการศึกษาของชาติสําหรับเปนแหลงทรัพยากรสําหรับครูและนักเรียน  เชน ที่ 

Http: //www.ntu.edu.sg / library / medua / mne.htm, http:www. Knowledge net .com.sg, http: 

//www. Heritage hub. Com.sg, http: //www.nhb.gov.sg   เปนตน นอกจากนี้ยังจัดใหมีวีดีทัศนราย

เดือนสําหรับครู  ในหัวขอที่หลากหลายเกี่ยวกับการศึกษาของชาติ  เชน  โครงการความริเร่ิมใหม ๆ ทาง

การศึกษา  ทั้งของทองถิ่นประเทศและนานาชาติ  เพื่อใหครูมีทรัพยากรที่หลากหลายทันสมัยในการสอน

และเวทีเพื่อการแลกเปล่ียนเรียนรู 

 มาตรฐานการศึกษาของชาติไดนําไปใชประโยชนในการพัฒนาหลักสูตรและกิจกรรมใน

โครงการระดับชาติ  เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายการศึกษาแนวใหมคือการปลูกฝงจิตสํานึกของเด็กทุกคน

ใหมีจิตใจรักประเทศ  มีจิตใจที่เขาใจอดีตปจจุบันและอนาคต144 

 การประชุมคร้ังสําคัญทางประวัติศาสตรโดยมีผูบริหารสถานศึกษาตาง ๆ มาประชุมกับ

นายกรัฐมนตรี เพื่อทําความเขาใจปญหาเกี่ยวกับการบริหารจัดการโรงเรียนที่ขาดเอกภาพและช้ีใหเห็น

บทบาทของผูบริหารและครูในการสรางชาติ เพื่อสรางเอกภาพในการบริหาร  กระทรวงศึกษาธิการ      

จึงมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลบริหารสถานศึกษา แตในระยะตอมาโรงเรียนเร่ิมไมพอใจที่

กระทรวงศึกษาธิการ เขามาควบคุมการบริหารของสถานศึกษามากจนเกินไป ทําใหผูบริหารสถานศึกษา

มีความรูสึกไมอิสระในการบริหารเพราะมีการรวมศูนยอํานาจจากกระทรวงศึกษาธิการมากจนเกินไป

และขาดความสัมพันธที่ดีระหวางกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษา ในที่สุดกระทรวงศึกษาธิการ จึง

กําหนดใหสถานศึกษามีอํานาจในการบริหารมากข้ึน โดยมีการจัดต้ังสภาโรงเรียนหรือสภาสถานศึกษา 

"school council" ประกอบดวยผูแทนจากกระทรวงศึกษาธิการและสถานศึกษา ใหมีการแลกเปล่ียน

ขอมูลเพื่อกําหนดนโยบายเร่ืองตาง ๆ อนึ่งโดยที่ผูนําสิงคโปรเห็นวา การศึกษาเปนฐานในการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของสิงคโปร และโรงเรียนเปนจุดสําคัญที่สรางการเปลี่ยนแปลง จึงใหกระทรวงศึกษาธิการเร่ิม

กระจายอํานาจ ใหครูใหญมีอิสระในการบริหารสถานศึกษามากข้ึนและมีภาระรับผิดชอบมากข้ึน ได

ปฏิรูปการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยสงเสริมการจัดต้ัง "independent school" เพื่อใหสถานศึกษา

สามารถบริหารตนเอง โดยมุงเนนใหมีการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อสรางความเปนเลิศทางการศึกษาได  

ดานการบริหารงานวิชาการและบริหารหลักสูตรของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร 

                                                           

 144สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สํานักนายกรัฐมนตรี,  รายงานการวิจยั  แนว

ทางการจัดทําและพัฒนามาตรฐานการศึกษาแหงชาติ  (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ บริษทัพริกหวาน    

กราฟฟค จาํกดั, 2546), 64  - 68.  
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การสรางชาติและสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจ ทําใหสิงคโปรเห็นความจําเปนในการ

กําหนดหลักสูตรระดับชาติ ไดจัดต้ังที่ปรึกษาดานการศึกษา (educational advisory council) ริเร่ิม

นโยบายใหมีการเรียนการสอนสองภาษาควบคูกันที่เรียกวา "Bilingualism" คือภาษาอังกฤษและภาษา

แม (จีน มาเลย และทมิฬ) กําหนดหลักสูตรวิชาหนาที่พลเมืองและการศึกษาทางดานเทคนิค โดยการ

ริเร่ิมการพัฒนาหลักสูตร โดยจัดต้ังคณะที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร (Advisory Committee on 

Curriculum Development : ACCD) ประกอบดวยสมาชิกจากกระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัย ครูใหญ

และครูในโรงเรียน และจัดต้ังสถาบันพัฒนาหลักสูตร (Curriculum Development Institute of 

Singapore) หรือ CDIS เพื่อทําหนาที่พัฒนาวัสดุอุปกรณการเรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอน

ภาษาอังกฤษ เนื่องจากมีการปฏิรูประบบการศึกษาใหม (New Education System : NES) ซึ่งแบง

ออกเปนสาย (stream) ตามความสามารถ โดยใหเรียนภาษาอังกฤษและภาษาแมเพื่อสรางความเปน

เลิศในดานหลักสูตรและนวตกรรม ไดปฏิรูปโครงสรางของกระทรวงศึกษาธิการและจัดต้ังสถาบันพัฒนา

หลักสูตร (CDIS) เปนองคกรอิสระเพื่อกระตุนการสอนของครู ใหเด็กมีความสนใจมากข้ึน มีทักษะในการ

คิด และแกปญหามากข้ึน สิงคโปรต้ังเปาหมายท่ีจะสรางความเปนเลิศทางการศึกษา จึงสงเสริมให

จัดระบบการศึกษาท่ีมีหลักสูตรยืดหยุน และใหความสําคัญกับตัวนักเรียนมากข้ึน โดย

กระทรวงศึกษาธิการมีโครงการ "CORT Thinking" หรือ "Cognitive Research Trust" ซึ่งเปนโครงการ

สงเสริมทักษะในการคิด โดยใชนวตกรรมตาง ๆ ในการเรียนการสอน เพื่อใหมีความคิดสรางสรรค 

นอกจากนั้น เพื่อใหสิงคโปรมีศักยภาพในการแขงขันทางเศรษฐกิจมากข้ึน ไดสงเสริมหลักสูตรทาง

วิชาชีพในระดับมัธยม เพื่อใหนักเรียนเรียนตอสายอาชีวะและวิชาชีพมากข้ึน โดยเช่ือมั่นวาทุกคน

สามารถเรียนไดดีที่สุดตามความสามารถ ความสนใจและความถนัด 

ดานการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร 

 ในระยะแรกของการสรางชาติสิงคโปรเนนการเปนประเทศการคาและอุตสาหกรรม จึง

จําเปนตองใหการศึกษาแกกําลังแรงงาน โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จึงไดจัดใหมีรายการวิทยุและโทรทัศน

เพื่อการศึกษาและไดจัดใหมีบริการส่ือทางการศึกษา (Singapore Educational Media Service : 

SEMS) เม่ือมีการจัดต้ัง CDIS จึงให SEMS เปนสวนหนึ่งของ CDIS โดยเปนกองเทคโนโลยีการศึกษา 

(Department of Educational Technology) หรือ DET เปนผลใหสถานศึกษาในประเทศสาธารณรัฐ

สิงคโปรมีการใชเทคโนโลยีอยางกวางขวาง ในป พ.ศ.2523 ไดมีการริเร่ิมนําคอมพิวเตอรมาใช            

ในการเรียนการสอนและป พ.ศ.2527 ไดดําเนินโครงการ "School Link Project" ซึ่งเช่ือมโยง

กระทรวงศึกษาธิการกับสถานศึกษาทั้งหมด      

ดานการพัฒนาการวิจัยและทดสอบของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร 
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ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปรไดใหความสําคัญในการประเมินผลทางการศึกษาเพื่อ ใหได

ขอเสนอแนะในการปรับปรุงการศึกษา โดยกระทรวงศึกษาธิการเปนผูจัดต้ังสํานักการวิจัยและทดสอบ 

เพื่อดําเนินการวิจัยและทบทวนระบบการศึกษาใหม โดยเฉพาะการเรียนการสอนที่แบงออกเปนสาย 

และมีการวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบและการสอบ เพื่อใหมีมาตรฐานเปนที่ยอมรับ นอกจากนั้นเพื่อ

สงเสริมศักยภาพในการแขงขัน ไดเขารวมโครงการวิจัยในระดับนานาชาติ โดยเขารวมในโครงการ

ประเมินผลระดับนานาชาติดานวิทยาศาสตร (International Science Study : ISS) ของสมาคม

นานาชาติเพื่อการประเมินสัมฤทธิผลทางการศึกษา (International Association for the Evaluation of 

Educational Achievement : IEA) ซึ่งปรากฏวานักเรียนมัธยมของสิงคโปรสามารถทําคะแนนไดเปนที ่1 

ในวิชาวิทยาศาสตร นอกจากนั้น สิงคโปรยังไดเขารวมในโครงการ "The Third International 

Mathematics and Science Study" หรือ TIMSS ซึ่งปรากฏวานักเรียนมัธยมของสิงคโปรไดคะแนนเปน

ที่ 1 ในวิชา คณิตศาสตรและวิทยาศาสตร  

ดานการพัฒนาบุคลากรครูของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร 

ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร  ไดจัดการปฏิรูประบบการฝกหัดครู โดยยกสถานะใหเปน

สถาบันการศึกษา (Institute of Education : IE) ซึ่งเปนสถาบันการศึกษาแหงชาติ (National Institute 

of Education : NIE) โดยเปนสวนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological 

University) เพื่อปรับปรุงการฝกหัดครูใหมีระบบ NIE ไดจัดหลักสูตรตาง ๆ เพื่อใหการฝกอบรมครู 

นอกจากนั้นยังจัดหลักสูตรระยะส้ัน เพื่อพัฒนาวิชาชีพครูและพัฒนาผูบริหารโรงเรียน ในปจจุบัน

สิงคโปรไดมุงเนนใหครูในโรงเรียนไดทําการวิจัยใหมากข้ึน มีการสงเสริมการวิจัย โดยจัดต้ังสมาคม

การศึกษา (Educational Research Association : ERA) และจัดต้ังศูนยวิจัยเพื่อการศึกษา (Center for 

Applied Research in Education : CARE) เพื่อสงเสริมและประสานงานวิจัยอยางกวางขวาง 

นอกจากนั้นสิงคโปรไดพยายามสรางแรงจูงใจตาง ๆ เพื่อใหผูเรียนดีไดเขาสูวิชาชีพครูใหมากข้ึน         

ดานการปฏิรูปวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร  

ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปรกาวสูการปฏิรูปการศึกษาที่มีศักยภาพในการแขงขันมากข้ึน ดวย

กําหนดวิสัยทัศนและยุทธศาสตรที่กาวหนาทาทาย มิติใหมในการปฏิรูปการศึกษาของสิงคโปรที่สําคัญมี

การกําหนดวิสัยทัศน  "เทคโนโลยีสารสนเทศ 2000 : วิสัยทัศนการเปนเกาะแหงอัจฉริยะ"                   

(IT 2000 : A Vision of an Intelligent Island) โดยกําหนดแผนยุทธศาสตร IT 2000 หรือ "IT 2000 

Master Plan" ซึ่งกําหนดเปาหมาย พัฒนาสิงคโปรใหเปนศูนยกลางระดับโลก ปรับปรุงคุณภาพชีวิต 

สงเสริมกลไกทางเศรษฐกิจ เชื่อมโยงสังคมทั้งในระดับชาติและระดับโลก และสงเสริมศักยภาพของ
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บุคคล โดยมีคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศแหงชาติ (National IT Committee) และคณะกรรมการ

คอมพิวเตอรแหงชาติ (National Computer Board) หรือ NCB เปนองคกรสําคัญในการปฏิรูปดังกลาว 

วิสัยทัศนใหสิงคโปร มีการจัดต้ังศูนยแหงความเปนเลิศ (center of excellence) ทางดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กําหนดแผนเทคโนโลยีแหงชาติ (National Technology Plan : NTP) เพื่อ

สราง "Singapore Technology Corridor" ใหเปนที่ต้ังสถาบันและศูนยการวิจัยและพัฒนา แหลง

อุตสาหกรรมที่มีความกาวหนาสูงทางเทคโนโลยีและสถาบันอุดมศึกษาตาง ๆ โดยสรางโครงสราง

พื้นฐาน และสภาพแวดลอมที่สมบูรณแบบในการดํารงชีวิต จัดต้ังสวนวิทยาศาสตร (science park) เพือ่

สงเสริมการวิจัยและพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยมีการจัดใหมีเดือนแหงเทคโนโลยี  

(technology month) เพื่อเสริมสรางวัฒนธรรมในการวิจัยและพัฒนา โดยมีการมอบรางวัลเกียรติยศ

ระดับชาติดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหแกบุคคลและภาคธุรกิจ เอกชน นอกจากนั้น ยังกําหนด

แผนพัฒนาสังคม โดยเนนการผลิตกําลังคนดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสรางความเชื่อมโยง

ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีระดับนานาชาติ ในการปฏิรูปวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มี

คณะกรรมการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ (National Science and Technology Board : 

NSTB)  เปนองคกรสําคัญ 

การปฏิรูปนวตกรรมของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร 

มีระบบการสงเสริมนักนวตกรรมเพื่อประดิษฐคิดคนส่ิงใหม โดยกําหนดแผนพัฒนานวตกรรม 

(innovation development scheme) และแผนใหความชวยเหลือนักนวตกรรม (Innovator’s 

Assistance Scheme : IAS) ในการจดทะเบียนลิขสิทธิ์ จัดต้ังสมาคมนักนวตกรรม (innovators’ s club) 

และศูนยนวตกรรมเชิงยุทธศาสตร (Center for Strategic Process Innovation : CSPI) ซึ่งมีบทบาท

สําคัญในการจัดฝกอบรมโดยนํานวตกรรมตาง ๆ ไปใช เพื่อใหองคกรปรับปรุงประสิทธิภาพในการ

ทํางาน ในการสงเสริมนวตกรรมมี NSTB เปนผูวางแผนดําเนินงานและใหการสนับสนุนเงื่อนไข

ความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา มีองคประกอบที่สําคัญ ดังนี้  

1. วิสัยทัศนผูนํา นับเปนองคประกอบที่สําคัญลําดับแรกที่เปนเงื่อนไขความสําเร็จในการ

ปฏิรูปการศึกษาของสิงคโปร สิงคโปรมีผูนําที่มีวิสัยทัศนกวางไกล สามารถมองอนาคตไดอยางถูกตอง

และแกปญหาไดตรงจุด        

2. แนวนโยบาย นับจากที่สิงคโปรเปนประเทศเอกราชต้ังแตป พ.ศ. 2508 เปนตนมา ผูนํา

สิงคโปรไดกําหนดแนวนโยบายการศึกษาที่ชัดเจน กําหนดเปาหมายและแนวทางเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ 

ทําใหการปฏิรูปการศึกษามีทิศทางที่ชัดเจน      

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                   

      121

3. เจตนารมณทางการเมือง ผูนําสิงคโปรไดแสดงเจตนารมณในการปฏิรูปการศึกษา ใหการ

สนับสนุนอยางจริงจัง เพื่อผลักดันการปฏิรูปการศึกษาใหประสบผลสําเร็จ  

4. เสถียรภาพทางการเมือง สิงคโปรเปนประเทศที่มีเสถียรภาพทางการเมือง อันมีผลให

แนวนโยบายและการปฏิรูปการศึกษาของสิงคโปรสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่องเปนข้ันตอนและ

กาวสูการพัฒนาในระดับที่สูงข้ึน   

5. ประสิทธิภาพรัฐบาล รัฐบาลสิงคโปรมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ไมมีทุจริต

คอรัปชั่น ทําใหการลงทุนตาง ๆ ไดประโยชนอยางแทจริง โครงสรางพื้นฐานตาง ๆ ไดมีการดําเนินงาน

อยางจริงจัง ทําใหประเทศเจริญกาวหนาอยางรวดเร็ว      

 6. การสรางความรวมมือ เนื่องจากสิงคโปรมีลักษณะสังคมแบบหลากหลายทั้งเช้ือชาติ ศาสนา

และวัฒนธรรม การสรางความเขาใจเพื่อใหเกิดความรวมมือ จึงเปนส่ิงที่จําเปนอยางยิ่ง สิงคโปรจึงใช

การศึกษาเปนเคร่ืองมือในการเสริมสรางความสามัคคีสมานฉันทของคนในชาติและปลูกฝงใหพลเมืองมี

ความรับผิดชอบในหนาที่ รูจักทั้งการแขงขันและการใหความรวมมือ                                                                          

7. การกระจายอํานาจ ในการปฏิรูปการศึกษา สิงคโปรไดใหความสําคัญกับโรงเรียน โดยให

โรงเรียนที่มีความพรอม มีอิสระในการบริหารตนเอง ใหครูใหญมีบทบาทสําคัญและนํานวตกรรมมาใชใน

การจัดการเรียนการสอน โดยรัฐบาลไดใหการสนับสนุนเปนพิเศษ เพื่อสงเสริมใหโรงเรียนมีความคิดริเร่ิม

สรางสรรค มีนวตกรรมและมีศักยภาพในการแขงขัน เพื่อสรางความเปนเลิศทางการศึกษา   

  8. ยุทธศาสตร ในการปฏิรูปการศึกษา มีการจัดต้ังคณะศึกษาตาง ๆ จัดทําแผนยุทธศาสตร 

แผนงาน โครงการและมาตรการตาง ๆ จัดต้ังองคกรรองรับการปฏิรูปการศึกษาและองคกรตาง ๆ มีการ

ดําเนินงานอยางจริงจัง โดยรัฐบาลไดใหการสนับสนุนดานงบประมาณและระดมเงินทุนสนับสนุนจาก

ภาคเอกชนและองคกรระหวางประเทศ สิงคโปรใหความสําคัญกับภาคธุรกิจเอกชนในการจัดการศึกษา

และฝกอบรม ภาคเอกชนไดมีสวนสําคัญในการสงเสริมและสนับสนุนโดยเฉพาะการวิจัยและพัฒนา  

9. ศักยภาพความเปนผูนํา ไดกําหนดความคาดหวังจากการศึกษาทุกระดับหรือ "การศึกษาที่

พึงประสงค" เพื่อสรางผูนําที่มีความรับผิดชอบตอสังคมและประเทศชาติ สําหรับในระดับอุดมศึกษาได

กําหนดศักยภาพความเปนผูนํา กลาวคือ จะตองเปนผูนําที่มีคุณภาพและคุณธรรม มีความมุงมั่นที่จะ

ปรับปรุงสังคม สามารถดําเนินงานไดอยางฉับไว สามารถเอาชนะปญหาอุปสรรคตาง ๆ มีความเขาใจ
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ผูอ่ืน สามารถสรางแรงบันดาลใจ มีความคิดสรางสรรคและจินตนาการ รูจักการตัดสินปญหาสําคัญ ๆ 

โดยมองภาพรวมของประเทศและที่สําคัญคือเปนผูมีวิสัยทัศนที่กวางไกล145  

แนวทางในอนาคต นายกรัฐมนตรีโกะจกตง (Goh Chok Tong) ของสิงคโปรไดแสดงวิสัยทัศน

ผูนํา โดยกลาวถึงอนาคตของสิงคโปรที่จะตองเปน "Thinking Schools Learning Nation" กลาวโดยสรุป

คือ ในอนาคตความเจริญรุงเรืองของสิงคโปร ข้ึนอยูกับศักยภาพในการเรียนรูของคนในชาติ การศึกษา

และฝกอบรม จึงเปนกลไกสําคัญในการเตรียมประชากรใหรูจักการเรียนรู เพื่อเผชิญสภาวการณตาง ๆ 

ระบบการศึกษาจะตองสงเสริมใหนักเรียนรูจักคิดและวิเคราะห การศึกษาในระบบโรงเรียนและ

มหาวิทยาลัยยอมไมเปนการเพียงพอ จะตองมีการเรียนรูตลอดชีวิต ความเปนเลิศทางการศึกษาจะมิใช

เพียงผลการเรียนที่เปนเลิศหรือศักยภาพในการแขงขันเทานั้น แตจะตองมุงเนนศักยภาพในการเรียนรู

ของคนในชาติและปลูกฝงจิตสํานึกตอสังคม เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนและทองถิ่นและพัฒนา

ประเทศชาติ สรุปไดวาเงื่อนไขความสําเร็จที่มีลักษณะโดดเดน คือ การปฏิรูปการศึกษาของสิงคโปรได

ริเร่ิมโดยผูนําของประเทศ146 ซึ่งใชการปฏิรูปการศึกษาเปนกลไกสําคัญในการสรางศักยภาพของชาติ 

โดยมุงใหระบบการศึกษาสรางผูนําและผูบริหารที่มีคุณภาพ และประชากรที่มีคุณภาพ มีระเบียบวินัย มี

ความสํานึกในหนาที่ รูจักทั้งการแขงขันและการใหความรวมมือ โดยรัฐบาลไดใหการสนับสนุนอยาง

เต็มที่เพื่อผลักดันการปฏิรูปการศึกษาใหประสบผลสําเร็จ โดยใชการปฏิรูปการศึกษา เพื่อสรางความ

เขมแข็งทางปญญาใหแกคนในชาติ โดยทุมเทพัฒนาการศึกษาและสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการสงเสริม

ภูมิปญญาและมุงพัฒนาทรัพยากรบุคคล อันเปนผลใหสิงคโปรสามารถกาวข้ึนเปนประเทศชั้นนําของ

โลกไดอยางมีศักด์ิศรีและยืนหยัดอยูไดอยางมั่นคง บทเรียน ประสบการณ และความสําเร็จของสิงคโปร 

จึงเปนส่ิงที่ควรแกการศึกษาและนํามาวิเคราะหเปนแนวทางในการปฏิรูปการศึกษาไทย  

สําหรับประเทศไทยมีแนวคิดและการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษามาทั้งในอดีตและปจจุบัน แต

การปฏิรูปการศึกษาของไทยยังไมสามารถสรางพลังในการแกปญหาและสรางสรรคการพัฒนาตามที่

คาดหวัง จึงควรมีการทบทวนแนวคิดและยุทธศาสตรตาง ๆ ในการปฏิรูปการศึกษาไทย บทเรียนจาก

                                                           
145สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การวจิัยเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ

ในกลุมอาเซียน  (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ, 2549), 56 - 63.       
146Goh Chok Tong, the Prime Minister. "Shaping Our Future: Thinking Schools, 

Learning Nation." Speech delivered at the Opening of the 7th International Conference on 

Thinking, Suntec City Convention Centre Ballroom, Singapore, June 2,1997. / [Online], 

accessed1 February 2007. Available from http://www.onec.go.th/publication/ 

4210045/appen2.htm.  
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สภาวการณตาง ๆ ที่เกิดข้ึนในปจจุบัน คงจะทําใหประเทศไทยตองตระหนักถึงการปฏิรูปการศึกษาที่

คํานึงถึงพื้นฐานความเปนไทยที่มุงเนนสันติสุข แตประเทศไทยคงไมสามารถละทิ้งความเปนจริงของการ

แขงขันในประชาคมระดับโลกรวมถึงการเปล่ียนแปลงดานตาง ๆ อยางไมหยุดยั้ง จึงควรเตรียมคนไทย

ใหรูจักการเรียนรูเพื่อเผชิญสภาวการณตาง ๆ โดยมีการศึกษาเปนอาวุธทางปญญา ที่สามารถนําพา

ประเทศใหรอดพนจากวิกฤติการณในปจจุบันและสรางสรรคความแข็งแกรงในอนาคต ในขณะที่หลาย

ประเทศในภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะประเทศไทย กําลังประสบภาวะวิกฤติดานเศรษฐกิจ สิงคโปรนับเปน

ประเทศที่มีผลกระทบนอยที่สุด ยังคงรักษาความมั่นคงและมั่งค่ังทางเศรษฐกิจและสามารถดํารงอยูใน

ประชาคมโลกไดอยางมีศักด์ิศรี ในอนาคตอันใกล สิงคโปรจะเปนประเทศที่มีบทบาทโดดเดนมากใน

เอเชีย การปฏิรูปการศึกษาของสิงคโปรมุงเนนการเสริมสรางภูมิปญญาการเปดโลกทัศนและมิติใหมใน

การปฏิรูปการศึกษาที่ทาทาย ประสบการณ และความสําเร็จในการบริหารและจัดการศึกษาของประเทศ

สาธารณรัฐสิงคโปร จึงเปนส่ิงที่ควรคาแกการศึกษาและนํามาวิเคราะหเปนแนวทางในการปฏิรูป

การศึกษาไทย  

การบริหารจัดการศึกษาประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   เคยเปนราชอาณาจักรเกาหลีอันเกาแกที่เจริญรุงเรืองมานาน  

ต้ังอยูบนคาบสมุทรเกาหลี  ทางดานทิศตะวันออกเฉียงใตของผืนแผนดินใหญจีน  จากภูมิหลังทาง

ประวัติศาสตร  ไดรับอิทธิพลจากญ่ีปุนนานกวาสามทศวรรษ  ในชวงกอนสงครามโลกครั้งที่ 1 จนถึง

ปลายสงครามโลกคร้ังที่ 2 และไดรับอิทธิพลจากประเทศสหรัฐอเมริกา ในชวงหลังจากสงครามโลกคร้ังที่

สองอีกจนถึงส้ินสุดสงครามเกาหลี  ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไดรับอิสรภาพแตตองแยกออกเปนสอง

ฝายคือ  เกาหลีเหนือและเกาหลีใต  โดยมีเสนขนานที่ 38 เปนเสนแบงเขตแดนและเกาหลีใตไดเรียกชื่อ

ใหมวาประเทศสาธารณรัฐเกาหลี (Republic of  Korea) และมีการบริหารประเทศในระบอบรัฐสภาโดย

มีประธานาธิบดีเปนหัวหนาของฝายบริหาร  มีคณะรัฐมนตรีและรัฐมนตรีอีก  20  คน  ที่ไดรับการแตงต้ัง

จากประธานาธิบดี  ปกครองในระบอบสาธารณรัฐภายใตรัฐธรรมนูญ (constitutional republic)  แบง

หนวยการปกครอง (administrative units) เปน 16 หนวย  ประกอบดวย กรุงโซล ซึ่งเปนมหานคร

ลักษณะพิเศษ  (special city) และหนวยการปกครองระดับรองลงมาคือ  6  มหานคร (metropolitan) 

และ 9 จังหวัด  (provinces)   

ปจจุบัน  สาธารณรัฐเกาหลี  มีประชากรประมาณ  48  ลานคน  มีพื้นที่  99,392  ตาราง

กิโลเมตร  มีอัตราการรูหนังสือรอยละ 98 และมีความเจริญอยางรวดเร็วทางเศรษฐกิจ ในดานการเมือง

การปกครองน้ัน  มีระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตยแนวเสรีนิยมมีการปกครองแบบประชาธิปไตย  

โดยมีประธานาธิบดีซึ่งไดมาจากการเลือกต้ังเปนประมุขสูงสุด อํานาจในการปกครองแบงแยกออกเปน 3 

ฝาย คือ ฝายนิติบัญญัติ ฝายตุลาการ และฝายบริหารและมีการแยกอํานาจการบริหารออกเปนรัฐบาล
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ทองถิ่นจํานวน 16 แหง คือการปกครองในระดับมหานคร 7 แหง และระดับจังหวัด 9 แหง  ระบบการ

บริหารการศึกษาอยูในรูปของการกระจายอํานาจเชนเดียวกับระบบการเมือง  โดยในระดับรัฐบาลกลาง

มีกระทรวงศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนหนวยงานหลักในการปฏิบัติหนาที่กําหนดนโยบายและ

กํากับดูแลการดําเนินการตามนโยบาย  โดยมีสํานักการศึกษาของแตละจังหวัด  แตละอําเภอ เปน

หนวยงานที่รับผิดชอบดําเนินการจัดการศึกษาในแตละทองถิ่น  
วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา 
 เกาหลีมีแนวคิดวา การศึกษา คือรากฐานสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 

ชาวเกาหลีจึงใหความสําคัญกับการศึกษาเปนอยางมากมาต้ังแตอดีตและมีการพัฒนาการศึกษามาโดย

ตลอด โดยเฉพาะหลังจากไดรับเอกราชจากญ่ีปุน ป ค.ศ.1945 ระบบการศึกษาของเกาหลีมีลักษณะเสรี

และเปดกวางบนพื้นฐานของประชาธิปไตย มีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ป ค.ศ.

1968 และทําการปฏิรูปการศึกษาต้ังแตป ค.ศ.1970 ซึ่งกอใหเกิดนวัตกรรม   ใหม ๆ ในเร่ืองการ

เปล่ียนแปลงเกณฑการคัดเลือกบุคคลเขาศึกษาตอในระดับสูง เพื่อเปดกวางใหชนชั้นกลางมีการศึกษา

สูงข้ึนและมีบทบาทในการพัฒนาประเทศมากข้ึน 

 การเผชิญกับความทาทายการเปลี่ยนแปลงเขาสูยุคสังคมแหงความรูในศตวรรษที่ 21 ทําให

เกาหลีตองเรงทําการปฏิรูปการศึกษาโดยการจัดต้ังคณะกรรมการที่ปรึกษาของประธานาธิบดีเพื่อปฏิรูป

การศึกษา (Presidential Commission on Education Reform : PCER) ไดจัดทําขอเสนอเพื่อการปฏิรูป

การศึกษา (Education Reform Proposal : ERP) โดยมีเปาหมายหลัก 2 ประการ คือ 

 1. ลดการดําเนินงานที่ไมจําเปนในโรงเรียนออก อาทิ ยกเลิกการสอบเขาเรียนตอชั้น

มัธยมศึกษาเพื่อลดคาใชจายในการเรียนพิเศษกับภาคเอกชน เปนตน 

 2. เตรียมเด็กและประชาชนเขาสูสังคมแหงความรู (knowledge society) โดยเช่ือวา ความรู

และทุนมนุษย (knowledge and human capital) จะชวยสรางความเจริญรุงเรืองใหปจเจกบุคคลและ

สังคม 

 ในป 1995 รัฐบาลไดกําหนดวิสัยทัศนทางการศึกษาไวอยางชัดเจน ดังนี้ 

 วิสัยทัศนสําหรับศตวรรษท่ี 21 ระบุวา หลักสูตรการเรียนการสอนจะตองกระตุนใหนักเรียนเปน

ประชากรโลก (global citizens) โดยการเปดโลกทัศนใหกวางข้ึน ใหมีความเขาใจในประเพณีและ

วัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ ใหความเอาใจใสตอปญหาสิ่งแวดลอม ความขัดแยงระหวางอาณาเขต

และเชื้อชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งควรจะมุงเนนทัศนคติที่เปดใจรับตอความแตกตางและหลากหลายให

มากข้ึน 

 ในป 2000 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลระบุใหมีการเตรียมนักเรียนเพื่อกาวสูอนาคตและ

ปรับปรุงกฎหมายการศึกษาเพื่อการกระจายอํานาจลงไปสูทองถิ่น กฎหมายการศึกษา (education law) 

จึงไดบงบอกถึงอุดมคติ เปาหมายการศึกษา หลักการและเกณฑการบริหารจัดการศึกษา 
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 การปฏิรูปการศึกษาสงผลใหระบบการศึกษาของเกาหลีเปล่ียนแปลงไปอยางรวดเร็วและนําไปสู

ระบบโรงเรียนแหงชาติที่ไดรับการสนับสนุนจากรัฐ เปนระบบ single - track school system มีจุด

มุงเนนในเร่ืองเอกลักษณของชาติและแนวคิด Hongik Ingan ซึ่งเปนแนวคิดเพื่อประโยชนของ

มนุษยชาติ 

 ระดับการศึกษาที่มุงเนนมากที่สุดต้ังแต 4 ศตวรรษที่ผานมาจนถึงปจจุบันคือ การศึกษา    ข้ัน

พื้นฐานซึ่งหมายถึง การศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษา ถือเปนการวางรากฐานใหแกสังคมและ

เกาหลีประสบความสําเร็จถึงรอยละ 100 ใหประชากรทั้งประเทศไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 ในปจจุบันระดับการศึกษาข้ันพื้นฐานมุงเนนการศึกษาเพื่อความเปนเลิศ (elite education) โดย

ใหความสําคัญกับเด็กที่มีความสามารถพิเศษต้ังแตระดับประถมศึกษาไปจนถึงระดับมหาวิทยาลัยเพื่อ

กล่ันกรองประชากรที่จะเปนสมองของชาติซึ่งจะชวยพัฒนาชาติใหเขมแข็งไดตอไป 

 ในป ค.ศ.2001 เกาหลีมีแผนพัฒนาทรัพยากรมนุษยแหงชาติเปนแผนหลัก สงผลใหในปตอมา 

ค.ศ.2002 มีการกําหนดเปนพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย ซึ่งมีเปาหมายประการ

สําคัญ คือ ใหประชาชนมีความสามารถในการแขงขันดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหอยูในอันดับ 1 

ใน 10 ของโลก 
การปรับปรุงระบบการศึกษาประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   
 ระบบการศึกษาของเกาหลี เปนระบบ 6 - 3 - 3 - 4 คือ ชั้นประถมศึกษา 6 ป มัธยมศึกษา

ตอนตน 3 ป มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป และวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย 4 ป ประชาชนทุกคนมีสิทธิ

ไดรับการศึกษาตามความสามารถและการศึกษาภาคบังคับกําหนด 9 ป โดยรัฐจัดใหเรียนโดยไมเก็บ

คาใชจายสําหรับระดับประถมศึกษาและฟรีบางสวนสําหรับช้ันมัธยมศึกษาตอนตนในสวนของนักเรียนที่

อยูในพื้นที่ชนบทและนักเรียนในกลุมการศึกษาพิเศษ 

 การศึกษาระดับกอนประถมศึกษาหรือระดับปฐมวัย โดยจัดสําหรับเด็กอายุ 3 - 5 ขวบ 

กระทรวงศึกษาธิการของเกาหลี (กระทรวงการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย : Ministry of 

Education and Human Resources Development) พยายามจัดใหโรงเรียนของรัฐมีการสอนระดับ

อนุบาลพรอม ๆ กับกระตุนใหหนวยงานอ่ืนและเอกชนเขามารวมจัดการศึกษาในระดับนี้มากข้ึนใน

รูปแบบตาง ๆ เชน ศูนยดูแลเด็ก เปนตน 

 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน นักเรียนที่จบช้ันประถมศึกษาจะไดรับการคัดเลือกใหเขา

เรียนโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนในพื้นที่ดวยวิธีสุมเลือก วิธีการเชนนี้ใชทั้งโรงเรียนของรัฐและเอกชน 

 การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบงออกเปน 2 สาย คือ สายสามัญและสายอาชีพ 

หลายโรงเรียนจัดต้ังข้ึนตามเปาหมายเฉพาะวิชา ตัวอยาง เชน โรงเรียนดานวิทยาศาสตร โรงเรียนศิลปะ 

โรงเรียนภาษาตางประเทศและโรงเรียนพลศึกษา เปนตน เพื่อตอบสนองความเปนอัจฉริยภาพของเด็ก
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ในดานนั้น ๆ ใหสามารถพัฒนาสูงสุดตามศักยภาพ เชน โรงเรียนวิทยาศาสตรยงจิ (Kyonggi Science) 

โดยโรงเรียนมีวิธีการคัดเลือกเด็กดวยตนเอง 

 การศึกษาระดับอุดมศึกษา สถาบันการศึกษาในระดับนี้แบงออกเปน 5 ประเภท คือ วิทยาลัย

หรือมหาวิทยาลัยหลักสูตร 4 ป วิทยาลัยครู วิทยาลัยอาชีวศึกษา โปลีเทคนิคและโรงเรียนพิเศษแบบ

ผสม (miscellaneous schools) โดยสถาบันทั้งหมดสังกัดกระทรวงการศึกษาและพัฒนาทรัพยากร

มนุษย และกระทรวงเปนผูกําหนดเกณฑมาตรฐานเพื่อเปนบรรทัดฐานในการรับรองคุณภาพ

มหาวิทยาลัย ซึ่งมาตรฐานจะแตกตางไปตามรูปแบบของมหาวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตองมีการ

ประเมินตนเองเปนประจําทุกป สําหรับการประเมินภายนอกมีการดําเนินการโดยองคกรอิสระที่มีชื่อวา        

สภาแหงชาติเพื่อการศึกษาระดับมหาวิทยาลัย (Korea Council for University Education : KCUR) 

 

 

 
การบริหารจัดการการศึกษาประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   
 หนวยงานที่รับผิดชอบการบริหารการศึกษาของเกาหลี แบงออกเปน 3 ระดับ ประกอบดวย 

 1. ระดับชาติ คือ กระทรวงการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีหนาที่ในการจัดทํานโยบาย

และแผนการศึกษาแหงชาติ นําแผนไปสูการปฏิบัติ จัดพิมพและอนุมัติการจัดพิมพแบบเรียนสําหรับ

การศึกษาระดับประถมและมัธยมศึกษา ออกกฎหมายเก่ียวกับการศึกษา ดําเนินการดานงบประมาณ

การศึกษาของประเทศ ประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของและแนะนําสํานักงานการศึกษาประจําเทศบาล

และจังหวัดสถาบันอุดมศึกษาและโรงเรียนของรัฐ  

 2. ระดับภูมิภาค ไดแก สํานักงานการศึกษาประจําเทศบาลและจังหวัด รับผิดชอบการบริหารจดั

การศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษาในเขตเทศบาลและจังหวัดอยูภายใตการกํากับดูแลของ

คณะกรรมการการศึกษา (board of education) และกระทรวงการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

คณะกรรมการการศึกษามีหนาที่ในการออกคําส่ังเกี่ยวกับอนุมัติงบประมาณและตรวจสอบบัญชีของ

สํานักงานการศึกษา 

 3. ระดับทองถิ่น ไดแก สํานักงานการศึกษาประจําเมืองหรืออําเภอตาง ๆ รับผิดชอบดูแลการ

บริหารจัดการศึกษาประจําเมืองหรืออําเภอและอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานการศึกษาประจํา

เมืองหรืออําเภอและอยูภายใตการกํากับดูแลของสํานักงานการศึกษาประจําเทศบาลและจังหวัด 

 ในป 1991 มีการประกาศพระราชบัญญัติการบริหารการศึกษาสวนทองถิ่นเพื่อกระจายอํานาจ

ทางการศึกษาแกทองถิ่นและการประกาศพระราชบัญญัติภาษีการศึกษา ทําใหการจัดสรรงบประมาณ

ทางการศึกษามีความเข็มแข็งข้ึน กระทรวงการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดกระจายอํานาจการ

บริหารและการจัดสรรงบประมาณใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งมีสํานักงานการศึกษาทองถิ่น
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กํากับดูแลงานดานการศึกษาของทองถิ่น ผูบริหารสํานักงานการศึกษาทองถิ่นไดรับการเลือกต้ังจากสภา

ทองถิ่นและตองมีประสบการณทางการศึกษามาไมนอยกวา 15 ปและอยูในวาระ โดยมีวาระละ 4 ป147 
ดานโครงสรางการบริหารการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   
 ดวยความตระหนักถึงการเปล่ียนแปลงเขาสูยุคความเจริญรุงเรืองแบบใหมตามลักษณะของ

โลกาภิวัตนและโลกยุคขาวสาร  สาธารณรัฐเกาหลีไดมีปณิธานทางสังคมโดยสรางพลังความรูและ

ปญญาในการแสวงหาความรูเทคโนโลยีอยางใหม  ตลอดจนความคิดริเร่ิมสรางสรรค ในการ

เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วของขอมูลขาวสารและพัฒนาอุตสาหกรรมใหเข็มแข็ง ซึ่งจําเปนตองพึ่ง

การศึกษาเพื่อสรางคนใหมีความรูความสามารถเหมาะสมกับเทคโนโลยีของระบบอุตสาหกรรมสมัยใหม

เพื่อสรางความเปน “เกาหลีใหม”  โดยสรางสรรควัฒนธรรมใหมใหแกสังคม  พัฒนาใหคนเกาหลีเปดตัว

เองเพื่อสามารถมีชีวิตอยูไดในสังคมนานาชาติ หลังจากไดรับอิสรภาพจากญี่ปุนในป  พ.ศ.2488  

รัฐบาลเกาหลีไดมีการเปลี่ยนแปลงใหญในทุก ๆ ดาน  รวมทั้งดานการศึกษาดวย เร่ิมจากการประกาศใช

รัฐธรรมนูญ ฉบับแรก เมื่อป พ.ศ.2488  ซึ่งกําหนดใหประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ไดรับการศึกษาแบบใหเปลา 

(free education)ในระดับประถมศึกษา และมีโอกาสเทาเทียมกันที่จะศึกษาตอในระดับสูงข้ึน  และ

ประกาศใชกฎหมายแมบททางการศึกษา (education law) ข้ึนเมื่อป พ.ศ.2492 โดยกําหนดปรัชญา

เปาหมาย หลักการและเกณฑมาตรฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาไวอยางชัดเจน 

 กฎหมายการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลีไดรับความสนใจจากประชาชนเกาหลีใตเปนอยาง

มาก  โดยเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวกับความมีอิสระในการบริหารการศึกษาตามหลักการกระจายอํานาจ  

(educational autonomy) ซึ่งเปนปจจัยหลักของการศึกษาในระบอบประชาธิปไตยและการจัด

การศึกษาที่แยกอํานาจการบริหารการศึกษาออกจากอํานาจการบริหารทั่วไป  เพื่อประกันวาการศึกษา

จะไมถูกแทรกแซงโดยอํานาจทางการเมือง (“It is aimed at separating educational administration 

from political influence.”) 

 กฎหมายแมบทการศึกษาไดกําหนดประเด็นตาง ๆ ไวชัดเจน การขยายตัวของการศึกษาตาม

แนวทางของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต  จึงไดเกิดข้ึนอยางตอเนื่อง แมกฎหมายการศึกษาในชวง

ฉุกเฉินระหวางสงคราม (wartime emergency education act) มีจุดมุงหมายของการศึกษาที่เนน

ภารกิจสรางชาติ  และไดกําหนดใหเห็นถึงความพยายามในการปรับปรุงการศึกษาหลายประการ อาทิ 

เชน  1) การปรับปรุงโครงสรางองคกรของระบบโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา  2) การสอบเขาระดับมัธยม

ตนดวยขอสอบมาตรฐานระดับชาติ 3) การจัดต้ังมหาวิทยาลัยแหงชาติและมหาวิทยาลัยของรัฐบาล

                                                           
147สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบ

การปฏิรูปการศึกษาเพื่อกาวสูสังคมฐานความรู (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, 2549),       

10  - 13. 
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ทองถิ่น 4) การจัดทําโครงการปรับปรุงหลักสูตร 5) การยกระดับคุณภาพครู 6) การปรับปรุงอาคาร

สถานที่สําหรับการศึกษา 7) การขยายการศึกษาภาคบังคับ 

   ความพยายามดังกลาว  สงผลใหอัตราการจบการศึกษาภาคบังคับ (6  ป) ขยายตัวสูงมากถึง

รอยละ  96  และอัตราการจบการศึกษาภาคบังคับ  6  ปก็สูงดวย  แสดงวามีผูจบการศึกษาภาคบังคับ

อยางทั่วถึงแลว  อัตราการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดสูงข้ึนถึงสามเทาตัวทําใหนักศึกษา

ในระดับอุดมศึกษาเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็วดวย มีผลใหโรงเรียนบางแหงมีขนาดใหญเกินไป (oversized 

schools) หรือมีหองเรียนขนาดใหญเกินไป (over crowded classroom) สงผลถึงการขาดแคลนครูที่มี

คุณสมบัติเหมาะสม  ขาดแคลนอาคารสถานท่ี  และมีการแขงขันกันอยางรุนแรงในการเขาศึกษาตอใน

ระดับอุดมศึกษา  

 ดวยความเติบโตดานการจัดการศึกษาในลักษณะดังกลาว ทําใหรัฐบาลตองปฏิรูประบบการ

สอบเขา  จัดทําแผนการปฏิรูปการศึกษาที่เนนความเปนประชาธิปไตยมากข้ึน การบริหารการศึกษาจึง

มุงกระจายอํานาจการศึกษา (decentralize educational administration) และมุงปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษา (improve the quality of education)   

 ในการปฏิรูประบบการสอบเขาศึกษาตอในระดับสูงนั้น  ไดยกเลิกระบบสอบเขาศึกษาตอ

ระดับมัธยมตนและนําระบบการสอบมาตรฐาน  มาใชเปนกลไกในการกล่ันกรองเบ้ืองตนและได

ประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงชาติทางการศึกษา (The National Charter of Education) เพื่อกําหนด

เปาหมายการศึกษา ขณะเดียวกันเร่ิมมีการลดและผอนคลายกฎระเบียบตาง ๆ  ที่รัฐบาลใชในการ

ควบคุมการบริหารของสถาบันการศึกษา  เชน  เปดโอกาสใหมีการรวมตัวกันเปนสภาที่ประชุมผูบริหาร

มหาวิทยาลัย (consortiums of universities) ใหลดจํานวนหนวยกิตที่ไมจําเปนสําหรับการจบการศึกษา

ในเกือบทุกสาขาวิชาเปล่ียนแปลงการรับเขาเรียนใหเปนลักษณะเปดกวาง แบบบูรณาการหลาย

สาขาวิชา (broad fields of study)  ยอมใหมีการจบการศึกษาไดเร็วข้ึน ในกรณีที่ผูเรียนมีความสามารถ

เพียงพอ (early graduation system by ability) 

 นอกจากนี้  ไดมีการนําแนวคิดเร่ืองการศึกษาตลอดชีพ  (lifelong education) มาใชโดย มีการ

จัดต้ังมหาวิทยาลัยที่เปดสอนทางไกลข้ึน  เรียกช่ือวา “The Air and Correspondence College” และ

ในป พ.ศ.2517 ไดจัดต้ังโรงเรียนมัธยมปลายที่จัดสอนทางไกล (air and correspondence high 

schools)  ข้ึนหลายแหง  จัดต้ังสถาบันวิจัยทางการศึกษาข้ึนเปนการเฉพาะ  คือ  Korea Educational 

Development Institution  เรียกชื่อยอวา  KEDI  เพื่อที่จะเอ้ืออํานวยใหการปฏิรูปการศึกษาประสบ

ความสําเร็จ 

 ในชวง  พ.ศ.2523 - พ.ศ.2532 เกาหลีเนนการจัดการศึกษาตลอดชีพ และมีนโยบายปฏิรูป

การศึกษาเพื่อการปฏิบัติไดจริง (educational practice) เนนการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาให

ความสําคัญอยางสูงกับการศึกษาเพื่อพัฒนาลักษณะนิสัยและบุคลิกภาพ (character education) 
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ควบคูไปกับการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (science and technology education)  เพื่อการ

เตรียมประชากรของประเทศสูอนาคต  โดยเนนการพัฒนาความสามารถในการเรียนรูดวยตนเอง       

(self - directed learning)  แตปรากฏวาปญหาการกวดวิชาเพื่อแขงขันเขาศึกษาตอในระดับสูง ยังเปน

ปญหาที่รอการแกไข  เพราะสถาบันการศึกษาตาง ๆ มีคุณภาพไมเปนมาตรฐานเดียวกัน  จึงตองให

ดําเนินการปฏิรูปเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาตอไป  เชน 1) การยกเลิกระบบสอบเขามหาวิทยาลัย 

(entrance) ที่นําผลการเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนระดับปลายมาถวงน้ําหนักมากข้ึน ในการพิจารณา

รับเขาเรียนในระดับอุดมศึกษา  2) การปรับปรุงหลักสูตรในลักษณะของการให  หนวยกิตในการทํางาน

นอกสถานศึกษา (the curriculum was read just in terms of work  load)  3) การจัดการสอนแบบเต็ม

วัน  (day – long instruction)  ในมหาวิทยาลัย   4) การใชระบบโควตาในการรับเขาและการขยายการ

รับเขาผูเรียนในวิทยาลัย  ที่เปดสอนแบบทางไกล  5) การเพิ่มหลักสูตรทางไกล  ซึ่งสามารถเรียนทาง

วิทยุและโทรทัศนใหมากข้ึน  6) การยกระดับวิทยาลัยครูหลักสูตร  2  ป  เปน  4  ป  7) การเก็บภาษี

การศึกษา  (education tax)  8) การขยายและปรับปรุงอาคารสถานที่เรียนในมหาวิทยาลัยตาง ๆ        

9)  การปรับปรุงระบบเงินเดือนและระบบคาตอบแทนครู 

หลังจากป  พ.ศ. 2533  เนนการศึกษาเพื่อสราง  “ทรัพยากรมนุษย”  เพื่อใหสงผลตอความ 

เจริญกาวหนาในอนาคต  “Human Education Preparing for the Future”  โดยไดปรับโครงสรางการ

บริหารการศึกษาและกําหนดบทบาทใหมของกระทรวงการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย และได

ประกาศใชกฎหมายใหมหลายฉบับเพื่อสงเสริมการกระจายอํานาจบริหารไปสูระดับทองถิ่น (new law 

for promotion of local autonomy were legist rated)  และไดกําหนดใหมีสํานักงานการศึกษาในระดับ

เขตพื้นที่ (district offices of education)  ข้ึน  มีการกําหนดกฎเกณฑมาตรฐานขึ้นใหม  เพื่อการ

เทียบเคียงและพัฒนาการศึกษา  ตามหลักการกระจายอํานาจสูทองถิ่นข้ึนดวย  (setting a new 

benchmark in the democratization and localization of education)  พรอมทั้งนั้น ไดปรับปรุง

หลักสูตรที่เนนความสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษาที่มุงรักษาคานิยมและความคิดที่เหมาะสมกับ

สภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  ในศตวรรษที่  21 
ปณิธานของการศึกษาประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   
 การเปล่ียนประเทศไปสูสังคมใหมในโลกไรพรมแดนจําเปนตองอาศัยการปรับเปลี่ยนทาง

การศึกษาเปนพื้นฐาน  โดยไดกําหนดแนวทางของการจัดการศึกษาสมัยใหมไวดังนี้ 1) ใหประชาชน

ไดรับประโยชนจากการศึกษาทุกเวลา ตลอดชีวิต 2) ใชเทคโนโลยีส่ือสารสมัยใหมเพื่อใหประชาชนทุก

สถานที่ สามารถเขาสูการศึกษาไดตามตองการ 3) จัดสรางระบบเครดิตแบงก เพื่อใหผูเรียนสามารถ

เรียนเพ่ือสะสมหนวยกิตและมีความสะดวกในการถายโอนหนวยกิตขามสถาบันการศึกษาตลอดจน

สามารถถายโอนเขาสาขาวิชาได 4) ในระดับมัธยมศึกษา  ใหนักเรียนมีเสรีภาพที่จะถายโอนการเรียน

ระหวางอาชีวศึกษากับมัธยมศึกษาสายสามัญ  โดยหลักสูตรจะตองมีความหลากหลายเพื่อเปดโอกาส
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เลือกโปรแกรมการเรียนไดอยางกวางขวาง 5) ในสวนการศึกษาระดับมหาวิยาลัย  ปรับใหมกีารลดหนวย

กิตของวิชาเอกใหนอยลงและปรับใหมีการเรียนการสอนระบบวิชาเอกคูหรือสาม  วิชาเอกควบ รวมทั้ง

ปรับใหภาควิชาสามารถทํางานรวมกันเพื่อเปดสาขาวิชาใหม ๆ ไดโดยไมมีพรมแดนหรือภาควิชา

ขัดขวาง  6) ระบบการศึกษาตองเปนระบบเปดที่เอ้ือประโยชนแกผูที่ตองการเรียนทุก ๆ คน  รวมทั้งผูมี

ความบกพรองทางรางกายและบุคคลที่ประสบความยากลําบากในการเขาสูระบบการศึกษา โดย

การศึกษาที่พึ่งปรารถนาจะตองเปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่สูงดวยคุณคาแตตนทุนตํ่า (low  cost  but 

high  quality education  for all)  
มาตรฐานการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี                                                                           
 องคกรที่กําหนดแนวทางการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษา คือกรรมาธิการเพื่อการปฏิรูป

การศึกษา (the president  commission  on education reform) ซึ่งเปนคณะทํางานในระดับนโยบาย  

หลังจากนั้นกระทรวงการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  นําไปจัดทําเปนแนวปฏิบัติเพื่อกําหนดเปน

กรอบในการปฏิบัติงานที่สํานักงานการศึกษาระดับจังหวัด จะเปนผูรับไปดําเนินงานกับโรงเรียนเพื่อให 

บังเกิดผลเปนกิจกรรมการเรียนการสอน ในระบบการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี  มีระบบการประเมิน

และติดตามผลอยางเครงครัด  แมวาจะมีการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจก็ตาม  โดยยึดหลักการ

ที่วา  เปนการประเมินเพื่อพัฒนา  นั้นคือ  หลังจากที่รัฐบาลกลาง กําหนดมาตรฐานและแนวทางการ

ทํางานไปแลวจะมีหนวยงานที่ทําหนาที่ประเมิน  ติดตามวาโรงเรียนไดปฏิบัติตามกรอบ  ไดผลเพียงใด  

หากทําไดตามแนวทางที่กําหนด  ก็จะไดรับงบประมาณอุดหนุนใหไปพัฒนางานใหดียิ่งข้ึน ขอกําหนดที่

เปนมาตรฐานการศึกษาของชาติ  ไดแก 1) การใหความสําคัญแกผูเรียน หรือถือวาผูเรียนรูคือศูนยกลาง

ของการเรียนการสอน การศึกษาตองตอบสนองความตองการของผูเรียน ผูเรียนและผูปกครองตองมี

ตัวเลือกมากข้ึน 2) ความหลากรูปหลายแบบ จะตองมีโรงเรียนและการศึกษาที่มีลักษณะเฉพาะทาง

หลากหลาย  เพื่อใหประชาชนทุกกลุมสามารถหาความรูพัฒนาตนเองไดตรงตามความสนใจ 3) ความ

เปนอิสระในการดําเนินงานของโรงเรียน โรงเรียนจะตองมีอิสระในการบริหาร  โดยใหชุมชนเขามามีสวน

รวมในรูปของสภาโรงเรียน  4) หลักสูตรจะตองเนนการพัฒนาความเปนมนุษยและความคิดสรางสรรค  

มุงสงเสริมคุณธรรมและบุคลิกภาพ 

 ประเด็นที่เปนขอสังเกตสําคัญคือ สาธารณรัฐเกาหลี  ใชกฎหมายเปนเคร่ืองมือสําคัญในการ

การควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เมื่อตองการปรับเปล่ียนเร่ืองใดที่เกี่ยวของกับระบบ        

รัฐจะตองประกาศออกมาเปนกฎหมายทั้งนี้คงเนื่องมาจากระบบการปกครองประเทศที่มีลักษณะ

กระจายอํานาจ  และการเปดโอกาสในการมีสวนรวม การตรากฎหมายจะตองผานการพิจาณาของ
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บุคคลหลายฝาย ซึ่งนาจะเปนการเปดโอกาสใหผูมีความคิดเห็นที่แตกตางหลากหลายไดมีโอกาสมีสวน

รวมมากข้ึนและเมื่อประกาศเปนกฎหมายยอมสามารถเปนแมบทใหยึดถือและสามารถปฏิบัติได148 
วิสัยทัศนการศึกษายุค EDUTOPIA ของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   

 วิ สัยทัศนและวัตถุประสงคทางการศึกษาที่ปรากฏในเอกสารปฏิรูปการศึกษาของ

คณะกรรมาธิการเพื่อการปฏิรูปการศึกษาสะทอนใหเห็นถึงตรรกะของความคิดที่มีทิศทางดําเนินการ

อยางชัดเจน  เพื่อการสรางสังคมสารสนเทศในยุคโลกาภิวัตน สงผลใหวิธีดําเนินการมีแนวทาง

ดําเนินการชัดเจนตามไปดวย 

 วิสัยทัศนที่กําหนดข้ึนมี  2  สวน  คือ ประเด็นที่หนึ่ง  วิสัยทัศนทางการศึกษา  สรุปรวมอยูใน

ความคิดเร่ืองยูโทเพีย (EDUTOPIA) ซึ่งหมายถึงทางการศึกษาที่ตองเปดโอกาสใหประชาชนทุกคนไดใช

ประโยชนจากการศึกษาอยางเทาเทียมกันทุกที่ทุกเวลา อยางสะดวกงายดายตลอดชีวิต ประเด็นที่สอง 

คือ คุณลักษณะของผูไดรับการศึกษา ซึ่งเปนผลผลิตของการศึกษาแบบใหมตองมีลักษณะสําคัญ         

4 ประการ เปนแกนหลักของความเปนคนเกาหลีในสังคมใหม149 คือ 

 1. มีมนุษยสัมพันธดี มีน้ําใจพรอมที่จะใหความรวมมือกับผูอ่ืน เขาใจความสัมพันธระหวาง

มนุษยดวยกันและมนุษยกับส่ิงแวดลอม 

 2. มีความคิดสรางสรรค โดยสามารถนําความรูมาใชยกระดับคุณภาพชีวิตของตนได 

 3. มีน้ําใจเปดกวาง  โดยตระหนักวาชีวิตของมนุษยมิไดมีความสัมพันธจํากัดอยูเฉพาะคนใน

วัฒนธรรมและสังคมเกาหลีเทานั้น ตองสามารถอยูรวมกับผูคนอันหลากหลายไดอยางสงบสุข 

 4. มีความใฝใจในหนาที่การทํางาน  นอกจากจะเปนผูที่ทํางานโดยไมรังเกียจงาน  ตองเห็นวา

ทุกงานมีคุณคาเทากันควบคูกับการมีจิตอิสระและมีความคิดสรางสรรคลักษณะของการศึกษาแบบใหม

จึงกําหนดไว  6 ประการ ดังตอไปนี้ 1)ผูเรียนเปนศูนยกลางการศึกษา 2) มีลักษณะหลากหลาย           

3) สถานศึกษาทุกระดับมีอิสระในการดําเนินงาน  4) ใหความสําคัญเร่ืองความเสมอภาคและเสรีภาพใน

การเลือกเรียนของผูเรียน  5) การนําเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อผสมมาใชเพื่อทําใหการศึกษาเปน

ระบบเปด  6)  เนนความเปนเลิศตามมาตรฐานโลก 

คณะกรรมาธิการ  ไดกําหนดกรอบลักษณะของยูโทเพีย (EDUTOPIA) เพื่อกําหนดเปนกรอบ

ความคิดของการปฏิรูปการศึกษาไวดังนี้ คือ 1) ดานเวลา  ตองจัดการศึกษาใหบุคคลทุกคนไดรับ

ประโยชนทุกที่ทุกเวลาไปตลอดชีวิต 2) ดานสถานที่ ตองใชเทคโนโลยีส่ือสารสมัยใหมอันเฉียบคม 

                                                           
148ศักด์ิชัย  นิรัญทวี, สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ, รายงานการวิจัยเร่ือง

การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลี (กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพบริษัทพริกหวานกราฟฟค, 2543), 59 - 61. 
149เร่ืองเดียวกัน, 54 - 57. 
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เพื่อใหประชาชนทุกคนสามารถเปดประตูสูการศึกษาไดทุกสถานที่ ทุกเวลา 3) ดานสถาบันจัดสราง

ระบบเครดิตแบงก  ใหผูที่เรียนหนังสือสามารถเรียนเพื่อสะสมหนวยกิตและมีความสะดวกในการถาย

โอนหนวยกิตขามโรงเรียนหรือขามสถาบันการศึกษาตลอดจนขามสาขาวิชาได 4) ดานมหาวิทยาลัย   

ปรับใหมีการลดจํานวนหนวยกิตของวิชาเอกใหนอยลงเทาที่จะนอยได และปรับใหมีการเรียนการสอน

ระบบวิชาการเอกคู (double major) หรือ 3 วิชาเอกควบกันไป (triple  major) อีกทั้งตองปรับใหภาควชิา

สามารถทํางานรวมกันโดยไมมีพรมแดนความเปนภาคกั้นขวางทางได 5) ดานมัธยมศึกษา ใหนักเรียนมี

เสรีภาพที่จะโอนการเรียนระหวางอาชีวศึกษา สูมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือจากสายสามัญสู

สายอาชีวศึกษา หลักสูตรมัธยมศึกษา ตองมีความหลากหลาย พรอม ๆ กับเนนความสามารถเฉพาะ

ดานและเปดใหนักเรียนไดมีโอกาสเลือกโปรแกรมการเรียนอยางกวางขวาง 6) ดานการศึกษาระบบเปด 

การจัดการศึกษาในระบบอุดมศึกษาของรัฐตองเอ้ือประโยชนแกผูที่มีความบกพรองทางกายภาพ และ

บุคคลที่ประสบความยากลําบากในการเขาสูระบบการศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษาที่พึงประสงคจงึ

เปนการศึกษาที่เรียกวา “เปนการศึกษาเพื่อปวงชนที่สูงดวยคุณคาแตราคาตํ่า (low – cost but high – 

quality education for all)”  

 กลาวโดยรวม ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีมีเปาหมายในการสรางระบบการศึกษาสมัยใหม ที่

บุคคลทุกคนสามารถใชประโยชนไดโดยไมมีขอจํากัดในเร่ืองเวลา สถานที่ เงื่อนไขในการดําเนินชีวิตหรือ

ขอจํากัดทั้งปวงเพื่อใหคนเกาหลีมีความรู  ความสามารถ  มีความสมัยและที่สําคัญ  คือ มีจริยธรรม 

 จากรายงานการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีหลายฉบับกลาววา ชีวิตที่มีความหมาย

สมบูรณจะตองไมประสบความสําเร็จเฉพาะทางวัตถุเพียงดานเดียวเทานั้น แตตองตระหนักในคุณคา

ทางจิตใจดวย แสดงใหเห็นวาเปาหมายของการพัฒนาคนของเกาหลีไมไดใหความสําคัญดานวัตถุดาน

เดียวแตเนนจิตใจดวยเชนกัน 
ดานการจัดโครงสรางการบริหารการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   

โครงสรางการบริหารการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ในปจจุบันเปนโครงสราง     

ของการแบงแยกบทบาทและอํานาจหนาที่ของรัฐบาลทองถิ่นอยางชัดเจน การศึกษาดําเนินไปอยางเปน

คูขนานบนพื้นฐานของการรวมมือและประสานงานกันเพื่อรวมกันสรางพลเมืองเกาหลีใหมีลักษณะที่  

พึงประสงคในขณะเดียวกัน  ระบบการบริหารการศึกษายังใหความสําคัญแกองคกรที่อยูในรูปของ

คณะกรรมการสมาคมวิชาชีพและองคกรเอกชนเขามามีสวนรวมพัฒนาการศึกษา 

 โครงสรางของกระทรวงการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย งานการศึกษาทองถิ่นมีฐานะ

เปนสํานักงานที่มีหนวยงานยอย 5 ฝาย คือ ฝายสงเสริมสนับสนุนการศึกษาทองถิ่น ฝายการคลัง

การศึกษาทองถิ่น ฝายอุปกรณการศึกษาทองถิ่น  ฝายวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการศึกษาและฝาย 

พลศึกษาสุขอนามัยนักเรียน  ทําหนาที่สงเสริมสนับสนุนการศึกษาในทองถิ่นทั่วประเทศและมีหนวยงาน

ที่เกี่ยวของกับการศึกษามาข้ึนอยูกับกระทรวงการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย อีกหลายหนวย  
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ไดแก คณะกรรมการชําระประวัติศาสตรแหงชาติ สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษาแหงชาติ สถาบัน

พัฒนาการศึกษานานาชาติ คณะกรรมาธิการรับเร่ืองรองทุกขของครู สถาบันการศึกษาพิเศษแหงชาติ

และสํานักงานเลขาธิการสถาบันวิทยาศาสตรแหงชาติ 
กฎหมายการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี 
 บทบาทหลักของกระทรวงการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   

เปนบทบาทดานการกําหนดนโยบาย  กํากับดูแลใหมีการดําเนินการตามนโยบายทางดานวิชาการ  

การศึกษาวิทยาศาสตรและการศึกษาข้ันพื้นฐานสนับสนุนดานงบประมาณและการบริหารแกโรงเรียน

ทุกระดับรวมทั้งองคกรศึกษาทองถิ่นและมหาวิทยาลัยของรัฐ  ตลอดการพัฒนาครู  รวมทั้งดําเนิน

นโยบายเฉพาะกิจ ไดแก การนํานโยบายแนวทางคิดเพื่อการเสียสละและการอยูดีกินดีของมนุษย  ไปสู

ภาคปฏิบัติในโรงเรียนระดับประถม มัธยม อุดมศึกษากฎหมายการศึกษา (education act) ของ

สาธารณรัฐเกาหลี และใชเปนบทบัญญัติพื้นฐานของการจัดการศึกษาจนถึงปจจุบัน โดยไดการแกไข

ปรับปรุงในบางมาตราใหเหมาะสมกับยุคสมัย 

 กฎหมายดานการจัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี กําหนดใหกระทรวงการศึกษา

และพัฒนาทรัพยากรมนุษย ปฏิบัติหนาที่ในฐานะองคกรของรัฐบาลโดยมีบทบาท ดังนี้ บทบาทแรกคือ 

การจัดการศึกษาภาคบังคับกฎหมายไดบัญญัติ  ใหเด็กทุกคนตองเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับในระดับ

ประถมศึกษา 6 ป และระดับมัธยม 3 ป รวมเปน 9 ป และเพื่อใหมีคุณภาพตลอดจนโอกาสทางการ

ศึกษาของเยาวชน กระทรวงการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ตองทําหนาที่จัดต้ังและดําเนินการ

โรงเรียน  ตลอดจนการจัดสรรวัสดุอุปกรณที่เหมาะสม จัดสรรทุนการศึกษาและระบบสนับสนนุคาใชจาย

แกนักเรียน (มาตรา 6 7 8 และ 9) บทบาทตอมา คือ จัดการศึกษาใหแกเยาวชนที่พนวัยเลาเรียนใน

โรงเรียนกฎหมายไดบัญญัติใหรัฐกําหนดเปนนโยบายและดําเนินการสงเสริม ดูแลการศึกษาของเด็กที่

พนจากเขาเรียน  การศึกษาภาคบังคับไดมีโอกาสเรียนรูดานสามัญศึกษาที่จําเปนตอการเปนพลเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตย  โดยเชิญชวนใหโรงงานอุตสาหกรรมธุรกิจและองคกรตาง ๆ มาจัดการศึกษาใหแก

เยาวชนในกลุมนี้ (มาตรา  10 11 12 13 และ14) และบทบาทในการสงเสริมกีฬาโดยรวมมือกับ

กระทรวงวัฒนธรรมและการกีฬาสรางระบบบริหารทีเอ้ือตอการสงเสริมกีฬา (มาตรา14  ทวิ) สวน

บทบาทสุดทายไดแก  การออกใบประกาศนียบัตรเพื่อรับรองคุณภาพของครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ตลอดจนบทบาทในการพัฒนาครู150 

                                                           
150กมล สุดประเสริฐ, รายงานการวิจยัประกอบการรางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  

ประเด็นการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  (กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักงาน

นายกรัฐมนตรี, 2541), 38 - 44. 
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ในดานระบบบริหารงานบุคคลทางการศึกษาในระดับทองถิ่น  ปรากฏวาระบบการบริหารงาน

บุคลากรทางการศึกษา  ในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี หลังจากป พ.ศ. 2534 อาศัยหลักการและวิธีการ

ดําเนินงาน  ดังนี้151 1) การกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลภายในโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา

ไปสูสํานักงานการศึกษาทองถิ่น  โดยสวนกลางเปนผูกําหนดกฎระเบียบและมาตรฐานตาง ๆ  สําหรับ

การบริหารงานบุคคลใหทองถิ่นถือปฏิบัติ 2) การควบคุมคุณภาพของการผลิตครูโดยการใชระบบรับรอง

วิทยฐานะของสถาบันฝกหัดครู การออกใบประกอบวิชาชีพครูโดยกระทรวงการศึกษาและพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย  3) การรับบุคคลากรเขาเปนครูในสถานศึกษาของรัฐ  โดยการใชวิธีการสอบแขงขัน      

แบบเปด (open competition) สอบคัดเลือกโดยคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา แบงเขตตามพื้นที่

ทางภูมิศาสตร ขอสอบเปนขอเขียน สอบความรูเกี่ยวกับวิธีสอน รอยละ  30 และถามความรูเกี่ยวกับวิชา

เฉพาะสาขา อีกรอยละ 70 เมื่อผานแลวจะสอบสอน (presentation)  และสอบสัมภาษณ ทั้งนี้ผูสมัคร

เขาสอบคัดเลือกเปนครูจะตองไดรับใบประกอบวิชาชีพแลว 

สวนการบริหารบุคคลในสถานศึกษาปรากฏวา โรงเรียนในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ไมมี

อํานาจในการคัดเลือกครูดวยตนเอง  ในแตละปสถานศึกษาจะตองเสนอขออัตรากําลังครูไปยังตนสังกัด 

คือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ระดับมหานคร จังหวัด เขต อําเภอตามที่กฎหมายกําหนด) และ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะพิจารณาอนุมัติอัตรากําลังโดยคํานึงถึงความพอเพียงของงบประมาณ

ดวย  แลวจะจัดสอบคัดเลือกโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากอนจัดสงครูไปใหยังโรงเรียนที่ไดรับ

อัตรากําลัง 

 นอกจากนี้ การเล่ือนตําแหนงและการยายครู (promotion and transference of teacher) 

บริหารจัดการโดยสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาดวยเชนเดียวกัน อยางไรก็ตามผูบริหารสถานศึกษามี

บทบาทในฐานะผูบังคับบัญชาเบ้ืองตนของครูและมีหนาที่ในการนําและนิเทศครู (leading and 

supervising)   

 ในดานการเล่ือนตําแหนงของขาราชการครู  ปรากฏวา  โครงสรางการเล่ือนตําแหนงของครูใน

สาธารณรัฐเกาหลี  ทั้งสังกัดสวนกลางและสังกัดสวนทองถิ่น  แบงออกเปน  5  ข้ัน  จากข้ันตํ่าสุดไป

สูงสุด  คือ  

ครูชั้นที่ 2    ครูชั้นที่ 1  ครูชํานาญการ    ผูชวยผูบริหารโรงเรียน    ผูบริหารโรงเรียน 

ครูชั้นที่  2  คือครูบรรจุใหมที่มีใบประกอบวิชาชีพ  ซึ่งไดรับการอนุมัติจากกระทรวงการ

ศึกษาธิการ 

                                                           

    151ฉันทนา  จนัทรบรรจง,การสังเคราะหรายงานการวิจยั การกระจายอํานาจทางการศึกษาใน 

8 ประเทศ (กรุงเทพฯ : บริษทัพริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2549), 170. 
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ครูชั้นที่  1  คือครูชั้นที่  2  ที่ทํางานมาแลวอยางนอย  3  ป  และผานการฝกอบรมเพ่ือเล่ือน

ตําแหนง 

ครูชํานาญการ  คือครูชั้นที่  1  ที่ไดรับการแตงต้ังโดยผูบริหารโรงเรียน  ใหเปนครูชํานาญการ

ในสาขาวิชาหนึ่ง ๆ  ตําแหนงนี้ไมใชสถานภาพทางกฎหมาย  (not legal status) และมีวาระการดํารง

ตําแหนงเพียง 1 ป  ถาหมดวาระแลวจะไมแตงต้ังซ้ําอีก 

ผูชวยผูบริหารโรงเรียน  ไดรับการแตงต้ังจากครูชั้นที่ 1 ซึ่งผานการฝกอบรมและไดรับใบ

ประกาศนียบัตรผูชวยผูบริหารแลว  ผูที่จะมีสิทธิเขารับการฝกอบรมหลักสูตรดังกลาวนี้  นอกจากจะเปน

ครูชั้นที่  1  ยังตองเคยเปนครูชํานาญการมากอนดวย 

ผูบริหารโรงเรียน  คือ  ผูที่จะไดรับการแตงต้ังใหเล่ือนตําแหนงเปนผูบริหารโรงเรียนจะตองผาน

การฝกอบรมหลักสูตรผูบริหารโรงเรียนและผูมีสิทธิเขารับการฝกอบรมจะตองเคยเปนผูชวยผูบริหาร

โรงเรียนมาแลวหลายป  รวมทั้งจะตองไดรับใบประกาศนียบัตรจากการฝกอบรมผูชวยผูบริหารโรงเรียน

มากอน 

ในดานสถานภาพของครู  ปรากฏวาสถานภาพของครูโรงเรียนในรัฐบาลในสาธารณรัฐเกาหลี

ใกลเคียงกันกับขาราชการพลเรือนโดยทั่วไป  เงินเดือนของครูตามสถิติเมื่อป พ.ศ.2541 ครูไดรับ

เงินเดือนเฉลี่ยคิดเปนเงินไทย  ประมาณปละ 409,680 ถึง 1,171,640 บาท หรือประมาณเดือนละ  

34,140 – 97,595 บาท 

ในดานภาระงานของครูในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี พบวา ครูตองทํางานหนักจํานวน

นักเรียนในแตละหองเรียน ระดับประถมศึกษา มีคาเฉลี่ย 34.9  คน หองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

เฉล่ีย 40.8  คน  และหองเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เฉล่ีย 48.8 คน นอกจากนี้ครูยังตองทํางาน

บริหารชั้นเรียนและชวยงานของโรงเรียนเพิ่มเติมจากการสอนแกสัปดาหละหลายชั่วโมง 

ในดานการบริหารงานวิชาการและการประกันคุณภาพการศึกษา ลักษณะเดนของการ

บริหารงานวิชาการ  และการประกันคุณภาพการศึกษาของสาธารณรัฐเกาหลี คือ การกําหนดหลักสูตร

โดยสวนกลาง  ควบคุมคุณภาพของตําราเรียนแบบผสมผสานหลายระดับและการกระจายอํานาจการ

พัฒนาหลักสูตรไปสูระดับทองถิ่น  โดยกําหนดใหสํานักงานการศึกษาของทองถิ่นจัดทําแนวปฏิบัติตาง ๆ 

ข้ึน สําหรับโรงเรียนประถมและมัธยมศึกษา (elementary and secondary school education law)  

โดยมุงสรางผูสําเร็จการศึกษาที่มีคุณลักษณะดังนี้152 1) เปนผูที่แสวงหาและรูจักตัวตนของตนเอง  เพื่อ

เปนฐานของความสมบูรณทุกดาน 2) เปนผูที่สามารถในการแสดงออก  ซึ่งสามารถเชิงสรางสรรคใน

ระดับพื้นฐาน 3) เปนผูบุกเบิกเสนทางอาชีพภายในขอบเขตอันกวางขวางของวัฒนธรรมเกาหลี 4) เปน

                                                           
152สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจยัเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ

กาวสูสังคมฐานความรู (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ, 2549), 10 - 12. 
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ผูสรางคานิยมใหมซึ่งอยูบนพื้นฐานของความเขาใจในวัฒนธรรมเกาหลี 5) เปนผูสรางคานิยมใหมซึ่งอยู

บนพื้นฐานของความเขาใจในวัฒนธรรมแหงชาติ 

หลักสูตรระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ถูกกําหนดมาตรฐานจากสวนกลาง   ในการควบคุม 

คุณภาพของตําราเรียนและคูมือครู ซึ่งเปนเครื่องมือที่สําคัญในการควบคุมคุณภาพการศึกษาของ

ประเทศ จะตองสอดคลองกับหลักสูตรที่จัดทําข้ึนโดยระดับชาติและตองมีมาตรฐาน ตามที่สวนกลาง

และทองถิ่นกําหนดในสวนของตําราเรียน ไดจําแนกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 

1. ตําราเรียนที่ลิขสิทธิ์เปนของกระทรวงศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

2. ตําราเรียนที่จัดพิมพโดยสํานักพิมพของเอกชนและไดรับการอนุมัติ (authorized) โดยรอง

นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ (The Deputy Prime Minister and Minister of 

Education and Human Resources Development)   

3. ตําราเรียนที่ไดรับการเห็นชอบ (recognized) วามีความสัมพันธ(relevant) กับหลักสูตร 

(curriculum) มีประโยชน (useful)  จากรองนายกรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการหรือจาก

ผูอํานวยการการศึกษาทองถิ่น  (ระดับมหานคร หรือ จังหวัด) 

 กระทรวงการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ไดกระจายอํานาจการพัฒนาหลักสูตรไปสู

ระดับทองถิ่นและสถานศึกษา ไดเปดโอกาสใหสํานักงานการศึกษาทองถิ่นและโรงเรียนมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจพัฒนาหลักสูตร  โดยมีกระบวนการ  ดังนี้ 

              1. กระทรวงการศึกษาธิการกําหนดวัตถุประสงคหลักสูตรพัฒนามาตรฐานสําหรับหลักสูตร  

กําหนดเนื้อหา  วิธีการและการวัดผล  รวมทั้งกําหนดแนวทางที่เปนเสมือนพิมพเขียวสําหรับการบริหาร

วิชาการ  การบริหารการเงินทางการศึกษา การฝกหัดครูและการฝกอบรมครู การจัดพิมพตําราเรียน  

การสอบเขามหาวิทยาลัยและอาคารสถานที่ทางการศึกษา ซึ่งทุกอยางจะเชื่อมโยงกันอยางเปนระบบ 

2. สํานักงานการศึกษาทองถิ่น พัฒนาชุดของแนวปฏิบัติ  (a set of guidelines) สําหรับ

โรงเรียนแตละระดับ เพื่อนําไปใชในการจัดทําหลักสูตรระดับสถานศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา  

มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 

 การประกันคุณภาพการศึกษาในสาธารณรัฐเกาหลี  นอกจากจะทําโดยกําหนดใหใชหลักสูตร

แกนกลาง  ซึ่งกําหนดโดยกระทรวงการศึกษาธิการและพัฒนาทรัพยากรมนุษย  เพื่อใหโครงสรางและ

มาตรฐานการศึกษาเปนแบบเดียวกันและเปดโอกาสใหปรับปรุงในรายละเอียดใหเหมาะสมกับสภาพ

ทองถิ่นและโรงเรียน  โดยจัดเปนหลักสูตรสถานศึกษา (school curriculum) โดยมีระบบการประเมินโดย

หนวยงานสวนกลาง คือสถาบันหลักสูตรและการประเมินผลแหงชาติ (The Korea Institute of 
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Curriculum and Evaluation : KICE) ประเมินคุณภาพการศึกษาดวยการทดสอบหลายในรูปแบบ        

การทดสอบสําคัญ เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา มีดังนี้153 

 1. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาในระดับชาติ    (national assessment of  

educational achievement)  มีจุดมุงหมายเพื่อปรับปรุงคุณภาพการศึกษาในระดับโรงเรียนโดยวัด

ผลสัมฤทธ์ิของวิชาตาง ๆ ในแตละระดับช้ัน ทั้งระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษา

ตอนปลาย  เพื่อนําผลที่ไดมาใชในการประเมินหลักสูตร การเรียนการสอนและนโยบายการศึกษาโดย

ภาพรวม  วิธีดําเนินงาน  คือ  สอบวัดผลสัมฤทธ์ิของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มัธยมศึกษาปที่ 3 

และมัธยมศึกษาปที่ 4, 5 และ 6  โดยการสุมกลุมตัวอยางจากประชากรทั่วประเทศ  ใชกลุมตัวอยางรอย

ละ  1  ของนักเรียนแตละช้ันปและสอบความรู 5 วิชา ไดแก ภาษาเกาหลี คณิตศาสตร สังคมศึกษา  

วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ (ยกเวนนักเรียนประถมศึกษาไมตองสอบวิชาภาษาอังกฤษ) การสอบจะ

มีทั้งขอเขียนและคะแนนในภาคปฏิบัติ (paper and pencil test and performance – based 

evaluation)  การประเมินผลการสอบ 

  2. การประเมินผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อวินิจฉัยและแกปญหา (diagnostic  

evaluation of basic educational achievement) รูปแบบนี้  เปนสวนหนึ่งของการตรวจสอบสัมฤทธิ์ผล

ของการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อใหสามารถบอกไดวา  มีนักเรียนในโรงเรียนประถมและมัธยมคน

ใดบางที่อยูตํ่ากวาเกณฑ  (underachievers in elementary and secondary schools) และเพื่อ

ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและแสวงหาวิธีการแนะแนวการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ วิธีการ

ดําเนินงาน คือ จัดงานสอบผลสัมฤทธ์ิ 3 ดาน คือ การอาน การเขียนและคณิตศาสตรพื้นฐาน  

(reading, writing, and basic mathematics หรือ 3 R’s)  กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 3 ทุก

คนทั่วประเทศ  เพื่อคนหานักเรียนที่ยังอานหนังสือไมออก เขียนไมไดและคิดเลขไมเปน เพื่อจัดใหมีการ

แนะแนวอยางเปนระบบ รวมทั้งสงอุปกรณการเรียนเพื่อการสอนเสริมไปให 

 การประเมินดวยวิธีนี้ในป  พ.ศ.2545  ไดเกิดผลดีตามมาอยางชัดเจน  คือ จํานวนของเด็กที่มี

ผลสัมฤทธ์ิดานการอาน  การเขียนและคณิตศาสตรพื้นฐานตํ่ากวาเกณฑลดลงมา 
การศึกษาวิจัยการปฏิรูประดับโรงเรียน 
 ซุงจี (Sung – Je) และคณะไดทําการศึกษาปจจัยที่สงผลตอการปฏิรูปการศึกษาในระดับ

โรงเรียนประถมศึกษา ดวยวิธีการสังเกต การสัมภาษณจากประชากรในโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จใน

                                                           
153ศักด์ิชัย  นิรัญทวี, สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ.รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษา

แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

(กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพ บริษัทพริกหวานกราฟฟค, 2543), 60 - 65. 
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การปฏิรูปโดยเนนประเด็นศึกษา 4 ประเด็น คือ154 1) ศึกษาครูและผูบริหาร  ซึ่งเปนคนที่มีความ

กระตือรือรนในการปฏิรูป 2) การจัดองคกรที่สนองรับการปฏิรูปการศึกษา 3) การปรับส่ิงแวดลอมของ

โรงเรียน  4) การดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพและทําการปฏิรูปอยางยั่งยืน 

 ผลการวิจัย พบวา บุคลากรของโรงเรียนจําเปนตองไดรับการเสริมแรงและอบรมความรูและ

ทักษะอันเกี่ยวกับการปฏิรูป ในระดับโรงเรียนตองมีการสรางบรรยากาศและความคิดความเช่ือในการ

ปฏิรูปการศึกษา ในดานของชุมชน  พบขอสรุปวา  ชุมชนที่แวดลอมโรงเรียนจะตองมีบทบาทสนับสนุน

และดูแลการปฏิรูปโรงเรียน  ในดานการปรับปรุงโรงเรียน  โรงเรียนจะตองสรางกฎและกรอบความคิดที่

ปฏิบัติไดและมีลักษณะที่รวมพลังการทํางาน ประเด็นที่สําคัญ คือ  การปฏิรูปจะตองใหความสําคัญแก

ลักษณะเฉพาะตัวของสถานศึกษาดวย 

 

 

 

 
การบรหิารงบประมาณเพื่อการศึกษา 
 Hong  Eun – Bae  และคณะ  ไดศึกษาการบริหารและจัดสรรงบประมาณในระบบใหม เพื่อ

หาทางเพิ่มประสิทธิภาพของการลงทุนงบประมาณในระบบใหม เพื่อหาทางเพิ่มประสิทธิภาพของการ

ลงทุนและจัดการทางการศึกษา  โดยมีขอเสนอแนะดังนี้155 

 1. ควรปรับเปล่ียนการลงทุนทางการศึกษา  โดยเพิ่มความรวมมือในการลงทุนจากภาคเอกชน

และจากองคกรปกครองทองถิ่นในระดับจังหวัดใหมากข้ึน โดยรัฐบาลควรใหการสนับสนุนดานการลงทุน

และการอุดหนุนเพื่อการศึกษา  

 2. บทบาทในการดําเนินการดานงบประมาณของทองถิ่นควรเพิ่มมากข้ึน รัฐบาลกลางและ

รัฐบาลทองถิ่นตองตกลงกันในเร่ืองการจัดสรรงบประมาณดานการศึกษาใหชัดเจน 

 3. หลักการพื้นฐานของการจัดสรรงบประมาณ  ควรเปล่ียนจากระบบการเนนความสําคัญของ

ผูผลิต (supplier)ไปสูการความตองการของลูกคา (consumer – oriented) หากเนนที่ความตองการของ

ลูกคาจะทําใหสถานศึกษาใหความสําคัญในการตอบสนองตอความตองการของลูกคาหรือนักเรียน 

นักศึกษามากกวาตัวสถาบันการศึกษาเอง 

 4. ระบบการศึกษาและนโยบายการจัดการงบประมาณตองไดรับการปรับปรุงคุณภาพดาน

ประสิทธิภาพใหมากยิ่งข้ึน เร่ิมดวยนโยบายการคัดเลือกบุคลากรเพื่อรับการฝกอบรมและการสงเสริม

                                                           
154เร่ืองเดียวกัน, 67 - 68. 
155เร่ืองเดียวกัน, 68 - 69. 
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ความกาวหนา จําเปนตองมีการประเมินใหมในมิติของประสิทธิภาพ  คือ  มิติดานระบบบริหารในระดับ

ทองถิ่นซึ่งจําเปนตองไดรับการปรับปรุง 

 5. การปรับปรุงกลไกการประเมินประสิทธิภาพงบประมาณการบริหารการศึกษาในรูปแบบ

ขององคกรที่มี ระบบ  เพื่อ ดําเนินการปรับปรุงระบบงบประมาณอยางเปนระบบจะชวยให

สถาบันการศึกษาดําเนินการบริหารงบประมาณอยางมีทิศทาง 
การนิเทศการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหล ี  
 YU Hyun – Sook และ  Kim Heung – Ju เสนอแนะในเร่ืองการนิเทศการศึกษาวา               

1) โครงสรางพื้นฐานของการนิเทศการศึกษา  ควรเปลี่ยนจากระบบที่รัฐบาลเปนศูนยกลางไปสูระบบที่

เปนทองถิ่นเปนสําคัญเพื่อประกันความสําเร็จของระบบที่ใชโรงเรียนเปนฐานการจัดการศึกษา 2) ควร

เนนระบบนิเทศมากกวาการประเมินผล 3) ควรพัฒนาการประเมินเชิงนโยบาย เพื่อยกระดับผูนิเทศ     

4) ใหความสําคัญแกการนิเทศที่โรงเรียนมีอิสระในตัวเอง 

 YU Hyun – Sook  และ   Kim Heung – Ju  ยังเห็นวา การนิเทศการศึกษาที่ใหอิสระแก

สถานศึกษา  สามารถทําใหโรงเรียนพัฒนาการดําเนินงานของตนใหตรงตามความเปนจริงของพื้นที่  

ตรงตามความตองการของครู  ซึ่งจะทําใหองคกรบริหารการศึกษาสามารถใหการสนับสนุนตามลักษณะ

ความตองการ และสามารถประเมินตามลักษณะของโรงเรียน  ซึ่งจะทําใหครูมีความเปนตัวของตัวเอง

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

 งานวิจัยของ Yi Jong – Tae และคณะ ศึกษาการปฏิรูปเนนการเพิ่มความอิสระใหแกโรงเรียน 

โดยเนนสําคัญประเด็น156  คือ 1) การดําเนินการตามแนวนโยบายลดความยุงยากของกฎระเบียบปฏิบัติ 

(educational deregulation policy) 2) การจัดต้ังและดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนโดยใช

วิธีการทั้งเชิงประมาณและเชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา นโยบายการลดความยุงยากของกฎระเบียบ

กอใหเกิดทางบวกแกการเพิ่มอํานาจตัดสินใจของครูและโรงเรียน เนื่องจากนโยบายน้ีชวยทําให          

ลดข้ันตอนการทํางานที่ยุงยากซับซอนตามระเบียบราชการเดิมลง แตครูและโรงเรียนตองเพิ่มความ

รับผิดชอบในการตรวจสอบตัวเอง พรอมทั้งตัดสินใจอยางมีเหตุผลมากข้ึน 

 ในประเด็นของคณะกรรมการสถานศึกษา พบวา ครูและผูปกครองมากกวารอยละ 80 

ตอบสนองทางบวกตอการมีคณะกรรมการสถานศึกษา แตก็มีหลาย ๆ คณะกรรมการสถานศึกษาที่     

ไมสามารถดําเนินการอยางเหตุผล  และในความจริงกลับเปนเคร่ืองมือใหอาจารยใชปกครองและสราง

ความชอบธรรมใหแกอํานาจของตน 

                                                           
156ศักด์ิชัย  นิรัญทวี, สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ, รายงานการวิจัยเร่ืองการศึกษา

แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี 

(กรุงเทพ ฯ : สํานักพิมพ บริษัทพริกหวานกราฟฟค, 2543), 70 - 71. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



                                   

      140

 Yi Jong - Tae และคณะ ใหคําแนะนําวาการเพิ่มอํานาจตัดสินใจใหแกสถานศึกษาตองให

ความสนใน 3  ประเด็นหลัก  คือ  

 1. กิจกรรมปฏิรูปการศึกษาทั้งหลาย  ตองเนนครูเปนฐานของกิจกรรม (teacher – based) 

เนื่องจากครูเปนบุคลากรที่ใกลชิดกับนักเรียนและผูปกครองมากที่สุด 

 2. ตองลดภาระงานท่ีมีลักษณะ  top – down  ไปเปน bottom – up  โดยใหความสําคัญแก

โรงเรียน  ตลอดจนองคกรครูใหมีโอกาสริเร่ิมสรางสรรคส่ิงใหม ๆ มากข้ึน 

 3. ไมทําการผลักดันใหทุกโรงเรียนตองดําเนินการปฏิรูปในเวลาเดียวกันและในรูปแบบ

เดียวกัน ควรเปล่ียนยุทธวิธีเปนการกระตุนหรือเสริมแรงใหเกิดความสมัครใจที่จะลงมือปฏิรูปดวยตัวเอง

ซึ่งการปฏิรูปในปจจุบันยังไมมีการทํางานตามแนวที่วานี้แตอยางใด 

 Choi – Sang – Keun และคณะ ศึกษายุทธวิธีการปฏิรูปโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดหัว

ขอเสนอแนะประการหน่ึงวา การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐานตองใหผูปกครองเขามามีสวนรวม

และจะตองมีการพัฒนาคุณภาพของครูอยางตอเนื่อง โรงเรียนแตละโรงเรียนตองถือวาเปาหมายสําคัญ

ของการปฏิรูป คุณภาพครูจึงเปนปจจัยสําคัญ 

 
การประเมินคุณภาพสถานศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลี   
 การประเมินสถานศึกษา  เปนเคร่ืองมือสําคัญประการหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาในระดับที่

ใชสถานศึกษาเปนฐาน  เพื่อสรางระบบที่เรียกวา “ความเคล่ือนไหวเพื่อสรางสถานศึกษาในรปูแบบใหม” 

ซึ่งจะทําใหเกิดการศึกษาที่เปนจริง จากงานวิจัยของ Lee in Hyo และคณะที่ศึกษาเร่ืองการประเมิน

โรงเรียน พบวา การประเมินโรงเรียนควรมีลักษณะดังนี้157 คือ 

 1. ยึดหลักสูตรรายวิชาเปนศูนยกลาง (course – centered) แทนการใชปจจัยปอนเขาหรือ

ผลผลิตเปนฐาน (input – oriented or outcome – based) 

 2. กอนที่จะถามถึงความรับผิดชอบตอการถูกตรวจสอบ (accountability) ของโรงเรียนและ

บุคลากรจะตองมั่นใจวาบุคลากรมีอํานาจอิสระในการตัดสินใจและรับรูเร่ืองนี้จริง 

 3. ผลการประเมินตองนําไปใชสําหรับการวางแผนและเปดเผยใหประชาชนไดรู รวมทั้งให

โรงเรียนไดรูจุดออนจุดแข็งตัวเอง 

 Park  Sung – Joon  ไดพยายามตอบปญหาเกี่ยวกับนโยบายการจัดสรรงบประมาณใน

รูปแบบใหม  ดังที่ทราบกันดีแลวรัฐบาลกลางโดยกระทรวงการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย       

                                                           
157 อุทัย  บุญประเสริฐ,  การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน,  พิมพคร้ังที ่2 

(กรุงเทพฯ : โรงพิมพจฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 104 – 107. 
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จัดงบประมาณการศึกษาลงสูสํานักงานการศึกษาทองถิ่น  ไดแก สํานักงานการศึกษาระดับจังหวัดในรูป

ของเงินรวมที่ไมไดจําแนกรายละเอียด (lump – sum) แตมอบอํานาจใหองคกรการศึกษาทองถิ่นเห็นผู

จัดสรรตามทิศทางและนโยบายของตนเอง แตอยางไรก็ตามก็ยังมีปญหาในแงของประสิทธิภาพหลาย ๆ 

ประการตามมา เชน ระบบของการจัดสรรการใชจายและการติดตาม ในขณะเดียวกันรัฐบาลกลางก็มี

ความไมสะดวกใจในอํานาจของการติดตามตรวจสอบการใชจายเงิน ซึ่งถูกจํากัดโดยกฎหมายและ

นโยบาย  ในขณะเดียวกันองคกรการศึกษาระดับทองถิ่นก็ยังบนวา รัฐบาลกลางเขามาควบคุมมาก

เกินไปในสวนของเงินกองทุนพิเศษหรือเงินที่สนับสนุนโดยรัฐ จากการวิเคราะห  Park  Sung – Joon  ให

ขอเสนอแนะวา 

 1. เงินอุดหนุนของรัฐจะตองเช่ือมโยงกับผลการประเมินองคกรการศึกษาระดับทองถิ่นอยางมี

ประสิทธิภาพ ไมควรจัดสรรเงินงบประมาณโดยไรทิศทาง ควรกําหนดทิศทางในการพัฒนาใหชัดเจน 

 2. รัฐตองจัดสรรภาษีการเพื่อศึกษา (educational tax) ใหแกองคกรระดับทองถิ่น 

 แมวากระทรวงการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย ในปจจุบันมีความคิดที่จะยกเลิกภาษี

การศึกษาที่มีลักษณะเปนภาษีเพิ่มพิเศษ มาเปนภาษีโดยรวมของรัฐ  ในภาคปฏิบัติแตไมสามารถเปนไป

ได  เนื่องจากรอยละ 30 ของงบประมาณการศึกษาระดับทองถิ่นในปจจุบันมาจากภาษีการศึกษาหลาย

โครงการไมสามารถดําเนินไปได 

 3. การอุดหนุนงบประมาณจากรัฐจะตองมีสัดสวนที่แปรผันตามความสามารถและคุณภาพใน

การตอบสนองนโยบายการปฏิรูป ตลอดจนสามารถชวยตนเองไดในระดับหนึ่ง 

 4. ตองจัดเงินอุดหนุนใหเปนระบบการเสริมแรงใหแกโรงเรียนที่มีความสําเร็จในการปฏิรูป

การศึกษาตามแนวนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 

การบริหารจัดการศึกษาประเทศญ่ีปุน 
 ประเทศญ่ีปุนไดชื่อวาเปนประเทศที่มีภูมิหลังหลายอยางคลายกับประเทศไทย ไดเร่ิมนําระบบ

การศึกษาแบบใหมเขามาในสมัยจักรพรรดิเมจิ ซึ่งตรงกับรัชการที่ 5 ของประเทศไทย ไดมีการปฏิรูป

การศึกษาเพื่อสรางประเทศเพื่อใหไปสูความทันสมัยในเวลาท่ีใกลเคียงกันมาก แตความสําเร็จในการ

พัฒนาประเทศญ่ีปุน เปนแบบอยางที่นาสนใจ สําหรับหลายประเทศ เปนที่ยอมรับกันทั่วไปวาความ

เจริญและความเขมแข็งของประเทศญ่ีปุน เกิดจากทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพและการศึกษาก็คือ  

เคร่ืองมือสําคัญในการพัฒนาคุณภาพของคนญ่ีปุน 

 ประเทศญ่ีปุนต้ังอยูในมหาสมุทรแปซิฟกในเขตเอเชียตะวันออก  มีเนื้อที่  378,000  ตาราง

กิโลเมตร  มีประชากร  127  ลานคน  พื้นที่ของประเทศ  ประกอบดวยเกาะตาง ๆ เปนแนวยาวจากเหนือ

ไปใต  มีเกาะสําคัญ ๆ  ไดแก เกาะฮอกไกโด เกาะฮอนชู เกาะชิโกกุและเกาะคิวชู  ประเทศญ่ีปุนไดรับ

ความเสียหายจากภัยธรรมชาติอยางรุนแรงและอยูเนือง ๆ แตชาวญ่ีปุนไดพยายามคิดคนและหาวิธี

ปองกันเทคโนโลยีกาวหนามากจนมีระบบที่สามารถตานทานแผนดินไหวและสามารถพยากรณอากาศ
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ไดอยางแมนยํามาก  ทางดานเศรษฐกิจ ประเทศญ่ีปุนไดรับการจัดอันดับใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว 

สถานะทางเศรษฐกิจสูงเปนอันดับ 2 ของโลก จัดไดวาเปนประเทศมหาอํานาจทางเศรษฐกิจของโลก 

ปจจุบันประเทศญี่ปุนมีความเจริญทั้งดานการเกษตรอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนสงและมีการ

พัฒนาเทคโนโลยีใหม ๆ  อยางไมหยุดยั้ง 

 การปฏิรูปการศึกษาของประเทศญ่ีปุน158 มีจุดหมายเพื่อการสรางสังคมญ่ีปุนใหมที่เปน

ประชาธิปไตย  โดยคณะกรรมการทางการศึกษา (the united states  education mission) ไดออก  

กฎหมายการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2490 (the fundamental law of education  1947) ซึ่งมีวัตถุประสงค

ที่จะสรางประเทศญ่ีปุนใหม (new Japan)  กําหนดใหความมุงหมายของการศึกษา  เปนไปเพื่อพัฒนา

บุคคลใหมีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ รักความยุติธรรมเคารพในคุณคาของปจเจกบุคคล  

เคารพแรงงาน  มีความรับผิดชอบสูงเพื่อสรางสังคมและชาติที่สงบสุข สรางและพัฒนาวัฒนธรรมการ

เคารพและรวมมือซ่ึงกันและกันและเคารพเสรีภาพทางวิชาการและจัดการใหประชาชนทุกคนมีโอกาส

เทาเทียมกัน  ในการรับการศึกษาตามความสามารถ โดยทั้งรัฐบาลกลางและทองถิ่นตองสนับสนุนการ

ทางการเงินอยางเต็มที่ ใหกับผูมีปญหาในการรับการศึกษาอันเนื่องมาจากเหตุผลทางเศรษฐกิจ  จัดให

เยาวชนไดรับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป  โดยรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนการศึกษาใน

ครอบครัว ในสถานประกอบการและอ่ืน ๆ ในสังคม  โดยจัดต้ังแหลงเรียนรูตาง ๆ เชน  หองสมุด  

พิพิธภัณฑ  อาคารศาลาประชาคมและใชประโยชนจากสถาบันการศึกษา   สวนภาคเอกชนกําหนดใหมี

สถานะเปนนิติบุคคลเทานั้นจึงจะมีสิทธิ์เลือกต้ังโรงเรียนได   

 กฎหมายดังกลาวนี้ไดวางรากฐานสําคัญ ๆ ไวหลายดาน  โดยเฉพาะความเปนกลางทางการ

เมือง  เพื่อปองกันไมใหการเมืองหรือพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง มีอิทธิพลแทรกแซงการศึกษา  

และการปองกันไมใหการศึกษาถูกผูกขาดหรืออยูใตอํานาจการควบคุมที่ไมเหมาะสม รวมทั้งการกําหนด

วาการบริหารโรงเรียน  ตองเปนไปเพื่อใหบรรลุความมุงหมายของการศึกษาเปนหลักสําคัญและนําไปสู

การรางกฎหมายตาง ๆ  ตามมาอีกมาก เชน กฎหมายการศึกษาในระบบ กฎหมายการอุดมศึกษา  

กฎหมายการศึกษานอกโรงเรียน กฎหมายพิพิธภัณฑ กฎหมายหองสมุด กฎหมายการกระจายอํานาจ

การบริหารและจัดการศึกษา  ผลก็คือการศึกษาภาคบังคับถูกขยายออกไปเปนเกาปและกําหนดระบบ

การศึกษาใหมเปน  6 – 3 – 3 - 4 เชนเดียวกับประเทศสหรัฐอเมริกา 

 ในดานการปฏิรูปการศึกษาประเทศญี่ปุน  ไดมีการตรากฎหมายการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2490               

(the fundamental law of education 1947)  ที่เนนความเสมอภาคและความเทาเทียมกันของประชาชน

ทั้งในดานโอกาสการเขารับการศึกษาและดานคุณภาพการศึกษา มีการกําหนดหลักสูตรใหมที่เนนความ

                                                           
158สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจยัเร่ือง การกระจายอํานาจทางการศึกษา

ของประเทศญี่ปุน (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, 2550), ช. 
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เปนมนุษยที่สมบูรณ  เคารพในสิทธิของบุคคลตามระบอบประชาธิปไตย ดานการปฏิรูปครู ไดกําหนดให

มีระบบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู มีการออกกฎหมายเพื่อยกระดับวิชาชีพครูโดยใหครูไดรับเงินเดือน

สูงกวาขาราชการพลเรือนทั่วไป 

 ในดานการบริหารการศึกษา  ไดมีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา ทั้งในและนอกระบบ

โรงเรียนสูองคกรปกครองทองถิ่น โดยเฉพาะการศึกษาในระบบโรงเรียน กําหนดใหเทศบาลนคร 

เทศบาลเมืองและเทศบาลตําบลรับผิดชอบการศึกษาภาคบังคับ ซึ่งรวมไปถึงระดับมัธยมศึกษาตอนตน 

สวนการศึกษาตอนปลาย  การศึกษาพิเศษและอุดมศึกษาน้ัน สวนใหญอยูในความดูแลขององคการ

บริหารสวนจังหวัด159 

 กระทรวงศึกษาธิการประเทศญ่ีปุน มีหนาที่กําหนดนโยบายมาตรฐานการศึกษาหลักสูตร

จัดสรรทรัพยากร  ประเมินผลและจัดทํารายงานสถิติการศึกษาแหงชาติเผยแพรตอสาธารณชนในขณะที่

องคกรปกครองทองถิ่นมีหนาที่จัดต้ังและยุบเลิกสถานศึกษา บริหารและจัดการศึกษาทั้งในและนอก

โรงเรียน  ตามนโยบายและมาตรฐานของกระทรวงศึกษาธิการ สงเสริมวัฒนธรรมและกําหนดนโยบาย

การศึกษาระดับทองถิ่น สําหรับการศึกษาภาคบังคับ กระทรวงศึกษาธิการจัดงบประมาณอุดหนุนเปน

เงินเดือนครูใหโรงเรียนครึ่งหนึ่งของคาใชจายทั้งหมด อีกคร่ึงหนึ่งเปนงบประมาณขององคกรปกครอง

ทองถิ่น เพื่อสนับสนุนการจัดต้ังโรงเรียน การจัดหาอุปกรณ การซอมบํารุงอาคารและสถานท่ี 

 การบริหารงานบุคคลทางการศึกษาเปนอํานาจขององคกรปกครองทองถิ่น โดยครูทุกคนเปน

ขาราชการสังกัดองคกรปกครองทองถิ่น  แตองคกรปกครองทองถิ่นมิไดควบคุมหรือส่ังการไดโดยพลการ  

เนื่องจากมีคณะกรรมการการศึกษา เปนองคกรที่มีอํานาจสูงสุดในการตัดสินใจ   คณะกรรมการ

ดังกลาวมาจากประชาชนลวน ๆ  ไมเปนขาราชการและมีกฎหมายกําหนดวา ตองเปนผูที่ไดการยอมรับ

ทางสังคม มีประวัติดีเดนและอุทิศตนเพื่อการศึกษาขอสําคัญคือตองมีความเปนกลางทางการเมืองดวย 

 การปฏิรูปการศึกษามีจุดประสงคที่สําคัญเพื่อแกปญหาการเรียนแบบทองจําและการมุง     

กวดวิชาเพื่อสอบเขามหาวิทยาลัย  อันเปนเหตุที่ทําใหนักเรียนเครียด ขาดความสุขในการเรียนและเพื่อ

ปรับปรุงวิธีการเรียนและเพื่อปรับปรุงวิธีการสอนใหมใหเหมาะสําหรับยุคขอมูลขาวสารในศตวรรษที่  21  

การไดมีการกําหนดใหเปล่ียนจากการสอบเขามหาวิทยาลัยแบบเดิมมาเปนแบบสอบวัดความรู เพื่อนํา

ผลไปสมัครเรียนในคณะท่ีตองการและใหมหาวิทยาลัยแตละแหงพิจารณารับเขาเรียนเองไดโดยตรง  

สวนการศึกษาในระบบโรงเรียนกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดใหมีหลักสูตรใหม  ที่เนนการเรียนรูแบบ

บูรณาการ  เปดโอกาสใหเด็กไดมีประสบการณและทํากิจกรรมตามความถนัดของตนมากข้ึน 

                                                           
159วรัยพร แสงนภาบวร,การสังเคราะหรายงานการวิจัย การกระจายอํานาจทางการศึกษาใน 8 

ประเทศ (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟค จาํกัด, 2549), 178. 
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 ในดานโครงสรางการบริหารการศึกษา การบริหารในสวนกลางคือ กระทรวงการศึกษาธิการ

วัฒนธรรมกีฬาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (Ministry of Education, Culture, Sports, Science and 

Technology - MEXT)  ทําหนาที่บริหารการศึกษาในสวนกลางมีภารกิจตามกฎหมายในการจัด

การศึกษาใหประชาชน  ใหมีความคิดสรางสรรคและมีจิตใจดีงาม  โดยเฉพาะการสงเสริมการเรียนรู

ตลอดชีวิต สนับสนุนกิจกรรมดานการกีฬา วัฒนธรรม สงเสริมความกาวหนาทางวิทยาศาสตรและ

สงเสริมกิจการดานศาสนา  โดยมีองคกรหลัก คือ สํานักงานเลขานุการนายกรัฐมนตรี (minister’s 

secretariat)  สํานักงานนโยบายการเรียนรูตลอดชีวิต  (lifelong learning policy bureau)  สํานักงาน

การประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (elementary and secondary education bureau) สํานักงานการ

อุดมศึกษา (higher education bureau) สํานักงานสงเสริมการวิจัย (research promotion bureau) 

สํานักงานวิจัยและพัฒนา (research and development bureau) สํานักงานกีฬาและเยาวชน (sport 

and youth bureau) สํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการแหงชาติวาดวยองคกรยูเนสโกแหงประเทศ

ญ่ีปุน (director - general for international affairs)  และสํานักงานวัฒนธรรม  (commissioner for 

cultural affairs) นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการ  ยังมีคณะกรรมการที่สําคัญดานตาง ๆ เปนที่ปรึกษา

และเสนอรายงานท่ีเกี่ยวของตอกระทรวงศึกษาธิการ  คือ 

 1. คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  (the central council for education)  ซึ่งแบงเปน        

5  คณะอนุกรรมการ  ไดแก  คณะอนุกรรมการระบบการศึกษา คณะอนุกรรมการการเรียนรูตลอดชีวิต    

คณะอนุกรรมการการศึกษาภาคบังคับ  คณะอนุกรรมการการอุดมศึกษา  คณะอนุกรรมการกีฬาและ

เยาวชน  

 2. คณะกรรมการวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  (council for science and technology) 

 3. คณะกรรมการวัฒนธรรม  (council for cultural affairs) 

 บทบาทหลักของกระทรวงการศึกษาธิการ ไดแก การจัดทํานโยบายและแผนดานการศึกษา

ของชาติ  จัดสรรทรัพยากรซึ่งรวมถึงเงินเดือนของครูและกองทุนสําหรับพัฒนาอาคารสถานที่และวัสดุ

อุปกรณอ่ืน ๆ 

 สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ต้ังแตภาคบังคับถึงมัธยมศึกษาตอนปลายจะข้ึนกับ

ระดับทองถิ่นเกือบทั้งหมด  มีสถานศึกษาเพียงไมกี่แหงที่เปนโรงเรียนสังกัดสวนกลางหรือโรงเรียน

แหงชาติ (national schools) และโรงเรียนที่สวนกลางจัดต้ังข้ึนเปนการเฉพาะเพื่อวัตถุประสงคในการ

วิจัยและการสาธิต  ซึ่งเปนโรงเรียนที่มีอิสระและอํานาจในการตัดสินใจไดดวยตนเอง โดยไมตองข้ึนกับ

คณะกรรมการการศึกษาอยางโรงเรียนทั่วไปและต้ังแตป  พ.ศ.2544  เปนตนมา การศึกษานอกโรงเรียน

ตาง ๆ เชน ศูนยเยาวชน พิพิธภัณฑ ศูนยศิลปะ นั้นไดทยอยปรับโครงสรางเปนสถาบันที่บริหารอยาง

อิสระและสามารถหารายไดเพื่อการสนับสนุนตนเอง 
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 ในสวนที่เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาในระดับทองถิ่น การบริหารการศึกษาโดยองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นแบงออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับจังหวัดและระดับเทศบาล ในระดับจังหวัดของแตละ

จังหวัดจะมี คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด (prefect rural board of education) รับผิดชอบการบริหาร

และจัดการศึกษาและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับวิทยาสตรและวัฒนธรรม  คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด  

มีจํานวน  5  ถึง 6  คน  แตงต้ังโดยรัฐบาล  (governor)  โดยความเห็นชอบของสภาจังหวัด (ทั้งจาก

รัฐบาลและสมาชิกสภาจังหวัดไดรับการเลือกต้ังจากประชาชน) คณะกรรมการดังกลาวเปนผูแตงต้ัง

ศึกษาธิการจังหวัด  (superintendent)  ซึ่งเปนสมาชิกสภาการศึกษาจังหวัด ใหดํารงตําแหนงหัวหนา

สํานักงานโดยปฏิบัติตามหนาที่หรือนโยบายและมาตรการที่กําหนด คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด มี

ภารกิจหลัก  ดังนี้ 1) บริหารจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย การศึกษาพิเศษสําหรับผูพิการ  

พิพิธภัณฑ  หองสมุดประชาชน  ศูนยสงเสริมการศึกษาตลอดชีวิต  ศูนยวิจัยและฝกอบรมทางการศึกษา

ที่นอกเหนือจากสถาบันอุดมศึกษา 2) กํากับและสงเสริมกิจกรรมการศึกษานอกโรงเรียนและการกีฬา  

3) เผยแพรและสงเสริมกิจกรรมดานวัฒนธรรมและปกปองรักษาสมบัติทางวัฒนธรรม 4) ใหคําแนะนํา

และสนับสนุนองคกรทั้งของรัฐและเอกชนในการดําเนินกิจกรรมความรวมมือกับองคกรยูเนสโก           

5) ใหคําปรึกษา  แนะนําหรือสนับสนุนดานการเงินแกองคกรที่รับผิดชอบการดานการจัดการศึกษาใน

ระดับเทศบาล  (นายกเทศมนตรี คณะกรรมการการศึกษาเทศบาล) ที่อยูในเขตจังหวัด 6) ให

นายกเทศมนตรี  หรือคณะกรรมการการศึกษาเทศบาลจังหวัดสงเอกสารขอมูลที่จําเปนรวมทั้งส่ังการให

แกไขหรือปรับปรุงกิจกรรมการดําเนินงานการศึกษาของเทศบาล 7) อนุมัติการจัดต้ังและยุบโรงเรียนของ

เทศบาล  ซึ่งไดแก  โรงเรียนอนุบาล  โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนการศึกษาพิเศษสําหรับผูพิการ 

โรงเรียนฝกอาชีพ  8) บริหารงานบุคลากรครูและบุคลากรอื่น ๆ รวมทั้งการจายเงินเดือนใหกับครูและ

บุคลากร ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตนในเทศบาล  โรงเรียนการศึกษา

พิเศษสําหรับผูพิการ ลูกจางชั่วคราวของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายและออกใบประกอบวิชาชีพครู 

  ดานการศึกษาของประเทศญ่ีปุน บทบาทความรับผิดชอบอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศญี่ปุนนั้นจะอยูที่คณะกรรมการศึกษา (board of education)  

ซึ่งออกแบบโดยคณะผูแทนทางการศึกษาจากสหรัฐอเมริกา  แตไดมีการเปลี่ยนแปลงบางประการเพื่อ

ความเหมาะสม  กลาวคือ  เมื่อมีการประกาศใชกฎหมายคณะกรรมการการศึกษา (board of 

education law ) ซึ่งกําหนดใหคณะกรรมการการศึกษามาจากการเลือกต้ังโดยตรงของประชาชนใน

พื้นที่  ปรากฏวาเคยมีครูซึ่งหัวรุนแรงและนิยมลิทธิซายจัดไดรับเลือกเขามาเปนจํานวนมาก ทําใหตองมี

การแกไขกฎหมายเสียใหมจากการเลือกต้ังโดยตรงมาเปนการแตงต้ังโดยผูบริหารองคกรปกครอง     

สวนทองถิ่นนั้น   ซึ่งไดรับเลือกโดยตรงมาจากประชาชนเชนกัน 

  เมื่อพิจารณาถึงความสัมพันธดานโครงสรางระหวางสวนกลางและองคกรปกครองทองถิ่น  ใน

งานดานการศึกษาแลว  ปรากฏภายใตหลักการกระจายอํานาจตามกฎหมาย  ทําใหไมมีความสัมพันธ
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ในแนวต้ัง (vertical connection) หรือ การบังคับบัญชาส่ังการระหวางกระทรวงการศึกษากับองคกร

ปกครองทองถิ่น ในดานการบริหารและจัดการศึกษา ระดับกระทรวงมีบทบาทเพียงการใหคําปรึกษา

แนะนํา  สนับสนุนทรัพยากร  โดยกําหนดนโยบายและมาตรฐานการศึกษา  ที่เปนกฎหมายให

คณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 การแตงต้ังศึกษาธิการจังหวัด (prefect rural superintendent) หรือผูอํานวยการสํานัก

การศึกษา ซึ่งเดิมตองไดรับความเห็นชอบจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ปจจุบันไดยกเลิก

ขอบัญญัติดังกลาวแลว คณะกรรมการการศึกษาจังหวัดสามารถแตงต้ังบุคคลดังกลาวไดโดยไมตองขอ

ความเห็นชอบจากรัฐมนตรีอีกตอไปสะทอนใหเห็นแนวโนมของการที่กระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดกระจาย

อํานาจใหกับคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดมากข้ึน 

 ลักษณะความสัมพันธระหวางสวนกลางกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น คือ กฎหมาย

การศึกษา ซึ่งบัญญัติข้ึนตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายแมบทการศึกษา (fundamental law of 

education) กฎหมายหลักที่ สําคัญทางการศึกษา  ไดแก  กฎหมายการศึกษาในระบบ  (school 

education law) กฎหมายวาดวยการจัดองคกรและหนาที่ของการบริหารการศึกษาทองถิ่น              

(law concerning the organization and functions of local education administration) และกฎหมาย

วาดวยมาตรการพิเศษสําหรับธํารงรักษาบุคลากรทางการศึกษา ผูมีความสามารถในการศึกษาภาค

บังคับ เพื่อรักษาและปรับปรุงมาตรฐานการศึกษาในระบบโรงเรียน 
วิสัยทัศนและยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา 
 หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ญ่ีปุนทําการปฏิรูปการศึกษามาแลว 3 คร้ัง การปฏิรูปการศึกษาใน

ปจจุบันเปนคร้ังที่ 3 ดําเนินการต้ังแตป ค.ศ.1980 เปนตนมา ญ่ีปุนไดวางแผนการพัฒนาประเทศโดย

การพัฒนาการศึกษาไปพรอม ๆ กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมโดยมีเจตนารมณเพื่อสรางพื้นฐาน

การพัฒนาสังคมทั้งระบบ (foundation of all social systems) เพื่อพัฒนาประชาชนใหมีอาวุธทาง

ปญญา ความรูเทาทันโลกและมุงเนนการใหความรวมมือระหวางประเทศเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง

ของโลกเขาสูยุคสังคมฐานความรู (knowledge – based society) ในศตวรรษที่ 21 ญ่ีปุนยึดกฎหมาย

พื้นฐานทางการศึกษา (fundamental law of education) ค.ศ.1947 เปนกฎหมายหลักทางการศึกษา

และมีการปรับปรุงเปนระยะ ๆ พรอมจัดทํากฎหมายประกอบในดานตาง ๆ หลายฉบับ เพื่อสงเสริมการ

ปฏิรูปการศึกษา 

 รัฐบาลญ่ีปุนจัดลําดับใหการปฏิรูปการศึกษามีความสําคัญสูงสุด ไดแตงต้ังคณะกรรมการ

แหงชาติวาดวยการปฏิรูปการศึกษา (National Commission on Education Reform : NCER) ในป 

ค.ศ.2000 ใหเปนองคกรที่ข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี ในป ค.ศ.2002 รัฐบาลประกาศวิสัยทัศนยุทธศาสตร

มนุษย (human resources strategy vision) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อสรางความเข็มแข็งใหชาวญ่ีปุนใหมี

ความสามารถในการคิดและปฏิบัติดวยตนเอง สงเสริมใหเปนผูมีความเยี่ยมยอดทางปญญาใหสามารถ
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เปนผูนําศตวรรษแหงความรู (century of knowledge) ชาวญ่ีปุนจะตองรักษาและสามารถสราง

วัฒนธรรมและสังคมใหเฟองฟู 

 จากการรายงานผลการปฏิรูปการศึกษาของคณะกรรมการแหงชาติวาดวยการปฏิรูป

การศึกษา (National Commission on Education Reform : NCER) ดังกลาว กระทรวงศึกษาธิการ 

วัฒนธรรม กีฬา วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (Ministry of Education, Culture, Sports Science and 

Technology : MEXT) จึงไดจัดทําแผนการปฏิรูปการศึกษาสําหรับศตวรรษที่ 21 และประกาศใชแผนที่

เรียกวา “Japan rise again” ในป ค.ศ.2004 แผนนี้กําหนดวิสัยทัศนการปฏิรูปการศึกษาในอนาคตของ

ญ่ีปุน โดยมีจุดเนนการปฏิรูปโรงเรียนเพ่ือวามสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาและกําลังดําเนินการตาม

แผนในอนาคตดังนี้ 

 1. ปรับปรุงกฎหมายพื้นฐานทางการศึกษาเพื่อสรางภาพลักษณของชาวญ่ีปุนยุคใหม 

 2. กําหนดมาตรการในการพัฒนาความสามารถดานวิชาการโดยปรับปรุงบทเรียนและพัฒนา

ทักษะการอานแกนักเรียนทั่วประเทศ 

 3. พัฒนาคุณภาพครู โดยจัดต้ังบัณฑิตวิทยาลัยครูเพื่อการฝกอบรมดานการสอนและจัดระบบ

การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูใหม 

 4. ปฏิรูปโรงเรียนและคณะกรรมการการศึกษา โดยใหความสําคัญกับโรงเรียนและ

คณะกรรมการการศึกษาทองถิ่นในเร่ืองการบริหารงานบุคคล งบประมาณและระบบการประเมิน

โรงเรียน 

 5. จัดทําแผนการปฏิรูปการศึกษาภาคบังคับ โดยกําหนดเกณฑการศึกษาภาคบังคับ รักษา

มาตรฐานการศึกษา ใหโอกาสศึกษาเทาเทียมกัน กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูรัฐบาล

ทองถิ่นและจัดระบบการจัดสรรทรัพยากรทางการศึกษา 

 การปฏิรูปการศึกษาของญ่ีปุนดําเนินการอยางตอเนื่องมาโดยตลอด แนวคิดที่นําไปสูการ

ปฏิบัติอยางแพรหลายต้ังแตปลายศตวรรษที่ 20 คือ แนวคิดที่เรียกวา “room to grow” เพื่อลดแรงกดดัน

ของนักเรียนญ่ีปุนที่เรียนหนักมาตลอดใหเรียนแบบผอนคลายลง โดยการลดช่ัวโมงจากการเรียน 5 วัน

คร่ึง (เรียนต้ังแตวันจันทรถึงวันศุกรและวันเสารอีกคร่ึงวัน) เปนเรียน 5 วัน (จันทร – ศุกร) และลดเนื้อหา

การสอนลงรอยละ 30 นอกจากนั้นยังใชแนวคิด “zest for living” เพื่อใหนักเรียนเรียนอยางมีความสุข

และเรียนรูจากประสบการณจริงมากข้ึน โดยการพัฒนาทั้งรางกายและจิตใจใหสามารถปรับตัวเขากับ

ธรรมชาติและสังคม 

 นอกจากนั้น ยังสงเสริมยุทธศาสตรดานการศึกษาที่สําคัญ 2 ประการ คือ 

 1. สงเสริมการสอนคุณธรรม ศีลธรรม การเคารพในวัฒนธรรมประเพณีมุงเนนคุณภาพของ

การศึกษาและคุณภาพชีวิตของประชากรญ่ีปุน โดยการสรางคุณลักษณะ (character building) หรือ

ปลูกฝงนักเรียนใหมีคุณลักษณะที่ดีในดานความรับผิดชอบตอสวนรวมและมีความรักชาติ (patriotism) 
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เคารพธงชาติและรองเพลงชาติ ตระหนักในคุณคาของเพื่อนมนุษยและการมีสวนรวมอยางเขมแข็งใน

สังคมนานาชาติเพื่อนําประเทศไปสูความมั่งค่ังในอนาคต 

 2. สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการสนับสนุนการวิจัยและการพัฒนา

เทคโนโลยีที่กาวหนาเพื่อใหญ่ีปุนเปนผูนําในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและศูนยสารสนเทศทาง

วิทยาศาสตรที่จะเปดกวางสําหรับทุก ๆ ชาติ  

 โดยที่ญ่ีปุนมุงม่ันพัฒนาเศรษฐกิจ วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหเปนผูนําของโลกมาโดย

ตลอด รัฐบาลจึงมีนโยบายจัดการศึกษาใหสามารถสนองตอบตอระบบทุนนิยมอันจะนําประเทศไปสู

ความยิ่งใหญทางเศรษฐกิจ การปฏิรูปการศึกษาจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาตามความสามารถที่

แตกตางกันของแตละบุคคล ไมเนนการพัฒนาคนใหมีรูปแบบเดียวกันเชนในอดีต เพื่อใหญ่ีปุนสามารถ

แขงขันกับนานาชาติไดทั้งดานอุตสาหกรรมและการคามุงเนนการผลิต high talent man power ซึ่ง

หมายถึง การผลิตบุคคลที่ความคิดสรางสรรคและสามารถทําใหวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีกาวไป

ขางหนา หรือกลุมชนช้ันนําองคกรทางภาคอุตสาหกรรม โดยการจัดการศึกษาอยางหลากหลายเพื่อ

สรางคนญ่ีปุนใหมีเอกลักษณเฉพาะตัว มีความคิดสรางสรรคอยางอิสระ มีความสามารถดาน

ภาษาตางประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษและมีความสามารถในการสรางซอฟทแวร 

 การปฏิรูปการศึกษาของญ่ีปุนไดรับการสนับสนุนอยางดีจากวงการธุรกิจและประชาชน

โดยทั่วไป ตลอดจนการใหความรวมมือจากสังคมทั้งภาครัฐและเอกชนมาโดยตลอดสงผลใหญ่ีปุน

สามารถพัฒนาการศึกษาและเศรษฐกิจใหเจริญรุงเรืองจนเปนมหาอํานาจทางเศรษฐกิจในอันดับสอง

ของโลกมาจนถึงปจจุบัน 
การปรับปรุงการศึกษาของประเทศญ่ีปุน 
 ระบบการศึกษาของประเทศญ่ีปุน จัดเปนระบบ 6 – 3 – 3 – 4 คือ ประถมศึกษา 6 ป 

มัธยมศึกษาตอนตน 3 ป มัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป และอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 4 ป กําหนดใหมี

การศึกษาภาคบังคับ 9 ป คือ ทุกคนตองเรียนต้ังแตชั้นประถมศึกษา 6 ป และมัธยมศึกษาตอนตน 3 ป 

สําหรับเด็กพิการจะตองไดรับการศึกษาภาคบังคับในโรงเรียนการศึกษาพิเศษ แมวารัฐบาลไมไดบังคับ

การเรียนระดับอนุบาล แตพอแมผูปกครองนิยมสงบุตรหลานอายุ 3 - 5 ป เขาเรียนช้ันอนุบาล 2 – 3 ป 

กอนเขาเรียนระดับประถมศึกษา 

 การศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 3 ป มีทางเลือกใหนักเรียนเลือกเรียนโดยแบง

ออกเปน 2 สาย คือ สายสามัญและสายอาชีพ ซึ่งไดแก เกษตรกรรม อุตสาหกรรม พาณิชยกรรมและ 

การประมง การเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย แบงออกเปน 3 แบบ คือ การเรียนแบบเต็มเวลา 
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การเรียนแบบบางเวลาและการเรียนทางไปรษณีย สําหรับระบบการเรียนแบบเทียบโอนหนวยกิตนั้น ใช

กับผูเรียนบางเวลาและเรียนทางไปรษณีย160 
การบริหารการศึกษาในระดับสถานศึกษาของประเทศญ่ีปุน 

  การบริหารในระดับสถานศึกษา ยึดเปาหมายของการศึกษา (educational goals) ที่กําหนดไว

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาในระบบโรงเรียน (school education law) และหลักสูตรของชาติ 

(course of study) ดังนั้น การบริหารหลักสูตร (curriculum management) จึงเปนภารกิจหลักของ

สถานศึกษาที่ประกอบดวยการพัฒนาหลักสูตร การใชหลักสูตร การประเมินผลการใชหลักสูตรและ   

การปรับปรุงหลักสูตร สถานศึกษาแตละแหงมีหนาที่ออกแบบหลักสูตรของสถานศึกษาที่สอดคลองกับ

หลักสูตรชาติ161 การบริหารระดับสถานศึกษามีองคประกอบ ดังนี้ 

  1. คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (teachers’ meeting) ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ผูชวย

ผูบริหาร หัวหนาหมวดตาง ๆ และคณะครูทั้งโรงเรียน ซึ่งบริหารงานโดยการประชุมขององคคณะบุคคล 

เปนการเปดโอกาสใหครูไดมีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการทํางานของ

ผูบริหารโรงเรียน สรางวิสัยทัศนการบริหารโรงเรียนรวมกัน และเพื่อแลกเปล่ียนขอมูลขาวสารทั้งสราง

ความเขาใจอันดีระหวางครูดวยกัน เดิมการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปนเพียงแนวปฏิบัติ 

ไมไดมีบทบัญญัติตามกฎหมาย จนกระทั่งในป  พ.ศ.2546 จึงไดมีการบัญญัติไวในกฎหมาย       

การศึกษาในระบบโรงเรียน (school education law) โดยคณะกรรมการนี้มีอํานาจเปนเพียง

คณะกรรมการที่สนับสนุนการทํางานของผูบริหารโรงเรียน (subsidiary boards for the principal) 

   2. ผูบริหารโรงเรียน กําหนดใหผูบริหารโรงเรียนเปนผูรับผิดชอบการบริหารกิจการโรงเรียนและ

นิเทศครูผูสอน ทั้งนี้การบริหารกิจการโรงเรียนประกอบดวยการบริหารวิชาการ การบริหารบุคคล การ

บริหารการเงิน การบริหารกิจการนักเรียน การบริหารอาคารสถานที่และพัสดุอุปกรณและการสราง

ความสัมพันธกับชุมชน 

 โดยทั่วไปผูที่จะไดรับแตงต้ังเปนผูบริหารโรงเรียนจะตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพช้ันสูง 

(advanced class certificate)  หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพช้ันหนึ่ง (first class certificate) และมี

ประสบการณดานการศึกษาไมตํ่ากวา 5 ป แตเนื่องจากพิจารณาเห็นวาผูบริหารโรงเรียนมีความสําคัญ

สําหรับการบริหารโรงเรียนยุคใหมที่จําเปนตองใชผูบริหารที่มีสมรรถนะสูง ประเทศญ่ีปุนจึงมีนโยบาย 

                                                           
160สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, รายงานการวิจัยเปรียบเทียบการ

ปฏิรูปการศึกษาเพื่อกาวสูสังคมฐานความรู (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ภาพพมิพ, 2549), 7  - 9. 
161สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, การกระจายอํานาจทางการศึกษา

ของประเทศญี่ปุน (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนภาพพมิพ, 2550), 64 – 73. 
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“การแตงต้ังผูบริหารโรงเรียนจากบุคคลภายนอก” หรือจากภาคเอกชน (appointment of a citizen as 

the principal) โดยลดเงื่อนไขคุณสมบัติเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพลง มีการปรับปรุงกฎหมาย

ใหสามารถแตงต้ังบุคคลทั่วไปใหเปนผูบริหารโรงเรียนได ทั้งนี้มีเงื่อนไข 2 ประการ คือ 1) บุคคลนั้น

จะตองมีประสบการณที่เกี่ยวของกับการศึกษาเปนเวลาไมนอยกวา 10 ป และ 2) มีความจําเปนตอง

ปรับปรุงการบริหารโรงเรียน (If there is a particular need for improved school management) 

              จํานวนผูบริหารโรงเรียนที่มาจากบุคคลภายนอกไดเพิ่มจํานวนมากข้ึนอยางตอเนื่อง จาก

จํานวน 50 คนในป พ.ศ.2547 เพิ่มเปน 79 คน ในป พ.ศ. 2548 สวนใหญเปนนักบริหารที่ประสบ

ความสําเร็จในอาชีพ เชน นักธุรกิจ เปนตน โดยตองเปนผูมีวิสัยทัศนเร่ืองการพัฒนาคุณภาพผูเรียนและ

คุณลักษณะของบุคลากรที่สถานประกอบการพึงประสงค มีความเสียสละ อุทิศตนและรักเด็ก และ

เนื่องจากผูบริหารเหลานี้มาจากอาชีพอ่ืนที่มิใชการศึกษา สวนใหญไมมีพื้นฐานความรูดานการศึกษามา

กอน จึงจําเปนตองรับการอบรมใหเขาใจเกี่ยวกับสถานการณดานการศึกษา กฎหมายการศึกษาและ

ศึกษาดูงานโรงเรียนตาง ๆ รวมทั้งแลกเปล่ียนความคิดเห็นกับผูบริหารโรงเรียนอ่ืน ๆ 

 วัตถุประสงคหลักของการแตงต้ังผูบริหารโรงเรียนจากบุคคลภายนอกผูที่ไมเคยเปนครูมา

กอนก็เพื่อใชประโยชนจากความรูความสามารถของบุคคลเหลานี้ โดยเฉพาะภาวะผูนําความรู

ความสามารถในการจัดการ ความคิดริเร่ิมสรางสรรค และเครือขายตางๆ ที่ไดจากประสบการณในการ

บริหารธุรกิจ 

 3. หัวหนาฝายตาง ๆ ไดแก หัวหนาฝายกิจการโรงเรียน หัวหนาหมวดวิชา หัวหนาระดับชั้น 

หัวหนาแผนกอนามัย หัวหนาแผนกบริหารทั่วไป หัวหนาแผนกแนะแนว หัวหนาแผนกแนะแนวอาชีพ มี

หนาที่ตามกฎหมายกําหนด คือ การประสานการวางแผน การกําหนดตารางเรียน การจัดการฝกอบรม             

จัดกิจกรรมการเรียนการสอน กิจกรรมโฮมรูม (homeroom) หรือการใหการอบรมนักเรียน  

    4. คณะกรรมการครูและผูปกครอง โรงเรียนทุกแหงในประเทศญี่ปุนมีสมาคมผูปกครองและครู 

(Parent Teacher Association : PTA) ซึ่งมีบทบาทอยางเขมแข็งและสําคัญยิ่งสําหรับการศึกษา PTA 

เปนการประสานความรวมมือระหวางผูปกครองดวยกันและสะทอนความคิดเห็นของผูปกครองใหครู

ทราบ ขณะเดียวกันก็ทําความเขาใจกับผูปกครองเก่ียวกับนโยบายของโรงเรียน โดยจัดการประชุม การ

บรรยาย การทัศนศึกษา การออกจดหมายขาวเพื่อสรางความเขาใจอันดีและใหความรูแกสมาชิก 

ตามปกติ PTA ของประเทศญ่ีปุนมีกิจกรรมอาสาสมัครเพื่อโรงเรียนมากมาย เชน การเลานิทาน การ

ปรับปรุงสนามหญา การดูแลความปลอดภัยใหนักเรียน การสอดสองดูแลความประพฤติของนักเรียน 

เปนตน โดยในการจัดองคกรของสมาคมผูปกครองและครู อาจกําหนดใหมีคณะกรรมการฝายตาง ๆ 

รวมทั้งประสานงานในลักษณะเครือขายกับสมาคมผูปกครองและครูของโรงเรียนอ่ืน ๆ ทั้งในระดับ

เทศบาลและระดับจังหวัด 
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 ผูปกครองนักเรียนของประเทศญ่ีปุนทุกคนถือเปนหนาที่ที่จะตองไปรวมกิจกรรมของโรงเรียน 

เชน พิธีวันเปดภาคเรียน และ พิธีวัดปดภาคเรียน งานแขงขันกีฬาสี รวมถึงกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัด

ข้ึน แนวปฏิบัติที่นาสนใจอยางหนึ่งของโรงเรียนญ่ีปุน คือ “การเยี่ยมโรงเรียน” (School Visit) โรงเรียนจะ

จัดวันเปดหองเรียนสําหรับบุคคลภายนอก (open class day) ใหผูปกครองและบุคคลภายนอกเขาเยี่ยม

ชมชั้นเรียน เพื่อดูกิจกรรมการเรียนการสอนและรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอน  

 นอกจากนี้ยังมีกิจกรรม “การเยี่ยมบานนักเรียน” (home visit) โดยครูประจําชั้นและครูแนะ

แนว จะเยี่ยมบานนักเรียนชวงเย็นในการศึกษาภาคตน เพื่อใหครูเขาใจสภาพครอบครัวและชุมชนของ

ผูเรียน เขาใจพฤติกรรมและบุคลิกนิสัยของนักเรียนเม่ืออยูบาน รับฟงความตองการและความคิดเห็น

ของผูปกครอง 

 5. การประเมินโรงเรียน (school evaluation) ประเทศญ่ีปุนไดเร่ิมบังคับใชระเบียบใหโรงเรียน

ตองประเมินตนเองต้ังแตป พ.ศ.2545 ในอดีตโรงเรียนในญ่ีปุนมีการประเมินตนเองเพื่อการปรับปรุง

คุณภาพในเทอมตอไปหรือปการศึกษาตอไปเทานั้น แตตามระเบียบใหมไดเพิ่มวัตถุประสงคของการ

ประเมินอีกขอหนึ่ง คือเพื่อแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability) ตอผูปกครองนักเรียน

และเปดเผยขอมูลตอสาธารณชน ซึ่งจะเปนขอมูลใหผูปกครองพิจารณาประกอบการตัดสินใจเลือก

โรงเรียนใหแกบุตรดวย ประเด็นที่ประเมินไดแก การบริหารโรงเรียน การบริหารหองเรียน การปรับปรุง

การวิจัยในช้ันเรียน การจัดกิจกรรมของโรงเรียน การฝกอบรมโดยโรงเรียนเปนฐานและการแนะแนว

นักเรียน โดยสวนใหญยังเปนการประเมินตนเอง (self evaluation) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการศึกษา โดยใชวงจร “วางแผน ปฏิบัติ ตรวจสอบ ปรับปรุง” (plan do check action) 

ประเทศญ่ีปุนยังไมมีระบบการประเมินภายนอกจากสวนกลาง มีเพียงการนิเทศติดตามจาก

ศึกษานิเทศกของทองถิ่น โดยรัฐบาลไมบังคับแตสงเสริมใหโรงเรียนรับการประเมินภายนอก ปจจุบันมี

โรงเรียนประมาณคร่ึงหนึ่งเทานั้นที่จัดใหมีการประเมินจากภายนอกดวย 

 6. สิทธิในการเลือกโรงเรียนของผูปกครอง ตามขอเสนอของคณะกรรมการการปฏิรูป

การศึกษาในป พ.ศ.2530 ไดแนะนําใหมีการดําเนินการใหสิทธิในการเลือกโรงเรียนแกผูปกครอง ตอมา

ในป พ.ศ.2540 กระทรวงการศึกษาธิการ ไดแจงไปยังผูอํานวยการสํานักการศึกษาของคณะกรรมการ

การศึกษาแตละจังหวัดใหผอนคลายกฎเกณฑเกี่ยวกับการเลือกที่ เ รียน  และไดขอรองไปยัง

คณะกรรมการการศึกษาเทศบาลใหทําความเขาใจกับพอแมผูปกครองและชุมชนดวยวาการยายไปเขา

โรงเรียนนอกเขตพื้นที่เปนเร่ืองที่ทําไดตามความตองการจําเปนของผูปกครอง โดยคณะกรรมการ

การศึกษาเทศบาลจะตองพิจารณาความตองการของผูปกครอง และใหขอมูลรวมทั้งคําแนะนําแก

ผูปกครองและชุมชน 

 7. การบริหารความเส่ียงของโรงเรียน (risk management) เนื่องจากโรงเรียนในประเทศญ่ีปุน

ตองเผชิญความเส่ียงจากสาธารณภัยที่เกิดข้ึนบอยคร้ัง เชน แผนดินไหว ไตฝุน ตลอดจนอุบัติภัยที่ไม
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คาดคิด เชน อัคคีภัย อาชญากรรมและความรุนแรงในโรงเรียนจึงจําเปนตองมีมาตรการเขมงวดเพื่อ

ประกันความปลอดภัยในโรงเรียน โดยกระทรวงการศึกษาธิการ ไดจัดพิมพคูมือแนะนําความปลอดภัย

ในโรงเรียนเพื่อใหโรงเรียนนําไปปฏิบัติ 

 8. คณะกรรมการสถานศึกษา (school council) เปนองคคณะบุคคลที่กําหนดข้ึนใหมใน

กฎหมายการศึกษาในระบบโรงเรียน (school education law) ซึ่งมีผลบังคับใชเมื่อเดือนเมษายน    พ.ศ.

2543 เพื่อใหผูปกครองและคนในชุมชนมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา

ไดรับการแตงต้ังโดยคณะกรรมการการศึกษาของทองถิ่น จากการเสนอชื่อโดยผูบริหารโรงเรียน 

ประกอบดวยผูมีความรูความเขาใจและวิสัยทัศนเกี่ยวกับการศึกษา โดยเปนประชาชน ลวน ๆ ไมมี

ผูแทนครูอยูในคณะกรรมการชุดนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาจะเปนตัวแทนที่สะทอนความคิดเห็นและ

ความตองการของผูปกครองและชุมชน โดยทั่วไปจะมีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาภาคเรียนละ

คร้ัง นอกจากนี้ ผูบริหารโรงเรียนอาจใชวิธีปรึกษากับกรรมการเปนรายบุคคล 

 กลาวไดวา คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนในประเทศญ่ีปุน มีบทบาทในการบริหาร

โรงเรียนมากกวาสมาคมผูปกครองและครูซึ่งไมไดมีบทบาทเกี่ยวกับการบริหารอยางเปนทางการแต

คณะกรรมการสถานศึกษาดังกลาวก็ยังมีบทบาทในเชิงที่ปรึกษา (advisory council) เทานั้น ไมใช

คณะกรรมการบริหารที่มีอํานาจตัดสินใจสูงสุด (executive council) 

 ในปการศึกษา พ.ศ.2545 จํานวนกรรมการสถานศึกษาในประเทศญี่ปุนมี 95,142 คน 

อัตราสวนชายหญิงเทากับ 7 ตอ 3 โรงเรียนสวนใหญมีคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 4 - 6 คน 

 การแบงความรับผิดชอบคาใชจายเพื่อการศึกษาในแตระดับ  มีความชัดเจนมาตั้งแตแรกแลว

วา  อุดมศึกษาอยูในความรับผิดชอบของรัฐบาลกลาง  มัธยมศึกษาอยูในความรับผิดชอบของระดับ

จังหวัด  และประถมศึกษาซ่ึงเปนภาคบังคับใหอยูในความรับผิดชองของเทศบาล 

 กลาวไดวาการบริหารงบประมาณการศึกษาของรัฐบาลประเทศญ่ีปุนใชการบริหารแบบ

กระจายอํานาจและมีการแบงความรับผิดชอบคาใชจายที่ชัดเจนวารัฐบาลกลางรับผิดชอบการศึกษา

ระดับอุดมศึกษา  ในขณะที่จังหวัดรับผิดชอบในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายข้ึนไปและการศึกษาพิเศษ  

สวนการศึกษาภาคบังคับอยูในความรับผิดชอบของเทศบาล 

 ในขณะที่องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนองคกรหลักในการบริหารและจัดการศึกษา  มีภาระ

รับผิดชอบคาใชจายเพื่อการศึกษาแตละระดับนั้น  รัฐบาลกลางก็ยังมีสวนรวมรับผิดชอบคาใชจายของ

องคกรการปกครองสวนทองถิ่นดวย  โดยมีการออกกฎหมายใหรัฐบาลกลางสนับสนุนการจัดการศึกษา

ของทองถิ่นและจัดสรรงบประมาณโดยคํานึงถึงนโยบายและความจําเปน  เชน สนับสนุนใหงบประมาณ

ใหกับพื้นที่ที่มีความตองการพิเศษ การลดชองวางระหวางพื้นที่ การใหสวัสดิการกับผูเรียน การสงเสริม

การศึกษาวิทยาศาสตร อุตสาหกรรมและเทคโนโลยีและการสนับสนุนการศึกษาเอกชน โดยเฉพาะที่

สําคัญอยางยิ่งคือการกําหนดใหกฎหมายธํารงรักษาบุคลากรผูมีความสามารถ (law to secure 
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educational personnel)  ซึ่งยกระดับเงินเดือนของครูใหสูงข้ึน  ครูในประเทศญ่ีปุนจึงเปนบุคลากรใน

สังกัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด คณะกรรมการการศึกษาธิการจังหวัดมีอํานาจใน       

การสรรหา สอบคัดเลือก แตงต้ัง พัฒนา ใหความดี ความชอบและใหออกจากงานเงินเดือนของครูระดับ

การศึกษาภาคบังคับจะไดมาจากเงินอุดหนุนของกระทรวงศึกษาธิการคร่ึงหนึ่งและอีกคร่ึงหนึ่งมาจาก

รายไดขององคกรการปกครองสวนทองถิ่นระดับจังหวัด 

เนื่องจากบุคลากรทางการศึกษาเปนวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับวาเปนวิชาชีพชั้นสูง           

การคัดเลือกก็ดี  การใหเงินเดือนและคาตอบแทนก็ดี  การพัฒนาวิชาชีพก็ดี  จึงมีลักษณะพิเศษแตกตาง

ไปจากอาชีพอ่ืน เชน การคัดเลือกจะมีการทดสอบเปนการเฉพาะโดยกระบวนการที่เขมขน ทั้งการสอบ

ขอเขียนและการสอบสัมภาษณ มีการทดลองงาน 1 ปเต็ม ในปแรกของการเขาทํางานภายใตการดูแล

ของครูพี่เล้ียง ครูตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ซึ่งออกใหโดยคณะกรรมการการศึกษาที่ระดับ

จังหวัด ครูในประเทศญ่ีปุนจะไดรับเงินเดือนสูงกวาขาราชการพลเรือนโดยทั่วไปและจะไดรับการพัฒนา

เฉพาะทางโดยแตละจังหวัดมีศูนยพัฒนาครู (education centered)  ทําหนาที่พัฒนาครูในความ

รับผิดชอบ 

ในดานการบริหารงานวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการของประเทศญ่ีปุนมีหนาที่ในการควบคุม

คุณภาพและมาตรฐานวิชาการอยางเขมงวด โดยกระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนดหลักสูตรแกนกลาง

เพื่อใชกับสถานศึกษาที่จัดการศึกษาทั่วประเทศและมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงหลักสูตรใหมทุก 10 ป

หลักสูตรแกนกลางจึงเปนแผนแมบทสําหรับการศึกษาทั้งชาติ ประกอบดวยวัตถุประสงคของการศึกษา 

เนื้อหาสาระสําหรับการเรียนการสอนและจํานวนคาบและช่ัวโมงในการจัดการเรียนรู 

การปรับปรุงหลักสูตรใหมในป พ.ศ.2541 ประเทศญ่ีปุนไดมีการเสนอใหมีการออกแบบ

หลักสูตรที่สอดคลองกับศตวรรษที่  21 และศึกษาสัปดาหละ  5  วัน ลักษณะพิเศษของหลักสูตรใหมนี้  

คือ 1) หลักสูตรกําหนดเฉพาะเนื้อหาตามเกณฑข้ันตํ่า  2) เนนการสอนเปนรายบุคคล  3)จัดใหมีชั่วโมง

เรียนแบบบูรณาการ  (integrated study period)  4) ขยายกรอบหลักสูตรใหกวาง  เพื่อใหโรงเรียน

สามารถกําหนดหลักสูตรดวยตนเองอยางอิสระและสามารถที่จะสะทอนเอกลักษณของแตละโรงเรียนได  

5) ลดจํานวนช่ัวโมงสอนและความเขมงวดเร่ืองเนื้อหาลง  6) เนนกิจกรรมการเรียนแบบปญหาและการ

เรียนรูแบบประสบการณ   7) เพิ่มวิชาเลือกใหมากข้ึน  8) สรางความเขมใหกับการประเมินผล โดย

เปล่ียนจากอิงกลุมเปนอิงเกณฑ 

 ตามแนวหลักสูตรใหมนี้ กระทรวงศึกษาธิการ ไดใหอํานาจสถานศึกษาออกแบบกิจกรรมการ

เรียนการสอนที่ยืดหยุนได ทั้งในดานเนื้อหาสาระ (content) และกระบวนการเรียนการสอน (process)  

โดยใหโรงเรียนสามารถริเร่ิมกิจกรรมที่เหมาะสมไดในจํานวนเวลารอยละ 10 ของช่ัวโมงการเรียนทั้งหมด 

เพื่อใหเด็กไดเรียนรูอยางบูรณาการและมีเวลาทําในส่ิงที่สอดคลองกับความถนัดและความสนใจ  จาก

เดิมซึ่งเด็กทุกคนตองเรียนวิชาเหมือนกันหมดและเนนการทองจําเปนหลัก  ทําใหเด็กเกิดความเครียด
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เพราะตองแขงขันกันสูงในการสอบเขามหาวิทยาลัย  หลักสูตรใหมจึงเปดโอกาสใหอิสระเด็กไดคิดทํา

อะไรเพื่อตัวเองมากข้ึนโดยกระทรวงศึกษาธิการ มีอํานาจในการควบคุมงานดานการบริหารวิชาการของ

สถานศึกษาตามกฎหมาย  เนื่องจากสถานศึกษาและครูตองปฏิบัติตามกฎหมายและขอกําหนด

กฎเกณฑ ในหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการเปนผูกําหนดไวดังกลาว 

ในดานการควบคุมหนังสือและแบบเรียนนั้น เดิมอํานาจการอนุญาตใหใชหนังสือและ

แบบเรียนเคยเปนของคณะกรรมการการศึกษาจังหวัด ในป พ.ศ.2496 มีการเปล่ียนแปลงอํานาจการ

อนุญาตไปใหกระทรวงศึกษาธิการ โดยใหกระทรวงศึกษาธิการมีอํานาจในการควบคุมและอนุญาตใหใช

หนังสือแบบเรียนทั้งหมดเพื่อการปองกันความไมเปนกลางทางการเมือง ในเนื้อหาสาระของแบบเรียน

และในป พ.ศ.2506 รัฐบาลมีนโยบายการนําระบบการแจกหนังสือเรียนฟรีมาใช เพื่อใหเปนไปตาม

หลักการจัดการศึกษาภาคบังคับโดยไมเก็บคาใชจายตามบทบัญญัติไวในรัฐธรรมนูญแหงประเทศญี่ปุน 

ในสวนที่เกี่ยวกับระบบการตรวจสอบและความโปรงใส (accountability) ประเทศญ่ีปุนมี

ระบบการประเมินภายนอกในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน จะมีก็เพียงระดับอุดมศึกษาเทานั้น แตประเทศ

ญ่ีปุนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพสูงมาก  สามารถเชื่อมโยงขอมูลจากสํานักการศึกษา

ขององคกรสวนทองถิ่นไดทั่วประเทศ ทําใหกระทรวงศึกษาธิการมีขอมูลที่ทันสมัย มีการจัดทําสถิติขอมูล

และเผยแพรตอสาธารณชนในรูปรายงานเปนประจําทุกปและใชขอมูลดังกลาวเพื่อประโยชนในการวิจัย 

การประเมินผล วางแผน กําหนดนโยบาย  

สวนเร่ืองการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานั้น กระทรวงศึกษาธิการ มีบทบาทสูง

มากในการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ทั้งในเร่ืองการใชหลักสูตร การอนุญาตใหใช

แบบเรียน  การกําหนดนักเรียนตอหองเรียน จํานวนครู ในขณะที่ระดับทองถิ่นมีศึกษานิเทศกเปน

ผูติดตามผลการจัดการศึกษาและเปนผูเชื่อมโยงระหวางคณะกรรมการการศึกษากับโรงเรียน สวน

อํานาจหนาที่ของหนวยงานบริหารทางการศึกษาในแตละระดับไดแสดงโดยสรุปในตารางที่ 3  
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ตารางที่ 3 แสดงอํานาจหนาที่หนวยงานบริหารการศึกษา 

หนวยงาน 
บริหารการศึกษา 

 

อํานาจหนาที ่

กระทรวงศึกษาธิการ - ให คําปรึกษา  แนะนํา  

สนับสนุน 

- ขอผลการสํารวจ  สถิติ  

- จัดสรรทรัพยากรจาก

สวนกลาง 

 

- เกณฑการจัดต้ังโรงเรียน 

- การใชอนุญาตใหใชแบบเรียน 

- กําหนดหลักสูตร 

- กําหนดเกณฑการเขาเรียน 

- มาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครู 

- กฎ  ระเบียบ  ประกาศ 

- กํากับมหาวิทยาลัยแหงชาติและโรงเรียน

ในสังกัดสวนกลาง 

- สนับสนุนทรัพยากรมหาวิทยาลัยเอกชน 

คณะกรรมการการศึกษา

จังหวัด 

- ให คําปรึกษา  แนะนํา 

สนับสนุน 

- บรรจุแตงต้ังครู 

- ขอใหสงผลสํารวจและ

สถิติ 

- จัดแสดงหนังสือแบบเรียน 

- อนุญาตการยกเวนเขาเรียนภาคบังคับ 

- ออกใบประกอบวิชาชีพครู 

- ออกกฎระเบียบการบริหาร โรงเรียน 
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ที่มา : The History of Japan’s Educational Development, March 2004 [Online], accessed 1 

January 2007. Available form http://www.jica.go.jp/english/resources/ publications/study/ 

topical/ educational/index.htm. 

 

 

 

จากการศึกษาถึงระบบบริหารและการจัดการการศึกษาของประเทศญ่ีปุน ปรากฏวารูปแบบ

การกระจายอํานาจทางการศึกษาของประเทศญ่ีปุน มีลักษณะพิเศษ คือ กระทรวงศึกษาธิการ เปน

กระทรวงเดียวที่รับผิดชอบงานดานการศึกษาของชาติ ต้ังแตระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษารวมทั้ง

การศึกษาตลอดชีวิต โดยรับผิดชอบทั้งในดานนโยบายและแผน งบประมาณ การจัดทําหลักสูตรและ

อนุมัติแบบเรียน กําหนดมาตรฐานการศึกษา มาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครูและการกําหนดดูแลให

การจัดการการศึกษาเปนไปตามกฎหมาย ในขณะที่การปฏิบัติงานบริหารและจัดการศึกษา เปนบทบาท

หนาที่ของคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ประเทศญ่ีปุนมีการกระจายความรับผิดชอบไปยังหนวยงานระดับตาง ๆ อยางชัดเจน  คือ 

สถาบันระดับอุดมศึกษาและโรงเรียนที่สังกัดสวนกลางจะอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงศึกษาธกิาร

การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและการศึกษาพิเศษเปนความรับผิดชอบของคณะกรรมการ

การศึกษาระดับจังหวัด สวนการศึกษาระดับประถมศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนตน

ซึ่งเปนการศึกษาภาคบังคับเปนความรับผิดชอบของคณะกรรมการการศึกษาในระดับเทศบาลซึ่งเปน

องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เล็กที่สุดและอยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด 

รัฐบาลกลางของประเทศญ่ีปุนกระจายอํานาจการจัดการศึกษา โดยมีกฎหมายรองรับใหกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายกระจายอํานาจสูทองถิ่น (local autonomy law) และ

- วางแผนประเมินผลงาน 

คณะกรรมการการศึกษา

เทศบาล 

- บริหารโรงเรียน 

- นิเทศการสอนของครู 

- ประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน 

- เลือกหนังสือแบบเรียน 

- วางแผนการศึกษา 

- บังคับใหมีการเขาเรียน 

- ออกกฎการบริหารโรงเรียน 

โรงเรียนสังกัดเทศบาล  - จัดทําแผนการเรียนการสอน 

- รายงานการขาดเรียนและปญหา

พฤติกรรมผูเรียนตอคณะกรรมการ

การศึกษา 
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กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา ใหกับคณะกรรมการการศึกษาตาม

กฎหมาย (law concerning organization and function of local education  administration) 

ในดานวิชาการ  กระทรวงศึกษาธิการ คุมเขม  โดยการกําหนดหลักสูตรและการอนุญาตใหใช

แบบเรียน แตเปนไปเพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและไดมีการกระจายอํานาจดาน

วิชาการในบางสวน  ในดานงบประมาณ จะมีกระทรวงมหาดไทยจัดสรรภาษีอุดหนุนทองถิ่น          

(local allocation tax)  พรอมทั้งกระจายอํานาจการบริหารงานงบประมาณ  โดยใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมีอิสระในการใชงบประมาณโดยไมจํากัดวัตถุประสงค ในขณะที่กระทรวงศึกษาธิการ จัดสรร

งบประมาณเงินเดือนครูสําหรับการศึกษาภาคบังคับและรวมรับผิดชอบคาใชจายอ่ืน  ๆ  กับ

คณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ในเร่ืองการบริหารงานบุคคล  

กระทรวงศึกษาธิการ  กระจายอํานาจการบริหารงานบุคคล  ทั้งเร่ืองใบประกอบวิชาชีพครู การสรรหา

และคัดเลือก การแตงต้ัง การพัฒนาวิชาชีพและใหการออกจากงาน ใหกับคณะกรรมการการศึกษาของ

จังหวัด  (prefect rural board of education) ครูซึ่งรวมทั้งครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล  ก็ใหเปนบุคลากร

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตตองข้ึนอยูกับคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดตามที่กฎหมายกําหนด  

คือ  ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความแตกตางจากบุคลากรอื่น ๆ ถือเปนอาชีพที่ตองใชความรู

ความสามารถเฉพาะทางมีกระบวนการคัดเลือกและฝกอบรมอยางเปนระบบ จึงมีใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพ  มีรายไดและคาตอบแทนที่สูงกวาขาราชการพลเรือนทั่วไป ถึงแมครูจะเปนบุคลากรขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น แตการสรรหา การคัดเลือกและแตงต้ังครูเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

การศึกษาจังหวัด โดยครูในระดับการศึกษาการศึกษาภาคบังคับไดรับเงินเดือนจากงบประมาณที่จัดสรร

ให  โดยกระทรวงศึกษาธิการและจากงบประมาณที่จังหวัดหามาไดเองในสัดสวนครึ่งตอคร่ึง 

ประเทศญ่ีปุนมีกฎหมายการศึกษาที่กําหนดใหการจัดการศึกษาเปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการการศึกษา (board of education) ทั้งในระดับจังหวัดและระดับเทศบาลและเพ่ือให

การศึกษาปลอดจากการเมืองโดยแทจริง กฎหมายการศึกษาจึงไดมีการกําหนดโดยมีหลักประกันวา  

คณะกรรมการดังกลาวจะตองไมเปนสมาชิกพรรคการเมืองเดียวกันเกินกวาคร่ึงหนึ่งของจํานวน

กรรมการคณะกรรมการการศึกษาเปนองคคณะบุคคลที่ไมอยูภายใตการบริหารของฝายปกครองมี

อํานาจในการตัดสินใจโดยอิสระและกําหนดใหการบริหารและจัดการศึกษาเปนภารกิจของ

กระทรวงศึกษาธิการ เทานั้น 

นอกจากนี้การกําหนดใหการบริหารและจัดการศึกษาเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

การศึกษาของทองถิ่น  เปนการจําแนกวาการจัดการศึกษาเปนงานพิเศษที่ตองดําเนินการโดยบุคคลที่มี

ความเชี่ยวชาญเฉพาะ ดานคณะกรรมการการศึกษาตองมีความรูความสนใจและทุมเทเพื่องาน

การศึกษาและครูตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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เมื่อพิจารณาระบบบริหารการศึกษาทั้งระบบจะเห็นไดชัดเจนในเร่ืองการกระจายอํานาจทาง

การศึกษา  เปนเร่ืองของกระทรวงศึกษาธิการเฉพาะโดยมีบทบาทในการกําหนดนโยบาย มาตรฐาน

การศึกษา  จัดสรรทรัพยากร  ใหการสนับสนุนและใหคําแนะนําปรึกษา กระจายอํานาจในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานบุคคล ไปยังคณะกรรมการการศึกษาของทองถิ่น 

การบริหารและจัดการศึกษาจึงมีลักษณะของความสัมพันธที่ไมใชการสั่งการหรือบังคับบัญชา ที่เห็นได

อยางชัดเจน เนื่องจากมีกฎหมายกํากับที่แนนอนในทุกประเด็น162 
กฎหมายการศึกษาของประเทศญ่ีปุน 
 โครงสรางการบริหารการศึกษาของประเทศญ่ีปุน เปนไปตามกฎหมายการศึกษา ซึ่งบัญญัติ

ข้ึนใหสอดคลองตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายการศึกษาแหงชาติ (fundamental law of education) ซึ่ง

มีสาระที่สําคัญ 163ดังนี้ 

             1. ความมุงหมายของการศึกษา เพื่อพัฒนาบุคคลใหมีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ    

รักความยุติธรรม เคารพในคุณคาของปจเจกบุคคล เคารพแรงงาน มีความรับผิดชอบสูงเพื่อสรางสังคม

และชาติที่สงบสุข 

 2. หลักการศึกษา เพื่อใหบรรลุความมุงหมายของการจัดการศึกษาในทุกโอกาสและสถานท่ี 

โดยจําเปนตองสรางและพัฒนาดานวัฒนธรรมดานการเคารพ การรวมมือรวมไปถึงการมีความเคารพ

ดานเสรีภาพทางวิชาการ 

 3. ความเสมอภาคทางโอกาสในการไดรับการศึกษา ประชาชนทุกคนมีโอกาสเทาเทียมกัน   

ในการรับการศึกษาตามความสามารถโดยปราศจากการแบงแยกทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ สถานะ   

ทางสังคม เศรษฐกิจและชาติกําเนิดของครอบครัว ทั้งรัฐบาลกลางและทองถิ่นตองสนับสนุนทางการเงิน

อยางเต็มที่ใหกับผูมีปญหาในการรับการศึกษาอันเนื่องมาจากดานเศรษฐกิจ 

 4. ประชาชนพึงจัดใหบุตรธิดาในความดูแลไดรับการศึกษาภาคบังคับเกาป ซึ่งรัฐและองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจัดโดยใหเปลา 

 5. สหศึกษาชายและหญิงมีความเคารพและรวมมือซึ่งกันและกัน ดังนั้นการเรียนรวมระหวาง

ชายหญิงตองเปนที่ยอมรับในการจัดการศึกษา 

                                                           

 162The History of Japan’s Educational Development, March 2004 [Online], accessed 1 

January 2007. Available form http://www.jica.go.jp/english/resources/ publications/study/ 

topical/ educational/index.htm. 
163สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, การกระจายอํานาจทาง

การศึกษาของประเทศญ่ีปุน  (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนภาพพิมพ, 2550), 42 - 44. 
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 6. การศึกษาในระบบโรงเรียน โรงเรียนอาจมีทั้งของรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

นอกนั้นอาจเปนของเอกชนซ่ึงเปนนิติบุคคลเทานั้นที่จะมีสิทธิต้ังโรงเรียนได ครูเปนผูรับใชชุมชนโดยรวม  

จึงควรเปนผูมีจิตสํานึกในหนาที่และมีความอุตสาหะในการปฏิบัติงาน ดังนั้นสถานะของครูจึงควรไดรับ

ความนับถือและครูตองไดรับการปฏิบัติที่เปนธรรมและเหมาะสมจากชุมชน 

 7. การศึกษานอกระบบโรงเรียน รัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่นพึงสนับสนุนการศึกษา    

ในครอบครัว การศึกษาในสถานประกอบการและสถาบันอ่ืน ๆ ในสังคม โดยจัดต้ังแหลงเรียนรูตาง ๆ 

เชน หองสมุด พิพิธภัณฑ ศาลาประชาคมและใชประโยชนจากสถาบันการศึกษาตาง ๆ 

8. การศึกษากับความเปนกลางทางการเมือง  ความรูเร่ืองการเมืองเปนส่ิงที่มีความสําคัญ แต

การศึกษาจะตองปลอดจากกิจกรรมทางการเมืองที่นิยมหรือตอตานพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหนึ่ง

เปนการเฉพาะ 

 9. การศึกษากับความเปนกลางทางการนับถือศาสนาและคุณคาของศาสนาเปนส่ิงที่ตองไดรับ

ความสําคัญในการศึกษา แตโรงเรียนตองไมมีการสอนศาสนาหรือกิจกรรมเพื่อศาสนาใดศาสนาหนึ่ง

เปนการเฉพาะ 

 10. การบริหารโรงเรียน การศึกษาตองไมตกอยูใตการควบคุมที่ไมเหมาะสม แตควรรับผิดชอบ

ตอประชาชนทั้งหมดการปรับปรุงและจัดระบบการบริหารโรงเรียนพึงเปนไปเพื่อใหบรรลุความมุงหมาย

ของการจัดการศึกษา 

 จะเห็นไดวา กฎหมายฉบับนี้ไดวางรากฐานสําคัญ ๆ ไวหลายดาน โดยเฉพาะความเปนกลาง

ทางการเมือง เพื่อปองกันไมใหการเมืองหรือพรรคการเมืองพรรคใดพรรคหน่ึงมามีอิทธิพลแทรกแซง

การศึกษาและการปองกันไมใหการศึกษาถูกผูกขาดหรืออยูใตอํานาจการควบคุมที่ไมเหมาะสม รวมทั้ง

การกําหนดวาการบริหารโรงเรียนตองเปนไปเพื่อเอ้ือใหบรรลุความมุงหมายของการศึกษา 

 กฎหมายการศึกษาแหงชาติไดนําไปสูการรางกฎหมายตาง ๆ ที่เปนกฎหมายฉบับลูกอีก

มากมาย ไดแก กฎหมายการศึกษาในระบบ (school education law) กฎหมายการศึกษาเอกชน 

(private education law)  กฎหมายเหลานี้ไดกลายเปนเคร่ืองมือสําคัญในการกํากับและบริหาร

การศึกษาของประเทศญ่ีปุนมาจนถึงปจจุบัน 

 กฎหมายที่กําหนดเรื่องการกระจายอํานาจทางการศึกษาของประเทศญ่ีปุน คือ “กฎหมายวา

ดวยการจัดองคกรและบทบาทหนาที่ของการบริหารการศึกษาสวนทองถิ่น” (law concerning the 

organization and functions of local education administration) ซึ่งไดกําหนดแนวทางการบริหาร

การศึกษาในระดับทองถิ่น และความสัมพันธระหวางสวนกลางและองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้งใน
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เร่ืองการบริหารองคกร การบริหารงบประมาณและการบริหารงานบุคคล ใหหนวยงานแตระดับตอง

ปฏิบัติตาม164 

 จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวของทั้งในประเทศกลุมภูมิภาคเอเชียที่ได

ทําการศึกษาการปฏิรูปดานการศึกษาทั้ง 3 ประเทศ พบวาทุกประเทศตางใหความสําคัญตอการศึกษา

เพื่อพัฒนาประชากรของประเทศ ใหทันตอกระแสการเปล่ียนแปลงและมีแรงขับเคลื่อนการปฏิรูป

การศึกษาอยางตอเนื่อง โดยในปจจุบันไดเนนการปฏิรูปการศึกษาเพื่อกาวสูฐานความรู ในการปฏิรูป

การศึกษา ทุกประเทศไดใหความสําคัญกับการปรับปรุงระบบการศึกษาใหมีความหลากหลาย ยืดหยุน

และมีทางเลือก เพื่อใหผูเรียนสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองใหไดสูงสุด โดยเนนยุทธศาสตรการ

ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอนการศึกษาข้ันพื้นฐานเพื่อพัฒนาความรูและทักษะที่จําเปนสําหรับสังคม

โลกยุคใหม โดยเฉพาะวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ภาษาอังกฤษและ ICT รวมทั้งทักษะการอานและการ

แกปญหา ประเทศที่ประสบความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา สามารถกาวสูสังคมฐานความรูไดอยาง

มั่นคงและมีศักยภาพในการแขงขัน ไดแกประเทศญ่ีปุน เกาหลีและสิงคโปร มีผลจากปจจัยหลาย

ประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศดังกลาวจะใหความสําคัญกับการมองอนาคตหรือการกําหนด

วิสัยทัศน เพื่อวางรากฐานและเตรียมประชากรใหพรอมสําหรับอนาคต กําหนดทิศทางและนโยบายและ

แนวปฏิบัติที่ชัดเจน สามารถดําเนินงานใหบรรลุผลเปนรูปธรรม โดยเฉพาะประเทศ ญ่ีปุนและเกาหลี ได

ใหความสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาพลเมืองทั้งดานความรูและคุณธรรม โดยมุงพัฒนา

คุณภาพการศึกษา ศักยภาพของประชากร ควบคูกับการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม โดยเนนการ

พัฒนาและปลูกฝงต้ังแตยังเยาววัย เพื่อใหเติบโตเปนพลเมืองที่มีคุณภาพและคุณธรรม 

 จุดเดนการปฏิรูปการศึกษาของท้ัง 3 ประเทศ ผลการวิจัยเปรียบเทียบพบวา สวนใหญมี

จุดเนนในการปฏิรูปการศึกษาที่คลายคลึงกัน คือมุงพัฒนาประชากรใหมีอาวุธทางปญญา มีความรูเทา

ทันโลก เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงของโลกยุคสังคมฐานความรู โดยเร่ิมจากการเรียนการสอน ในระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน อยางไรก็ดี แตละประเทศมีผลความสําเร็จหรือจุดเดนในการปฏิรูปการศึกษาสรุป

ไดดังนี้ 

 ญ่ีปุนมีจุดเดนในการเสริมสรางคุณลักษณะที่ดี (character building) ใหกับเด็กและเยาวชน 

เนนการปลูกฝงความรับผิดชอบ ระเบียบวินัย จิตสํานักตอสวนรวม ความรักชาติ ความตระหนักใน

คุณคาของเพื่อนมนุษยและการมีสวนรวมในสังคมนานาชาติ โดยใหความสําคัญกับการสงเสริม

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเพื่อผลิตคนเกงยอดเยี่ยม เกาหลีมีจุดเดนในการปลูกฝงนักเรียนใหเปนพล

โลก (global citizen) มีโลกทัศนที่กวาง มีทัศนคติที่เปดรับตอความแตกตาง หลากหลาย มีความเขาใจ

                                                           
164สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, กระทรวงศึกษาธิการ, การกระจายอํานาจทาง

การศึกษาของประเทศญ่ีปุน  (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนภาพพิมพ, 2550), 28. 
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ในประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศตาง ๆ มีความรักและความภาคภูมิใจในชาติและเอกลักษณของ

ชาติ โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีและสงเสริมความเปนเลิศทาง

การศึกษา (elite education) สาธารณรัฐสิงคโปรมีจุดเดนในการเสริมสรางโรงเรียนนักคิด (thinking 

school) เพื่อผลิตผูนําที่มีความคิดใหม ๆ สามารถแกปญหาใหม ๆ โดยใชการศึกษาพัฒนาศักยภาพของ

ประเทศ165 และตางประเทศสรุปไดวา การบริหารจัดการองคกรในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา

ไปสูรูปแบบใหม  โดยองคประกอบดานโครงสรางและกระบวนการบริหารองคกรตางมุงสูคือการเปน

องคกรที่มีความเปนอิสระในการดําเนินงานและสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน สวน

องคประกอบการบริหารงานสถานศึกษานั้น  ไดมีการจัดแบงโครงสรางเปนดานตาง ๆ  ที่มีความสําคัญ

และครอบคลุมเนื้อหาในกระบวนการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้งทางดานบริหารวิชาการ    

ดานบริหารงานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคลและดานบริหารงานบริหารทั่วไป ตามที่

กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ดังนั้นโครงสรางองคกร (organization  structure)  จึงมีความสําคัญในการ

จัดการและการออกแบบใหมีการจัดลําดับของตําแหนง  อํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ รวมทั้ง

รูปแบบของความสัมพันธทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการภายในองคกร  ซึ่งสงผลตอความคลองตัว

ในการติดตอส่ือสาร ตลอดจนกระบวนการบริหารงานและประสานงานอยางมีประสิทธิภาพ โครงสราง

การจัดองคกรสามารถแสดงไดดวยการเขียนแผนผังองคกร (organization chart) ที่แสดงโครงสราง

ระบบการบริหารและความสัมพันธทางกายภาพภายในของตําแหนงงานและสมาชิกในองคกรการจัด

โครงสรางองคกรมีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ  เพื่อการกําหนดบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบของ

สมาชิกในองคกร  แสดงระดับและความสัมพันธอยางเปนทางการของตําแหนงตาง ๆ และเพื่อประสาน

ความรูทักษะความสามารถของสมาชิกใหเกิดประโยชนแกองคกร   

 แนวความคิดดานการจัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร เกาหลีและญ่ีปุน ดังที่

กลาวมาขางตนจะพบวามีเอกภาพทางดานนโยบายที่ชัดเจนดานการปฏิรูปการศึกษาและทุกประเทศ

ตางใหความอิสระในการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยมีรูปแบบของคณะกรรมการติดตามกํากับ        

ใหการสนับสนุนไมวาจะเปนองคกรภาครัฐหรือเอกชน ตางมุงใหความสําคัญโดยถือวาการศึกษาคือ            

การพัฒนาประเทศ โดยสงเสริมสนับสนุนใหองคกรบริหารจัดการโดยอิสระเชนเดียวกับผลงานวิจัยของ                 

นิดา  ดีสุดจิต ศึกษาเร่ืองความเปนไปไดในการเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารงานของสํานักงาน

ประกันสังคม  จากระบบราชการเปนการบริหารในรูปแบบอ่ืนที่มีลักษณะของความเปนอิสระในการ

บริหารงาน  อาทิ  องคกรมหาชน  หนวยงานพิเศษ  หรือองคกรของรัฐที่เปนอิสระ โดยศึกษาเปรียบเทียบ

รูปแบบของการจัดบริการสาธารณะดานประกันสังคมของตางประเทศ  ที่ไดมีการปรับเปล่ียนองคกรจาก

                                                           
165สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจยัเปรียบเทียบการปฏิรูปการศึกษาเพื่อ

กาวสูสังคมฐานความรู  (กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัด ภาพพิมพ, 2549), ก - ค. 
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หนวยงานราชการไปสูรูปแบบองคกรใหมแลว  ประกอบดวย  สหรัฐอเมริกาซ่ึงจัดเปนองคกรของรัฐที่เปน

อิสระ อังกฤษซึ่งจัดเปนหนวยงานบริหารพิเศษ เกาหลีจัดเปนรัฐวิสาหกิจ  สิงคโปรเปนการรวมลงทุน

ระหวางรัฐกับเอกชนและมาเลเซียซ่ึงจัดเปนองคกรของรัฐที่เปนอิสระ จากการศึกษาพบวา ลักษณะการ

บริหารงานของสํานักงานประกันสังคมในระบบราชการขาดความคลองตัวอันเนื่องมาจากสายงานบังคับ

บัญชา ปญหาเกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบกฎหมาย ระเบียบกฎเกณฑตาง ๆ ดังนั้นจึงควรมีการกําหนดให

สํานักงานประกันสังคมเปนองคกรกระจายอํานาจที่เรียกวาองคกรมหาชน จะทําใหมีความเปนอิสระ 

เปนองคกรที่มีรายได มีบุคลากรเปนของตนเองโดยมีการกํากับดูแลจากรัฐระดับหนึ่ง ซึ่งมีแนวทาง

ดําเนินการไดอยางนอย 2  วิธีคือ 1) การจัดต้ังเปนองคกรมหาชนโดยการตราพระราชกฤษฎีกาตาม

พระราชบัญญัติองคกรมหาชน พ.ศ.2542  และ 2) จัดต้ังเปนองคกรมหาชนโดยการตราพระราชบัญญัติ

สํานักงานประกันสังคม166 และเชนเดียวกับงานวิจัยของ ชัช  โชชัย ศึกษาเพื่อหารูปแบบองคกรที่ทํา

หนาที่กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมที่จะใชกับประเทศไทยภายหลังที่เปดธุรกิจโทรคมนาคม  โดยศึกษา

ปญหาการบริการโทรคมนาคมและการกํากับดูแลที่เกิดข้ึนและศึกษารูปแบบองคกรกํากับดูแลภาค

โทรคมนาคมของประเทศเปรียบเทียบ 3 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา อังกฤษและญ่ีปุน ผลการวิจัยพบวา  

องคกรของไทยไมมีความเปนเอกภาพ เนื่องจากอยูกระจัดกระจายตามหนวยงานของรัฐหลายหนวยงาน  

ทั้งที่เปนสวนราชการและรัฐวิสาหกิจ  การดําเนินงานขององคกรเหลานั้นยังไมมีความเปนอิสระเทาทีค่วร

และในบางคร้ังยังถูกแทรกแซงการดําเนินงานการแกไขปญหาดังกลาวคือ จะตองเปล่ียนรูปแบบองคกร

ใหเปนองคกรกลางองคกรเดียวที่มีการดําเนินงาน ไมอยูภายใตการควบคุมบังคับบัญชาของหนวยงาน

ใดในรัฐบาล แมองคกรนี้จะเปนหนวยงานฝายบริหารก็ตาม รูปแบบการจัดองคกรการบริหารประเภทน้ี

เปนแบบที่ใชในประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งตอมาไดมีการนําไปใชในประเทศตาง ๆ โดยใชในการ

จัดรูปแบบองคกรของรัฐที่ทําหนาที่ควบคุมดูแลกิจการบางอยางของรัฐที่มีความสําคัญมีผลกระทบตอ

เศรษฐกิจสังคมและการเมืองของประเทศ167 
 

สรุป 
  

 องคกรในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงและพัฒนาไปสูรูปแบบใหม โดยองคประกอบดาน

โครงสรางและกระบวนการบริหารองคกรตางมุงสูคือการเปนองคกรที่มีความเปนอิสระในการดําเนินงาน

                                                           
166นิดา  ดีสุดจิต, “แนวทางการบริหารของสํานักงานประกันสังคม”  (วิทยานิพนธมหาบัณฑติ 

คณะนิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต, 2544), บทคัดยอ. 
167ชัช  โชชัย, “รูปแบบที่เหมาะสมขององคกรที่ทําหนาที่กํากับดูแลกิจการโทรคมนาคมใน

ประเทศไทย” (วิทยานิพนธมหาบัณฑิต  คณะนิติศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2540), บทคัดยอ. 
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เพื่อใหองคกรสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มข้ึน สวนองคประกอบการ

บริหารงานสถานศึกษานั้น  ไดมีการจัดแบงโครงสรางเปนดานตาง ๆ ที่มีความสําคัญและครอบคลุม

เนื้อหาในกระบวนการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด ดังนั้น

โครงสรางองคกร (organization  structure)  จึงมีความสําคัญในการจัดการและการออกแบบใหมีการ

จัดลําดับสายงานบังคับบัญชาของตําแหนง  อํานาจและหนาที่ความรับผิดชอบ รวมทั้งรูปแบบของการ

ประสานงานทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการภายในองคกร  ซึ่งสงผลกอใหเกิดความคลองตัวในการ

ติดตอส่ือสาร ตลอดจนกระบวนการบริหารงานอยางมีประสิทธิภาพ การจัดโครงสรางองคกรมี

วัตถุประสงคสําคัญคือ  เพื่อกําหนดบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของสมาชิกในองคกร แสดงระดับ

และความสัมพันธอยางเปนทางการของตําแหนงตางๆ และเพื่อประสานความรู ทักษะ ความสามารถ

ของสมาชิก  ใหเกิดประโยชนแกองคกร   

 ในทางปฏิบัติ  ไมมีองคกรใดที่รวมอํานาจหรือกระจายอํานาจการตัดสินใจอยางสมบูรณ       

จึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่ตองพิจารณาและตัดสินใจกระจายอํานาจตามความเหมาะสมและขอจํากัด

ขององคกร  โดยไมเพียงแตกระจายอํานาจลงสูผูใตบังคับบัญชาเทานั้นแตจะตองสรางความพรอมให

ผูใตบังคับบัญชา โดยช้ีแจงใหทราบขอบเขตในการทํางานและพัฒนาใหมีความสามารถและเช่ือมั่นใน

การตัดสินใจ ตลอดจนสรางระบบการติดตามและตรวจสอบ (monitoring system) ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง

เสมือนเปนสัญญาณการเตือนภัยเมื่อใดที่เกิดปญหา ผูบริหารจะสามารถแกไขไดทันและปองกันไมให

ปญหานั้นเกินความสามารถที่จะแกไขได 

 การปรับโครงสรางจึงเปนภารกิจสวนหนึ่งของหนาที่การบริหารที่เรียกวา “การจัดองคกร” ซึ่ง

หมายถึง กระบวนการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรอื่น ๆ ในองคกรใหสามารถทํางานรวมกันเพื่อการ

บรรลุเปาหมาย ในการจัดสรรบุคลากรและทรัพยากรนี้ทําใหองคกรตองจัดลักษณะการทํางานออกเปน

สวนหรือแผนก มีการกําหนดอํานาจหนาที่ของแตละสวนงานรวมถึงการกําหนดกลไกเพ่ือการ

ประสานงาน เพื่อใหสามารถปฏิบัติงานรวมกันไดตามวัตถุประสงคขององคกร 

 การจัดโครงสรางองคกรมีความสําคัญเพราะเปนวิธีการสนับสนุนความสําเร็จของกลยุทธ

องคกร  ในขณะท่ีกลยุทธเปนการกําหนดองคกรวาควรทําอะไร อยางไรเพื่อใหบรรลุผลตามกลยุทธหรือ

เปนจุดเร่ิมตนของการนํากลยุทธที่วางไวไปสูการปฏิบัติ  ดวยการกําหนดใหชัดเจนวาใครรับผิดชอบหรือ

รายงานตอใครและงานของแตละคนในองคกรจะประสานกันไดอยางไร  โครงสรางองคกร  

(organization structure) จึงเปนคําตอบแหงความสําเร็จของกลยุทธองคกร  

 องคกรแบบสมัยใหมจึงมีแนวโนมปรับตัวสูองคกรแบบมีชีวิต (organic)  ซึ่งเนนการกระจาย

อํานาจมากข้ึน  ลดกฎระเบียบขอบังคับ  มีขนาดของการควบคุมที่กวางข้ึนและใชการประสานงานแบบ

ไมเปนทางการเปนสวนใหญ  องคกรแบบสมัยใหมที่มีลักษณะระบบการปฏิบัติงานแบบไมเครงครัด  

โครงสรางในลักษณะดังกลาวจะสอดคลองกับสภาพแวดลอมที่ตองการความคลองตัวในการ
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เปล่ียนแปลงตามยุคโลกาภิวัฒนและไดรับการยอมรับเปนอยางมากในองคกรแบบสมัยใหมที่มุงเนนการ

ทํางานเปนทีม เพราะมีศักยภาพในการตอบสนองผูรับบริการหรือลูกคาไดอยางรวดเร็ว เพื่อมุงไปสูการ

ยกระดับคุณภาพและความสามารถในการแขงขันในเวทีโลกตอไป168 
 

                                                           
168วิทยา   ดานธาํรงกูล,  การบริหารองคกร (กรุงเทพฯ : พมิพทีโ่รงพมิพเธิรดเวฟ   

เอ็ดดูเคช่ัน  จาํกัด, 2546), 254  - 268. 
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บทที่ 3 
 

วิธีการดําเนนิการวิจัย 
 

 การดําเนินการวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบองคประกอบการบริหารสถานศึกษา       

ข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใช

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ

โครงสรางองคกรและกระบวนการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีผูอํานวยการสถานศึกษาและครู

ผูปฏิบัติงานสอน เปนผูตอบแบบสอบถาม การดําเนินการวิจัยประกอบดวยกระบวนการ 3 ข้ันตอน คือ 

ข้ันตอนการดําเนินการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ขั้นตอนการดําเนินงานวจิัย 
 เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ไดกําหนดข้ันตอนการดําเนินการวิจัยออกเปน  

3  ข้ันตอน ดังนี้ 

 ขั้นตอนที่  1 การจัดเตรียมโครงการวิจยั (research proposal)   

 ผูวิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยอยางเปนระบบ โดยการศึกษาวิเคราะหแนวคิด  ทฤษฎี    และ

วรรณกรรมจากเอกสาร งานวิจัยตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาทั้งในประเทศและ

ตางประเทศ  ไดแก ประเทศสิงคโปร  ประเทศเกาหลีและประเทศญ่ีปุน  นํามากําหนดกรอบแนวคิดการ

วิจัยเสนอโครงการวิจัยเพื่อขออนุมัติโครงการวิจัย 

 ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยจัดสรางเคร่ืองมือการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructed interview) และ

นําเสนอเพื่อขอรับคําแนะนําจากอาจารยและคณะกรรมการผูควบคุมงานวิจัยตรวจสอบความถูกตอง

โดยดําเนินการ ดังนี้ 

    2.1  การกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 

      2.1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโครงสรางและการจัดองคกร กระบวนการ

และระบบการบริหารสถานศึกษา 

      2.1.2 สังเคราะหและวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิไดแก 

ผูดํารงตําแหนงบริหารการศึกษาระดับนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ จํานวน 8 ทาน ผูบริหาร
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สถานศึกษาและครูผูปฏิบัติการ จํานวน 16  ทาน รวม 24 ทาน โดยกําหนดประเด็นหลักในการ

สัมภาษณตามกรอบแนวคิด    ในการวิจัย  

    2.2  นํารางรูปแบบที่ไดมาเปนขอมูลพื้นฐานในการวิเคราะหและสังเคราะหดาน

เนื้อหา (content analysis) เพื่อหาองคประกอบและตัวแปรดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จากข้ันตอนที่ 1 และ 2 นํามาสรางเปนขอกระทงคําถามเพื่อวัดระดับความ

คิดเห็นแบบลิเคิรท (likert scale) ในระดับผูปฏิบัติในสถานศึกษา ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษาและครู

ผูปฏิบัติการสอน  

   2.2.1   จัดทําแบบสอบถามเพื่อวัดระดับความคิดเห็นโดยหาดัชนีความ

สอดคลองรายขอ IOC (Item-Objective Congruence) เพื่อนําไปทดลองใช (try out) กับกลุมตัวอยางที่

ไมใชกลุมที่ใชในการวิจัย นําเสนออาจารยที่ปรึกษาเพื่อใหความเห็นชอบและนําแบบสอบถามไป

ดําเนินการวิจัย 

   2.2.2  นําแบบสอบถามที่ไดรับความเห็นชอบไปสอบถามระดับความคิดเห็น

และความสามารถในการปฏิบัติ  ทั้งดานโครงสรางและกระบวนการบริหารสถานศึกษา จํานวน 396 

โรงเรียน ผูตอบแบบสอบถามไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติการสอน โดยทางไปรษณีย

ตอบรับลงทะเบียน 

   2.2.3  นําแบบสอบถามที่ไดกลับคืน นํามาวิเคราะหเพื่อหาคาองคประกอบตัว

แปรที่มีความเหมาะสมกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา 

   2.2.4  นํารางองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา  

ใหผูทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณรอบแรกเพื่อยืนยันความเหมาะสมโดยการพิจารณาประโยชน  ความ

เหมาะสมและความเปนไปขององคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา 

 ขั้นตอนที่ 3  การรายงานผลการวิจัยเพื่อปรับปรุงและเสนอรูปแบบ ผูวิจัยจัดทํารายงาน

ผลการวิจัยเพื่อเสนอขอรับคําแนะนําจากอาจารยผูควบคุมงานวิจัยและคณะกรรมการรวมเพื่อทําการ

ตรวจสอบความถูกตองแกไขปรับปรุงและจัดพิมพรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยศิลปากร   
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ขั้นตอนการวจิัยเรื่อง  องคประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา 
 

ข้ันตอน  การดําเนินการ  ผลที่ได 
1  การกําหนดกรอบแนวคิดใน

การวิจัย 

   1.1 ศึกษาแนวคิดทฤษฎี

เก่ียวกับโครงสรางและการจัด

องคกร กระบวนการและระบบ

การบริหารสถานศึกษา 

  1.2 กําหนดกรอบแนวคิดวิจัย 

 

 

 

 

1.ศึกษาวิเคราะหจากเอกสารตางๆ  

และฐานขอมูลทางอินเตอรเน็ต  

เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษา ใน

ประเทศกลุมอาเซียนท่ีประสบ

ความสําเร็จในดานการจัด

การศึกษา (document research) 

เพื่อหาตัวแปรใหม ๆ 

2. สรุปเปนกรอบความคิดการวิจัย 

 1.ขอมูลหลักการ แนวคิด ทฤษฎี

และสาระท่ีเก่ียวของกับรูปแบบ

องคประกอบการบริหาร

สถานศึกษา 

2.แนวคิดและขอมูลพื้นฐานสําหรับ

การรางรูปแบบ 

3. ไดกรอบแนวคิดการวิจัย 

                                                                               

2  รางองคประกอบการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

ทศวรรษหนา  ตามรูปแบบ

ความคิด จากขั้นตอนที่ 1  

   2.1  ศึกษาความเปนไปได

ของรางองคประกอบการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

2. 1.1 สังเคราะหและวิเคราะห

ขอมูลที่ไดจาก 

    1)  การสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ

การศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการ 

และผูมีประสบการณ 

    2) การสัมภาษณผูอํานวยการ

และครูผูปฏิบัติการสอน  ตาม

หลักเกณฑที่ไดกําหนด     

 ไดแนวความคิดองคประกอบการ

บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน

ทศวรรษหนา เพื่อนํามาวิเคราะห

เน้ือหา content analysis) และ

เพื่อหาองคประกอบและตัวบงชี้ 

ดานโครงสรางและกระบวนการ

บริหารสถานศึกษา 

     

 3 จัดทําแบบสอบถามระดับ

ความคิดเห็นโดยหาดัชนีความ

สอดคลองขอคําถามและนําไป

ทดลองใชกับกลุมตัวอยางที่

ไมใชกลุมวิจัยและนําเสนอ

อาจารยที่ปรึกษาเห็นชอบ 

 สอบถามระดับความคิดเห็นและ

ความสามารถในการปฏิบัติไดหรือ

ปฏิบัติไมไดของผูบริหารและครู

ผูปฏิบัติงานสอน  นําผลวิเคราะห

คาองคประกอบ ที่มีคาตามกําหนด 

เพื่อทําการวิเคราะหผลทางสถิติ 

 

 

 

องคประกอบที่ไดจากการวิเคราะห

ผลทางสถิติที่เหมาะสมมาปรับปรุง

เปนองคประกอบการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษ

หนา 

                                                 

4.ไดรางรูปแบบองคประกอบ

การบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานในทศวรรษหนา 

 

 นํารูปแบบองคประกอบท่ีไดให

ผูทรงคุณวุฒิในขอ 2.1.1ไดทําการ

พิจารณาความเหมาะสมความ

เปนไปได ความถูกตองและการใช

ประโยชน 

 

 

 

ปรับปรุงองคประกอบการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษ

หนาท่ีไดเพื่อนําเสนอตอ 

คณะกรรมการ ฯ เพื่อพิจารณา

ปรับปรุงความเหมาะสม 

 

 

 

   แผนภูมิที ่2 แสดงข้ันตอนการวิจยั 
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ระเบียบวิธกีารวิจยั 
 เพื่อใหการวิจัยคร้ังนี้เปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย  ผูวิจัยจึงไดกําหนดรายละเอียด

ตาง ๆ  เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยไว ประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยางและขนาด

กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เคร่ืองมือและการสรางเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห

ขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยมีรายละเอียด ดังนี้ 
แผนแบบการวิจัย 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive  research) ที่มีการศึกษากลุม ตัวแปร 

โดยศึกษาจากทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ การสัมภาษณและสอบถามระดับความคิดเห็น การยืนยัน

ความคิดเห็นที่มีตอองคประกอบขององคประกอบการบริหารสถานศึกษาในทศวรรษหนา แบบกลุม

ตัวอยางเดียวศึกษาสภาวการณโดยไมมีการทดลอง (the  one shot,  non-experimental, case  study 

design)  สามารถเขียนแสดงเปนแผนผังได  (diagram)  ดังนี้ 

 

                                                                                       O 

 

                                         R                      X                                       
   

  R   หมายถึง ตัวอยางที่ไดจากการศึกษาโดยการสุม 

  X   หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา 

  O          หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษา                     
 

ประชากร 

 ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้คือ  ใชหนวยประชากรแบงออกเปน  3  กลุม  ดังนี้ 

 1. ผูทรงคุณวุฒิที่ดําเนินการเก็บขอมูลโดยวิธีการสัมภาษณประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ ที่

ผูวิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณแบบเจาะจง  (purposive sampling) โดยมีเกณฑในการคัดเลือกผูให

สัมภาษณที่มีความเชี่ยวชาญดานการปฏิรูปการศึกษา ไดแก ผูดํารงตําแหนงบริหารการศึกษาระดับ

นโยบาย สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ นักวิชาการอนาคตศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษาและครู

ผูปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนประเภทตาง ๆ ไดแก โรงเรียนในกํากับของรัฐ โรงเรียนวัตถุประสงคพิเศษ

และโรงเรียนตนแบบปฏิรูปการเรียนรู จํานวนรวม  24  คน โดยผูวิจัยมีวัตถุประสงคในการนําแนวคิดทีม่า

จากความเชี่ยวชาญและประสบการณที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา นําไปวิเคราะหสังเคราะหผนวกกบั

แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของตามวัตถุประสงคการวิจัย เพื่อสรุปเปนขอกระทงคําถาม 

ในแบบสอบถาม  ดังปรากฏตามตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 ผูทรงคุณวุฒิในการตอบแบบสัมภาษณ  
   

เกณฑการคัดเลือก ผูทรงคุณวุฒ ิ

ผูบริหารการศึกษา 

ระดับนโยบาย 

 

 

1. ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน   

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2. นายประเสริฐ  งามพันธุ 

เลขาธิการสาํนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ดร.สมเกียรติ ชอบผล  รองเลขาธิการสภาการศึกษา 

4. นางอารีรัตน  วัฒนสนิ 

รองเลขาธิการคณะการการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5. ดร.ศรีสมร   พุมสะอาด   

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนานวตกรรมทางการศึกษา 

6. ดร.ชัยพฤกษ  เสรีรักษ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน  

7. ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ ผูอํานวยการสถาบันอนาคตศึกษา 

8. ดร.กมล สุดประเสริฐ   ทีป่รึกษาสํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 
 

ผูอํานวยการ

สถานศึกษาและครู

ผูปฏิบัติงานสอน 

 

โรงเรียนในกาํกับของรัฐ 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

1.ดร.ธงชัย   ชวิปรีชา  ผูอํานวยการ 

2.นายบรรจบ วงศโกมลเชษฐ   หวัหนาฝายอํานวยการ 
โรงเรียนวัตถุประสงคพิเศษ 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทมุธาน ี

3. ดร.ศักด์ิชัย ปญหา ผูอํานวยการ 

4.นายพิษณุ  เดชใด  ครูปฏิบัติงานสอน 
โรงเรียนผูบรหิารตนแบบปฏิรูปการเรียนรู 
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม   

5. นายบัณฑติ  พัดเย็น   ผูอํานวยการ 

6. นางกอบแกว  สวัสดี  ครูปฏิบัติงานสอน 
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  ตารางที่ 4 (ตอ) 
 

เกณฑการคัดเลือก ผูทรงคุณวุฒ ิ

ผูอํานวยการ

สถานศึกษาและครู

ผูปฏิบัติงานสอน 

โรงเรียนไผทอดุมศึกษา    กรุงเทพมหานคร 

7.นางพร้ิมพราย  สุพโปฎก ผูอํานวยการ  

8.นางฐะปะนยี นโิครธานนท  ครูปฏิบัติงานสอน 

โรงเรียนโสตศึกษานครปฐม  จังหวัดนครปฐม 

9.นายพะโยม  ชิณวงศ   ผูอํานวยการ  

10.นางสาวอุณาวรรณ  มัน่ใจ ครูปฏิบัติงานสอน 

โรงเรียนพรานลีวัชระ  จังหวดัสมุทรปราการ 

11.นายณัฐวฒุิ สังสิลลา  ผูอํานวยการ 

12.นางมณเฑยีร  นารถอุดม  ครูปฏิบัติงานสอน 

โรงเรียนวัดปรังกาสี  จงัหวัดกาญจนบุรี 

13.นายสมัย  สุขศรี  ผูอํานวยการ 

14.นายโสภณ  เรืองบุญ ครูปฏิบัติงานสอน 

โรงเรียนวัดเทยีนถวาย  จังหวัดปทุมธาน ี

15.นายสิงโต  แกวกัลยา  ผูอํานวยการ 

16.นางสมพร  สุวรรณรักษ  ครูปฏิบัติงานสอน 

 
 2. ประชากร ในการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ไดแก ประชากรที่ตอบแบบสอบถามใน

การวิจัยคร้ังนี้ ไดแก โรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  จํานวน 32,186 

โรงเรียน ในแตละจังหวัด ซึ่งแบงโรงเรียนออกเปน 3 ขนาด ไดแก โรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ ทั้งระดับ

ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยกําหนดอัตราสวนเปน 6 ตอ 6 โรงเรียน คือ โรงเรียนในเมือง              

6 โรงเรียนและนอกเมือง 6 โรงเรียน รวมเปน 12 โรงเรียนในหนึ่งจังหวัด รายละเอียดดังนี้  โรงเรียน

ระดับประถมศึกษาขนาดใหญ จํานวนนักเรียน  901 คนข้ึนไป ขนาดกลางจํานวนนักเรียน 301 - 900 คน 

และขนาดเล็กไมเกิน 300 คน สวนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญจํานวนนักเรียน 1,501 คนข้ึนไป     

ขนาดกลางจํานวนนักเรียน 701-1,500 คน และขนาดเล็กจํานวนนักเรียนไมเกิน 700 คน  

 3. กลุมตัวอยาง ผูทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณเพื่อตรวจสอบยืนยันองคประกอบการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา โดยวิธีอางอิงผูทรงคุณวุฒิ (connoisseurship model) ผูวิจัย

เลือกกลุมตัวอยาง จํานวน 15 ทาน แบบเจาะจง โดยมีเกณฑการคัดเลือกผูที่มีความเชี่ยวชาญดานการ

ปฏิรูปการศึกษาประกอบดวยผูบริหารการศึกษาระดับนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ ผูเช่ียวชาญดาน
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การบริหารการศึกษา นักวิชาการอนาคตศึกษา จํานวน  6  คนผูอํานวยการสถานศึกษาและครู

ผูปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนประเภทตาง ๆ ไดแก โรงเรียนวัตถุประสงคพิเศษและโรงเรียนตนแบบปฏิรูป

การเรียนรู จํานวน  9 คน   ดังรายละเอียดตารางที่ 5 
 

ตารางที่ 5 ผูทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยนัความเปนไปไดและความเหมาะสม องคประกอบการบริหาร    

                สถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในทศวรรษหนา 

 

เกณฑการคัดเลือก ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณารูปแบบ 

ผูบริหารการศึกษา 

ระดับวางนโยบาย 

 

 

1. ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2. นายประเสริฐ  งามพันธุ 

เลขาธิการสาํนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ดร.สมเกียรติ ชอบผล   

รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.ดร.ชัยพฤกษ  เสรีรักษ  

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  

5.ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ ผูอํานวยการสถาบันอนาคตศึกษา 

6.ดร.กมล สุดประเสริฐ  ที่ปรึกษาสํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 

ผูอํานวยการ

สถานศึกษา 

และครูผูปฏิบัติงานสอน 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัตถุประสงคพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  

7. ดร.ศักด์ิชัย ปญหา ผูอํานวยการสถานศึกษา 

8.นายพิษณุ  เดชใด  ครูปฏิบัติงานสอน 
โรงเรียนผูบรหิารตนแบบปฏิรูปการเรียนรู 
 โรงเรียนพรานีลวัชระ  จงัหวัดสมุทรปราการ 

9.นายณัฐวุฒ ิสังสิลลา  ผูอํานวยการสถานศึกษา 

10.นางมณเฑยีร  นารถอุดม  ครูปฏิบัติงานสอน 

โรงเรียนวัดปรังกาสี  จงัหวัดกาญจนบุรี 

11.นายสมัย  สุขศรี  ผูอํานวยการสถานศึกษา 

12.นายโสภณ  เรืองบุญ ครูปฏิบัติงานสอน 
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 ตารางที่ 5 (ตอ) 
 

เกณฑการคัดเลือก ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณารูปแบบ 

ผูอํานวยการสถานศึกษา 

และครูผูปฏิบัติงานสอน 

โรงเรียนวัดเทยีนถวาย  จังหวัดปทุมธาน ี

13.นายสิงโต  แกวกัลยา  ผูอํานวยการสถานศึกษา 

14.นางสมพร  สุวรรณรักษ  ครูปฏิบัติงานสอน 

โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร เขต 1 

15.นายบัณฑติ  พัดเย็น  ผูอํานวยการสถานศึกษา 

 

 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จํานวนโรงเรียน 32,186 โรงเรียน ในแตละ

จังหวัด ซึ่งแบงโรงเรียนออกเปน 3 ขนาด ไดแกโรงเรียนขนาดเล็ก กลาง ใหญ ทั้งระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา  โดยกําหนดอัตราสวนเปน 6 ตอ 6 โรงเรียน  คือ  โรงเรียนในเมือง 6 โรงเรียนและนอกเมือง 

6 โรงเรียน  รวมเปน 12  โรงเรียนในหนึ่งจังหวัด รายละเอียดดังนี้  โรงเรียนระดับประถมศึกษาขนาดใหญ 

จํานวนนักเรียน  901 คนข้ึนไป ขนาดกลางจํานวนนักเรียน 301-900 คน และขนาดเล็กไมเกิน 300 คน 

สวนระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญจํานวนนักเรียน 1,501 คนข้ึนไป  ขนาดกลางจํานวนนักเรียน          

701 - 1,500 คน และขนาดเล็กจํานวนนักเรียนไมเกิน 700 คน  

  โดยเลือกกลุมตัวอยางจากหนวยงานดังกลาว ผูวิจัยไดทําการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง

จากการเปดตารางของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ที่ระดับความเช่ือมั่นรอยละ 95 ไดขนาดกลุม

ตัวอยางจํานวน 396 หนวย สวนวิธีการไดมาซึ่งกลุมตัวอยาง ผูวิจัยทําการสุมตัวอยางโดยวิธีการสุมแบบ

หลายข้ันตอน (multi – stage stratified random sampling) และทําการสุมตัวอยางจากเขตตรวจ

ราชการจาก 75 จังหวัดทั่วประเทศและกรุงเทพมหานคร โดยแบงออกเปน 5 ภาค คือ ภาคกลาง 

ภาคเหนือ ภาคตะวันออก   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคใต  
  

ผูใหขอมูล 
ผูใหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวย  ผูอํานวยการสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติการสอน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 396 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 คน รวมผูตอบ

แบบสอบถาม 792 คน  
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ตารางที่ 6 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางผูใหขอมูลแบงตามภาคภูมิศาสตร  
 

ประชากร กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูล 
ภาค 

จังหวัด โรงเรียน จังหวัด โรงเรียน ผูอํานวยการ ครูปฏิบัติการ 

ภาคเหนือ 17 7,432 8 96 96 96 

ภาคกลาง 17 4,385 8 96 96 96 

ภาคตะวันออก 9 2,146 3 36 36 36 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 19 13,719 8 96 96 96 

ภาคใต 14 4,504 6 72 72 72 

รวม 76 32,186 33 396 396 396 
  

ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงานนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

[Online],  accessed 30 November, 2007. Available from http:// 210.1.20.11/doc/web-doc/ 

download/sch50/ count_sch.htm  
 

ตัวแปรที่ศึกษา 
     ตัวแปรที่ศึกษาวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรศึกษามีรายละเอียดดังนี้ 

     1. ตัวแปรพื้นฐาน  เปนตัวแปรที่ เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  

(personal data) ไดแกการดํารงตําแหนง ระดับการศึกษา ประสบการณในการดํารงตําแหนง             

และขอมูลสวนประกอบ (environment data) ไดแก สังกัดในระดับประถมหรือระดับมัธยม เปนโรงเรียน

ในเมืองหรือโรงเรียนนอกเมือง โรงเรียนขนาด เล็ก กลาง ใหญ  

                2. ตัวแปรศึกษา ประกอบดวย ตัวแปรที่เกี่ยวของกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษา ใน

ดานโครงสรางการจัดองคกรและกระบวนการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและผลที่ไดสรุปจากการ

วิเคราะหสังเคราะหเอกสารและแนวคิดของผูทรงคุณวุฒ ิซึ่งประกอบดวยองคประกอบตอไปนี้  

  องคประกอบที่  1 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารการจัดองคกร 

  องคประกอบที่  2 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานวิชาการ 

  องคประกอบที่  3 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคลากร 

  องคประกอบที่  4 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานงบประมาณ 

  องคประกอบที่  5 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานกํากับติดตาม 
 

 เพื่อความเขาใจเกี่ยวกับความหมายของตัวแปรที่เกี่ยวของในการวิจัยคร้ังนี้ ซึ่งผูวิจัยไดมา

จากการศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของและผลสรุปจากบทสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิ โดยเปน

คําศัพทที่เกี่ยวของกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนี้ 
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รูปแบบการบริหาร หมายถึง ลักษณะของการจัดโครงสรางและกระบวนการบริหารตามหนาที่และ

ภารกิจของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผูบริหาร หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ครูผูปฎิบัติการสอน หมายถึง ครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สถาน ศึกษา  หมายถึ ง  สถาน ศึกษาของ รั ฐที่ จั ด กา ร ศึกษา ข้ันพื้ น ฐานและอยู ใ น สั ง กั ด                      

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542   

การศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง การศึกษากอนระดับอุดมศึกษาไดแกการศึกษาระดับประถมศึกษา        

ปที่ 1 ถึง ระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 รวม 12 ป 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง คณะกรรมการที่โรงเรียนไดคัดเลือกจากตัวแทน 

ผูปกครองและชุมชน ครู ผูแทนองคกรสวนทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกาและผูบริหารโรงเรียน  โดย

ไดรับการแตงต้ังตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2543 เพื่อทําหนาที่กํากับสงเสริมสนับสนุน

กิจกรรมของสถานศึกษา 

สถานศึกษานิติบุคคล  หมายถึง การบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  ที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหโรงเรียนมีอิสระ คลองตัว สะดวกรวดเร็วในการ

บริหารจัดการ 

สถานศึกษาเปนฐาน (School Based Management : SBM) หมายถึง รูปแบบการบริหารจัดการที่เนน

การกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและชุมชน 

รวมกันบริหารใหเปนไปตามความตองการของนักเรียน ผูปกครองและชุมชนมากที่สุด 

การกระจายอํานาจ หมายถึง การกระจายอํานาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  

ที่กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ  กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษา 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่ 

สถานศึกษา  โดยตรง 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคา 

เกิดผลสัมฤทธ์ิกับกิจการของรัฐ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ไมจําเปน เพื่อสนองตอบตอความตองการ

ของประชาชน 

การมีสวนรวม  หมายถึง การที่ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของมีบทบาทในการพิจารณา

ตัดสินปญหาและรวมกันรับผิดชอบในการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เชนการมีสวนรวม

พิจารณาใหความคิดเห็นการระดมทรัพยากรการใชแรงงานการออกวัสดุอุปกรณ  ฯลฯ 

Stakeholder หมายถึง ผูมีสวนไดรับประโยชนในการจัดการศึกษา ครู ผูปกครอง นักเรียนและชุมชน  

ทศวรรษหนา หมายถึง ระยะเวลา 10 ป  
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เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 เคร่ืองมือในการวิจัยคร้ังนี้ที่ ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเคร่ืองมือสําหรับเก็บรวบรวมขอมูลมี 

จํานวน 3 ฉบับ คือ 

ฉบับที่ 1 เปนแบบสัมภาษณที่ไมมีโครงสราง (unstructured Interview) เพื่อสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิดานความคิดเห็นเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารสถานศึกษาในทศวรรษหนา 

  ฉบับที่   2  เปนแบบสอบถาม (questionnaires) แบงออกเปน 2 ตอน 

             ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ระดับ

การศึกษา ตําแหนงหนาที่และประสบการณในการทํางาน  โดยแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ 

(checklist)  

  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อวัดระดับความคิดเห็น (rating scale) และแบบ

ตรวจสอบรายการ (check list) เพื่อสอบถามระดับความสามารถในดานการปฏิบัติไดและไมได ดาน

โครงสรางและกระบวนการบริหารสถานศึกษา ใน 5 องคประกอบ ไดแก  

 องคประกอบที่  1 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารการจัดองคกร 

 องคประกอบที่  2 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานวิชาการ 

 องคประกอบที่  3 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคลากร 

 องคประกอบที่  4 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานงบประมาณ 

 องคประกอบที่  5 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานกํากับติดตาม  

 แบบสอบถามในตอนที่ 2 มีลักษณะเปนแบบจัดอันดับคุณภาพ 5 ระดับ แบบมาตราสวน

ประมาณคา ของลิเคิรท (likert scale)1  โดยผูวิจัยกําหนดระดับคาคะแนนของชวงน้ําหนักเปน 5 ระดับ

ซึ่งมีความหมายดังนี้ 

 ระดับที่ 1 หมายถึง มีความคิดเห็นดานองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน      

ในทศวรรษหนา มีคาน้ําหนักเทากับ  1 คะแนน 

                 ระดับที่ 2 หมายถึง มีความคิดเห็นดานองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน      

ในทศวรรษหนา มีคาน้ําหนักเทากับ  2 คะแนน 

                 ระดับที่ 3 หมายถึง มีความคิดเห็นดานองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน      

ในทศวรรษหนา มีคาน้ําหนักเทากับ  3 คะแนน 

                 ระดับที่ 4 หมายถึง มีความคิดเห็นดานองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน      

ในทศวรรษหนา มีคาน้ําหนักเทากับ  4 คะแนน 

                                                           

 1Rensis Likert, อางถงึในพวงรัตน  ทวีรัตน, วธิีวิจยัทางพฤติกรรมศาสตร (กรุงเทพฯ  :    

ฟร้ิงเกอรปร้ิน แอนดมีเดีย จาํกัด, 2536), 114 - 115. 
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                 ระดับที่ 5 หมายถึง มีความคิดเห็นดานองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน      

ในทศวรรษหนา มีคาน้ําหนักเทากับ  5 คะแนน 

   ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปด (open  ended) ใหผูตอบแบบสอบถามได

ใหขอเสนอแนะเพิ่มเติมอ่ืน ๆ 

  ฉบับที่ 3 แบบสอบถามเพื่อพิจารณาตรวจสอบยืนยันองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานในทศวรรษหนา โดยวิธีอางอิงผูทรงคุณวุฒิ (connoisseurship model) ประกอบดวย 2 ข้ันตอน 

คือ          

         ตอนที่ 1 แบบตรวจสอบรายการ (checklist) เพื่อหาคาความถี่และคารอยละของ

ความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิที่มีตอองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ดาน

ความเหมาะสม เปนไปได ถูกตองและสามารถนําไปใชไดจริง 

                       ตอนที่ 2 แบบสอบถามแบบปลายเปด (open ended) เพื่อสอบถามความคิดเหน็

และขอเสนอแนะอ่ืน ๆ  เพิ่มเติมและขอพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอองคประกอบการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา                        
 

การสรางเครื่องมือ 
                เพื่อใหการดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้สามารถวัดไดตรงกับกรอบแนวคิดของการวิจัยและบรรลุ

วัตถุประสงคที่วางไว ผูวิจัยไดกําหนดข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือตามข้ันตอนการสรางเคร่ืองมือตาม

ข้ันตอนตอไปนี้         

     ข้ันที่  1  ศึกษาวิเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับหลักการ    แนวคิด

ทฤษฎีดานการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ทั้งในและตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศ

ที่ประสบความสําเร็จในการจัดการศึกษาในแถบเอเชีย ไดแก ประเทศเกาหลี ญ่ีปุน สิงคโปร  โดย

สังเคราะหเนื้อหา (content synthesis) เพื่อใหไดกรอบความคิดรูปแบบของโครงสรางและกระบวนการ

บริหารงานของ เฮนร่ี มินทซเบิรก (Henry Mintzberg)  ดานการจัดโครงสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล เพื่อใหไดองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เหมาะสมกับบริบทประเทศ

ไทยและเปนไปไดในอนาคต  ภายใตการแนะนําของอาจารยที่ปรึกษา เพื่อนําไปสัมภาษณความคิดเห็น

จากผูทรงคุณวุฒิ โดยการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) ดวยเทคนิคการ

สัมภาษณแบบปฏิสัมพันธ (interactive interview) จากผูทรงคุณวุฒิจํานวน 24 คน ซึ่งเปนผูดํารง

ตําแหนงบริหารการศึกษาระดับสูงในกระทรวงศึกษาธิการ นักวิชาการอนาคตศึกษา ผูอํานวยการและครู

ผูปฏิบัติการสอน ในโรงเรียนกํากับของรัฐ โรงเรียนวัตถุประสงคพิเศษและโรงเรียนผูบริหารตนแบบปฏิรูป

การเรียนรู   

   ข้ันที่  2  ศึกษาวิเคราะหความเปนไปไดของรูปแบบของการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน

ข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดดําเนินการนําขอสรุปที่ไดจากการสังเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฎีและความคิดเห็น
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ของผูทรงคุณวุฒิ  โดยพิจารณารูปแบบที่พึงประสงค (Optimistic Realistic : OR) และที่เปนไปไดมาก

ที่สุด (Most  Probable : MP) นํามาวิเคราะหเนื้อหา (content  analysis) กําหนดเปนกรอบแนวคิดตัว

แปรทฤษฎีและตัวแปรการวิจัย เพื่อสรางแบบสอบถามวัดระดับความคิดเห็นของลิเคิรท (Likert) โดยการ

นําตัวแปรความคิดจากการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณ มาสรางเปนขอกระทงคําถามตามกรอบ

แนวคิดของการวิจัย  เพื่อวัดระดับความคิดเห็น ดานองคประกอบโครงสรางและกระบวนการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา แบบสอบถามในคร้ังนี้ใชแบบสอบถาม (questionnaires)  

               ข้ันที่ 3 นําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 ทาน ซึ่งประกอบดวยผูบริหารการศึกษา 

นักวิชาการและผูทรงคุณวุฒิดานการใชภาษาและดานการวัดและประเมินผล ทําการพิจารณาตรวจสอบ

แกไขความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) วิเคราะหดัชนีความสอดคลองรายขอ IOC (item-

objective congruence) เพื่อปรับปรุงเคร่ืองมือกอนนําไปทดลองใช  (try out)  โดยนําแบบสอบถามท่ีได

ไปทดลองใชกับผูอํานวยการสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติการสอน ในโรงเรียนสังกัดคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน  ทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จํานวน 

32 คน จาก 16 โรงเรียน นําแบบสอบถามกลับคืนมาวิเคราะหหาคุณภาพโดยหาคาความเชื่อมั่น 

(reliability)  โดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา(α - coefficient) ของครอนบาค 2  (Cronbach) นําผลการ

วิเคราะหมาประกอบการพิจารณา  เพื่อจัดทําแบบสอบถามฉบับสมบูรณและพบวาแบบสอบถามมี    

คาความเช่ือมั่น  ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
2L J. Cronbach, Coefficient alpha and the internal structure of tests. Psychometrika, 

(New York : Harper & Row Publishers, 1951), 297 - 334. 
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ตารางที่ 7 คาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม  
 

แบบสอบถาม คาความเชื่อมัน่  (Reliability) 

1.ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารการจัดองคกร .976 

2.ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารวชิาการ .972 

3.ดานโครงสรางและกระบวนการบุคคลากร .956 

4.ดานโครงสรางและกระบวนการงานงบประมาณ .940 

5.ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารกาํกับติดตาม .960 

    รวมทัง้ฉบับ .993 

  

      ข้ันที่  4 การตรวจสอบและยืนยันรูปแบบที่เหมาะสมโดยวิธีอางอิงผูทรงคุณวุฒิ ในข้ันตอนนี้  

ผูวิจัยไดนํารางรูปแบบที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) 5 องคประกอบหลัก  

จํานวน 66 ขอ (ตัวแปร) ใหผูทรงคุณวุฒิ 15 คน ตรวจสอบโดยใชแบบสัมภาษณความคิดเห็น  โดย

แบงเปน 2 ตอนคือ ตอนที่ 1 แบบตรวจสอบรายการ (checklist) เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ความเหมาะสมถูกตองและความเปนไปได รวมทั้งประโยชนในการนําไปใชและตอนที่ 2  เปน

แบบสอบถามแบบปลายเปด (open ended) เพื่อใหไดขอวิพากษ วิจารณอ่ืน ๆ นํามาสรุปและปรับปรุง

เปนองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ตอไป 
 

การเก็บรวบรวมขอมูล 
    การเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลโดยดําเนินการตามข้ันตอนตอไปนี้ 

 1.ผูวิจัยทําหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวัง      

สนามจันทน ไปยังผูอํานวยการสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติงานสอน ในสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่เปนหนวยวิเคราะห  เพื่อขอความรวมมือในการเก็บขอมูล 

 2. ผูวิจัยสงแบบสอบถาม ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับ จํานวน 396 โรงเรียน โรงเรียนละ 

2 ฉบับ รวม 792 ฉบับ โดยผูวิจัยขอความรวมมือสงกลับทางไปรษณีย ผูวิจัยไดรับแบบสอบถามกลับคืน 

จํานวน 352 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 88.88 นํามาตรวจความสมบูรณของแบบสอบถาม เพื่อทําการ

วิเคราะหขอมูลในข้ันตอนตอไป     
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การวิเคราะหขอมูล 
      ในการวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ มีดังนี้ 

      1. การวิเคราะหขอมูลจากแบบสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ ใชการวิเคราะหขอมูลดวยคาความถี่

(frequency) และคารอยละ (percentage) และฐานนิยม (mode)  

      2. การวิเคราะหสถานภาพผูตอบแบบสอบถามในตอนที่ 1  คํานวณหาคาทางสถิติโดย

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS โดยใชคาสถิติคาความถี่ (frequency) และรอยละ (percentage)                  

     3. การวิเคราะหคาระดับความเห็นของผูตอบแบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา 5 

ระดับ โดยหาคารอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (Χ ) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

นําคาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดตรวจสอบมาเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best) 3 ดังนี้                   

                      คาเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง มีความคิดเห็นดานองคประกอบการบริหารสถานศึกษา    

ข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ในระดับนอยที่สุด 

                      คาเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง มีความคิดเห็นดานองคประกอบการบริหารสถานศึกษา    

ข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ในระดับนอย 

                      คาเฉลี่ย 2.50-3.49 หมายถึง มีความคิดเห็นดานองคประกอบการบริหารสถานศึกษา    

ข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ในระดับปานกลาง 

                      คาเฉลี่ย 3.50-4.49 หมายถึง มีความคิดเห็นดานองคประกอบการบริหารสถานศึกษา    

ข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ในระดับมาก 

                      คาเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง มีความคิดเห็นดานองคประกอบการบริหารสถานศึกษา    

ข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ในระดับมากที่สุด 

      4. การวิเคราะหความสามารถในการปฏิบัติงานโดยใชการตรวจสอบรายการ (checklist) 

วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ (percentage) สวนขอมูลที่ไดจากคําถามแบบปลายเปด เกี่ยวกับ

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ ตอรูปแบบของการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ใชการวิเคราะห

เนื้อหา (content analysis) 

                 5. วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (second order confirmatory factor 

analysis) โดยใช โปรแกรมลิสเรล  (LISREL) แบบวิธีการประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีการ             

แมกซิมั่มไลลีฮูดสูงสุด (maximum likelihood : ML) และประเมินความถูกตองของโมเดลและตรวจสอบ

ความกลมกลืนระหวางขอมูลเชิงประจักษกับโมเดล 

                                                           
3Best, John W  Research in Education, 2 nd. ed (New Jersey : Pranseith Hall  

Inc.,Englewood Cliff,1970),  204 - 208. 
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 6. การวิเคราะห เพื่อตรวจสอบยืนยันความเหมาะสมของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานในทศวรรษหนา ดวยการวิเคราะหคาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คาฐานนิยม 

(mode) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ทั้ง 5 ดาน ไดแก ดานโครงสรางและกระบวนการ

จัดองคกร ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานวิชาการ ดานโครงสรางและกระบวนการ

บริหารงานบุคลากร ดานโครงสรางและกระบวนการการบริหารงานงบประมาณ ดานโครงสรางและ

กระบวนการการบริหารกํากับติดตาม     
สถิติที่ใชในการวิจยั 
 วิเคราะหสถิติเบ้ืองตนเพื่อใหรูลักษณะตาง ๆ ของกลุมตัวอยางรวมทั้งสภาพของตัวแปร    

โดยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS ประกอบดวยการหาคาความถี่ (frequency) คารอยละ(percentage)                  

คาเฉลี่ย (Χ ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation : S.D.) และคาสัมประสิทธิ์การกระจาย 

(coefficient variance : C.V.) การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) และการวิเคราะหองคประกอบ

การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา  

 ใชการโปรแกรมลิสเรล (LISREL) ในการวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) และวิธกีาร

ประมาณคาพารามิเตอรดวยวิธีการแมกซิมั่มไลลีฮูดสูงสุด (maximum likelihood : ML) โดยคัด

เฉพาะตัวบงช้ีที่มีนัยสําคัญโดยพิจารณาจากคา t ที่มีนัยสําคัญที่ระดับ  และประเมินความถูกตองของ

โมเดลและตรวจสอบความกลมกลืนระหวางขอมูลเชิงประจักษกับโมเดล4 รวมทั้งพิจารณาคาสถิติตาง ๆ 

ไดแก ความความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน (standard errors of estimates) และคาสถิติวัดระดับ     

ความกลมกลืน  โดยการพิจารณาคาสถิติและดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (goodness of fit 

measures) มีดังนี้   

การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางของโมเดลลิสเรล เปนการตรวจสอบความกลมกลืน

ระหวางโมเดลที่เปนสมมติฐานกับขอมูลเชิงประจักษ  โดยพิจารณาจากคาสถิติและดัชนีวัดความ

สอดคลองกลมกลืน ตอไปนี้ 

1. คาสถิติไค-สแควร (chi-square : χ2) เปนคาสถิติที่ใชทดสอบสมมติฐานทางสถิติวา

ฟงกชั่นความกลมกลืนมีคาเปนศูนย การคํานวณคาไค-สแควร คํานวณจากผลคูณขององศาอิสระกับ  

คาของฟงกชันความกลมกลืน ถาคาสถิติไค-สแควรมีคาสูงมากแสดงวา ฟงกชั่น ความกลมกลืนแตกตาง

จากศูนยอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวาโมเดลไมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ โดยวิธีการ

ตีความ พิจารณาดูจากคาสถิติไค-สแควร ถามีคาตํ่ามากหรือยิ่งมีคาใกลศูนยมากเทาใด แสดงวาโมเดล

นั้นสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ  

                                                           
4Jöreskog and Sörbom, อางถงึใน นงลักษณ วิรัชชัย, สถิติวิเคราะหสําหรับการวิจยั,    

พิมพคร้ังที ่3 (กรุงเทพมหานคร : จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย, 2545), 221. 
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             2. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน  (goodness of fit index: GFI)  ในการวิเคราะหโมเดลดวย

โปรแกรมลิสเรล  ถาคาไค-สแควรมีคาสูงมากเม่ือเทียบกับองศาอิสระควรปรับโมเดลใหม  ถาผลการ

วิเคราะหที่ไดใหม  คาไค-สแควรมีคาลดลงมากกวาคาแรก  แสดงวาโมเดลมีความสอดคลองกับ     

ขอมูลเชิงประจักษมากข้ึน  แสดงวา ดัชนี GFI  เปนอัตราสวนของผลตางระหวางคาฟงกชัน            

ความกลมกลืนจากโมเดลกอนปรับและหลังปรับกับฟงกชันความกลมกลืนกอนปรับโมเดล  ดัชน ี GFI  มี

คาอยูระหวาง 0 ถึง 1  โดยถาคา GFI  มีคาเขาใกล 1 แสดงวาโมเดลมีความกลมกลืนกับขอมูลเชิง

ประจักษ  คือ  มีคามากกวา 0.93  

3. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjusted Goodness of Fit Index : AGFI) 

เมื่อนําดัชนี GFI มาปรับแกโดยคํานึงถึงขนาดขององศาอิสระ ซึ่งรวมทั้งจํานวนตัวแปรและขนาดของ

กลุมตัวอยาง จะไดคาดัชนี AGFI โดยแปลผลเหมือนกับคา GFI                           

4. ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนเหลือ (root mean squared residual : RMR) 

เปนดัชนีที่บอกขนาดของสวนที่เหลือโดยเฉล่ียจากการเปรียบเทียบระดับความกลมกลืนของโมเดลสอง

โมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ โดยที่คาดัชนี RMR มีคาเขาใกลศูนย แสดงวาโมเดลมีความกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษ คือมีคานอยกวา 0.064  
 

สรุป 

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค เพื่อทราบองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน

ทศวรรษหนา ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารจัดการ โดยกลุมตัวอยางที่เปนหนวยการวิเคราะห 

ไดแก สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมีผูอํานวยการสถานศึกษา

และครูปฏิบัติการสอนจาก 396 โรงเรียน จํานวน 792 คน เปนผูตอบแบบสอบถาม ผูวิจัยเลือกสุมกลุม

ตัวอยางโดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายข้ัน (multi-stage stratified random sampling)5 สุมจังหวัด

จากเขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 19 เขตและเขตตรวจการราชการสวนกลางกรุงเทพมหานคร

อีก 1 เขต  รวมเปน  20 เขตทั่วประเทศ  ในแตละจังหวัดแบงโรงเรียนออกเปน 3 ขนาด ไดแกโรงเรียน

ขนาดเล็ก กลาง ใหญ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา  กําหนดอัตราสวนเปน 6 ตอ 6 โรงเรียน  

คือเลือกสุมโรงเรียนในเมือง 6 โรงเรียนและนอกเมือง 6 โรงเรียน  รวมเปน 12  โรงเรียนในหนึ่งจังหวัด 

จากจํานวน 33 จังหวัดไดกลุมตัวอยางรวมทั้งส้ิน 396 โรงเรียน จากระดับความเช่ือมั่นที่รอยละ 95 จาก

ตารางทาโร ยามาเน6 (Taro Yamane) เคร่ืองมือที่ใชเก็บรวบรวมขอมูลในคร้ังนี้ เปนขอกระทงคําถามใน

                                                           
5พวงรัตน  ทวีรัตน, วิธวีิจัยทางพฤติกรรมศาสตรและสังคมศาสตร  (กรุงเทพฯ :  

ฟร้ิงเกอรปร้ิน แอนดมีเดีย จาํกัด, 2536), 95.  

 6เร่ืองเดียวกนั, 296. 
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แบบสอบถามที่สรางข้ึน โดยการวิเคราะหและสังเคราะหขอมูลจากแนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่

เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศผนวกกับบทสัมภาษณแบบไมมีโครงสรางที่ไดจากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 

24 คน ซึ่งเปนผูบริหารการศึกษาระดับนโยบายในกระทรวงศึกษาธิการ นักวิชาการอนาคตศึกษา 

ผูอํานวยการและครูผูปฏิบัติการสอนในโรงเรียนวัตถุประสงคพิเศษ โรงเรียนในกํากับของรัฐ และโรงเรียน

ตนแบบปฏิรูปการเรียนรู ผูวิจัยดําเนินการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม ผูอํานวยการสถานศึกษาและ

ครูปฏิบัติการสอน นําขอมูลที่ไดวิเคราะหผลทางสถิติ  โดยการหาคาคาความถี่ คารอยละ คาเฉล่ีย (Χ ) 

และคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) และการวิเคราะห

องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง  (second order confirmatory factor analysis) โดยใชโปรแกรม 

LISREL เพื่อยืนยันการสกัดองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา นํารูปแบบที่

ไดกลับไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน (connoisseurship method) เพื่อยืนยันองคประกอบการ

บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ที่ใหสัมภาษณ  โดยผูวิจัยใชแบบตรวจสอบรายการ 

(checklist) จํานวน 1 ฉบับ ประกอบดวย 2 ตอนคือ ตอนท่ี 1 เปนแบบตรวจสอบรายการเพื่อพิจารณา

ดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตองและการใชประโยชน เพื่อพิจารณาตรวจสอบและ

ยืนยันความเหมาะสมในองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา  ตอนที่ 2 

ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ (open  ended) เพิ่มเติม นําผลที่ไดมาวิเคราะหหาคาความถี่ (frequency) คารอยละ 

(percentage) และการวิเคราะหเนื้อหา  (content analysis) เพื่อยืนยันความเหมาะสมในทุก

องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา 
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บทที่  4 
 

การวิเคราะหขอมูล 
 

 การวิเคราะหขอมูลเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยเร่ือง “องคประกอบการ

บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา” หนวยวิเคราะห คือ สถานศึกษาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานในเขตตรวจการศึกษาทั่วประเทศ  ผูใหขอมูลคร้ังนี้เปนผูอํานวยการ

สถานศึกษาและครูปฏิบัติการ จํานวน 792 คน  โดยผูวิจัยสงแบบสอบถามไปที่โรงเรียน จํานวน 396 

โรงเรียน ไดรับแบบสอบถามคืน  352 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 88.88 นําไปวิเคราะหเพื่อยืนยันการสกัด

องคประกอบ (confirmatory factor analysis) ผูวิจัยไดนําขอมูลมาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะห 

โดยใชตารางประกอบคําบรรยาย จําแนกเปน  3  ตอน ดังนี้ 

 ตอนที่ 1 การวเิคราะหและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั 

 ตอนที่ 2 การวเิคราะหความเปนไปไดและความเหมาะสมขององคประกอบ 

 ตอนที่ 3 การวเิคราะหเพื่อตรวจสอบยนืยนัการสรางองคประกอบการบริหารสถานศึกษา           

ข้ันพืน้ฐานในทศวรรษหนา โดยวิธีอางอิงผูทรงคุณวุฒ ิ(connoisseurship model) 
  

ตอนท่ี 1  การวิเคราะหและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดวย  3  ข้ันตอน คือ 

 1.1 การวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีดวยการวิเคราะหเนื้อหา (content 

analysis) และขอคนพบที่เกี่ยวกับการโครงสรางและกระบวนการบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ   

 1.2 การสัมภาษณความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวกับองคประกอบการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา โดยไดวิเคราะหสังเคราะหผลการสัมภาษณความคิดเห็นจาก

ผูทรงคุณวุฒิ ที่ผูวิจัยเลือกวิธีการสัมภาษณแบบเจาะจง  (purposive sampling) โดยมีเกณฑการ

คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ  ไดแก  ผู ดํารงตําแหนงผูบริหารการศึกษาระดับสูงใน

กระทรวงศึกษาธิการ นักวิชาการอนาคตศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติงานสอน  

โรงเรียนในกํากับของรัฐ โรงเรียนวัตถุประสงคพิเศษ โรงเรียนตนแบบปฏิรูปการเรียนรู รวมจํานวน  24 

คน เพื่อสรุปผลการสัมภาษณและแนวคิดทฤษฎีที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารแลวนํามาสรางเปนตัวแปร

ขอคําถามขององคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา 
 1.3 นําผลจากการวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีดวยการวิเคราะหเนื้อหา 

(content analysis) ขอคนพบที่เกี่ยวกับโครงสรางและกระบวนการบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ 
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ผนวกกับผลจากการวิเคราะหสังเคราะหการสัมภาษณความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิที่ผูวิจัยสัมภาษณ

แบบเจาะจง  (purposive sampling) นํามาวิเคราะหรวมกับหลักการและแนวปฏิบัติของรัฐวาดวย

แนวทางดาน การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อนํามากําหนดกรอบแนวคิดการวิจัยเร่ือง องคประกอบการบริหารสถานศึกษา  

ข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา 

ตอนท่ี 2  การวิเคราะหความเปนไปไดและความเหมาะสมขององคประกอบประกอบดวย 3 ข้ันตอน คือ    

การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (confirmatory factor analysis) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง 

ไดแกผูอํานวยการสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติงานสอน หนวยการวิเคราะห ไดแก  สถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยมี 3 ข้ันตอน ดังนี ้

2.1 การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

2.2 วิเคราะหตัวแปร  องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา 

2.3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของปจจัย องคประกอบการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา   

2.4 ผลการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) ขอเสนอแนะของ องคประกอบการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา   

ตอนท่ี 3  การวิเคราะหตรวจสอบยืนยันการสราง องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน

ทศวรรษหนา โดยวิธีอางอิงผูทรงคุณวุฒิ (connoisseurship model) ประกอบดวย  

  3.1 การวิเคราะหคาความถี่และคารอยละของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอ องคประกอบการ 

บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา 

 3.2 การสังเคราะหขอคิดเห็นขอเสนอแนะเพิ่มเติมและขอวิพากษวิจารณของผูทรงคุณวุฒิ

ที่มีตอ องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา 
               

   ตอนท่ี 1 การวิเคราะหและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ประกอบดวย  2  ขั้นตอน คือ 
 1.1 การศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของดังตอไปน้ี 

1.1.1 วิเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฎี และขอคนพบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ  

องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด  ทฤษฎีและงานวิจัยที่

เกี่ยวของ ในเร่ืองการออกแบบโครงสรางขององคกรที่มีประสิทธิภาพ  (Structure in Fives : Designing 

Effective Organization) ของ เฮนร่ี มินทซเบิรก (Henry Mintzberg) โดยมีสวนประกอบหลักขององคกร 

(the fives basic parts of organization)  ซึ่งกําหนดสวนประกอบหลักขององคกรที่เปนพื้นฐานหลักไว   

5  สวน  ดังนี้ 1) สวนแกนการปฏิบัติงาน (the operating core) 2) สวนบริหารสูงสุด (the strategic 

apex) 3) สวนบริหารระดับกลาง  (the middle  line) 4) สวนที่ปรึกษาดานเทคนิค (the techno  

structure)  5) สวนสนับสนุนการปฏิบัติงาน (the supporting  staff)  
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                              1.1.2 วิเคราะหหลักการแนวคิดทฤษฎี และขอคนพบเกี่ยวกับของตางประเทศไดแก 

ประเทศสิงคโปร ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศญ่ีปุน รวมทั้งขอคนพบจากการสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญ เร่ือง องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา 
 

การวิเคราะหองคประกอบแนวคิดการบริหารสถานศึกษาในตางประเทศ 

               ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปรเปนประเทศที่ทุมเทการลงทุนในการจัดระบบการศึกษาและระดับ

ประสิทธิภาพทางการศึกษาในทุกระดับในลักษณะที่พยายามสรางความเปนธรรมและความเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกันทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง เพื่อปองกันปญหาความแตกแยกในสังคมและดวยความ

ปรารถนาใหประเทศสิงคโปรเปนศูนยกลางอุดมศึกษาระดับสากลแหงภาคพื้นเอเชียแปซิฟกภายในป  

พ.ศ.2543 และ ในป พ.ศ.2548 แผนพัฒนาทางการศึกษาของสิงคโปรไดขยายขอบเขตเปาหมายใหกาว

ไกลไปสูการเปน ผูนําแหงเอเชียดานศูนยกลางการศึกษาระดับมาตรฐานโลก (Asia’s premier world-

class education hub) เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาจากตางประเทศไดเขามาศึกษาในสถานศึกษาใน

ประเทศสิงคโปร ต้ังแตระดับประถมศึกษาถึงอุดมศึกษา ซึ่งคาดวาจะมีจํานวนถึง 66,000 คนในป     

พ.ศ.2555 และการยกระดับ มาตรฐานการศึกษาของคนในชาติสูระดับสากล โดยอาศัยแนวทาง

ดําเนินการที่ครอบคลุมและสอดรับตอกัน ไดแก 1) กระบวนการเรียนการสอนควบคูไปกับผลลัพธ

ทางการศึกษาทั้งดานคุณภาพ และสมรรถภาพ (qualities and competencies model) เพื่อใหสามารถ

ตอบสนองตอความสามารถอันหลากหลายของผูเรียนมากยิ่งข้ึน 2) การเนนจิตสํานึกและแรงจูงใจใน

การใฝเรียนรูดวยสัมฤทธิผลหรือความสําเร็จทางการศึกษาของผูเรียนแตละคน 3) การทุมทรัพยากรดาน

เงินทุนทางการศึกษามากข้ึน 4) การเนนการบริหารจัดการแบบรวมศูนย 5) การมีหลักสูตรการเรียนการ

สอนที่เขมขน 6) การเปลี่ยนจากการประเมินจากภายนอกสูการเนนประเมินจากภายในแตละโรงเรียน

และสถาบันการศึกษาดวยความถี่มากข้ึนเพื่อใหสถานศึกษารูจักตนเองมากข้ึน 7) การสงเสริมแรง

สนับสนุนอยางแข็งขันจากครอบครัวของผูเรียน 8) การพัฒนากําลังคนดานบุคลากรทางการสอนโดย

เนนการฝกอบรม เพื่อใหพัฒนาการทางการศึกษากาวไปอยางมั่นคงมากข้ึน 

 ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ไดมีการเปลี่ยนแปลงใหญในดานการศึกษา เร่ิมจากการ

ประกาศใชรัฐธรรมนูญ  ฉบับแรกเม่ือป พ.ศ.2488 ที่กําหนดใหประชาชนทุกคนมีสิทธิ์ไดรับการศึกษา

แบบใหเปลา(free education) ในระดับประถมศึกษาและมีโอกาสเทาเทียมกันที่จะศึกษาตอในระดับสูง

ข้ึน โดยประกาศใชกฎหมายแมบททางการศึกษา (education law) เพื่อกําหนดปรัชญาเปาหมาย 

หลักการและเกณฑมาตรฐานในหารบริหารและการจัดการศึกษาไวอยางชัดเจนซึ่งไดรับความสนใจจาก

ประชาชนเกาหลีใตเปนอยางมาก โดยเฉพาะเร่ืองที่เกี่ยวกับความมีอิสระในการบริหารการศึกษาตาม

หลักการกระจายอํานาจ (educational autonomy) ซึ่งเปนปจจัยหลักของการศึกษาในระบอบ

ประชาธิปไตยและการจัดการศึกษาที่แยกอํานาจการบริหารการศึกษาออกจากอํานาจการบริหารทั่วไป 

เพื่อประกันวาการศึกษาจะไมถูกแทรกแซงโดยอํานาจทางการเมือง (It is aimed at separating 
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educational administration from political influence) กฎหมายแมบทการศึกษาไดกําหนดประเด็นไว

ชัดเจนและไดกําหนดใหเห็นถึงความพยายามในการปรับปรุงการศึกษาหลายประการ ไดแก 1) การ

ปรับปรุงโครงสรางองคกรของระบบโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 2) การสอบเขาระดับมัธยมตนดวย

ขอสอบมาตรฐานระดับชาติ 3) การจัดต้ังมหาวิทยาลัยแหงชาติ  และมหาวิทยาลัยของรัฐบาลทองถิ่น  

4) การจัดทําโครงการปรับปรุงหลักสูตร  5) การยกระดับคุณภาพครู 6) การปรับปรุงอาคารสถานที่

สําหรับการศึกษา 7) การขยายการศึกษาภาคบังคับ 

 ความพยายามดังกลาวสงผลใหอัตราการจบการศึกษาภาคบังคับ (6 ป) ขยายตัวสูงมากถึง

รอยละ  96  และอัตราการจบการศึกษาภาคบังคับ  6  ปก็สูงดวย  แสดงวามีผูจบการศึกษาภาคบังคับ

อยางทั่วถึงแลวอัตราการเรียนตอในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไดสูงข้ึนถึงสามเทาตัวเพิ่มข้ึนอยาง

รวดเร็วและมีผลใหโรงเรียนบางแหงที่มีขนาดใหญเกินไป (oversized schools) หรือมีหองเรียนขนาด

ใหญเกินไป  (over crowded classroom) สงผลถึงการขาดแคลนครูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  ขาดแคลน

อาคารสถานที่และมีการแขงขันกันอยางรุนแรงในการเขาศึกษาตอ ทําใหรัฐบาลตองปฏิรูประบบการ

สอบเขา  จัดทําแผนการปฏิรูปการศึกษาที่เนน  ความเปนประชาธิปไตยมากข้ึน  การบริหารการศึกษาจึง

มุงกระจายอํานาจการศึกษา (decentralize educational administration) และมุงปรับปรุงคุณภาพ

การศึกษา  (improve the quality of education)   

  ประเทศญ่ีปุน มีระบบบริหารและการจัดการการศึกษาเปนรูปแบบการกระจายอํานาจทาง

การศึกษาของประเทศญ่ีปุนมีลักษณะพิเศษคือการที่กระทรวงศึกษาธิการเปนกระทรวงเดียวที่

รับผิดชอบงานดานการศึกษาของชาติ  ต้ังแตระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษารวมทั้งการศึกษาตลอดชีวิต  

โดยรับผิดชอบทั้งในดานนโยบายและแผนงบประมาณ การจัดทําหลักสูตรและอนุมัติแบบเรียน กําหนด

มาตรฐานการศึกษา  มาตรฐานใบประกอบวิชาชีพครูและการกําหนดดูแลใหการจัดการการศึกษา

เปนไปตามกฎหมาย  ในขณะที่การปฏิบัติงานบริหารและจัดการศึกษา เปนบทบาทหนาที่ของ

คณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยมีการกระจายความรับผิดชอบไปยัง

หนวยงานระดับตาง ๆ อยางชัดเจน คือการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและการศึกษา

พิเศษเปนความรับผิดชอบของคณะกรรมการการศึกษาระดับจังหวัด สวนการศึกษาระดับประถมศึกษา

และมัธยมศึกษาตอนตนซ่ึงเปนการศึกษาภาคบังคับ  เปนความรับผิดชอบของคณะกรรมการการศึกษา

ในระดับเทศบาลซึ่งเปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เล็กที่สุดและอยูใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด 

 รัฐบาลกลางของประเทศญ่ีปุนกระจายอํานาจการจัดการศึกษาโดยมีกฎหมายรองรับใหกับ

องคกรปกครองสวนทองถิ่นตามกฎหมายกระจายอํานาจสูทองถิ่น (local autonomy law) และ

กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการเปนผูกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษาใหกับคณะกรรมการ

การสถานศึกษาตามกฎหมาย (law concerning organization and function of local education  

administration) 
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 ในดานการบริหารงานวิชาการกระทรวงศึกษาธิการคุมเขมโดยการกําหนดหลักสูตรและการ

อนุญาตการกําหนดใหใชแบบเรียนแตเปนไปเพื่อควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาและไดมีการ

กระจายอํานาจดานวิชาการในบางสวน  ในดานงบประมาณมีกระทรวงมหาดไทยจัดสรรภาษีอุดหนุน

ทองถิ่น  (local allocation tax)  พรอมทั้งกระจายอํานาจการบริหารงานงบประมาณ โดยใหองคกร

ปกครองส วนทองถิ่ นมี อิ สระในการใช งบประมาณโดยไม จํ ากัดวั ตถุประสงค  ในขณะที่

กระทรวงศึกษาธิการ จัดสรรงบประมาณเงินเดือนครูสําหรับการศึกษาภาคบังคับและรวมรับผิดชอบ

คาใชจายอ่ืน ๆ กับคณะกรรมการการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สวนการบริหารงานบุคคล

กระทรวงศึกษาธิการ กระจายอํานาจการบริหารงานบุคคล  ทั้งเร่ืองใบประกอบวิชาชีพครู  การสรรหา

และคัดเลือก การแตงต้ัง  การพัฒนาวิชาชีพและการใหออกจากงาน  ใหกับคณะกรรมการการศึกษาของ

จังหวัด (prefect ural board of education)  ครูซึ่งรวมทั้งครูโรงเรียนสังกัดเทศบาล ใหเปนบุคลากรของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น  แตตองข้ึนอยูกับคณะกรรมการการศึกษาจังหวัดตามที่กฎหมายกําหนด  

คือ ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความแตกตางจากบุคลากรอ่ืน เพราะถือเปนอาชีพที่ตองใชความรู

ความสามารถเฉพาะทางมีกระบวนการคัดเลือกและฝกอบรมอยางเปนระบบ  จึงจําเปนมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพ  มีรายไดและคาตอบแทนท่ีสูงกวาขาราชการพลเรือนทั่วไป ถึงแมครูจะเปนบุคลากร

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นแตการสรรหา การคัดเลือกและแตงต้ังครู เปนอํานาจหนาที่ของ

คณะกรรมการการศึกษาจังหวัด โดยครูในระดับการศึกษาการศึกษาภาคบังคับไดรับเงินเดือนจาก

งบประมาณที่จัดสรรใหจากงบประมาณของกระทรวงศึกษาธิการและจากงบประมาณที่จังหวัดหามาได

ในสัดสวนครึ่งตอคร่ึง 

 ประเทศญ่ีปุนมีกฎหมายกําหนดใหการจัดการศึกษาเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ

สถานศึกษา (board of education ) ทั้งในระดับจังหวัดและระดับเทศบาลและเพื่อใหการศึกษาปลอด

จากการเมืองกฎหมายจึงไดมีการกําหนดใหหลักประกันวา  คณะกรรมการดังกลาวจะตองไมเปนสมาชิก

พรรคการเมืองเดียวกัน และจํานวนก่ึงหนึ่งของคณะกรรมการสถานศึกษาตองเปนองคคณะบุคคลที่ไม

อยูใตการบริหารของฝายปกครองมีอํานาจในการตัดสินใจโดยอิสระการบริหารและจัดการศึกษาเปน

ภารกิจของกระทรวงศึกษาธิการเทานั้น  สวนการกําหนดใหการบริหารและจัดการศึกษาเปนอํานาจ

หนาที่ของคณะกรรมการการศึกษาของทองถิ่น เปนการจําแนกใหชัดวา การจัดการศึกษาเปนงานพิเศษ  

ที่ตองดําเนินการโดยบุคคลที่มีความเช่ียวชาญเฉพาะดานคณะกรรมการการศึกษา ตองมีความรูความ

สนใจและทุมเทเพื่องานการศึกษาและครูตองมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 
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ตารางที่ 8  รูปแบบโครงสรางระบบการศึกษาของประเทศญ่ีปุน เกาหลีและสิงคโปร 
 

รูปแบบโครงสรางระบบการศกึษาของประเทศญ่ีปุน เกาหลีและสิงคโปร 

รูปแบบการจัด

การศึกษา 

ประเทศญี่ปุน 

 

ประเทศเกาหลี 

 

ประเทศสิงคโปร 

กระทรวงศึกษาธิการ Ministry of Education 

Culture sport science and 

Technology (MEXT) 

Ministry Of Education 

(MOE) 

Ministry Of Education 

(MOE) 

ปปฏิรูปการศึกษา 

 

เดือนธันวาคม ค.ศ. 2004 

มีจุดเนนที่การสงเสริมเพื่อ

การเรียนรูตลอดชีวิต 

 (life long learning) 

 

เ ดือนกุมภาพันธ  ค .ศ .

1995มีจุดเนนกระจาย

อํานาจการจัดการศึกษา

ใหทองถ่ินและการเรียน

โ ด ย ไ ม เ ก็ บ ค า ใ ช จ า ย 

(ภาคบังคับ) 

ค.ศ.2003  มีจุดเนนท่ีการ 

การมุ ง ม่ัน  กลา คิดฝนให

วิ สั ย ทั ศ น เ ป น จ ริ ง  โ ด ย

กําหนด Benchmark การ

จัดการศึกษาไวที่ระดับโลก/

ศูนยกลางแหงปญญา  

วิสัยทัศน 

 

 

 

Japan! rise! again! 

สงเสริมศักยภาพผูเรียนและ

วิชาการพรอมกับเรงพัฒนา

คุณภาพครู ปรับปรุงระบบ

ประมาณเพื่อการศึกษา 

มุ งสร าง สังคมเพื่ อ เปด

กวางตอการเรียนรูอยาง

ตอเนื่องตลอดชีวิต  

(Ed-Utopia) 

 

 

 

 

“shaping our future: 

Thinking Schools, 

Learning Nation" (TSLN) 

1997  โรงเรียนนักคิดชาติ

แหงการเรียนรู มุงสรางคน

ใหสามารถเผชิญกับโลกใน

ศตวรรษท่ี 21 โดยใช

การศึกษาเปนเคร่ืองมือ ใน

การสงเสริมการเรียนรูทั้ง

อาชีพและวิชาการ

เทคโนโลยี 

ระบบการศึกษา 6  3  3  4 6  3  3  4 6   4  2 เลือกเรียนตอสาย

อาชีพหรือมหาวิทยาลัย 
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   ตารางที่   8   (ตอ) 

รูปแบบโครงสรางระบบการศึกษาของประเทศญ่ีปุน เกาหลีและสิงคโปร 
รูปแบบการจัด

การศึกษา 

ประเทศญี่ปุน 

 

ประเทศเกาหลี 

 

ประเทศสิงคโปร 

ดานการจัด

การศึกษา 

 

พื้นฐานระบบการศึกษามา

จากประเทศฝร่ังเศส 

เยอรมัน และอเมริกา ต้ังแต

ยุคสมัยเมจิ (1868 – 1912) 

ญี่ปุนถือวาความสําเร็จของ

ชาติมาจากการจัด

การศึกษาท่ีมีคุณภาพใหกับ

คนในชาติ การศึกษาจึงเปน

เคร่ืองมือในการสราง

รูปแบบสังคมชาติญี่ปุน และ

เปนกลยุทธสําคัญในการ

พัฒนาชาติ 

 

 

 

 

 

พื้นฐานระบบการศึกษา

มาจากประเทศจีน   

western Christian 

missionaries (1910-

1945) แตหลังจากถูก

ครอบครองโดย ประเทศ

ญี่ปุนการพัฒนาศึกษา

ของเกาหลีหยุดชะงักลง

ถึง 35 ป หลังจากน้ันจึง

เรงรีบฟนฟูและพัฒนา

คุณภาพจนถึงปจจุบัน    

 

ใชระบบการศึกษาแบบ        

multi-government agency 

เปรียบเสมือนการศึกษาเปน

ศูนยกลาง (hub) โดยมี

หนวยงานรวมดังนี้*

Singapore Tourism Board 

(STB) - education 

services division 

มีหนาที่สงเสริมการศึกษา

นานาชาติ          

*Singapore Economic 

Development Board 

(EDB )ประชาสัมพันธ

สงเสริมการจัดต้ัง

สถานศึกษานานาชาติใน

ประเทศ International 

*Enterprise Singapore 

(IE)พัฒนาคุณภาพโรงเรียน

เพื่อธุรกิจนานาชาติ 

*SPRING Singapore 

บริหารจัดการคุณภาพ

สถานศึกษาเอกชนใน

ประเทศ                             

* Ministry Of Education 

Singapore (MOE) ดูแล

ควบคุมสถานศึกษาของรัฐ 
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ตารางที่   8   (ตอ) 

รูปแบบโครงสรางระบบการศึกษาของประเทศญ่ีปุน เกาหลีและสิงคโปร 

รูปแบบการจัด

การศึกษา 

ประเทศญี่ปุน 

 

ประเทศเกาหลี 

 

ประเทศสิงคโปร 

ดานโครงสราง Ministry of Education 

Culture sport science and 

Technology (MEXT) 

 

 

prefectoral broad of 

education  

(คณะกรรมการจังหวัด 

วาระ4 ป โดยผูวาแตงต้ัง 

จากการเห็นชอบของสภา

จังหวัด) 

 

 

municipal broad of 

education 

(นายกเทศมนตรีนคร 

แตงต้ัง วาระ 4 ป) 
 

 

รูปแบบการบริหารโรงเรียน 

รูปแบบการบริหารโรงเรียน 

  
 

แบบโรงเรียนเปนฐาน 

 (School Based 

Management) 

 

 

Ministry Of Education  

(MOE) 

 

 

local office of 

educationประกอบดวย 

(เทศบาลนคร 7 แหงและ 

ระดับจังหวัด 9 แหง) 

 

 

superintendent โดยมี  

professional view 

public เปน 

คณะกรรมการที่ปรึกษา 

 

 

รูปแบบการบริหาร

โรงเรียน 

 

  

แบบการกระจายอํานาจ

ใหทองถ่ินตัดสินใจ 

(decentralization) 

 

 

Ministry Of Education 

(MOE) 

(คณะผูตรวจจาก

กระทรวงศึกษาธิการ  ทํา

หนาท่ี เปนผู ประเมิน

ภายนอกดําเนินการใน  

ทุกๆ 4  หรือ 5 ป) 

 

 

board of governors 

 

 

school council 

(สมาชิกมาจากกระทรวง

ศึกษา 13 คน 

 และจากวิทยาลัยตางๆ

จํานวน 20 คน) 

 

 

รูปแบบการบริหารโรงเรียน 

 แบบindependent school 

หมายถึงโรงเรียนมีอิสระใน

การบริหารรวมถึงอิสระใน

การปรับโครงสรางโรงเรียน

ใหมีประสิทธิภาพ 

(autonomy balance 

coherence) 
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 1.1.3 นําผลที่ไดจากการวิเคราะหเอกสารที่เกี่ยวกับแนวคิดทฤษฎีดวยการวิเคราะหเนื้อหา 

(content analysis) ขอคนพบที่เกี่ยวกับโครงสรางและกระบวนการบริหารจัดการองคกรที่มีประสิทธิภาพ 

ผนวกกับผลจากการวิเคราะหสังเคราะหการสัมภาษณความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒิที่ผูวิจัยสัมภาษณ

แบบเจาะจง  (purposive sampling) นํามาวิเคราะหรวมกับหลักการและแนวปฏิบัติของรัฐวาดวย

แนวทาง การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อกําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย เร่ือง องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานในทศวรรษหนา ไดแก การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามกฎหมายไดแกพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม (คร้ังที่ 2) พ.ศ.2545 พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 และการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล พ.ศ.

2546 มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ.2547 มาตรฐานท่ี 2 แนวการจัดการศึกษาจัดการเรียนรูที่มุง

พัฒนาผูเรียนเปนสําคัญและการบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐานและรูปแบบการบริหารสถานศึกษา

ของตางประเทศไดแกประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศญ่ีปุน  รวมทั้ง

แนวคิดทฤษฎีออกแบบโครงสรางขององคกรที่มีประสิทธิภาพ (Structure in Fives : Designing 

Effective Organization)  ของเฮนร่ี มินทซเบอรก (Henry Mintzberg) 

 ผูวิจัยทําการสังเคราะหขอมูลที่ไดมาจากการคนควาทางเอกสารวิชาการ งานวิจัยทั้งใน

ประเทศและตางประเทศ รวมทั้งการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญเร่ืองการบริหาร

การศึกษาและการบริหารสถานศึกษา และไดขอสรุปเกี่ยวกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานในทศวรรษหนา เพื่อนํามาสรางเปนขอคําถามใหแกกลุมตัวอยาง  ดังรายละเอียดในตารางที่ 9 
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ตารางที่  9 ผลสรุปความคิดเห็นจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับองคประกอบ 

              การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา 
 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคัญทีน่ําไปใช 

โครงสรางและกระบวนการ

บริหารจัดการองคกร 

ตามแนวพระราชบัญญัติ

การศึกษา พ.ศ.2542 

 1.   ใหสถานศึกษามีอิสระคลองตัวในการบริหารจัดการ 
 2.  การใหประชาชนมีสวนรวมในรูปคณะกรรมการสถานศึกษา 

   3.  การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาใหทองถิ่นและสถานศึกษา 

      ใหอํานาจครูตัดสินใจในฐานะผูสรางผลผลิต (นักเรียน) 

4.   ผูบริหารมอิีสระในการบริหารบุคคล การบริหารวิชาการหลักสูตร 

      งบประมาณและการกํากับนิเทศติดตามผล 

6.   สถานศึกษาตองกาํหนดภารกิจการบริหารใหชัดเจน 

7.   การบริหารสถานศึกษาเปนฐานคือยทุธศาสตรการปฏิรูป

โครงสราง 

8.   ผูบริหารเปนผูนาํความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา 

9.   การกระจายอํานาจคืออํานาจกระจายภารกิจไปยังบุคคลตาง ๆ 

10. การบริหารเปนกระบวนการทาํงานกับผูอ่ืนเพื่อความสําเร็จ 

11. การบริหารเปนการตัดสินใจโดยใชศาสตรและศิลป 

12. การบริหารคือการวางแผน จัดองคกร ประสานและรายงาน 

13. การกระจายอํานาจจะเกิดประโยชนตอโรงเรียน นักเรียน 

14. คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทตอวัฒนธรรมการบริหาร

สถานศึกษา 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคัญทีน่ําไปใช 

รูปแบบโครงสรางและ

กระบวนการบริหารรูปแบบ

โรงเรียนเปนฐาน 

1.   ควรกระจายอํานาจการมีสวนรวมจัดการศึกษาใหทองถิ่น 

2.   ภาวะผูนาํ สารสนเทศ การจัดองค ทรัพยากร เปนสําคัญ 

3.   การให stakeholder มสีวนรวมในรูปคณะกรรมการฯ 

4.   โครงสรางการบริหารมีลักษณะแนวราบตางจากคําส่ัง 

5.   โรงเรียนตองสรางศรัทธาใหกับผูมีสวนเกีย่วของ 

6.   โรงเรียนมรีะบบประกันคุณภาพใหชุมชนเชื่อถือ 

7.   สถานศึกษาตองกาํหนดภารกิจการบริหาร 4 งานใหชัดเจน 
 

 

 

 

 ตอนท่ี 1  การวิเคราะหและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 
 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคัญทีน่ําไปใช 

รูปแบบโครงสรางและ

กระบวนการบริหารรูปแบบ

โรงเรียนเปนฐาน 

8.   จัดการโรงเรียนทนัสมยัตรวจสอบได พึงพอใจทกุฝาย 

9.   ผูบริหารเปนผูผลักดันและสรางวิสัยทศันรวม 

10. โรงเรียนและชุมชนรวมกันตัดสินใจตามวถิีประชาธปิไตย 

11. หลอมรวมความสามารถประสบการณสรางสรรคงานใหโรงเรียน 

12. บริหารการตัดสินใจบนขอขัดแยงที่ตองใชศาสตรและศิลป 

13. วางนโยบายการพัฒนาตามความตองการของทองถิ่น 

14. การจัดการศึกษาของสวนกลางลาชาและมีขอจํากัด 

15. คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทตอวัฒนธรรมในโรงเรียน 

16. ครูผูสอนและผูปกครองรวมมือกนัพฒันา (school in school) 

17. โรงเรียนตองเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญทีสุ่ดในชุมชน 

18. รัฐจัดระบบการกํากับตรวจสอบมาตรฐานโรงเรียน 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคัญทีน่ําไปใช 

โครงสรางและกระบวนการ 

บริหารสถานศึกษา 

เปนนิติบุคคล 

1. ปจจุบันกฎหมายไมชัดเจนในการใหโรงเรียนเปนนิติบุคคล 

2. ครูผูสอนและผูบริหารตองเปนมืออาชีพ 

3. โรงเรียนตองปฏิบัติตามกรอบงานและทีก่ฎหมายกําหนดให 
4. โครงสรางเปนลักษณะการส่ังการ 
5. รูปแบบของการบริหารโรงเรียนการรับมอบอํานาจ 

6. โรงเรียนเปนนติิบุคคลสามารถทํานิติกรรมได 
7. โรงเรียนตองกาํหนดภารกิจการบริหารใหชัดเจน 

8. การขายทรัพยสินวัสดุดอกเบ้ียควรเปนรายไดของโรงเรียน 

9. ควรวิเคราะหภารกิจโรงเรียนกอนกําหนดใหเปนนิติบุคคล 

10. โรงเรียนมีหนาที่ใชกฎหมายตามระบบราชการกําหนดให 
11. รัฐหรือ สพฐ.ตองพรอมในดานกําหนดกลไกระบบดูแล 

12. อนาคตคงใชกฎหมายหลายฉบับในการบริหารงานโรงเรียน 

13. การบริหารงานเปนทีมจาํเปนมากเพราะบุคลากรจะนอยลง 
14. โรงเรียนสามารถจางพนกังานธุรการ การเงิน เสริมการสอน 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 
 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคัญทีน่ําไปใช 

โครงสรางและกระบวนการ 

บริหารสถานศึกษา 

เปนนิติบุคคล 

15. อนาคตของโรงเรียน นิติบุคคลคือโรงเรียนในกํากับของรัฐ 

16. การกระจายอํานาจเปนการลดสายปานการบังคับบัญชา 

      ที่ยืดยาว 

17. รัฐควรใหอิสระกับโรงเรียน โดยการติดตามไมใหการ

ปฏิบัติงานเกดิการขัดแยงกบันโยบาย 

  18. ผูบริหารตองใชรูปแบบบริหารหลากหลายและกลาตัดสินใจ 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคัญทีน่ําไปใช 

รูปแบบโครงสรางและกระบวนการ

บริหารองคกรที่มีประสิทธิภาพของ 

เฮนร่ี มนิทซเบอกซ 

(Henry Minzberg) 

1. รูปแบบองคกรใด ๆ ลวนมี 5 สวนคือสวนการวางแผน  

กลยุทธสวนวิชาการสวนสนับสนุนสวนงานหลักและ 

      สวนปฏิบัติการ 

2. รูปแบบ chief executive officer การตัดสินใจแบบการ        

      รวมอํานาจ การสั่งการ โดยกลุมบุคคลเพียงกลุมหรือคน   

      เดียวบังคับบัญชาแบบเบ็ดเสร็จเหมาะสมกับโรงเรียน    

      ขนาดเล็กที่มีครูไมมาก 

3. รูปแบบ machine bureaucracy รูปแบบการเลือกที่ 

      กระจายอํานาจหรือมอบอํานาจเชนโรงเรียนขนาดกลาง 

      จะมีหัวหนาสายช้ันควบคุมกํากับในสายช้ัน 

4. รูปแบบ the middle line รูปแบบของผูนําระดับกลางที่ 

      ปฏิบัติหนาที่เชื่อมตอระหวางระดับกลยุทธและฝาย 

      ปฏิบัติการเชนผูบริหารโรงเรียนรับนโยบายจากเขตเพื่อ 

      ปฏิบัติตามโครงการตาง ๆ 

5. รูปแบบ the techno structure เปนรูปแบบของการ 

      ปฏิบัติงานในสวนของโครงสรางความรับผิดชอบดาน  

      มาตรฐานวิชาการ มาตรฐานดานตาง ๆ เชน นักวิชาการ  

      หรือศึกษานิเทศกที่มีหนาที่ชวยดูแลดานการจัดการเรียนรู 

      และหลักสูตรและการวัดประเมินผล 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 
 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคัญทีน่ําไปใช 

รูปแบบโครงสรางและกระบวนการ

บริหารองคกรที่มีประสิทธิภาพของ 

เฮนร่ี มนิทซเบอกซ 

(Henry Minzberg) 

6.   รูปแบบ simple structure โครงสรางแบบงายเหมาะสมกับ 

      การปรับใชกับโรงเรียนขนาดเล็กเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด 

      เนื่องจากมีจํานวนครูนอย การสื่อสารทําไดโดยตรง  

      ผูบริหารสามารถสนองตอบและตัดสินใจกับปญหาไดทันที 

7. รูปแบบ the machine bureaucracy เปนรูปแบบระบบ 

เปนมาตรฐานเหมาะสมกับโรง เ รียนขนาดกลางเปน  

โครงสรางการปฏิบัติงานแบบประจําวัน ที่มีหลักกฎเกณฑ

ขอบังคับตาม โครงสรางการจัดองคกรโดยระบุอํานาจหนาที่

และมีสายงานการสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชนพนักงาน

คอมพิวเตอร นักวิเคราะห นักบัญชี  ผูตรวจสอบ   

8.   รูปแบบ the professional bureaucracy เปนรูปแบบที่ 

      เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดใหญ เพราะผสมผสานระหวาง 

      ความเปนมาตรฐานและการทํางานแบบกระจายอํานาจ 

      อาจพบกับการตัดสินกับขอขัดแยงบางในองคกร 

9. รูปแบบ the professional bureaucracy เปนรูปแบบที่ 

      องคกรวิชาชีพที่ผูมีความรูมารวมกัน โครงสรางจะคํานึงถึง         

      ความชํานาญของแตละคนมากกวาการมีโครงสรางแบบ  

      แบงงานกันทํา โครงสรางอาจซับซอนแตมีฝายสนับสนุน 

      ชวยการปฏิบัติงาน เชน ธุรการ เสมียน การเงินบัญชี 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคัญทีน่ําไปใช 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่

ไดจากการสัมภาษณ

ผูทรงคุณวุฒ ิ

 

 1.   รูปแบบการบริหารกระจายอํานาจเพือ่ปรับปรุง พฒันา      

      สถานศึกษาเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน  

      และทองถิน่ดวยการมีสวนรวมโดยตรง 

2.   รูปแบบการบริหารเปนไปตามหลักเกณฑ ในกฎกระทรวง      

      มาตรา 40 ใหคณะกรรมการสถานศึกษา ทาํหนาทีก่ํากับ  

      สงเสริม สนับสนนุกิจกรรมของสถานศึกษา 
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ตารางที่ 9 (ตอ) 
 

แนวคิดจากการสัมภาษณ สาระสําคัญทีน่ําไปใช 

รูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาทีไ่ดจากการ

สัมภาษณผูทรงคุณวุฒ ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   โรงเรียนควรมีฝายสนับสนุนเปนทีมเดียว คือฝายธุรการ     

       สวนฝายวิชาการ แบงเปนหลายสวน คือฝายวิชาการ 

       ประถมศึกษา ฝายวิชาการมัธยม เพราะทําใหการทาํงานม ี

       ความคลองตัวและประโยชนมากข้ึน สวนกรรมการจะมี 

       บทบาทมากข้ึนตาม  โครงสรางข้ึนอยูกับขนาดและ 

       ประเภทของโรงเรียน 

4.   รูปแบบสถานศึกษาแนวใหมในอนาคต ตองมีการผสมผสาน 

      ไมมีรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่เปนหลัก ตองเนนความรวมมือ 

      เนนรูปแบบการทาํงานในลักษณะของเครือขาย 

      ทั้งเครือขายภายในโรงเรียน และเครือขายภายนอกโรงเรียน 

5. ควรใหแตละโรงเรียนมีอิสระสามารถสรรหาคนในชุมชน 

     ชวยโดยมีเงินตอบแทนให 

6. เนนการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการ โดยโรงเรียน
ดําเนนิการอยางโปรงใส ทาํงานดวยความรับผิดชอบ จัดใหมี

การตรวจสอบประเมินคุณภาพเปนระยะ ทั้งประกันคุณภาพ

ภายในและภายนอกโดยองคกรอิสระ 

7. อนาคตโรงเรียนควรบริหารอิสระในดาน การจัดทําภาระงาน 

career path การสรรหาบุคคลตองอิสระรวมทัง้การใหความดี

ความชอบ โดยเปดโอกาสใหโรงเรียนหาทรัพยากรไดอยางอิสระ 

education for all หรือ all for education เชื่อวาทกุโรงเรียน

สามารถทําไดเพียงแตใหอิสระ 

8.   อนาคตโรงเรียนที่สามารถจะจัดทํา school based 

management  ตองจัดทาํเปน cluster กลุมโรงเรียน เชน 5 -  6 

โรงเรียน เปนอยางนอย โดยใชภูมิศาสตรหรือความสามารถการ

เปนโรงเรียนพีเ่ล้ียงไดเพราะยุคนี้เปนยุค cyber ไมจําเปนตอง

ต้ังอยูติดกันจะสามารถทาํงานใหสอดคลองกับความตองการ

ของทองถิ่นไดจริง  
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9.   รูปแบบการบริหารสถานศึกษาในตางประเทศ ซึง่มีระบบการ

ปกครองที่ไมเหมือนกับประเทศไทย และประเทศไทยกย็ังไมมี

ความพรอมเพยีงพอ 

10.  การเขามามีสวนรวมในสถานศึกษา แตในหลาย ๆ ประเทศที่

กรรมการเขามามีสวนรวมได เพราะมีบุคลากรที่ความพรอม 

ความรู สามารถที่จะกาํหนดทิศทางของโรงเรียน และสามาร

กําหนดหลักสูตรที่มีความเอ้ือ สามารถเปดกวาง อยางเชน 

ประเทศญ่ีปุน หลักสูตรตางจากของประเทศไทยที่เนนเพยีง 8 

กลุมสาระ ของประเทศญ่ีปุนหลักสูตรมีการเปดกวาง 

11.  การเปนโรงเรียนนิติบุคคลไมใชเปนแบบลักษณะของสถาน
ประกอบการ จึงตองระวงัในเร่ืองของการทํานิติกรรมสัญญา 

ผูบริหารเกิดไปทํานิติกรรมสัญญาจะทาํใหยุงยากติดตามมา  

สถานศึกษามรีะบบการบริหารจัดการทีโ่ปรงใสสามารถ

ตรวจสอบได มีการรายงานประจําทกุป  ผูบริหารและคณะครูมี

ความซื่อสัตยสุจริต โดยสนบัสนุนใหคณะครูทุกคนมีสวนรวมใน

การตรวจสอบระบบงบประมาณทกุป 

12.  การใหสถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากร ไดเองมากข้ึน โดย

เปดโอกาสใหสามารถจัดกองทนุข้ึนมาเพื่อสะสมรายไดสําหรับ

การพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

13.  การจัดกลไกการตรวจสอบและถวงดุล เพื่อใหเกิดความโปรงใส

และความรับผิดชอบในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา โดย

จัดทําแผนการจัดการศึกษาและรายงานผลการดําเนินงานทุกป 

ซึ่งเปนชองทางใหประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการ

จัดการศึกษาและประเมินผลใหความเหน็ ใหคําแนะนาํในการ

จัดการศึกษาของสถานศึกษา 
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14.  การจัดทาํระบบขอมูลขาวสารแบบตอบโตได (interactive) ใน  

      กรณีที่บางสถานศึกษาที่มีความพรอมในดานโครงขายสารสนเทศ 

      อาจจัดใหมีศูนยคอมพิวเตอรกลางของทองทีท่ี่มีอินเทอรเนตไว     

      คอยบริการประชาชน ในการเขามารองเรียนหรือติดตอ       

      แลกเปล่ียนความรูและความตองการกบัสถานศึกษาได สวนพื้นที ่

      หางไกลอาจจัดใหมีบอรดหรือตูรับเร่ืองรองเรียนและใชบอรดตอบ 

      คําถามหรือเปนส่ือกลางแบบโตตอบได แตไมทันทีกบัประชาชน 

      ในชุมชน ไดเชนกัน ทัง้นี้มีวัตถุประสงคหลักเพื่อจัดสรรชองทาง 

       ในการสื่อสารระหวางภาคประชาชนในชุมชนกับสถานศึกษาได 

       โดยสะดวก 

15.  การใชระบบคุณธรรม (merit system) ในการบริหารบุคลากรโดย 

       กําหนดเกณฑการประเมินผลการทาํงานอยางชัดเจนให  

       ผูปกครองและประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการประเมินผล 

       การทาํงานของครูและใหความดีความชอบแกครูตามผลการ 

       ประเมิน มาตรการนี้อาจดูเหมือนจะสรางความลําบากใหครูใน 

        ระบบบาง แตหากมองวาจาํเปนตองจัดการกับระบบบุคลากร 

       ใหมเพื่อพัฒนาบุคลากรใหมีคุณภาพจึงตองมีเงื่อนไขระยะเวลาที ่

       เพียงพอกําหนดไวชัดเจน โดยใหโอกาส   ปรับปรุงตนเองและ 

        ผูบริหารสถานศึกษาตองจัดทําภาระงานของครูไมให ซอนทับกัน 

        ระหวางงานสอนกับงานธุรการ       

16.. สถานศึกษาควรกาํหนดมาตรฐานการจูงใจใหประชาชนม ี

       สวนรวมจัดการศึกษา ในแตละระดับ เพื่อสนับสนนุให 

       ประชาชนกลุมตาง ๆ เขามามีสวนรวมจัดการศึกษามากข้ึน  

       โดยการใหสิทธิพิเศษบางประการแกบุตรหลานของ 

       ผูปกครองหรือประชาชนที่ใหความรวมมือ เชน สิทธพิิเศษใน 

       การรับทนุการศึกษา สิทธิในการศึกษาตอในระดับทีสู่งข้ึน 
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17. การจัดระบบการศึกษาของสถานศึกษา ควรมุงพฒันาใหครู 

       และบุคลากรทางการศึกษามีความเปนมืออาชีพ โดยเปด 

       โอกาสใหครูแตละคนไดพัฒนาความเช่ียวชาญในการสอน 

       เฉพาะสาขาวิชา โดยทําหนาที่สอนเพยีงวชิาใดวิชาหนึง่ เทานัน้ 

       สําหรับกรณีของครูในโรงเรียนขนาดเล็ก ควรเปดโอกาสใหครู 

       สามารถสอนไดในโรงเรียนหลายแหงที่อยูใกลเคียงกันโดยไดรับ 

       คาตอบแทนเพ่ิมเติม ทาํใหครูที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขา 

       เพราะครูไมตองสอนหลายวิชาและสถานศึกษาควรสนับสนนุ 

       ใหครูที่เปนคนในชุมชนไดทํางานในสถานศึกษาเพราะจะไดครู 

       ที่มีความเขาใจวัฒนธรรมชุมชนและคุนเคยกับคนในทองถิน่ 

18.  การนาํรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบอิสระ  

       (independent school) มาใชในประเทศไทย ควรพิจารณา 

       เร่ืองคุณภาพและประสิทธิภาพของโรงเรียนเปนสําคัญ  

       โรงเรียนที่สามารถบริหารโรงเรียนแบบอิสระไดนั้นควรเปน 

       โรงเรียนช้ันนาํ หรือ elite school ซึ่งเปนโรงเรียนทีม่ีการ 

       บริหารจดัการที่มีประสิทธิภาพเปนโรงเรียนที่มีคุณภาพ 

       การศึกษาสูง และสามารถควบคุมการศึกษาใหอยูใน 

       ระดับสูงได แตไมเหมาะสําหรับสถานศึกษาทีย่ังดอยในเร่ือง 

       คุณภาพการศึกษาและมีประสิทธิภาพการบริหารต่าํ 

19. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาในทศวรรษหนาควรเปนรูปแบบ 

       ฐานการกระจายอํานาจสูทองถิ่น ดังเชนในประเทศญ่ีปุนผสม 

       กับประเทศเกาหลี เพือ่ใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหาร 

      จัดการและเพื่อจัดการศึกษาตรงกับความตองการของทองถิน่ 

       ในข้ันตอนแรก ควรเกิดข้ึนในสถานศึกษาที่มีการจดัการศึกษาที ่

       มีคุณภาพประสิทธิภาพในการบริหารจัดการสวนสถานศึกษา 

       ที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจัดการตํ่ายังไมควร 

       ใหเปนอิสระในการบริหารจัดการที่สถานศึกษาเปนฐานทัง้หมด 
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20. โรงเรียนช้ันนาํหรือโรงเรียนในเมืองที่มชีื่อเสียง เสนอวา ควร 

       เปนรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบอิสระ (independent  

       school) ดังเชนในประเทศสิงคโปร เนือ่งดวยโรงเรียนกลุมนี ้

       เปนกลุมโรงเรียนที่มีการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและ 

       ประสิทธภิาพสูง ดังนั้นรัฐควรอนุญาตใหมีการแขงขันเสรี และ 

       ใหมีการเกบ็คาเลาเรียนลอยตัวได มกีารบริหารจัดการอยางเปน 

       อิสระ เพือ่ใหเกิดความคลองตัว สามารถพัฒนาไดรวดเร็วและ 

       เปนการเพิ่มความสามารถในการแขงขัน 

แนวคิดทฤษฎีที่ศึกษา สาระสําคัญทีน่ําไปใช 

รูปแบบโครงสรางและ

กระบวนการบริหาร

สถานศึกษาของประเทศ

สิงคโปร  เกาหลี ญ่ีปุน 

1. กระจายอํานาจจัดการศึกษาใหทองถิน่และสถานศึกษา 

2. รัฐจัดศูนยที่ปรึกษาใหคําแนะนําดานการจดัการศึกษาใหกับ
สถานศึกษา 

3. การใหประชาชนมีสวนรวมในรูปคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษา 

4. สถานศึกษามกีารประเมนิเปนระยะจากองคกรอิสระ 

5. มีการจัดสรรเงนิโบนัสพิเศษใหกับโรงเรียนผลสัมฤทธิ์สูง 
6. สถานศึกษามรีะบบประกันคุณภาพใหชุมชนเช่ือถือ 

7. เปาหมายสูการเปนผูนาํดานเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม 

8. การกระจายอํานาจเปนยทุธศาสตรการปฏิรูปการศึกษา 

9. สถานศึกษาเนนใหนกัเรียนริเร่ิมสรางสรรคหลากหลาย 

10. สงเสริมใหทุกโรงเรียนมีระบบการสงเสริมผูเรียนอัจฉริยะ 

11. รัฐใชระบบติดตามโครงการของโรงเรียนเพื่อวิจัยพัฒนา 

12. กระทรวงศึกษาธิการมีหนาทีก่ําหนดนโยบายและติดตาม 

13. โรงเรียนและชมุชนมีอํานาจเบ็ดเสร็จในวางแผนใชเงิน 

14. คณะกรรมการทองถิน่มีอํานาจอนุมติงบประมาณและให 
คําเสนอแนะกบัสถานศึกษา 
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15. สถานศึกษามหีลักสูตรที่มีจดุมุงหมายเพื่อการรองรับการ
เปล่ียนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 

16.  การกระจายอํานาจเปนไปเพื่อการปฏิรูปการศึกษา ครูผูสอนรับ 

       และเล่ือนเงนิเดือนตามความสามารถของตนเองและโรงเรียนทกุ 

       โรงเรียนตองแขงขันเพือ่ความเปนเลิศ 
 

  

สรุปการวิเคราะหเอกสารและการสัมภาษณความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเปนตัวแปร เพื่อ

นํามาสรางเปนกระทงคําถามของแบบสอบถาม ซึ่งไดตัวแปรที่เปนองคประกอบของรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา จํานวน 5 องคประกอบ ไดดังนี้ 1) ดานโครงสรางและ

กระบวนการบริหารการจัดองคกร 2) ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารวิชาการ 3) ดานโครงสราง

และกระบวนการบริหารบุคลากร 4) ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานงบประมาณ 5) ดาน

โครงสรางและกระบวนการกํากับติดตาม ดังรายละเอียดการสรุปสาระสําคัญการวิเคราะหเอกสารและ

การใหสัมภาษณของผูทรงคุณวุฒิ ในตารางที่ 10  
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ตารางที่  10    สรุปสาระสําคัญการวิเคราะหเอกสารและผลการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒ ิ

องคประกอบ รายละเอียด 

1.ดานโครงสรางและ
กระบวนการบริหาร
การจัดองคกร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงสรางการบริหารสถานศึกษารูปแบบใหมเปดโอกาสให ผูมีสวนไดรับ
ประโยชน (stakeholders) รวมเปนกรรมการบริหารฯ  เพื่อสรางวัฒนธรรม
ทีมงาน  โครงสรางแนวราบตางจากระบบส่ังการหรือระบบสายงานการบังคับ
บัญชา ชุมชนเขามามีสวนรวมในรูปคณะกรรมการเพื่อกําหนดโครงสราง
ปฏิบั ติงาน  ทําใหบทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนปรับเปลี่ยนจาก
ผูบังคับบัญชาเปนผูเชื่อมโยงส่ือสารกับสวนกลาง โรงเรียนมีการบริหารจัด
การศึกษา ตามความตองการของผูปกครองและชุมชน   โดย สพฐ. เปน
ผูดําเนินการใหองคกรมหาชนหรือ มหาวิทยาลัย สํานักงานประกันคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ   ทําหนาที่วิจัยพัฒนาและติดตามผลการ
ปฏิบัติงานตามโครงการของโรงเรียน โดยมีหัวหนางานหรือหัวหนาครูสายช้ัน
ปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงในแตละฝายอยางชัดเจน สถานศึกษาพรอมรับการ
บริหารการถายโอนภารกิจทั้งจากเขตพื้นที่การศึกษาและจากสวนกลาง เพื่อ
การแกไขปญหาไดตรงจุดตรงเวลาในขณะท่ีสภาโรงเรียน มีสิทธิในการเสนอ
ขอพิจารณาในรูปของคณะกรรมการที่รวมมือระหวางสถานศึกษาและชุมชน
ทั้ งสามารถให คําแนะนําดานการบริหารกับสถานศึกษาได  รูปแบบ 
adhocracy เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารงานแบบช่ัวคราว เหมาะกับการ
ปฏิบัติงานตามแผนงานหรือแผนกลยุทธ  เพราะสามารถปรับยืดหยุนได
ตลอดเวลา   ไมมีสายงานการบังคับบัญชาชัดเจน เพราะเปนการรวมตัวกัน
ของกลุมผูทรงคุณวุฒิรวมกันทํางานในระยะเวลาหน่ึง ๆ ใหสําเร็จตาม
เปาหมาย  เชน โครงการวิจัยพัฒนา การสํารวจ  การออกขอสอบ การตัดสิน
ผลงาน ผูบริหารในยุคใหมตองมีทีมงานมืออาชีพ พรอมมีเจาหนาที่ฝาย
สนับสนุนงานหลัก เชน ธุรการการเงิน  งานอนามัย  งานโภชนาการ  งาน
บริการขอมูลสารสนเทศและประชาสัมพันธ มีสารสนเทศแบบออนไลน มีการ
นําระบบสารสนเทศภูมิศาสตรมาใชในการสํารวจสํามะโนนักเรียน การเยี่ยม
บาน การใช GFMIS  เพื่อบริหารงบประมาณและสินทรัพยแบบโปรงใส โดยใช 
OBEC-SMIS ในการบริหารระบบขอมูลเพื่อวิเคราะหดูแลใหความชวยเหลือ
นักเรียน 
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องคประกอบ รายละเอียด 

2.ดานโครงสรางและ
กระบวนการบริหาร
ดานงานวิชาการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถานศึกษามีสาระกิจกรรมหลักสูตรที่มีความพรอมในการรองรับความ
เปล่ียนแปลงของโลกในยุคศตวรรษที่ 21  เนนการพัฒนาทักษะ ตลอดจนองค
ความรูที่สอดคลองกับโลกยุคใหม ที่ผูบริหารครูและบุคลากรในสถานศึกษามี
ความรูความเขาใจเร่ืองหลักสูตรอยางชัดเจน มีกิจกรรมการเรียนที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ โดยจัดกิจกรรมที่สงเสริมการใชแหลงเรียนรู  ทั้งแหลงเรียนรูภายใน
และภายนอกโรงเรียน มีระบบสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการและทักษะ 
ใหกับเด็กอัจฉริยะ  โดยแบงประเภทของโรงเรียน  ใหมีรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนและหลักสูตรเนนเฉพาะดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  ศิลปะ ดนตรี 
สถานศึกษามีหลักสูตรและกิจกรรมกลุมสนใจตามความถนัดของผูเรียนโดย
เนนกระบวนการคิดที่สรางสรรค  สงเสริมการใชส่ือที่สามารถเรียนรูไดดวย
ตนเอง รวมถึงครอบครัวที่มีความพรอม มีสิทธิในการเสนอขอดําเนินการจัด
การศึกษาข้ันพื้นฐานในลักษณะโรงเรียนที่บาน (home school)ได โดยมี
สถานศึกษาใหการสนับสนุน  การบริหารงานวิชาการมีหนาที่ในการสงเสริม
สนับสนุนกิจกรรมการประกวด  การแขงขัน  ทุกประเภท ทุกระดับ รูปแบบ
โครงสรางการบริหารงานวิชาการ ตองประกอบดวยทีมงานมืออาชีพมีหนาที่
หลักกําหนดมาตรฐานวิชาการการบริหารหลักสูตร เทคนิคการสอน การวัด
ประเมินผล  การใชและผลิตส่ือมีระบบนิเทศภายในและระบบประกันคุณภาพ
ภายใน สถานศึกษามีหนาที่ในการวิจัยพัฒนาเพื่อสํารวจความพึงพอใจจากผู
ได รับประโยชนจากการจัดการศึกษา (stakeholders) ในทุกๆ ป  โดยมี
จุดหมายเพื่อขจัดอุปสรรคและสรางเสริมสมรรถนะในการบริหารงานและ
ติดตามกํากับผลการดําเนินงานในรอบป โดยกระทรวงศึกษาธิการ จัดใหมี
องคกรที่ปรึกษาใหคําแนะนําดานตาง ๆ กับสถานศึกษา (think tank)รวมกับ
สถาบันพัฒนาการศึกษา โดยจัดเครือขายทั่วโลก(global network) แสดงให
เห็นถึงระบบการจัดการศึกษาที่สงเสริมแนวความคิดที่สรางสรรคและ
นวัตกรรมการเรียนรู มีการฝกฝนทักษะ โดยกําหนดใหสถานศึกษามีรูปแบบ
สังคมแหงการเรียนรู  (knowledge based society) มีเปาหมายการพัฒนา
ดานเศรษฐกิจ  วิทยาศาสตร เนนการจัดการเรียนการสอนใหนักเรียนเรียน
อยางหลากหลาย 
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ตารางที่ 10 (ตอ) 

องคประกอบ รายละเอียด 

3. ดานโครงสราง
และกระบวนการ
บริหารงานบุคลากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาคือกลุมบุคคลากรที่สําคัญในการสวนรวมบริหาร
โรงเรียน  โรงเรียนจึงควรมีอิสระในการสรรหาบุคคล  ที่เหมาะสมได สามารถ
โอนหรือยายและเลือกครูตามวิชาเอกที่ขาดแคลนได โดยมีหนาที่รวมกัน
พิจารณาสรรหา บรรจุ แตงต้ัง  พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ  รวมทัง้รวมกนั
พิจารณาการใหรางวัลพิเศษกับผูที่ปฏิบัติงานเกิดผลดีแบบเชิงประจักษ
โรงเรียนรวมกับชุมชน เพื่อการสรรหาบุคลากรหรืออาสาสมัครในชุมชน ชวย
โรงเรียนปฏิบัติงานดานธุรการการเงินและบัญชี พัสดุ ทั้งในเวลาหรือนอกเวลา
เพื่อใหครูผูสอนมีเวลาในการเตรียมการสอน  ตรวจงาน สราง ผลิตส่ือและวิจัย
ในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน โดยโรงเรียนมีหนาที่หลักใน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อขอหรือให
การตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ทั้งนี้เปนไปตามเกณฑมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานของ อ.ก.ค.ศ เขตพื้นที่ หรือ ก.ค.ศ.คณะกรรมการสถานศึกษาจึง
ควรเปนบุคคลที่มีความรูพื้นฐานดานกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่
เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา การปฏิรูปการศึกษาสงผลตอครูผูสอนในการ
พัฒนาวิชาชีพของตนเองเชนตองปรับเปลี่ยนวิธีการสอนแบบเนนผูเรียนเปน
สําคัญ  การสอนแบบเนนปฏิสัมพันธ การวิเคราะหผูเรียนการจัดกิจกรรมให
ผูเรียนมากข้ึนโดยนําผลงานเปนสวนหนึ่งของการประเมินวิทยฐานะ เพื่อการ
ปรับฐานเงินเดือนโดยยึดหลักความสามารถหรือสมรรถนะ มากกวาการใช
หลักอาวุโสหรือฐานอัตราเงินเดือน โดย สพฐ.มีหนาที่สงเสริมและสนับสนุน
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยอาจกําหนดใหโรงเรียน
สามารถพิจารณาความเหมาะสมเพื่อกําหนดคาตอบแทนหรือผลประโยชนอ่ืน
ใด  เชน เงินเบ้ียประชุม   สิทธิพิเศษในการเขาเรียนของบุตรหลาน  สําหรับการ
บริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก รูปแบบโครงสรางการบริหารบุคคลแบบ simple 
structureมีความเหมาะสมกับโรงเรียนที่มีบุคลากรนอยเพราะสามารถส่ังการ
โดยตรงกับผูปฏิบัติ เพื่อใหการทํางานสําเร็จอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
ตางจากรูปแบบ the middle line เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารบุคคลใน
โรงเรียนขนาดกลางและใหญ มีผูทําหนาที่รับคําส่ังจากผูบังคับบัญชาเพื่อ
ประสานติดตามการทํางานในฝายปฏิบัติการ 
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ตารางที่ 10 (ตอ) 

องคประกอบ รายละเอียด 

4. ดานโครงสราง
และกระบวนการ
บริหารงานการเงิน
และงบประมาณ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัฐเนนการกระจายอํานาจดานงบประมาณเพ่ือการจัดศึกษา  โดยกําหนดใหเปน
วิสัยทัศนในการพัฒนาชาตินําไปสูการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่เนน
คุณภาพทั่วทั้งองคกรทั้งดานการปฏิรูปบุคลากรหลักสูตรและการแขงขันเพื่อ
ความเปนเลิศรวมไปถึงการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมโรงเรียนทางดาน
กายภาพตลอดจนดานการเงินและสินทรัพย สพฐ.จัดสรรงบประมาณสนับสนุน
เปนกอน ทําใหโรงเรียนสามารถจัดลําดับความสําคัญและวางแผนการใชจายได
ครอบคลุมตามที่กําหนดในไตรมาศ โดยมี สพท.เปนผูควบคุมติดตามกํากับ 
ตรวจสอบ โรงเรียนมีการบริหารงานงบประมาณรูปแบบมุงเนนผลงาน (SPBB) 
โดย สพฐ.เปนผูจัดสรรเงินอุดหนุนโดยตรงและยึดหลักความเสมอภาคใหอิสระ
ในการตัดสินใจควบคูกับความรับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบได โดยตรวจสอบ
จากคุณภาพนักเรียน  สพฐ .มีหนาที่ ในการเสนอแกไขขอจํากัดดานการ
บริหารงานงบประมาณในพระราชบัญญัติหรือกฎระเบียบที่ไมเอ้ือตอการ
กระจายอํานาจ โรงเรียนมีสิทธิในทรัพยสินและกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีผูมอบหรือ
บริจาคใหโดยที่มีกฎหมายการบริหารงบประมาณเฉพาะการถือครองกรรมสิทธิ์
นั้นๆ เพื่อสามารถนําไปบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยนิติกรเปนที่
ปรึกษากฎหมายประจํา สพท.โดยใหมีหนาที่ตรวจสอบสัญญาขอตกลงพรอมทั้ง
ใหคําแนะนําดานการปฏิบัติตามขอกฎหมายวิธีการปฏิบัติทางคดี หากมีอรรถ
คดีโรงเรียนสามารถเปนโจทกฟองในนามของตนได เฉพาะในสวนที่เกี่ยวกับ
ทรัพยสินที่มีผูบริจาค  เพื่อลดข้ันตอนและสายงานการบังคับบัญชา  แตคงอยูใน
ความรับผิดชอบของ สพฐ. วิธีการปฏิบัติทางปกครอง โรงเรียนมีอํานาจในการ
ออกกฎระเบียบขอบังคับในการปกครอง  ปองกันบํารุงรักษาดูแลทรัพยสินสิทธิ
ประโยชนขององคกรไดการบริหารอาคารสถานที่  โรงเรียนและชุมชนมีพันธะ
รวมกันในการบํารุงรักษาพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมใหอยูใน
สภาพมั่นคงปลอดภัย พรอมเอ้ือประโยชนการจัดการเรียนการสอน   ตลอดการ
สรางเสริมโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของชุมชนอํานาจการเก็บรักษาเงิน
ใหเปนไปตามขนาดโรงเรียนตามหลักเกณฑของ กรมบัญชีกลางกําหนดให
โรงเรียนเก็บเงินสํารองจายและวงเงินนําฝากธนาคารรายไดสถานศึกษาตาม
ขนาดโรงเรียนนอกนั้นนําฝากคลังจังหวัด 
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    ตารางท่ี 10 (ตอ) 

องคประกอบ รายละเอียด 

5. ดานโครงสราง
และกระบวนการ
บริหารดานการ
กํากับติดตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงาน  ดานวิชาการ งบประมาณ บุคคล บริหารทั่วไป 
ตลอดจนการติดตามกํากับ โดยกําหนดในรูปดัชนีชี้วัด (KPIs) ความสําเร็จเปน
แนวทางปฏิบัติตามขอตกลงการใหบริการหรือผลผลิต ตอ สพท. และ สพฐ.  
สพท.มีบทบาทเปนผูสนับสนุนสงเสริมโรงเรียนในดานวิชาการและติดตามการใช
งบประมาณ เชน การควบคุมคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา และการ
ควบคุมตรวจสอบการเงินภายในโรงเรียน (ตสน.)คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐาน มีบทบาทในการตรวจสอบและติดตามผลการจัดการศึกษาในรูปแบบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม กํากับความเคลื่อนไหว   วิพากษวิจารณ
การจัดการศึกษา   พรอมกับสามารถใหขอคิดเห็นและเสนอแนะในการพัฒนา
โรงเรียนไดโรงเรียนมีระบบสารสนเทศ ที่ทันสมัยสามารถเปดเผยขอมูลได
ตลอดเวลา  เชน จัดเปนระบบ online หรือ website และ web board  พรอมให
ผูมีสวนไดรับประโยชน ในการจัดการศึกษา (stakeholder)  สามารถตรวจสอบ
ขอมูลการบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ บุคคล บริหารทั่วไป  ของ
โรงเรียนไดตลอดเวลาการติดตามผลการปฏิบัติงานโรงเรียน   สพฐ.รวมมือกับ
ทองถิ่นเขตพื้นที่องคกรอิสระและมหาวิทยาลัย ในการวิจัยและประเมินผล  
ติดตามแผนการปฏิบัติงานโครงการฯ  เพื่อควบคุมมาตรฐานและผลผลิตในการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพโรงเรียนเปนผูจัดทําระบบการประเมิน
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งดานวิชาการ บุคลากร การใชจายงบประมาณ
ตามแผนฯ เปนประจําทุกป  โดยผูประเมินระดับมืออาชีพ (professional audit) 
เพื่อสรางศรัทธาและความเช่ือถือใหกับสาธารณชน ตลอดจนผูเกี่ยวของโดยใช
ระบบการรายงาน  โรงเรียนตองมีระบบบัญชีเพื่อรายงานการรับและจายเงิน
บริจาค  ใหกับ สพท. และตอสาธารณชนทุก ๆ ส้ินปงบประมาณ เพื่อประโยชน
ในการตรวจสอบความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล  
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ตอนท่ี 2  การวิเคราะหความเปนไปไดและเหมาะสมขององคประกอบ    
 2.1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ในการวิจัยคร้ังนี้ไดใชหนวยในการ

วิเคราะหเปนสถานศึกษา โดยผูอํานวยการสถานศึกษาและครูปฏิบัติการสอน เปนผูตอบแบบสอบถาม 

นํามาวิเคราะหและเสนอผลการวิเคราะหโดยใชตารางบรรยายจําแนกขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของ

ผูตอบแบบสอบถามและจําแนกตามสถานภาพโรงเรียนดังตารางที่ 11 
 

ตารางที่  11  ขอมูลทั่วไปเกีย่วกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

ตําแหนง    

1.  ผูอํานวยการสถานศึกษา              352 50.00 

2.  ครูผูปฏิบัติการสอน 352 50.00 

รวม 704 100.00 

ระดับการศึกษา   

1.  ปริญญาตรี       317 45.03 

2.  สูงกวาปริญญาตรี 387 54.97 

รวม 704 100.00 

สถานภาพโรงเรียน   

1. โรงเรียนในเมือง 365 51.85 

2.  โรงเรียนนอกเมือง 339 48.15 

รวม 704 100.00 

ระดับที่เปดสอน    

1. ประถมศึกษา 403 57.24 

2. มัธยมศึกษา 301 42.76 

รวม 704 100.00 

ประสบการณทํางาน   

 1. ไมเกิน 5 ป               28 3.98 

 2. 5 -  10  ป         55 7.81 

 3. 11  -  15  ป        144 20.45 

 4. 16   ปข้ึนไป 477 67.76 

รวม 704 100.00 
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 จากตารางที่ 11 พบวา ผูตอบแบบสอบถามดํารงตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาและครู

ปฏิบัติการสอน  ในจํานวนที่เทาๆ กัน รวมทั้งส้ิน 704 คน โดยมีระดับการศึกษา สูงกวาปริญญาตรี 

จํานวน 387 คิดเปนรอยละ   54.97 และปริญญาตรี จํานวน 317 คิดเปนรอยละ 45.03 ในดาน

ประสบการณการทํางาน สวนมากมีอายุงาน มากกวา 16 ป จํานวน 477 คิดเปนรอยละ 67.76 

รองลงมา 11 – 15 ป คิดเปนรอยละ 20.45 โดยมีเพียงสวนนอยที่มีประสบการณทํางานเทากับ 5-10 ป 

และนอยกวา 5 ป คิดเปนรอยละ 7.81 และ 3.98 ตามลําดับ  

 นอกจากนี้ โรงเรียนที่ใชเปนหนวยตัวอยางการวิเคราะห เปนโรงเรียนในเมือง 365 โรงเรียน 

คิดเปนรอยละ 51.85 และเปนโรงเรียนนอกเมือง จํานวน 339 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 48.15 โดยสอนใน

ระดับประถมศึกษา จํานวน 403 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 57.24 และระดับมัธยมศึกษา 301 คิดเปนรอย

ละ 42.76  

 ผูวิจัยไดทําการแสดงขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตาม

ขนาดโรงเรียน แสดงในตารางท่ี 2 ประกอบไปดวย โรงเรียนขนาดเล็กจํานวน 210 โรงเรียน คิดเปนรอย

ละ 29.83 โรงเรียนขนาดกลาง จํานวน 263 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 37.36 และโรงเรียนขนาดใหญ 

จํานวน 231 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 32.81                  
 2.2 การวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา 
 การวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ในระดับความ

คิดเห็นและความสามารถในการปฏิบัติงาน ซึ่งตอบคําถามการวิจัยวา องคประกอบการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ควรเปนอยางไร ผูวิจัยวิเคราะหโดยภาพรวมขององคประกอบใน

ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารและจําแนกตามตัวแปรโดยใชคาเฉล่ียเลขคณิต (Χ ) และสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) คาสัมประสิทธิ์การกระจาย (C.V.) คาความถี่รอยละความสามารถในการ

ปฏิบัติในแตละองคประกอบดังตอไปนี้ (รายละเอียด ในตารางที่ 12) 

 องคประกอบที่  1 ดานโครงสรางและและกระบวนการบริหารการจัดองคกร 

 องคประกอบที่  2 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานวิชาการ 

 องคประกอบที่  3 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคลากร 

 องคประกอบที่  4 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานงบประมาณ 

 องคประกอบที่  5 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานกํากับติดตาม 
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   ตารางที ่12  แสดงคาเฉลีย่เลขคณิต (Χ  ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ( S.D.) คาสัมประสิทธิ์  ( C.V.)         

                     การกระจายของตัวแปรทั้ง 66 รายการ (ตัวบงชี้) และคารอยละความสามารถในปฏิบัติงาน  
 

      

ตัว

แปร 
ขอความ Χ  S.D. C.V.   

ระดับ 

ความ 

สําคัญ 

ปฏิบัติ 

ได 
(รอยละ) 

ปฏิบัติ 

ไมได 
รอยละ) 

A1 โครงสรางการบริหารโรงเรียนรูปแบบ

ใหม เปด โอกาสให  ผู มี ส วนได รับ

ประโยชน  (stakeholders) รวมเปน

กรรมการบริหารฯ   เพื่อการสราง

วั ฒ น ธ ร ร ม ก า ร ทํ า ง า น เ ป น ที ม  

โครงสรางเปนแนวราบตางจากระบบ

ส่ังการหรือระบบสายงานการบังคับ

บัญชา    

3.99 

 

0.83 

 

 

 

 

 

0.21 

 

 

 

 

มาก 

 

 

 

 

94.32 

 

 

 

 

 

5.68 

 

A2 โครงสรางการบริหารโรงเรียน  ที่มี

ชุ ม ชน เ ข า ม า มี ส ว น ร ว มกํ า หนด

โครงสราง สัดสวน หนาที่ชัดเจน ทําให

บทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียน

ปรับเปลี่ยนจากผูบังคับบัญชาเปนผู

เชื่อมโยงส่ือสารกับสวนกลาง   

3.88 

 

 

 

 

0.89 

 

 

 

 

0.23 มาก 91.76 

 

 

 

 

8.24 

 

A3 โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษา 

ตามความตองการของผูปกครองและ

ชุมชน   โดย สพฐ. เปนผูดําเนินการให

อ ง ค ก ร ม ห า ช น   มห า วิ ท ย า ลั ย 

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษา

แหงชาติ   ทําหนาที่ วิจัย พัฒนาและ

ติ ด ต ามผลก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ต า ม

โครงการของโรงเรียน 

3.88 

 

 

 

 

 

0.94 

 

 

 

 

 

0.24 มาก 93.61 

 

 

 

 

 

6.39 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

209 

 ตารางท่ี 12 (ตอ) 
 

      

ตัว

แปร 
ขอความ Χ  S.D. C.V.   

ระดับ 

ความ 

สําคัญ 

ปฏิบัติ 

ได 
(รอยละ) 

ปฏิบัติ 

ไมได 
รอยละ) 

A4 โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนมี

หัวหนางานหรือหัวหนาครูสายช้ัน 

ปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงในแตละ

ฝายอยางชัดเจน  เชน  หัวหนางาน

วิชาการ บุคคล งบประมาณ บริหาร

ทั่วไป  

4.54 0.66 0.15 มาก

ที่สุด 

98.72 1.28 

A5 

 

โรง เ รียนมี ศักยภาพพรอมในการ

บริหารจัดการ เพื่อรับการถายโอน

ภารกิจจากเขตพื้นที่การศึกษาและ

สวนกลาง  เพื่อการแกไขปญหาและ

พัฒนา ได ต ร ง จุ ด  ตร ง เ วลาและ

สถานการณ 

3.93 

 

1.01 

 

0.26 

 

มาก 

 

88.92 

 

11.08 

 

A6 ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ า ก ท อ ง ถิ่ น 

สถานศึกษาหรือสภาโรงเรียนมีสิทธิใน

การเสนอขอพิจารณาดานงบประมาณ 

บุคลากร หลักสูตรและกิจกรรมเสริม

หลัก สูตร   กิ จกรรมนัก เ รียนและ

กิจกรรมความรวมมือระหวางโรงเรียน

และชุมชน พรอมทั้งใหคําแนะนําดาน

การบริหารโรงเรียน 

3.96 0.90 0.90 มาก 90.48 9.52 
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 ตารางท่ี 12 (ตอ) 
 

      

ตัว

แปร 
ขอความ Χ  S.D. C.V.   

ระดับ 

ความ 

สําคัญ 

ปฏิบัติ 

ได 
(รอยละ) 

ปฏิบัติ 

ไมได 
รอยละ) 

A7 รูปแบบ adhocracy เปนรูปแบบ

โครงสรางการบริหารงานแบบชั่วคราว  

เหมาะกับการปฏิบัติงานตามแผนงาน

หรือแผนกลยุทธ  เพราะสามารถปรับ

ยืดหยุนไดตลอดเวลา  ไมมีสายงาน

การบังคับบัญชาชัดเจน เพราะเปน

การรวมตัวกันของกลุมผูทรงคุณวุฒิ

รวมกันทํางานในระยะเวลาหน่ึงๆ ให

สํ า เ ร็ จ ต า ม เ ป า ห ม า ย  เ ช น 

โครงการวิจัยพัฒนา การสํารวจ การ

ออกขอสอบการตัดสินผลงาน ฯลฯ 

3.56 0.97 0.27 มาก 88.21 11.79 

A8 รูปแบบ  the professional 

bureaucracy เปนรูปแบบโครงสราง

องคกรวิชาชีพ ช้ัน สูง เชน เ ดียวกับ

โรงเรียนที่ใหการบริการทางการศึกษา

กับชุมชนในสังคม บุคลากรเปนผูมี

ความชํานาญการเฉพาะโครงสราง

สายสนับสนุนการปฏิบั ติงาน  เชน

เสมียน  ครูพยาบาล  คอมพิวเตอร  

บัญชีการเงิน ฯลฯ 

3.51 1.05 0.30 มาก 81.82 18.18 
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 ตารางที่ 12 (ตอ) 
 

      

ตัว

แปร 
ขอความ Χ  S.D. C.V.   

ระดับ 

ความ 

สําคัญ 

ปฏิบัติ 

ได 
(รอยละ) 

ปฏิบัติ 

ไมได 
รอยละ) 

A9 รูปแบบ the support staff  เปน

รูปแบบโครงสรางการบริหารโรงเรียน  

ที่มีทีมงานสนับสนุนงานหลัก  เชน 

งานเสมียนเอกสาร  ธุรการการเงิน 

พัสดุ  งานอนามัย งานโภชนาการ งาน

บริการ ICT สารสนเทศและ

ประชาสัมพันธ  งานดูแลรักษาความ

สะอาดโรงเรียน 

3.97 

 

 

 

 

 

1.05 

 

 

 

 

 

0.26 มาก 88.35 

 

 

 

 

 

11.5 

A10 รูปแบบ simple structure เปนรูปแบบ

โครงสรางการบริหารโรงเรียนแบบงาย 

เหมาะกับการบริหารงานโรงเรียน

ขนาด เล็ ก  ที่ มี บุ คลาก รน อ ย  ไม

จํา เปนตองกําหนดมาตรฐานการ

ทํางานเฉพาะ  ใช เพียงระบบการ

ส่ื อ ส า ร อ ง ค ก ร เ พื่ อ ก า ร ส่ั ง ก า ร  

ผูบ ริหารและครูสามารถตัดสินใจ

สนองตอบตอปญหาไดดวยตนเอง 

3.77 1.00 0.27 มาก 92.76 7.24 

A11 รูปแบบ the middle line เปนรูปแบบ

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนที่มี

รองผูอํานวยการฯ หรือหัวหนาสายช้ัน 

เปนบุคคลสําคัญในการทําหนาที่

ป ระสานงาน  เ ช่ื อมต อ  นโยบาย

ยุ ท ธ ศ า ส ต ร  แ ผน ง า น แ ล ะ ก า ร

ปฏิบัติงานเขาดวยกัน  เชน การรับ

คํา ส่ั งจาก ผูบ ริหารใหฝ ายต า ง  ๆ  

นําไปปฏิบัติ 

4.18 0.78 0.19 มาก 97.44 2.56 
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 ตารางที่ 12 (ตอ) 
 

      

ตัว

แปร 
ขอความ Χ  S.D. C.V.   

ระดับ 

ความ 

สําคัญ 

ปฏิบัติ 

ได 
(รอยละ) 

ปฏิบัติ 

ไมได 
รอยละ) 

A12 โรงเรียนและชุมชนมีวิสัยทัศนรวมกัน 

(share vision)ในการสงเสริมใหทุกคน

ได เปน ผู รับประโยชนจากการจัด

การศึกษา โดยรวมกันกําหนดความ

ตองการเพื่อสรางภาพอนาคตแหง

ความสําเร็จ  

4.15 0.85 0.20 มาก 97.74 5.26 

A13 รูปแบบ simple structure เปนรูปแบบ

โค ร ง ส ร า ง ก า รบ ริ ห า ร แบบ ง า ย 

(แนวราบ) เหมาะสมกับการเผชิญกับ

สภาวะที่ทาทาย  ผูบริหารสามารถสั่ง

การและตัดสินใจควบคุมสถานการณ

ไดอยางฉับพลัน   

3.91 0.87 0.22 มาก 95.17 4.83 

A14 รูปแบบ the machine bureaucracy 

เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารงานที่

มาตรฐานเหมาะสมกับโรงเรียนขนาด

กลาง  ปฏิบัติงานประจําตามหนาที่

โ ดย มี คํ า ส่ั ง และกฎระ เ บียบ เป น

ขอ บัง คับชัด เจนมีคณะกรรมการ

บ ริ ห า ร เ ป น ที่ ป รึ ก ษ า ทํ า ห น า ที่

เสนอแนะ วางแผน กํากับ ติดตาม

ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไป

ตามเปาหมาย 

4.00 0.80 0.20 มาก 96.88 3.13 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

213 

 ตารางท่ี 12 (ตอ) 
 

      

ตัว

แปร 
ขอความ Χ  S.D. C.V.   

ระดับ 

ความ 

สําคัญ 

ปฏิบัติ 

ได 
(รอยละ) 

ปฏิบัติ 

ไมได 
รอยละ) 

A15 รู ป แบบกา รบ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ย นที่ มี

ประสิทธิภาพใชเทคโนโลยีสารสนเทศ

แบบออนไลน เชน การนําระบบ GIS 

เปนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรใช

สํารวจสํามะโนนักเรียน การเยี่ยมบาน 

การใช GFMIS เพื่อบริหารงบประมาณ

แ ล ะ สิ น ท รั พ ย แ บ บ โ ป ร ง ใ ส  

OBECSMIS เพื่อการบริหารระบบ

ขอมูลนักเรียนเปนปจจุบัน   

3.86 1.03 0.27 มาก 86.79 13.21 

A16 รูปแบบโรง เ รียนที่ ชุมชนร วมเปน

คณะกรรมการฯ   มีโครงสรางการ

บริหารงาน  ที่คณะกรรมการฯ    มี

อํ านาจและ สิทธิ  ในการกํ าหนด

แผนงาน  โครงการ   งานวิชาการ 

งบประมาณบุคคลและบริหารทั่วไป  

ใหสอดคลองกับความตองการของ

ทองถิ่น  โดยมีธรรมนูญโรงเรียนเปน

เสมือนพิมพเขียวหรือแนวทางปฏิบัติ 

3.91 0.88 0.23 มาก 91.90 8.10 

A17 โครงสรางและการบริหารโรงเรียนแบบ

มีสวนรวม  นําไปสูการพัฒนาทักษะ 

ภาวะผูนํ า  นวัตกรรม  ของ ชุมชน 

โรง เ รียนจึ งมีบทบาทหนาที่ สร า ง

ศรัทธาตอกระบวนการบริหารแบบมี

สวนรวม  โดยมีคุณภาพนักเรียนเปน

ตัวช้ีวัด 

4.19 0.77 0.18 มาก 97.16 2.84 
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ตารางที่ 12 (ตอ) 
 

      

ตัว

แปร 
ขอความ Χ  S.D. C.V.   

ระดับ 

ความ 

สําคัญ 

ปฏิบัติ 

ได 
(รอยละ) 

ปฏิบัติ 

ไมได 
รอยละ) 

A18 รูปแบบโครงสรางและกระบวนการการ

บริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ  คือ

รูปแบบการบริหารงานที่มีการกระจาย

อํานาจ เพื่อการลดข้ันตอน รวดเร็ว

และประหยัด  เชน การเบิกจายคา

รักษาพยาบาล   คา เช าบ าน  การ

อนุญาตไปราชการ การรับรองสิทธิ

ตางๆ 

4.33 0.76 0.18 มาก 98.01 1.99 

A19 รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบอิสระ

(independent school)  เปนรูปแบบ

การบ ริหารภายใต เ งื่ อน ไขการ มี

ผูบริหารและครูมืออาชีพ  เพื่อสราง

ความเปนเลิศและความสําเร็จในการ

จัดการศึกษา   ถือคติวาโรงเรียนดีและ

เกงตองมีการแขงขันสูง   

3.78 1.03 0.27 มาก 87.07 12.93 

A20 โรงเรียนระดมทรัพยากรและสราง

เครือขาย เพื่อรวมพลังองคกรชุมชน 

เ อ ก ช น  ส ถ า บั น ศ า ส น า  ก ลุ ม

สถานศึกษาและธุรกิจผูประกอบการ 

เพื่ อ ร วมกั น ใช ท รัพยากรอย า งมี

ประสิทธิภาพ ทั้งดานทักษะการจัดการ

ประสบการณความรู  แหลงเรียนรู 

และการระดมเงินทุน 

3.93 0.88 0.22 มาก 92.47 7.53 
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   ตารางที ่12  (ตอ) 
 

      

ตัว

แปร 
ขอความ Χ  S.D. C.V.   

ระดับ 

ความ 

สําคัญ 

ปฏิบัติ 

ได 
(รอยละ) 

ปฏิบัติ 

ไมได 
รอยละ) 

A21 รูปแบบโครงสรางการบริหารแบบchief 

executive officer  (CEO)  เปน

รูปแบบการบริหารที่ผูบริหารหรือฝาย

บริหารเปนผูมีอํานาจตัดสินใจสั่งการ

และปกครองบังคับบัญชาโดยตรง  

อํานาจการบริหารเปนแบบเบ็ดเสร็จ  

เชน การออกคําส่ังหรือกฎระเบียบให

ทราบและถือปฏิบัติ  

3.80 0.95 0.25 มาก 88.49 11.51 

A22 รูปแบบ strategic apex เปนรูปแบบ

การบริหารโรงเรียนแบบกระจาย

อํานาจหรือการมอบอํานาจ  เชน การ

ใหรองผู อํานวยการหรือหัวหนาครู

หัวหนาสายช้ัน บริหารงานตามกรอบ

ภาระการปฏิบัติงานของแตละบุคคล 

(job description) ตามสายงานการ

บังคับบัญชา      

3.43 1.11 0.32 ปาน

กลาง 

84.94 15.06 

A23 รูปแบบ operating core เปนรูปแบบที่

สมาชิกในองคกรเปนผูปฏิบัติงานหลัก  

และเปนผูที่เกี่ยวของกับปจจัยนําเขา 

กระบวนการและผลผลิตโดยตรง (ใน

สถานศึกษาไดแกครูผูปฏิบัติการสอน)  

ตองกําหนดมาตรฐานตําแหนงและให

ความสําคัญมากที่ สุด เพราะหัวใจ

หลักสําคัญขององคกร ในการดํารงอยู

เจริญเติบโดหรือเส่ือมถอยได 

4.11 0.79 0.19 มาก 97.30 2.70 
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   ตารางที ่12  (ตอ) 
 

      

ตัว

แปร 
ขอความ Χ  S.D. C.V.   

ระดับ 

ความ 

สําคัญ 

ปฏิบัติ 

ได 
(รอยละ) 

ปฏิบัติ 

ไมได 
รอยละ) 

A24 โรงเ รียนมีหลักสูตรสถานศึกษาท่ี

เหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา 

ความต อ งกา รขอ งท อ งถิ่ น  โ ดย

ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการนิเทศฯ 

สามารถรวมกันดําเนินการ ติดตาม 

นิเทศ และบริหารการใชหลักสูตรได

ดวยตนเอง   อยาง เหมาะสมและ

ตอเนื่อง 

4.19 0.79 0.19 มาก 96.59 3.41 

A25 โรงเ รียนมีสาระกิจกรรมประกอบ

หลักสูตรที่มีความพรอมในการรองรับ

ความเปลี่ยนแปลงของโลกในศตวรรษ

ที่ 21  จึงมีลักษณะยืดหยุนและเนน

การพัฒนาทักษะ ตลอดจนองคความรู

ที่สอดคลองกับยุคโลกาภิวัฒน 

4.02 0.84 0.21 มาก 96.16 3.84 

A26 โรงเรียนไดรับการคาดหวังในจัดการ

เรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพโดย

ใหอิสระกับครูและชุมชนมีสวนรวม

รับผิดชอบตอผลผลิตไดแกนักเรียนที่มี

คุณภาพตามมาตรฐานจากการ

ประเมินผลการสอบ N.T. (national 

standardized test) 

4.02 0.80 0.20 มาก 95.88 4.12 
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   ตารางที ่12 (ตอ) 
 

      

ตัว

แปร 
ขอความ Χ  S.D. C.V.   

ระดับ 

ความ 

สําคัญ 

ปฏิบัติ 

ได 
(รอยละ) 

ปฏิบัติ 

ไมได 
รอยละ) 

A27 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดกิจกรรมท่ี

ส ง เส ริมการใชแหล ง เ รียน รู อย าง

หลากหลาย  ทั้งแหลงเรียนรูภายใน

และภายนอกโรงเรียน เพื่อใหนักเรียน

ไดมีปฏิสัมพันธที่ดีกับชุมชน  รูจักการ

ดูแลและชวยเหลือชุมชน 

4.33 0.74 0.17 มาก 98.58 1.42 

A28 โรงเรียนรวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น สงเสริมความเปนเลิศดาน

วิชาการและทักษะ ใหกับเด็กอัจฉริยะ

อยางเปนรูปธรรม  โดยแบงประเภท

ของโรงเรียน  ใหมีรูปแบบการจัดการ

เรียนการสอนและหลักสูตรเนนเฉพาะ 

ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  ศิลปะ 

ดนตรี ฯลฯ 

3.90 0.97 0.25 มาก 88.64 11.36 

A29 โรงเรียนและชุมชน  รวมกันกําหนด

สาระเพ่ิมเติมหลักสูตรและกิจกรรม

กลุมสนใจ  ตามความถนัดของผูเรียน  

เนนกระบวนการคิดที่ สร างสรรค  

สงเสริมการใชส่ือที่สามารถหาความรู

ไ ด ด ว ยตน เอง  ร วมทั้ ง สนั บสนุ น

กิจกรรมการประกวด  การแขงขัน  ทุก

ประเภททุกระดับ  

4.07 0.85 0.21 มาก 95.60 4.40 
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   ตารางที ่12 (ตอ) 
 

      

ตัว

แปร 
ขอความ Χ  S.D. C.V.   

ระดับ 

ความ 

สําคัญ 

ปฏิบัติ 

ได 
(รอยละ) 

ปฏิบัติ 

ไมได 
รอยละ) 

A30 โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ ชุ ม ช น  ร ว ม กั น

วางรากฐานวิถีทางประชาธิปไตยเพื่อ

พัฒนากระบวนการทางสังคมใหกับ

นักเรียน โดยใหนักเรียนมีสวนรวมใน

กิจกรรมของชุมชน เชน การรวมเปน

สมาชิกในกิจกรรมตางๆ ที่ชุมชนจัดข้ึน 

4.11 0.81 0.20 มาก 96.73 3.27 

A31 สพฐ.กระจายอํานาจใหโรงเรียนเปนผู

กํ า ห น ด ร ะ เ บี ย บ  ก า ร วั ด แ ล ะ

ประเมินผล  การเทียบโอน อนุมัติผล

การเ รียน  ซอมเสริมหรือตกซ้ํ า ช้ัน 

รวมทั้งการคัดกรองนักเรียนอัจฉริยะให

สามารถปรับช้ันเรียนหรือเรียนขามชวง

ชั้นในโรงเรียนได  

4.06 0.88 0.22 มาก 93.04 6.96 

A32 รูปแบบ the techno structure เปน

รู ป แบบกา รบ ริ ห า ร โ ร ง เ รี ย นที่ มี

โครงสรางการบริหารงานวิชาการที่

เปนทีมงานมืออาชีพ  มีหนาที่หลักใน

การกําหนดมาตรฐานวิชาการ  การ

กํากับติดตาม หลักสูตรและการใช

หลักสูตร  เทคนิคการสอน  การวัด

ประเมินผล  การใชและผลิตส่ือ ระบบ

นิเทศภายใน ระบบประกันคุณภาพ

ภายใน 

4.03 0.84 0.21 มาก 92.19 7.81 
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   ตารางที ่12 (ตอ) 
 

      

ตัว

แปร 
ขอความ Χ  S.D. C.V.   

ระดับ 

ความ 

สําคัญ 

ปฏิบัติ 

ได 
(รอยละ) 

ปฏิบัติ 

ไมได 
รอยละ) 

A33 โรงเรียนมีหนาที่จัดทําวิจัยพัฒนาเพื่อ

สํารวจความพึงพอใจจากผู ได รับ

ประ โยชน จากการ จัดการ ศึกษา 

(stakeholders) เปนประจําทุกป  โดยมี

จุดหมายเพื่อขจัดอุปสรรคและสรางเสริม

สมรรถนะในการบริหารงานและติดตามผล

การดําเนินงานในรอบป 

3.87 0.95 0.25 มาก 88.64 11.36 

A34 โ รง เ รียน เปน อิสระในการบ ริหาร 

ภายใต ระบบการประกันคุณภาพทั้ง

ภายในและภายนอก  เพื่อสรางความ

เชื่อมั่นในการจัดการศึกษากับผูมีสวน

ไดรับประโยชนจากการจัดการศึกษา 

(stakeholders) 

4.12 0.82 0.20 มาก 94.60 5.40 

A35 ครอบครัวที่มีความพรอม มีสิทธิในการ

เสนอหลักสูตรเพื่ อ ดํา เนินการจัด

การศึกษาข้ันพื้นฐานได ในลักษณะ

โรงเรียนที่บาน (home school) โดยมี

โ ร ง เ รี ย น ใ ห ก า ร ส นั บ ส นุ น แ ล ะ

ตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนรู 

3.25 1.22 0.38 ปาน

กลาง 

74.15 25.85 
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   ตารางที ่12 (ตอ) 
  

      

ตัว

แปร 
ขอความ Χ  S.D. C.V.   

ระดับ 

ความ 

สําคัญ 

ปฏิบัติ 

ได 
(รอยละ) 

ปฏิบัติ 

ไมได 
รอยละ) 

A36 กระทรวงศึกษาธิการ จัดศูนย/องคกรที่

ปรึกษาใหคําแนะนําดานตางๆ กับ

โรงเรียน (think-tank) รวมกับ  สถาบัน

พัฒนาการศึกษาชาติ จัดเครือขายทั่ว

โลก (global net work) แสดงใหเห็น

วาระบบการจัดการศึกษา เปนการ

สงเสริมความคิดที่สรางสรรคและ

นวัตกรรมการเรียนรู   มีการฝกฝน

ทักษะตลอดเวลาและตลอดชีวิต  

3.66 1.09 0.30 มาก 83.52 16.48 

A37 โรงเรียนที่จัดการศึกษา รูปแบบสังคม

แหงการเรียนรู  (knowledge based 

society) มีเปาหมายเพื่อการพัฒนา 

เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร 

เทคโนโลยีในระดับแนวหนา จึงเนน

การจัดการเรียนการสอน   แบบริเร่ิม

สรางสรรค  การเรียนรูไดดวยตนเอง  

โดยจัดโปรแกรมการเรียนใหนักเรียน

อยางหลากหลาย   

3.83 0.96 0.25 มาก 88.21 11.79 

A38 คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คือกลุม

บุคคล สํา คัญที่ มี ส วนร วมบ ริหาร

โรงเรียน  โรงเรียนจึงมีอิสระในการสรร

ห า บุ คคล  (จํ า น ว น  สั ด ส ว น )  ที่

เหมาะสมได  โดยยึดหลักการบริหาร

แบบธรรมาภิบาล   

3.98 0.95 0.24 มาก 89.91 10.09 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

221 

  ตารางที่ 12 (ตอ) 
   

      

ตัว

แปร 
ขอความ Χ  S.D. C.V.   

ระดับ 

ความ 

สําคัญ 

ปฏิบัติ 

ได 
(รอยละ) 

ปฏิบัติ 

ไมได 
รอยละ) 

A39 โ ร ง เ รี ย น แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร

สถานศึกษาฯ  มีหนาที่รวมพิจารณา

สรรหา บรรจุ แตงต้ัง  พัฒนาบุคลากร

ให เปนมืออา ชีพ   รวมทั้ ง ร วมกัน

พิจารณาการใหรางวัลพิเศษกับผูที่

ปฏิบัติงานเกิดผลดีแบบเชิงประจักษ 

3.65 1.16 0.32 มาก 79.83 20.17 

A40 โรงเรียนรวมกับชุมชน ในการสรรหา

บุคลากรหรืออาสาสมัครในชุมชน  

ชวยปฏิบัติงานดานธุรการการเงินและ

บัญชี พัสดุ  ในเวลาหรือนอกเวลา 

เพื่ อ ให ค รู ผู สอนไดมี เ วลาในการ

เตรียมการสอน   ตรวจงานนักเรียน  

สรางผลิตส่ือและวิจัยในช้ันเรียน ฯลฯ 

3.55 1.29 1.16 มาก 77.98 22.02 

A41 โรงเรียนมีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในการ

ขอและการตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  

ทั้ งนี้ เปนไปตามเกณฑมาตรฐานการ

ปฏิบัติงานของ ก.ค.ศ. 

4.28 0.82 0.19 มาก 94.60 5.40 
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   ตารางที ่12 (ตอ) 
 

      

ตัว

แปร 
ขอความ Χ  S.D. C.V.   

ระดับ 

ความ 

สําคัญ 

ปฏิบัติ 

ได 
(รอยละ) 

ปฏิบัติ 

ไมได 
รอยละ) 

A42 การปฏิรูปโครงสรางสงผลตอครูผูสอน 

ในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง เชน 

การปรับวิธีสอนแบบเนนผูเรียนเปน

สําคัญ การสอนแบบเนนปฏิสัมพันธ  

การจัดกิจกรรมใหผูเรียนมากข้ึน การ

ประเมินวิทยฐานะ(วฐ.)เพื่อการปรับ

ฐานเงินเดือน ที่ยึดหลักความสามารถ

และสมรรถนะ  มากกวาการใชหลัก

อาวุโส 

4.26 0.78 0.18 มาก 95.17 4.83 

A43 สพฐ. มีหนาที่สงเสริมและสนับสนุน

การปฏิบั ติงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาฯ โดยกําหนดใหโรงเรียน

ส า ม า ร ถ ใ ห ค า ต อ บ แ ท น  ห รื อ

ผลประโยชน อ่ืนใด   เชน  เงิน เ บ้ีย

ประชุม   สิทธิพิเศษในการเขาเรียน

ข อ ง บุ ต ร ห ล า น   ก า ร ล ด ห ย อ น  

คาเลาเรียน     

3.82 1.13 0.30 มาก 86.93 13.07 

A44 รูปแบบ simple structure เปนรูปแบบ

โครงสรางการบริหารบุคคลแบบงาย 

เหมาะกับการบริหารงานโรงเรียนที่มี

บุคลากรนอย ใชการสื่อสารโดยตรงกับ

ผูปฏิบั ติ เพื่อ ส่ังการใหการทํางาน

สํ า เ ร็ จ อ ย า ง ร ว ด เ ร็ ว  แ ล ะ มี

ประสิทธิภาพ 

3.94 0.88 0.22 มาก 96.73 3.27 
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   ตารางที ่12 (ตอ) 
 

      

ตัว

แปร 
ขอความ Χ  S.D. C.V.   

ระดับ 

ความ 

สําคัญ 

ปฏิบัติ 

ได 
(รอยละ) 

ปฏิบัติ 

ไมได 
รอยละ) 

A45 รูปแบบ the middle line เปนรูปแบบ

โครงสรางการบริหารบุคคล ที่มีรอง

ผูอํานวยการฯ หรือหัวหนาสายช้ัน/ 

หัวหนากลุมสาระวิชาฯ   ทําหนาที่

รับคําส่ังจากผูบริหารเพื่อประสานและ

ติดตามการทํางานกับฝายปฏิบัติการ 

ใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

4.15 0.79 0.19 มาก 97.44 2.56 

A46 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เปน

ผูจัดทําแผนอัตรากําลัง  สามารถโอน 

ยายและเลือกครูตามวิชาเอกที่ขาด

แคลนได  เปนรูปแบบการบริหารแบบ

กระจายอํานาจโดยมีหลักเกณฑ

กําหนดใหสถานศึกษาปฏิบัติ  

3.63 1.25 0.34 มาก 80.82 19.18 

A47 ผูบริหาร ครูและคณะกรรมการศึกษาฯ 

ควร เปนบุคคลที่มีความรูพื้นฐานดาน

กฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่

เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา   ทําให

ส า ม า ร ถ ป ฏิ บั ติ ง า น ไ ด อ ย า ง มี

ประสิทธิภาพ  ตามหลักธรรมาภิบาล 

3.97 0.93 0.23 มาก 92.33 7.67 
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    ตารางที่ 12 (ตอ) 
         

      

ตัว

แปร 
ขอความ Χ  S.D. C.V.   

ระดับ 

ความ 

สําคัญ 

ปฏิบัติ 

ได 
(รอยละ) 

ปฏิบัติ 

ไมได 
รอยละ) 

A48 รั ฐ เ น นกา รก ระจาย อํ านาจด า น

งบประมาณเพื่ อการ ศึกษา   โดย

กําหนดใหเปนวิสัยทัศนในการพัฒนา

ชาติ   จึงนําไปสูการพัฒนาระบบการ

จัดการศึกษาท่ีเนนคุณภาพทั่วทั้ ง

องคกร (Total Quality Management)  ทั้ง

ดานการปฏิรูปบุคลากร หลักสูตรและการ

แขงขันเพื่อความเปนเลิศ  รวมไปถึงการ

ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมโรงเรียน

ทางดานกายภาพ  

3.94 0.89 0.23 มาก 93.04 6.96 

A49 ดานการเงินและทรัพย สิน   สพฐ .

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเปนกอน 

(block grant) ทําใหโรงเรียนสามารถ

จัดลําดับความสําคัญในการใชจายได

ครอบคลุมตามที่กําหนดในแผนการใช

จายเงินโดยมี  สพท . เปนผูควบคุม

ติดตามกํากับ ตรวจสอบทุกไตรมาส 

4.18 0.87 0.21 มาก 95.60 4.40 

A50 โรงเรียนบริหารงานงบประมาณแบบ

มุงเนนผลงาน (SPBB) โดย สพฐ.

จัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวใหโรงเรียน

โ ด ย ต ร ง ยึ ด ห ลั ก เ ท า เ ที ย ม แ ล ะ  

เสมอภาค  ใหอิสระในการตัดสินใจ

ควบคูกับความรับผิดชอบ โปรงใส 

ตรวจสอบได  โดยตรวจสอบจาก

ผลผลิตหรือคุณภาพนักเรียนการใช

ทรัพยากรอยางคุมคา 

4.30 0.77 0.18 มาก 98.15 1.85 
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    ตารางที่ 12 (ตอ) 
 

      

ตัว

แปร 
ขอความ Χ  S.D. C.V.   

ระดับ 

ความ 

สําคัญ 

ปฏิบัติ 

ได 
(รอยละ) 

ปฏิบัติ 

ไมได 
รอยละ) 

A51 การบริหารงานงบประมาณโรงเรียน  

สพฐ .มี หน าที่ ใ นกา ร เ สนอแก ไ ข

ข อ จํ า กั ด  ด า น ก า ร บ ริ ห า ร ง า น

งบประมาณในพระราชบัญญัติหรือ

กฎระเบียบที่ไมเอ้ือตอการกระจาย

อํานาจ   ดวยการตราเปนกฎหมาย

เฉพาะเชน เดียวกับโรงเรียนในกํากับ

ของรัฐหรือมหาวิทยาลัยในกํากับของ

รั ฐ  ที่ มี ก ฎ ห ม า ย ก า ร บ ริ ห า ร

งบประมาณเฉพาะ 

3.95 0.95 0.24 มาก 93.32 6.68 

A52 การถือครองกรรมสิทธิ์ โรงเรียนมีสิทธิ

ในทรัพยสินและกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีผู

มอบหรือบริจาคให   จึงสามารถนําไป

บริหารจัดการเพ่ือใหเกิดประโยชน

สูงสุด โดยนิติกร/ที่ปรึกษากฎหมายของ 

สพท. มีหนาที่ตรวจสอบสัญญาขอตกลง

พรอมทั้งใหคําแนะนําดานการปฏิบัติตาม

ขอกฎหมาย 

3.97 1.00 0.25 มาก 91.90 8.10 

A53 วิธีการปฏิบัติทางคดี โรงเรียนสามารถ

เปนโจทกฟองในนามของตนได เฉพาะ

ในเร่ืองเกี่ยวกับทรัพยสินที่มีผูบริจาค 

เพื่อลดข้ันตอนและสายการบังคับ

บัญชา แตคงอยูในความรับผิดชอบ

ของ สพฐ. 

3.80 1.02 0.27 มาก 88.21 11.79 
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   ตารางที ่12 (ตอ) 
 

      

ตัว

แปร 
ขอความ Χ  S.D. C.V.   

ระดับ 

ความ 

สําคัญ 

ปฏิบัติ 

ได 
(รอยละ) 

ปฏิบัติ 

ไมได 
รอยละ) 

A54 วิธีการปฏิบัติทางปกครอง โรงเรียนมี

อํานาจในการออกกฎระเบียบขอบังคับ

ในการปกครอง  ปองกันบํารุงรักษา 

ดูแลท รัพย สิน สิทธิประโยชนของ

องคกรได 

4.10 0.88 0.21 มาก 93.32 6.68 

A55 การบริหารอาคารสถานที่  โรงเรียน

และชุมชนมีพันธะร วมกันในการ

บํารุงรักษาพัฒนาอาคารสถานที่และ

สภาพแวดลอมใหอยูในสภาพม่ันคง

ปลอดภัย พรอมเอ้ือประโยชนในการ

จัดการเรียนการสอน ตลอดจนการ

สรางเสริมโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรู

ที่สําคัญของชุมชน 

4.34 0.77 0.77 มาก 97.87 2.13 

A56 อํานาจการเก็บรักษาเงินเปนไปตาม

ขนาดโรง เ รี ยน   กรม บัญชีกลาง 

กําหนดหลักเกณฑใหโรงเรียนเก็บ

รักษาเงินสํารองจายและวงเงินนําฝาก

ธนาคารของรายไดสถานศึกษา ตาม

ขนาดโรงเรียน เชนโรงเรียนขนาดกลาง  

ใหสํารองไดไมเกิน 30,000 บาท และ

ฝากธนาคารไดไมเกิน 1 ลาน นอกนั้น

ใหนําฝากคลังจังหวัด  

4.04 0.93 0.93 มาก 96.73 3.27 
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   ตารางที ่12 (ตอ) 
 

      

ตัว

แปร 
ขอความ Χ  S.D. C.V.   

ระดับ 

ความ 

สําคัญ 

ปฏิบัติ 

ได 
(รอยละ) 

ปฏิบัติ 

ไมได 
รอยละ) 

A57 การจดทะ เ บียน สิทธิห รือการ ข้ึน

ทะเบียนใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีผู

บริจาคใหสถานศึกษา ผูอํานวยการ

สถานศึกษาสามารถเปนผูดําเนินการ

จดทะเบียนสิทธิดังกลาวในนามของ

สถานศึกษานั้น   ไดดวยตนเองและ

รายงานตามลําดับให สพฐ.รับทราบ 

4.20 0.85 0.85 มาก 96.31 3.69 

A58 โรงเรียนมีสิทธิทํานิติกรรมสัญญาเพื่อ

หารายไดจากทรัพยสินที่มีผูบริจาค 

เชน การใหเชาสถานที่จัดงาน พื้นที่

คาขาย พื้นที่จอดรถ เพื่อนํารายไดไป

ใชประโยชนใช ในการบริหารงาน

โรงเรียน ไดแก การจางครูอัตราจาง 

จางพนักงานดูแลความปลอดภัย  

เปนตน 

4.19 0.86 0.21 มาก 95.60 4.40 

A59 รัฐบาลกําหนดใหบรรดารายได ที่ตอง

นําสงกระทรวง  การคลัง   เปนเงิน

รายไดสถานศึกษาโดยไมตองหักภาษี

และไมตองนําสงเงินรายไดแผนดิน  

ทั้งนี้ เพื่อสรางความคลองตัวใหกับ

โรงเรียนในการบริหารงานงบประมาณ  

4.22 0.85 0.20 มาก 95.74 4.26 
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   ตารางที ่12 (ตอ) 
 

      

ตัว

แปร 
ขอความ Χ  S.D. C.V.   

ระดับ 

ความ 

สําคัญ 

ปฏิบัติ 

ได 
(รอยละ) 

ปฏิบัติ 

ไมได 
รอยละ) 

A60 โรงเ รียนมี อิสระในการบริหารงาน  

ดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคคล 

บริหารทั่วไป  โดยการกําหนดเปนดัชนี

ชี้วัด (KPIs) ความสําเร็จเปนแนวทาง

ปฏิบัติตามขอตกลงการใหบริการหรือ

ผลผลิต ตอ สพท. และ สพฐ. 

4.22 0.78 0.18 มาก 96.59 3.41 

A61 สพท.มีบทบาทเปนผูสนับสนุนสงเสริม

โรงเรียนในดานวิชาการและติดตาม

การใชงบประมาณ เชน การควบคุม

คุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา 

และตรวจสอบการเงินภายในโรงเรียน 

(ตสน.)  

4.20 0.79 0.19 มาก 98.30 1.70 

A62 

 

 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ มีบทบาท

ในการตรวจสอบและติดตามผลการ

จั ด ก า ร ศึ ก ษ า ใ น รู ป แ บ บ ข อ ง

คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม 

กํ า กั บ ค ว า ม เ ค ล่ื อ น ไ ห ว  

วิพากษวิ จารณการจัดการศึกษา  

พรอมกับสามารถใหขอคิดเห็นและ

เสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนได 

4.02 0.91 0.23 มาก 95.45 4.55 
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 ตารางท่ี 12 (ตอ) 
 

      

ตัว

แปร 
ขอความ Χ  S.D. C.V.   

ระดับ 

ความ 

สําคัญ 

ปฏิบัติ 

ได 
(รอยละ) 

ปฏิบัติ 

ไมได 
รอยละ) 

A63 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศ ที่ทันสมัย

สามารถเปดเผยขอมูลไดตลอดเวลา  

เชน จัดเปนระบบ online หรือ 

website หรือ web board  พรอมใหผู

มี ส วนได รับประโยชน  ในการจัด

การศึกษา (stakeholder)  สามารถ

ตรวจสอบขอมูลการบริหารงานดาน

วิชาการ งบประมาณ บุคคล บริหาร

ทั่วไป  ของโรงเรียนไดตลอดเวลา 

4.10 0.90 0.22 มาก 93.32 6.68 

A64 การติดตามผลการปฏิบัติงานโรงเรียน  

สพฐ .รวมมือกับทองถิ่น  เขตพื้นที่ 

องคกรอิสระ มหาวิทยาลัยใน การวิจัย

และประเมินผล  ติดตามแผนปฏิบัติ  

เพื่อควบคุมมาตรฐานและผลผลิตใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมี

คุณภาพ 

4.04 0.90 0.22 มาก 95.60 4.40 

A65 โ ร ง เ รี ย น จั ด ทํ า ก า ร ป ร ะ เ มิ น

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งดาน

วิ ช า ก า ร  บุ ค ล า ก ร  ก า ร ใ ช จ า ย

งบประมาณตามแผนฯ เปนประจําทุก

ป โ ด ย ผู ป ร ะ เ มิ น ร ะ ดั บมื อ อ า ชี พ 

(professional audit) เพื่อสรางความ

เช่ือถือใหกับสาธารณชน ตลอดจน

ผูเกี่ยวของ  

3.97 0.91 0.23 มาก 92.47 7.53 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

230 

 ตารางท่ี 12 (ตอ) 
 

      

ตัว

แปร 
ขอความ Χ  S.D. C.V.   

ระดับ 

ความ 

สําคัญ 

ปฏิบัติ 

ได 
(รอยละ) 

ปฏิบัติ 

ไมได 
รอยละ) 

A66 ระบบการรายงาน  โรงเรียนตองมี

ระบบบัญชีการรายงานการ รับ จาย 

เงินบริจาค  ใหกับสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาและตอสาธารณชน ทุกส้ิน

ปงบประมาณ   เพื่อประโยชนในการ

ตรวจสอบและตาม  หลักธรรมาภิบาล   

4.12 0.86 0.21 มาก 98.01 1.90 

 

 จากตารางที่ 12  แสดงคาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธิ์การกระจายของตัว

แปรท้ัง 66 รายการ (ตัวบงชี้) และคารอยละความสามารถในปฏิบัติงาน  ในรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา คาสถิติโดยรวมพบวาสามารถปฏิบัติไดทุกตัวบงช้ี และคาสถิติ

สูงสุดอยูระหวางรอยละ 98.72 (Χ = 4.54 ,S.D.  = 0.66) ไดแกการกระจายอํานาจดานการบริหารงาน

โรงเรียนมีหัวหนางานหรือการมีหัวหนาสายช้ันปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงในแตละฝายอยางชัดเจน  เปนไป

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  ไดกําหนดใหกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา

และสถานศึกษาโดยตรง   และตํ่าสุดรอยละ 74.15 (Χ = 3.25 ,S.D.  = 1.22)  A35 ไดแกการ

ดําเนินการอนุญาตใหครอบครัวที่มีความพรอม มีสิทธิในการเสนอหลักสูตรเพื่อดําเนินการจัดศึกษาข้ัน

พื้นฐานได ในลักษณะโรงเรียนที่บาน (home school) โดยมีโรงเรียนใหการสนับสนุนและตรวจสอบ

คุณภาพการจัดการเรียนรู โดยแสดงคาตามลําดับ ดังนี้ 

 องคประกอบท่ี 1 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารการจัดองคกร (ตัวบงช้ีที่ A1 ถึง 

A23) แสดงใหเห็นวาตัวบงช้ีที่ A4 ผูตอบแบบสอบถามมีระดับความคิดเห็นและความสามารถ  ในการ

ปฏิบัติงานมากที่สุด คือรอยละ 98.72 (Χ = 4.54 ,S.D.  = 0.66) ไดแกการจัดโครงสราง  การบริหาร   

งานโรงเรียนมีหัวหนางานหรือหัวหนาครูสายชั้นปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงในแตละฝายอยางชัดเจน                   

เชน    หัวหนางานวิชาการ   บุคคล  งบประมาณ    บริหารทั่วไป  ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ  ที่ไดกําหนดใหกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง และลําดับที่ 2 

ไดแก  ตัวบงช้ีที่ A18  ผูตอบแบบสอบถามสามารถปฏิบัติไดรอยละ 98.01 (Χ =4.33 ,S.D. =0.76) 

ไดแก  ดานรูปแบบโครงสรางและกระบวนการการบริหารโรงเรียน  ที่มีประสิทธิภาพควรเปนรูปแบบ               

การบริหารงานที่มีการกระจายอํานาจ เพื่อการลดข้ันตอนสายงาน  การปฏิบัติงานใหรวดเร็วและ
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ประหยัด เชน การเบิกจายคารักษาพยาบาล  คาเชาบาน การอนุญาตไปราชการ การรับรองสิทธิตางๆ 

ลําดับที่ 3 ไดแก A12 ผูตอบแบบสอบถามสามารถปฏิบัติไดรอยละ 97.74 (Χ =4.15 ,S.D. =0.85 ) 

ไดแก รูปแบบของการบริหารสถานศึกษาเปนฐานซึ่งโรงเรียนและชุมชนตางมีวิสัยทัศนรวมกัน       

(share vision) ในการสงเสริมใหทุกคนไดเปนผูรับประโยชน  จากการจัดการศึกษาโดยกําหนดความ

ตองการเพื่อสรางภาพแหงความสําเร็จในอนาคตรวมกัน 

  องคประกอบที่ 2 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานวิชาการ (ตัวบงช้ีที่ A 24 ถึง 

A37) แสดงใหเห็นวาตัวบงช้ีที่ A27 ผูตอบแบบสอบถามสามารถปฏิบัติไดรอยละ 98.30                   

(Χ = 4.33 , S.D. = 0.74) ไดแกการที่โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ                    

โดยการจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมผูเรียนในการใชแหลงเรียนรูภายในภายนอกโรงเรียนอยางหลากหลาย      

ตามแนวทางการจัดการศึกษาของประเทศเกาหลี ญ่ีปุน สิงคโปร  เพื่อใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธที่ดีกับ

ชุมชนรูจักการดูแลแลชวยเหลือชุมชน และ ลําดับที่ 2 ไดแก A30 ผูตอบแบบสอบถามสามารถปฏิบัติได

รอยละ 96.73 (Χ = 4.11 , S.D. = 0.81)  โรงเรียนและชุมชนรวมกันวางรากฐานวิถีทางประชาธิปไตย   

เพื่อพัฒนากระบวนการทางสังคมใหกับนักเรียน โดยใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน                 

เชน การรวมเปนสมาชิกในกิจกรรมตางๆ ที่ชุมชนจัดข้ึนตามหลักการบริหารสถานศึกษาเปนฐาน

เชนเดียวกับ ลําดับที่ 3 ไดแก A24 ผูตอบแบบสอบถามสามารถปฏิบัติไดรอยละ 96.59                      

(Χ = 4.19 , S.D. = 0.79)  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา และ

ความตองการของทองถิ่น โดยผูบริหารครูผูสอนและคณะกรรมการนิเทศการสอน สามารถรวมกัน

ดําเนินการติดตามใหการนิเทศและบริหารการใชหลักสูตรไดดวยตนเองอยางเหมาะสมและตอเนื่อง  

 องคประกอบที่ 3 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคลากร (ตัวบงช้ีที่ A 38 ถึง 

A48) แสดงใหเห็นวาตัวบงช้ีที่ A45 ผูตอบแบบสอบถามสามารถปฏิบัติไดรอยละ 97.44                     

(Χ = 4.15 , S.D. = 0.79) ไดแกรูปแบบ the middle line เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารบุคคล           

ใ น ก า ร บ ริ ห า ร อ ง ค ก ร ใ ห มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ แ ล ะ ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล ต า ม แ น ว คิ ด ท ฤ ษ ฎี ข อ ง                      

เฮนร่ี มินทซเบอก  (Henry Mintzberg) ที่มีรองผูอํานวยการหรือหัวหนาสายช้ันหรือหัวหนากลุมสาระ

วิชาปฏิบัติหนาที่โดยการรับคําส่ังจากผูบริหาร เพื่อประสานและติดตามการทํางานกับฝายปฏิบัติการ ให

บรรลุตามวัตถุประสงค เชนเดียวกับลําดับที่ 2 ไดแก A44 ผูตอบแบบสอบถามสามารถปฏิบัติไดรอยละ 

96.73 (Χ = 3.94 ,S.D. = 0.88) ไดแกรูปแบบ simple structure  เปนรูปแบบโครงสรางการบริหาร

บุคคล แบบงายเหมาะกับการบริหารงานโรงเรียนที่มีบุคลากรนอย  ใชการส่ือสารโดยตรงกับผูปฏิบัติทั้ง

แบบเปนทางการ (formal) และไมเปนทางการ (informal) เพื่อส่ังการใหการปฏิบัติงานสําเร็จอยาง

รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สวนลําดับที่ 3 ไดแก A42 ผูตอบแบบสอบถามสามารถปฏิบัติไดรอยละ 

95.17  (Χ = 4.26 ,S.D. = 0.78) ไดแกการปฏิรูปโครงสรางที่สงผลตอครูผูสอน ในการพัฒนาวิชาชีพ

ของตนเอง  เชน การปรับวิธีสอนแบบเนนผู เ รียนเปนสําคัญและการสอนแบบเนนปฏิสัมพันธ               
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การจัดกิจกรรม  โดยใหผูเรียนมีความสําคัญมากข้ึนโดยสอดคลองและสงผลตอการประเมินวิทยฐานะ                      

เพื่ อการป รับฐานระ ดับ เงิน เ ดือนโดยการยึดห ลักความสามารถและสมรรถนะมากกว า                      

การใชหลักอาวุโสหรือการกําหนดฐานเงินเดือน 

 องคประกอบที่ 4 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานงบประมาณ (ตัวบงช้ีที่ A49 

ถึง A60) แสดงใหเห็นวาตัวบงช้ีที่ A50 ผูตอบแบบสอบถามสามารถปฏิบัติไดรอยละ 98.15                    

(Χ = 4.30 , S.D. = 0.77) ไดแกรูปแบบบริหารงานงบประมาณโรงเรียนแบบมุงเนนผลงาน (SPBB)       

โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานเปนผูจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวใหโรงเรียนโดยตรง 

และมีหลักการปฏิบัติที่ยึดหลักเทาเทียมและเสมอภาคใหอิสระในการตัดสินใจควบคูกับความรับผิดชอบ 

โปรงใส ตรวจสอบได โดยตรวจสอบจากผลผลิตหรือคุณภาพนักเรียนและการใชทรัพยากรอยางคุมคา

ตามหลักการสถานศึกษาเปนนิติบุคคล สวนในลําดับที่ 2 ไดแกตัวบงชี้ที่ A55 ผูตอบแบบสอบถาม        

สามารถปฏิบัติไดรอยละ 97.87 (Χ = 4.34 , S.D. = 0.77) ไดแกรูปแบบการบริหารอาคารสถานที่           

ที่โรงเรียนและชุมชนตางมีพันธะรวมกันในการบํารุงรักษาพัฒนาอาคารสถานที่ และสภาพแวดลอมให

อยูในสภาพมั่นคงปลอดภัย พรอมกับเอ้ือประโยชนในการจัดการเรียนการสอน   ตลอดจนการสรางเสริม

โรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของชุมชนตามหลักการสถานศึกษาเปนฐาน  สวนลําดับที่ 3 ไดแก    

ตัวบงช้ีที่ A56 ผูตอบแบบสอบถามสามารถปฏิบัติไดรอยละ 96.73 (Χ = 4.04 , S.D. = 0.93) ไดแก

รูปแบบสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล สามารถเก็บรักษาเงินเปนไปตามขนาดโรงเรียนตามการส่ังการจาก

กรมบัญชีกลางที่กําหนดหลักเกณฑใหโรงเรียนเก็บรักษาเงินสํารองจายและวงเงินนําฝากธนาคารของ

รายไดสถานศึกษาตามขนาดของโรงเรียน เชนโรงเรียนขนาดกลาง  ใหสํารองไดไมเกิน 30,000 บาท  

และฝากธนาคารไดไมเกิน 1 ลาน นอกนั้นใหนําฝากคลังจังหวัด 

 องคประกอบที่ 5 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารกํากับติดตาม(ตัวบงช้ีที่ A61 ถึง 

A66) ตัวบงช้ีที่ A61 ผูตอบแบบสอบถามสามารถปฏิบัติไดรอยละ 98.30 (Χ = 4.20 , S.D. = 0.79) 

ไดแกรูปแบบที่กําหนดใหสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทเปนผูสนับสนุนสงเสริมโรงเรียนในดาน

วิชาการและติดตามการใชงบประมาณ เชน การควบคุมคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา และการ

ควบคุมตรวจสอบการเงินภายในโรงเรียน(หนวยงานตรวจสอบภายใน) ตามหลักการบริหารตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และลําดับที่ 2 ไดแกตัวบงช้ีที่ A66 ผูตอบแบบสอบถาม

สามารถปฏิบัติไดรอยละ 98.01 (Χ = 4.12 , S.D. = 0.86) ไดแก รูปแบบระบบการรายงานที่กําหนดให

โรงเรียนตองมีระบบบัญชีการรายงานการ รับ-จาย เงินบริจาคหรือการระดมทรัพยากร  ใหกับสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษา และสาธารณะชน ทุกๆ ส้ินปงบประมาณเพื่อประโยชนในการตรวจสอบและเปนไป

ตามหลักธรรมาภิบาลซ่ึงเปนไปตามหลักการของสถานศึกษาเปนนิติบุคคล  สวนลําดับที่ 3 ไดแก ตัว

บงช้ีที่ A64  ผูตอบแบบสอบถามสามารถปฏิบัติไดรอยละ 95.60 (Χ = 4.04 , S.D. = 0.93) ไดแก

รูปแบบการติดตามผลการปฏิบัติงานโรงเรียน  โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานรวมมือ
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กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา องคกรอิสระ มหาวิทยาลัย ในการวิจัยและ

ประเมินผล  ติดตามแผนการปฏิบัติงานโครงการของโรงเรียน เพื่อการควบคุมมาตรฐานและผลผลิตใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพตามรูปแบบการบริหารสถานศึกษาของประเทศเกาหลี 

สิงคโปร ญ่ีปุน 
 2.3 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสองของปจจัยองคประกอบการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา  
 ตัวแปรที่ใชในการวิเคราะหองคประกอบมี  66  รายการ (ตัวบงช้ี)  มีคาสหสัมพันธตาม

องคประกอบและน้ําหนักองคประกอบ  (factor loading) และมีคาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 

(standard error) และคาสถิติทดสอบ t- test  ของปจจัยองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในทศวรรษหนา  โดยแสดงในตารางที่ 13  ดังตอไปนี้ 
 

     ตารางที่ 13  แสดงคาสหสัมพันธระหวางองคประกอบหลักในการวจิัย 
 

โครงสรางและ

กระบวนการบริหาร 

องคประกอบ 

ดานท่ี1 

โครงสรางและ 

การจัดองคกร 

องคประกอบ 

ดานที่ 2 

โครงสรางและ

การบริหารงาน

วิชาการ 

องคประกอบ

ดานที่ 3 

โครงสรางและ

การบริหารงาน

บุคลากร 

องคประกอบ

ดานที่ 4 

โครงสรางและ

การบริหาร

งบประมาณ 

องคประกอบ 

ดานที่ 5 

โครงสรางและ

การบริหาร

กํากับติดตาม 

องคประกอบดานท่ี 1  1.00 - - - - 

องคประกอบดานท่ี 2  .79** 1.00 - - - 

องคประกอบดานท่ี 3  .71** .75** 1.00 - - 

องคประกอบดานท่ี 4  .67** .69** .72** 1.00  

องคประกอบดานท่ี 5  .69** .72** .67** .75** 1.00 

Χ  90.5767 55.4560 39.2244 49.2315 28.6705 

S.D. 12.76909 8.94114 7.17179 7.81737 4.77570 

หมายเหตุ **p<.001 

 

 จากตารางที่ 13 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของทั้ง 5 องคประกอบมี ความสัมพันธกันอยาง

มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยขนาดความสัมพันธมีขนาดต้ังแต .67 - .79 ทิศทางบวกทั้งหมด      

โดยองคประกอบที่ 1 กับองคประกอบที่ 2 มีความสัมพันธกันสูงที่สุดเทากับ .79 สามารถอธิบาย       

ความแปรปรวนรวมกันไดเทากับ รอยละ 62 รองลงมาไดแกความสัมพันธระหวาง องคประกอบที่ 2 กับ 

3 และองคประกอบที่ 4 กับ 5 ที่มีขนาดความสัมพันธเทากับ .75 อธิบายความแปรปรวนรวมกันได      

เทากับรอยละ 56   
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 นอกจากนี้  องคประกอบที่ 3 กับ 4 และองคประกอบที่ 2 กับ 5 มีขนาดความสัมพันธ     

เทากัน เทากับ .72 อธิบายความแปรปรวนรวมกันไดรอยละ 52 สวนองคประกอบที่ 2  กับ 4 มีขนาด

ความสัมพันธเทากับ .69 เทากับองคประกอบที่ 1 กับ 5 อธิบายความแปรปรวนไดเทากับ รอยละ 48                     

รวมทั้งความสัมพันธระหวาง องคประกอบที่ 1 กับ  4 และ องคประกอบ 3 กับ 5 มีขนาดความสัมพันธ

เทากับ .67 อธิบายความแปรปรวนคิดเปนรอยละ 45 ดวย   
 

ตารางที่ 14  แสดงคาน้าํหนกัองคประกอบ (factor loading) และตัวแปร จํานวน  66  รายการ (ตัวบงชี)้ 
 

องคประกอบ 
ตัวแปร 

1 2 3 4 5 

A22 0.71     

A23 0.71     

A9 0.70     

A17 0.70     

A21 0.70     

A1 0.69     

A8 0.68     

A16 0.68     

A18 0.67     

A2 0.66     

A5 0.66     

A3 0.65     

A4 0.65     

A15 0.65     

A6 0.64     

A12 0.63     

A19 0.63     

A20 0.63     

A10 0.61     
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ตารางที่ 14 (ตอ) 
 

องคประกอบ 
ตัวแปร 

1 2 3 4 5 

A11 0.61     

A14 0.61     

A7 0.60     

A13 0.55     

A36       0.75    

A37  0.75    

A34  0.74    

A25  0.73    

A32  0.72    

A33  0.72    

A24  0.70    

A26  0.70    

A29  0.70    

A30  0.70    

A27  0.68    

A35  0.67    

A31  0.66    

A28  0.64    

A39   0.74   

A40   0.74   

A42   0.74   

A38   0.71   

A46   0.70   

A43   0.69   

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

236 

ตารางที่ 14 (ตอ) 
 

องคประกอบ 
ตัวแปร 

1 2 3 4 5 

A44   0.69   

A45   0.69   

A41   0.67   

A47   0.66   

A52    0.76  

A55    0.74  

A57    0.74  

A58    0.74  

A49    0.73  

A59    0.73  

A48    0.72  

A53    0.72  

A50    0.70  

A51    0.70  

A54    0.70  

A56    0.62  

A64     0.80 

A62     0.78 

A63     0.78 

A60     0.77 

A65     0.74 

A61     0.73 

A66     0.66 
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จากตารางที่ 14 พบวาความสัมพันธระหวางตัวแปรสวนใหญมีความสัมพันธกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรแตละองคประกอบที่มีความสัมพันธกันสูงสุด 3 อันดับ ดังนี้     

องคประกอบดานโครงสรางและกระบวนการบริหารการจัดองคกร เม่ือพิจารณาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรพบวาตัวแปร A22 มีคาองคประกอบความสัมพันธ เทากับ 0.71 ไดแก รูปแบบ strategic 

apex เปนรูปแบบที่แสดงใหเห็นวาควรมีการบริหารโรงเรียนแบบกระจายอํานาจหรือการมอบอํานาจ 

เชน การใหรองผูอํานวยการหรือหัวหนาครูหรือหัวหนาสายชั้น บริหารงานตามกรอบภาระการปฏิบัติงาน

ของแตละบุคคล (job description) ตามสายงานการบังคับบัญชาและตัวแปร  A 23 มีคาองคประกอบ

ความสัมพันธเทากับ 0.71 ตัวแปร A36 ไดแก รูปแบบ operating core เปนรูปแบบที่แสดงใหเห็นวา

สมาชิกในองคกรมีหนาที่เปนผูปฏิบัติงานหลักและเปนผูที่เกี่ยวของกับปจจัยนําเขา กระบวนการและ

ผลผลิตโดยตรง(ในสถานศึกษาไดแกผูบริหารและครูผูปฏิบัติการสอน) จึงตองกําหนดมาตรฐานตําแหนง

ที่ใหความสําคัญมากที่สุด เพราะถือวาเปนหัวใจหลักสําคัญขององคกร ในการดํารงอยูเจริญเติบโตหรือ

เส่ือมถอยได สวนตัวแปร A9 มีคาองคประกอบความสัมพันธเทากับ 0.70 ไดแก รูปแบบ the support 

staff  เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารโรงเรียนที่มีทีมงานสนับสนุนงานหลัก เชน งานเสมียนเอกสาร 

ธุรการการเงิน พัสดุ งานอนามัย งานโภชนาการ งานบริการ ICT สารสนเทศและประชาสัมพนัธ งานดูแล

รักษาความสะอาดโรงเรียน 

  องคประกอบดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานบริหารวิชาการ เมื่อพิจารณา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรพบวาตัวแปร A 36 และตัวแปร   A 37 มีคาองคประกอบความสัมพันธ กัน

สูงสุดเทากับ 0.75 ไดแก กระทรวงศึกษาธิการควรจัดใหมีศูนยหรือองคกรที่ปรึกษาเพื่อการใหคําแนะนํา
ดานตาง ๆ กับโรงเรียน (think tank) เชนเดียวกับประเทศสิงคโปรที่กระทรวงศึกษาธิการรวมมือกับ

สถาบันพัฒนาการศึกษาชาติ จัดเครือขายทั่วโลก (global net work) เพื่อแสดงใหเห็นวาระบบการจัด

การศึกษาเปนการสงเสริมความคิดที่สรางสรรคและนวัตกรรมการเรียนรู โดยมีการฝกฝนทักษะ

ตลอดเวลาและตลอดชีวิต  สวนตัวแปร   A 37 ไดแก การที่โรงเรียนควรมีการจัดการศึกษาในรูปแบบ

สังคมแหงการเรียนรู (knowledge based society) โดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจ 

อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีในระดับแนวหนา จึงเนนการจัดการเรียนการสอน แบบริเร่ิม

สรางสรรค การเรียนรูไดดวยตนเอง โดยจัดโปรแกรมการเรียน ใหนักเรียนอยางหลากหลาย  สวนตัวแปร 

A 34 มีคาองคประกอบเทากับ 0.74 ไดแก  โรงเรียนเปนอิสระในการบริหารภายใตระบบการประกัน

คุณภาพทั้งภายในและภายนอก  เพื่อสรางความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษากับผูมีสวนไดรับประโยชน

จากการจัดการศึกษา (stakeholders) 

            องคประกอบดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคลากร เมื่อพิจารณาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรพบวาตัวแปร A 39  A 40  และ A 42 มีคาองคประกอบความสัมพันธเทากันคือเทากับ 

0.74   ตัวแปร A 39  ไดแก  การที่โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรมีหนาที่รวม
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พิจารณาสรรหาบรรจุ แตงต้ัง พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ รวมทั้งรวมกันพิจารณาการใหรางวัล

พิเศษกับผูที่ปฏิบัติงานเกิดผลดีแบบเชิงประจักษและตัวแปร A 40 โรงเรียนรวมกับชุมชนในการสรรหา

บุคลากรหรืออาสาสมัครในชุมชนชวยปฏิบัติงานดานธุรการการเงินและบัญชี พัสดุ ในเวลาหรือนอก

เวลา เพื่อใหครูผูสอนไดมีเวลาในการเตรียมการสอน  ตรวจงานนักเรียน  สรางผลิตส่ือและวิจัยในช้ัน

เรียน สวนตัวแปร A 42 ไดแก การปฏิรูปโครงสรางสงผลตอครูผูสอนในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง เชน 

การปรับวิธีสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนแบบเนนปฏิสัมพันธ การจัดกิจกรรมใหผูเรียนมาก

ข้ึน การประเมินวิทยฐานะ เพื่อปรับฐานเงินเดือนที่ยึดหลักความสามารถและสมรรถนะมากกวาหลัก

อาวุโส 

            องคประกอบดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานงบประมาณ  เมื่อพิจารณา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรพบวาตัวแปร A 52 มีคาองคประกอบความสัมพันธ เทากับ 0.76 ไดแก 

โรงเรียนสามารถถือครองกรรมสิทธิ์และมีสิทธิในทรัพยสินตลอดจนมีกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีผูมอบหรือบริจาค

ให โรงเรียนจึงสามารถนําไปบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยมีนิติกรหรือที่ปรึกษากฎหมาย

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทําหนาที่ตรวจสอบสัญญาขอตกลงพรอมทั้งใหคําแนะนําดานการ

ปฏิบัติตามขอกฎหมาย รองลงมา คือ  ตัวแปร A 55 และ A 57  มีคาองคประกอบความสัมพันธเทากัน

คือเทากับ 0.74 A55 ไดแก การบริหารอาคารสถานที่ พบวาโรงเรียนและชุมชนมีพันธะรวมกันในการ

บํารุงรักษาพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมใหอยูในสภาพมั่นคงปลอดภัย พรอมเพื่อเอ้ือ

ประโยชนในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการสรางเสริมโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของ

ชุมชน สวน A 57  โรงเรียนสามารถจดทะเบียนสิทธิหรือข้ึนทะเบียนใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีผูบริจาค

ใหสถานศึกษาโดย ผูอํานวยการสถานศึกษาสามารถเปนผูดําเนินการจดทะเบียนสิทธิดังกลาวไดในนาม

ของสถานศึกษาดวยตนเองและรายงานตามลําดับใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อ

รับทราบ 

              องคประกอบดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานกํากับติดตาม เมื่อพิจารณา

ความสัมพันธระหวางตัวแปรพบวาตัวแปร A 64 มีคาองคประกอบความสัมพันธเทากับ 0.80 ไดแก 

การติดตามผลการปฏิบัติงานโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรรวมมือกับ

ทองถิ่น ไดแก สํานักเขตพื้นที่การศึกษา องคกรอิสระ มหาวิทยาลัย ในการสงเสริมการวิจัยและ

ประเมินผล ติดตามแผนการปฏิบัติงานโครงการ เพื่อการควบคุมมาตรฐานและผลผลิตในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพ รองลงมา คือ  ตัวแปร A 62 และ A 63  มีคาองคประกอบ

ความสัมพันธเทากันคือเทากับ 0.78   A 62 ไดแก การที่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรไดรับ

บทบาทใหมีหนาที่ในการตรวจสอบและติดตามผลการจัดการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการ

ตรวจสอบติดตามกํากับความเคล่ือนไหว วิพากษวิจารณการจัดการศึกษาพรอมกับสามารถใหขอคิดเหน็

และเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนไดสวน A 63 พบวาโรงเรียนควรมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัย
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สามารถเปดเผยขอมูลไดตลอดเวลา เชน จัดเปนระบบ online website หรือ web board พรอมใหผูมี

สวนไดรับประโยชน ในการจัดการศึกษา (stakeholder) สามารถตรวจสอบขอมูลการบริหารงานดาน

วิชาการ งบประมาณ บุคคล บริหารทั่วไป ของโรงเรียนไดตลอดเวลา  

 สรุปไดวาตัวแปรของขอมูลทั้ง 5 องคประกอบมีความเหมาะสมที่จะนําไปใชในการตรวจสอบ

ความสอดคลองของโมเดลลิสเรลกับขอมูลเชิงประจักษตอไป 
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แผนภาพที่ 7 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ 

ตารางที่ 15 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน     

(standard error = SE)  และ คาสถิติทดสอบ t- test องคประกอบที่ 1 ดานโครงสรางและ

กระบวนการบริหารการจัดการ  ( A1 ถึง  A23 = 23 ตัวบงชี้) 
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ตัวแปร 

(ขอ) 

ขอความ น้ําหนกั 

องคประกอบ 

SE t 

A22 รูปแบบ strategic apex เปนแบบใหหัวหนาหรือรองฯ 

ปฏิบัติงานตามกรอบ 

0.71 0.07 

 

9.93** 

 

   A23 รูปแบบ  operating core เปนสมาชิกในองคกรสําคัญ

ที่สุด (ครูผูสอน) 

0.71 0.07 

 

9.99** 

 

A9 รูปแบบ the support staff มีทีมงานรองสนับสนนุงาน 0.70 0.07 9.9** 

A17 โครงสรางการบริหารแบบมสีวน โดยมีคุณภาพนกัเรียน

เปนตัวช้ีวัด 

0.70 0.07 

 

9.91** 

 

A21 โครงสรางบริหารแบบ CEO แบบที่ผูบริหารมีอํานาจ

ตัดสินใจสั่งการเบ็ดเสร็จ 

0.70 0.07 

 

9.87** 

 

A1 โครงสรางการบริหารโรงเรียนรูปแบบใหมแนวราบตาง

จากระบบสัง่การ 

0.69 - 

 

- 

A8 รูปแบบ the professional bureaucracy องคกร

วิชาชีพช้ันสูง มีสายสนับสนุน 

0.68 0.07 

 

9.65** 

 

   A16 รูปแบบชุมชนรวมเปนกรรมการมีธรรมนูญโรงเรียนเปน

แนวทางปฏิบัติ 

0.68 0.07 

 

9.66** 

 

A18 โครงสรางบริหารแบบการกระจายอํานาจ ลดข้ันตอน 

รวดเร็วและประหยัด 

0.67 0.07 

 

9.62** 

 

A2 ชุมชนเขามามีสวนรวมกําหนดรูปแบบการบริหาร ผอ.

เปนผูประสานงาน 

0.66 0.07 9.55** 

A5 

 

โรงเรียนมีศักยภาพพรอมรับการถายโอนภารกิจจาก 

สํ า นั ก ง าน เ ขตพื้ น ที่ ก า ร ศึ กษาและ สํ านั ก ง าน

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

0.66 

 

0.07 

 

9.4** 

 

A3 

 

การบริหารจัดการศึกษา ตามความตองการของชุมชน  

โดย สพท.สพฐ.ดําเนินการกํากับติดตามติดตาม 

0.65 

 

0.07 

 

9.4** 
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ตารางที่ 15  (ตอ) 
 

ตัวแปร 

(ขอ) 

ขอความ น้ําหนกั 

องคประกอบ 

SE t 

A4 การบริหารงานโรงเรียนมีหัวหนางานทําหนาที่ตาม

ตําแหนงอยางชัดเจน 

0.65 0.07 9.42** 

A15 รูปแบบการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหาร

จัดการโรงเรียน 

0.65 0.07 9.41** 

A6 คณะกรรมการจากทองถิ่น มีสิทธิพิจารณาใหคําแนะนํา

ดานการบริหาร 

0.64 0.07 9.35** 

A12 โรงเรียนและชุมชนมีวิสัยทัศนรวม (share vision) เพื่อ

สรางความสําเร็จ 

0.63 0.07 9.42** 

A19 รูปแบบ independent school การบริหารแบบอิสระ 

มุงสูความเปนเลิศ 

0.63 0.07 9.24** 

A20 

 

สรางเครือขาย เพื่อรวมพลังองคกรและชุมชนรวมกัน

ระดมทรัพยากรเพื่อ โรงเรียน 

0.63 

 

0.07 9.17** 

A10 รูปแบบ simple structure  มีรูปแบบที่งายเหมาะกับ

โรงเรียนขนาดเล็ก 

0.61 0.07 9.25** 

A11 รูปแบบ the middle line เปนรูปแบบที่มีรองฯ รับคําส่ัง

เพื่อประสานงาน 

0.61 0.07 8.98** 

A14 

 

รูปแบบ the machine bureaucracy เหมาะสมกับ 

โรงเรียนขนาดกลางมีกฎที่ชัดเจน 

0.61 

 

0.07 9.02** 

A7 รูปแบบ adhocracy เปนรูปแบบโครงสรางการ

บริหารงานแผนกลยุทธ   

0.60 0.07 9.02** 

A13 รูปแบบ simple structure บริหารแนวราบเหมาะกับ

ภาวะที่ทาทายฉับพลัน 

0.55 0.07 8.90** 

 

หมายเหตุ **p < .01 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตารางที่ 15 พบวา องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (second order confirmatory 

factor analysis) ดานการวัดปจจัยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา เรียกช่ือ

องคประกอบที่  1  ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารการจัดองคกร พบวา คาน้ําหนักองคประกอบ

ของตัวบงช้ีทั้ง 23 ตัว อยูระหวาง 0.55 ถึง 0.71 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวบงช้ี A22        

เร่ืองรูปแบบ strategic apex เปนรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบกระจายอํานาจหรือการมอบอํานาจ  

และ A23 เร่ืองรูปแบบ operation core มีคาน้ําหนักองคประกอบสูงที่สุด เทากับ 0.71 รองลงมาไดแก     

ตัวบงช้ี A9 A17 และ A21 ในเร่ืองรูปแบบ the support staff  เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารโรงเรียน    

ที่มีทีมงานสนับสนุนงานหลัก (A9)   โครงสรางและการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมเปนหนทางนําไปสู

การพัฒนาทักษะ ภาวะผูนํา นวัตกรรม ของชุมชน โรงเรียนจึงมีบทบาทหนาที่สรางศรัทธาใหเกิดข้ึน       

กับกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม  โดยมีคุณภาพนักเรียนเปนตัวช้ีวัด (A17) และ (A21)             

รูปแบบโครงสรางการบริหารแบบ chief executive officer (CEO) โดยทั้ง 3 ตัวบงชี้มีคาน้ําหนัก

องคประกอบเทากับ 0.70  

นอกจากนี้ พบวาตัวบงช้ีตัวอ่ืนๆ มีความสําคัญหลดหลั่นกันลงมาตามลําดับ โดยมีคาต้ังแต         

0.55 ถึง 0.69  
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แผนภาพที่ 8 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารการจัดการองคกร 
 

 

 

  
 

 

A1        

  A2 

A3 

A4 

A5 

A6 

A7 

A8 

A9 

A10 

A11 

A12 

A13 

A14 

A15 

A16 

A17 

A18 

A19 

A20 

A21 

A22 

A23 

1.52 

1.56 

1.58 

1.58 

1.59 

1.59 

1.64 

1.51 

1.63 

1.63 

1.60 

1.70 

1.52 

1.58 

1.54 

1.51 

1.55 

1.61 

1.60 

1.51 

1.50 

1.49 

1.51 

0.69 

0.66 

0.65 

0.65 

0.66 

0.64 

0.60 

0.68 

0.70 

0.61 

0.61 

0.63 

0.55 

0.61 

0.65 

0.68 

0.70 

0.67 

0.63 

0.63 

0.70 

0.71 

0.71 

องคประกอบที่1 
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ตารางที่ 16   แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน     

(standard error = SE)  และ คาสถิติทดสอบ t- test องคประกอบที่  2 ดานโครงสรางและ

กระบวนการบริหารงานวิชาการ ( A24 ถึง  A37 = 14 ตัวบงชี้) 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกั

องคประกอบ 

SE t 

A36 กระทรวงศึกษาธิการจัดศูนย(think tank) แนะนาํดาน

พัฒนานวัตกรรม 

0.75 0.07 10.37** 

A37 จัดรูปแบบสังคมแหงการเรียนรู  แบบริเร่ิมสรางสรรค 

เรียนรูไดดวยตนเอง 

0.75 0.07 10.33** 

A34 โรงเรียนเปนอิสระในการบริหาร ภายใต ระบบการ

ประกันคุณภาพ 

0.74 0.07 10.26** 

A25 โรงเรียนมีสาระกิจกรรมประกอบหลักสูตรพรอม

รองรับโลกในศตวรรษที่ 21 

0.73 0.07 10.16** 

A32 รูปแบบ the techno structure ที่มีโครงสราง

บริหารงานวิชาการมืออาชีพ   

0.72 0.07 10.03** 

A33 โรงเรียนมีหนาที่วิจัยพัฒนาเพื่อสํารวจความพึงพอใจ

จาก (stakeholders) 

0.72 0.07 10.12** 

A24 โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมสอดคลอง

กับสภาพปญหา 

0.70 - - 

A26 โรงเรียนใหอิสระกับครูและชุมชนโดยรวมรับผิดชอบ

ตอคุณภาพนักเรียน 

0.70 0.07 9.94** 

A29 โรงเรียนและชุมชนรวมกันกําหนดสาระเพ่ิมเติม

หลักสูตรตามถนัดและสนใจ 

0.70 0.07 9.87** 

A30 โ ร ง เ รี ย น แล ะ ชุ ม ช น ร ว ม กั น ว า ง ฐ า น วิ ถี ท า ง

ประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาชุมชน 

0.70 0.07 9.94** 

A27 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ 

และรูจักการใหความชวยเหลือสังคมและชุมชน 

0.68 0.07 9.72** 

A35 ครอบครัวที่มีความพรอม สามารถจัดโรงเรียนที่บาน 

(home school) ได 

0.67 0.07 9.56** 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

246 

ตารางที่ 16 (ตอ) 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกั

องคประกอบ 

SE t 

A31 สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระจายอํานาจใหโรงเรียน เร่ืองการวัดประเมิน ซอม

เสริม/ตกซํ้าชั้น 

0.66 0.07 9.48** 

A28 โรงเรียนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สงเสริม

ความเปนเลิศดานวิชาการ 

0.64 0.07 9.28** 

หมายเหตุ **p < .01 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 

จากตารางที่ 16 พบวา องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง(second order confirmatory 

factor analysis) ของการวัดปจจัยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ใน

องคประกอบที่  2  ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานวิชาการ พบวา คาน้ําหนักองคประกอบ

ของตัวบงช้ีทั้ง 14 ตัว อยูระหวาง 0.64 ถึง 0.75 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวบงช้ี A36 และ 

A37 สําคัญสูงที่สุด  นั่นคือ การที่กระทรวงศึกษาธิการ จัดศูนย/องคกรที่ปรึกษาใหคําแนะนําดานตางๆ 

กับโรงเรียน  (think tank)รวมกับ  สถาบันพัฒนาการศึกษาชาติ จัดเครือขายทั่วโลก (global net work) 

แสดงใหเห็นวาระบบการจัดการศึกษา เปนการสงเสริมความคิดที่สรางสรรคและนวัตกรรมการเรียนรู   มี

การฝกฝนทักษะตลอดเวลาและตลอดชีวิต (A36)  สําคัญเทากับ การที่โรงเรียนที่จัดการศึกษา รูปแบบ

สังคมแหงการเรียนรู  (knowledge base society) มีเปาหมายเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีในระดับแนวหนา จึงเนนการจัดการเรียนการสอน แบบริเร่ิมสรางสรรค การ

เรียนรูไดดวยตนเอง  โดยจัดโปรแกรมการเรียนใหนักเรียนอยางหลากหลาย(A37)และสองตัวบงช้ีนี้

พบวามีน้ําหนักองคประกอบสูงสุดในองคประกอบมีคาเทากับ 0.75    

 นอกจากนี้ตัวแปรอ่ืนๆ ก็มคีวามสําคัญหลดหล่ันกนัลงมา ไดแก A34 A25 A32 และ A33      

มีน้ําหนักองคประกอบเทากบั 0.74 0.73 0.72 และ 0.72 ตามลําดับ รวมทั้งตัวแปรที่เหลือกม็นี้ําหนกั

องคประกอบอยูระหวาง 0.64 - 0.70   
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แผนภาพที่ 9  ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานวิชาการ 
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ตารางที่ 17    แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน     

(standard error = SE)  และคาสถิติทดสอบ t- test องคประกอบที่  3 ดานโครงสรางและ

กระบวนการบริหารงานบุคลากร  ( A38 ถึง  A48 = 10 ตัวบงชี้) 

 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกั 

องคประกอบ 

SE t 

A39 คณะกรรมการสถานศึกษา    มีหนาที่รวมพิจารณา      

การสรรหา พฒันา ครู 

0.74 0.07 10.11** 

A40 โรงเรียนรวมกบัชุมชน ในการสรรหาอาสาสมัคร ชวย

ปฏิบัติงานธุรการการเงิน 

0.74 0.07 10.02** 

A42 การปฏิรูปโครงสรางสงผลตอครูผูสอนในการพัฒนา

วิชาชพี (วฐ.) 

0.74 0.07 10.06** 

A38 โรงเรียนจึงมีอิสระในการสรรหาบุคคลเพื่อเปน

คณะกรรมการสถานศึกษา 

0.71 0.07 10.06** 

A46 โรงเรียนจัดทําแผนอัตรากําลัง สามารถโอน/ยายและ

เลือกครูตามวชิาเอกที่ขาด 

0.70 0.07 9.68** 

A43 สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานตองให

การสนับสนุนกรรมการ โรงเรียนโดยจัดใหคาตอบแทน/ 

สิทธิพเิศษอ่ืนๆ 

0.69 0.07 9.63** 

A44 simple structure  เปนรูปแบบบริหารบุคคลใน 

โรงเรียนที่มีบคุลากรนอย   

0.69 0.07 9.66** 

A45 the middle line เปนรูปแบบบริหารบุคคลมีรองฯ/

หัวหนา ติดตอประสานงาน 

0.69 0.07 9.66** 

A41 โรงเรียนประเมินการปฏิบัติงานของครู เพือ่ตอ

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ   

0.67 0.07 9.46** 

A47 คณะกรรมการโรงเรียน ควรเปนผูทีม่ีความรูพื้นฐาน

ดานกฎหมายการศึกษา 

0.66 0.07 9.37** 

 

หมายเหตุ **p < .01 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตารางที่ 17 พบวา องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (second order confirmatory 

factor analysis) ของการวัดปจจัยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ใน

องคประกอบที่  3  ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคลากร  พบวา คาน้ําหนักองคประกอบ

ของตัวบงช้ีทั้ง  10 ตัว อยูระหวาง 0.66 ถึง 0.74 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวบงช้ี A39 A40 

และ A42 สําคัญสูงที่สุด มีคาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ 0.74 นั่นคือ การที่โรงเรียนและคณะกรรมการ

สถานศึกษาฯ  มีหนาที่  รวมพิจารณาสรรหา บรรจุและแตงต้ัง  พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ  รวมทั้ง

รวมกันพิจารณาการใหรางวัลพิเศษกับผูที่ปฏิบัติงานเกิดผลดีแบบเชิงประจักษ (A39)  โรงเรียนรวมกับ

ชุมชน ในการสรรหาบุคลากรหรืออาสาสมัครในชุมชน  ชวยปฏิบัติงานดานธุรการการเงินและบัญชี พัสดุ  

ในเวลาหรือนอกเวลา เพื่อใหครูผูสอนไดมีเวลาในการเตรียมการสอน ตรวจงานนักเรียน  สรางผลิตส่ือ

และวิจัย ในช้ันเรียน ฯลฯ  (A40) และการปฏิรูปโครงสรางสงผลตอครูผูสอน ในการพัฒนาวิชาชีพของ

ตนเอง      เชน การปรับวิธีสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนแบบเนนปฏิสัมพันธ การจัดกิจกรรม

ใหผูเรียนมากข้ึน การประเมินวิทยฐานะ (วฐ.) เพื่อการปรับฐานเงินเดือน ที่ยึดหลักความสามารถและ

สมรรถนะ  มากกวาการใชหลักอาวุโส (A42)  เหลานี้ มีความสําคัญมากที่สุดในองคประกอบนี้  

     สวนตัวบงช้ี A38 และ A46 ก็มีความสําคัญลองลงมา โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 

0.71  และ 0.70 ตามลําดับ  นั่นคือ คณะกรรมการสถานศึกษาฯหรือกลุมบุคคลสําคัญที่มีสวนรวม

บริหารโรงเรียน  โรงเรียนจึงมีอิสระในการสรรหาบุคคล (จํานวน สัดสวน) ที่เหมาะสมได  โดยยึด

หลักการบริหารแบบธรรมาภิบาล (A38) และคณะกรรมการบริหารโรงเรียน เปนผูจัดทําแผนอัตรากําลัง  

สามารถโอน/ยายและเลือกครูตามวิชาเอกที่ขาดแคลนไดเปนรูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจโดย

มีหลักเกณฑกําหนดใหสถานศึกษาปฏิบัติ (A46) ทั้งสองประเด็นนี้มีความสําคัญตอองคประกอบนี้ 

รองลงมาตามลําดับ  

                  นอกจากนี้ตัวบงชี้ที่เหลือมีคาน้ําหนักองคประกอบ ต้ังแต 0.66 ถึง 0.69 
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แผนภาพที่ 10 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคลากร 
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ตารางที่ 18 แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน     

(standard error = SE)  และ คาสถิติทดสอบ t- test องคประกอบที่  4 ดานโครงสรางและ

กระบวนการบริหารงบประมาณ  ( A48 ถึง  A59 = 12 ตัวบงชี้) 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกั 

องคประกอบ 

SE t 

A52 โรงเรียนมีสิทธใินทรัพยสินและกรรมสิทธิท์ีดิ่นที่มีผูบริจาค 0.76 0.07 10.48** 

A55 โรงเรียนและชุมชนมพีันธะรวมกนัการบํารุงรักษาพัฒนา

อาคารสถานที ่

0.74 0.07 10.25** 

A57 การจดทะเบียนสิทธิหรือการข้ึนทะเบียน ผอ.สามารถ

ดําเนนิการเองได 

0.74 0.07 10.24** 

A58 โรงเรียน มีสิทธิทํานิติกรรมสัญญาเพื่อหารายไดจาก   

ทรัพยสินทีม่ีผูบริจาค 

0.74 0.07 10.30** 

A49 สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานจัดสรร

งบประมาณแบบกอน  โดยตรวจสอบเปนระบบ 

0.73 0.07 10.18** 

A59 รัฐกําหนดบรรดารายได ที่ตองสงกระทรวงการคลังเปน 

เงินรายไดของโรงเรียน 

0.73 0.07 10.19** 

A48 รัฐเนนกระจายอํานาจดานงบประมาณเพ่ือพัฒนาชาติ 0.72 - - 

A53 การปฏิบัติทางคดี โรงเรียนสามารถเปนโจทกฟองใน    

นาม โรงเรียนไดเพื่อลดข้ันตอน 

0.72 0.07 10.13** 

A50 โรงเรียนบริหารงานงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน       

โดยยึดหลักเสมอภาค 

0.70 0.07 9.94** 

A51 สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานควรแก

ขอจํากัดดานการใชเงนิและกฎที่ไมเอ้ือตอการกระจาย

อํานาจ 

0.70 0.07 9.94** 

A54 วิธีการปฏิบัติทางปกครอง โรงเรียนมีอํานาจออกกฎขอ 

บังคับขององคกรได 

0.70 0.07 9.92** 

A56 โรงเรียนเก็บรักษาเงินไดตามขนาดโรงเรียนมากกวา

กําหนดใหนําฝากคลังจงัหวดั 

0.62 0.07 9.15** 

หมายเหตุ **p < .01 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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 จากตารางที่ 18 พบวา องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (second order confirmatory 

factor analysis) ของการวัดปจจัยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ใน

องคประกอบที่  4  ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานงบประมาณพบวา คาน้ําหนกัองคประกอบ

ของตัวบงช้ีทั้ง 12 ตัว อยูระหวาง 0.62 ถึง 0.76 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวบงช้ี A52 มี

ความสําคัญสูงที่สุด โดยมีคาน้ําหนักองคประกอบ เทากับ 0.76 นั่นคือ การถือครองกรรมสิทธิ์โรงเรียนมี

สิทธิในทรัพยสินและกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีผูมอบหรือบริจาคให   จึงสามารถนําไปบริหารจัดการเพ่ือใหเกิด

ประโยชนสูงสุด โดยนิติกรหรือที่ปรึกษากฎหมายของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีหนาที่ตรวจสอบ

สัญญาขอตกลงพรอมทั้งใหคําแนะนําหรือเสนอแนะดานการปฏิบัติตามขอกฎหมาย เปนประเด็นที่มี

ความสําคัญมากที่สุดในองคประกอบที่ 4 นี้ รองลงมาไดแก ตัวบงช้ี  A55  A57 และ A58 ที่มีน้ําหนัก

องคประกอบเทากับ 0.74 นั่นก็หมายถึงลําดับความสําคัญที่รองลงมา ไดแก  การบริหารอาคารสถานที่

หมายความถึงการที่โรงเรียนและชุมชนมีพันธะรวมกันในการบํารุงรักษาพัฒนาอาคารสถานที่และ

สภาพแวดลอมใหอยูในสภาพมั่นคงปลอดภัย พรอมเอ้ือประโยชนในการจัดการเรียนการสอน   ตลอดจน

การสรางเสริมโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของชุมชน  A55 เปนประเด็นที่รองลงมา และมี

ความสําคัญเทาๆ กันกับ A57 การจดทะเบียนสิทธิหรือการข้ึนทะเบียนใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีผู

บริจาคใหกับสถานศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษาสามารถเปนผูดําเนินการจดทะเบียนสิทธิดังกลาวใน

นามของสถานศึกษา   ไดดวยตนเองและรายงานให สํานักงานคณะกรรมการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา

และคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานรับทราบตามลําดับ และ A58 การที่โรงเรียนมีสิทธิทํานิติกรรม

สัญญาเพื่อหารายไดจากทรัพยสินที่มีผูบริจาค เชน  การใหเชาสถานที่จัดงาน พื้นที่คาขาย พื้นที่จอดรถ 

เพื่อนํารายไดไปใชประโยชน ในการบริหารงานโรงเรียน ไดแก การจางครูอัตราจาง และการจางพนักงาน

ดูแลความปลอดภัย ซึ่งเปนไปตามหลักการบริหารสถานศึกษาเปนนิติบุคคล  

 นอกจากนี้ตัวบงชี้ประเด็นอ่ืน ๆ มีคาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง 0.62 - 0.73  
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แผนภาพที่ 11 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานงบประมาณ 
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ตารางที่ 19  แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คาความคลาดเคลื่อนมาตรฐาน     

(standard error = SE)  และ คาสถิติทดสอบ t- test องคประกอบที่  5 ดานโครงสรางและ

กระบวนการบริหารติดตามกํากับ  ( A61 ถึง  A66 = 7 ตัวบงชี้) 
 

ตัวแปร ตัวแปร น้ําหนกั

องคประกอบ 

SE t 

A64 สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

รวมมือกับทองถิ่นติดตามผลการปฏิบั ติงานของ

โรงเรียนใหมีคุณภาพ 

0.80 0.07 10.98** 

A62 คณะกรรมการโรงเรียน มีบทบาทการติดตามผลการจัด

การศึกษาและเสนอแนะ 

0.78 0.07 10.83** 

A63 โรงเรียนจัดระบบสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถเปดเผย

ขอมูลได webpage web-broad 

0.78 0.07 10.75** 

A60 โรงเรียนมีอิสระบริหารจัดการจึงตองกําหนดดัชนีชี้วัด

ความสําเร็จของผลผลิต 

0.77 - - 

A65 จัดระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การใชจายงบประมาณ 

0.74 0.07 10.38** 

A61 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาคือผูสนับสนุนสงเสริม

การทํางาน โดยมีระบบควบคุม ภายใน (ตรวจสอบ

ภายใน) 

0.73 0.07 10.34** 

A66 โรงเ รียนมีระบบตรวจสอบและรายงาน โปรงใส

สามารถตรวจสอบตามหลักการได 

0.66 0.07 9.64** 

หมายเหตุ **p < .01 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 จากตารางที่ 19 พบวา องคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง(second order confirmatory 

factor analysis) ของการวัดปจจัยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ใน

องคประกอบที่ 5 ดานโครงสรางกระบวนการบริหารกํากับติดตาม พบวาคาน้ําหนักองคประกอบของตัว

บงช้ีทั้ง 7  ตัว อยูระหวาง 0.66 ถึง 0.80 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวบงชี้ A64 มีความสําคัญ

สูงที่สุดมีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.80 หมายถึงการติดตามผลการปฏิบัติงานโรงเรียน จาก                    

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานรวมมือกับทองถิ่น เขตพื้นที่ องคกรอิสระและมหาวิทยาลัย  

ในการวิจัยและวัดประเมินผลติดตามแผนการปฏิบัติงานโครงการ เพื่อการควบคุมมาตรฐานและผลผลิต

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพ A64 จึงมีความสําคัญสูงที่สุดในองคประกอบนี้ รองลงมา
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ไดแก A62 และ A63 ที่มีน้ําหนักองคประกอบเทากัน คือเทากับ 0.78 หมายถึง คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีบทบาทในการตรวจสอบและติดตามผลการจัดการศึกษา ในรูปแบบของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม กํากับความเคลื่อนไหว   วิพากษวิจารณการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาพรอมกับสามารถใหขอคิดเห็นและเสนอแนะในการพัฒนาได A62 จึงมีความสําคัญเทากับ 

A63 ซึ่งหมายถึง การที่โรงเรียนมีระบบสารสนเทศที่ทันสมัยสามารถเปดเผยขอมูลไดตลอดเวลา เชน 

จัดรูปแบบการบริหารสารสนเทศเปนระบบ online หรือ website/web board พรอมใหผูมีสวนไดรับ

ประโยชนในการจัดการศึกษา (stakeholder)  สามารถตรวจสอบขอมูลการบริหารงานดานวิชาการ 

งบประมาณ บุคคล บริหารทั่วไปตลอดจนระบบการกํากับติดตามประเมินผลของโรงเรียนไดตลอดเวลา 

ซึ่งทั้งสองตัวบงชี้นี้     มีความสําคัญรองลงมา 

 นอกจากนี้ ตั วบ ง ช้ีประ เ ด็น อ่ืนๆ  ก็มี ความ สํา คัญหลดห ล่ันกันลงมา  โดย มีค า                      

น้ําหนักองคประกอบอยูระหวาง  0.66  - 0.77  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพที่ 12 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารกํากับติดตาม 
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ตารางที่ 20    แสดงคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) คาความคลาดเคล่ือนมาตรฐาน 

   (standard error) และ คาสถิติทดสอบ t- test รายองคประกอบหลัก  
 

องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในทศวรรษหนา 

น้ําหนักองค 
ประกอบ 

R square SE t 

องคประกอบหลัก     

1. ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารการจัดองคกร 0.81 0.68 0.07 11.98** 

2. ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารวิชาการ 0.89 0.80 0.07 12.52** 

3. ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคลากร 0.86 0.75 0.07 12.23** 

4. ดานโครงสรางกระบวนการบริหารงานงบประมาณ 0.83 0.70 0.07 12.35** 

5. ดานโครงสรางกระบวนการบริหารกํากับติดตาม 0.84 0.71 0.07 12.90** 

x2   = 1834.82  , df =2074,  P = 1.000,  GFI = 0.93, AGFI = 0.92, RMR =0.064 

หมายเหตุ  ** p< .01 มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 

 พิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบ ทั้ง 5 ดาน มีคาเปนบวก มีขนาดต้ังแต 0.81 ถึง 0.89      

โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว โดยองคประกอบที่มีน้ําหนักมากที่สุด ไดแก ดานโครงสราง

และกระบวนการบริหารวิชาการ โดยมีน้ําหนักองคประกอบ เทากับ 0.89 สามารถอธิบายความผันแปร    

ในองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ไดถึงรอยละ 80  

 รองลงมาไดแก ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคลากร มีน้ําหนักองคประกอบ 

เทากับ 0.86 สามารถอธิบายความผันแปรในองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน                 

ในทศวรรษหนา ไดถึงรอยละ 75  

 นอกจากนี้ น้ําหนักองคประกอบอีก 3 องคประกอบ มีขนาดต้ังแต 0.81 - 0.84 ไดแก        

ดานโครงสรางกระบวนการบริหารกํากับติดตาม ดานโครงสรางกระบวนการบริหารงานงบประมาณ และ

ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารการจัดองคกร สามารถอธิบายความผันแปรในองคประกอบ        

การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา เทากับ รอยละ 0.71 0.70 และ0.68 ตามลําดับ  

 ผลจากการวิเคราะหความสอดคลองของโมเดลองคประกอบการบริหารสถานศึกษา          

ข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา  ที่ประกอบดวยองคประกอบขางตนซ่ึงพบวามีความสอดคลองกลมกลืนกับ

ขอมูลเชิงประจักษดี พิจารณาจากคาสถิติที่ใชในการทดสอบ ไค - สแควร (chi-square) มีคาเทากับ 

1834.82 คาความนาจะเปน( p-value ) เทากับ1.00 ที่องศาอิสระ(degree of freedom = df)  เทากับ 

2074 คาดัชนีวัดความกลมกลืน(GFI) มีคาเทากับ 0.93 คาดัชนีวัดความกลมที่ปรับแกแลว (AGFI) 

เทากับ 0.92 และคาดัชนีรากของคาเฉลี่ยของกําลังสองของสวนที่เหลือ (RMR) มีคาเทากับ 0.064  
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2.4 ผลการวิเคราะหขอเสนอแนะองคประกอบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในทศวรรษหนาโดยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)    
 

ตารางที่  21  แสดงคารอยละขอเสนอแนะองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

               ในทศวรรษหนา 
 

คําถาม รอยละ 

โรงเรียนมีอํานาจมีบริหารงบประมาณเต็มที่ 33 

กระจายอํานาจอยางแทจริง สพท. จึงมีหนาที่ใหการสนับสนุนมากกวาส่ังการ 25 

โรงเรียนและชุมชน  ผูปกครองมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ 17 

มีบุคลากรเพียงพอ 15 

เนนการพัฒนาบุคคล 13 

ลดงานธุรการในหองเรียนเพราะซ้ําซอนทําใหเสียเวลาในกิจกรรมการเรียนการสอน 10 

ระบบสารสนเทศที่ทันสมัยและรวดเร็ว 9 

มีการติดตามและประเมินผลของนักเรียนที่ชัดเจน 8 

คณะกรรมการสถานศึกษาในชนบทยังขาดความรูในการมีสวนรวมบริหารจัดการ 6 

ผูบริหารเนนวิสัยทัศนพัฒนาผูเรียนใหเปนเลิศคูคุณธรรม 6 

จัดใหนักเรียนไดมีสวนรวม  กลาแสดงออก  แสดงความคิดเห็นในกิจกรรมตาง ๆ 4 

มีการปรับเปล่ียนใหสอดคลองกับทองถิ่น 4 

การประเมินภายนอก  สมศ. 3 
มีถายโอนความรูสูผูเรียนไดดี 2 

การเมืองทองถิ่นมีอิทธิพลเหนือการศึกษา 2 

ผูบริหารมีภาวะผูนําที่ชัดเจนและเนนคุณธรรมจริยธรรมใหผูบริหารทุกระดับ 1 
ประเทศไดรับผลกระทบหลายดานทําใหการศึกษาพัฒนาไดไมเทาที่ควร 0.6 
ส่ือ  แผนการสอน  ควรใหตนสังกัดจัดทําใหเลย 0.6 
ขอมูลที่แทจริงยังไมไดรับการเปดเผยและแกไขอยางจริงจัง 0.6 
กระทรวงเปลี่ยนแปลงบอยทําใหโรงเรียนไมมั่นใจในการบริหาร 0.6 
กฎหมายยังไมชัดเจนโรงเรียนจึงตองดําเนินการภายใตนโยบายของ  สพฐ. 0.6 
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ตอนท่ี 3  การวิเคราะหตรวจสอบยืนยันการสรางองคประกอบการบริหารสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา โดยวิธีอางอิงผูทรงคุณวุฒิ (connoisseurship model) ประกอบดวย  
 3.1 การวิเคราะหคาความถี่และคารอยละของขอพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ  
 การวิเคราะหคาความถี่และคารอยละของขอพิจารณาจากผูทรงคุณวุฒิ  ที่มีตอ

องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดนํารางองคประกอบที่

ไดจากการวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ที่เหมาะสมและ

เปนไปได ในข้ันตอนที่ 2 มาตรวจสอบและเพิ่มความเชื่อถือในการสรางองคประกอบที่เหมาะสม โดยการ

นําเสนอองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ดวยวิธีการประเมินโดยการ

อางอิงผูทรงคุณวุฒิ (connoisseurship) และนําเสนอรางองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานในทศวรรษหนา ใหผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณาประเด็นดานความเหมาะสม ความเปนไปได ความ

ถูกตอง และการใชประโยชน พรอมทั้งขอเสนอแนะและการวิพากษ เพื่อปรับปรุงใหเหมาะสม ซึง่ผูวจิยัได

เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) จากเกณฑการเปนตัวแทนผูทรงคุณวุฒิ

ประชากรในแตละดาน คือ ผูดํารงตําแหนงบริหารการศึกษาระดับนโยบาย กระทรวงศึกษาธิการ 

นักวิชาการอนาคตศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษาและครูผูปฏิบัติงานสอนในโรงเรียนในกํากับของรัฐ 

โรงเรียนวัตถุประสงคพิเศษและโรงเรียนตนแบบปฏิรูปการเรียนรู รวมทั้งส้ินจํานวน 15 คน ตามรายชื่อ

ในตารางที ่25 

                 3.2 การสังเคราะหขอคิดเห็นขอเสนอแนะเพ่ิมเติมและขอวิพากษวิจารณของ
ผูทรงคุณวุฒิ   
 การสังเคราะหขอคิดเห็นขอเสนอแนะเพิ่มเติมและขอวิพากษวิจารณของผูทรงคุณวุฒิ  ที่มี

ตอองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา  ข้ันตอนนี้ผูวิจัยใชวิธีการประเมินใน

รูปแบบการอางอิงผูทรงคุณวุฒิ (connoisseurship model) ผูวิจัยนําเสนอรางองคประกอบการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา  ใหผูทรงคุณวุฒิ ที่ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณรูปแบบในคร้ังแรก  

รวมจํานวน 15 คน  ทําการพิจารณาใหขอเสนอแนะวิพากษวิจารณ  เพื่อการปรับปรุงใหถูกตอง

เหมาะสม และนําไปใชไดจริง พบวาผูทรงคุณวุฒิทุกคนมีความคิดเห็นสอดคลองไปในทิศทางเดียวกนัวา 

องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  ที่ไดจากการวิจัยนี้ มีความเหมาะสม ความเปนไปได 

ความถูกตองและสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง  ในการจัดองคประกอบโครงสรางและกระบวนการ

บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา  ซึ่งผลการวิเคราะหคาความถี่และคารอยละของ

ผูทรงคุณวุฒิคร้ังนี้ปรากฏดังรายละเอียดตามตารางที่ 22 ถึง ตารางที่ 25 
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  ตารางที่ 22 แสดงคาความถี่และคารอยละของความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิที่มีตอองคประกอบการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา  ดานความเหมาะสม 
 

ความคิดเหน็ 

เห็นวาเหมาะสม เห็นวาไมเหมาะสม รายการองคประกอบของรูปแบบ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร 

    การจัดองคกร 

2.ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร 

   งานบริหารวชิาการ 

3.ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร 

   งานบุคลากร 

4.ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร 

   งานงบประมาณ 

 5.ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร 

    งานกํากับติดตาม 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

รวมเฉล่ีย 100 100 - - 

 

     จากตารางที่ 22 พบวา ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน มีความคิดเห็นตอองคประกอบการ

บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ดานความเหมาะสมของรูปแบบ จํานวน 15 คน คิดเปน  

รอยละ 100  
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ตารางที่  23 แสดงคาความถี่และรอยละของความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิที่มีตอองคประกอบการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา   ดานความเปนไปได 

  

ความคิดเหน็ 

เห็นวาเปนไปได เห็นวาเปนไปไมได องคประกอบของรูปแบบ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร 

    การจัดองคกร 

2.ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร 

   งานบริหารวชิาการ 

3.ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร 

   งานบุคลากร 

4.ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร 

   งานงบประมาณ 

 5.ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร 

    งานกํากับติดตาม 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

รวมเฉล่ีย 15 100 - - 

  

   จากตารางที่ 23 พบวา ผูทรงคุณวุฒิจํานวน 15 คน มีความคิดเห็นตอองคประกอบการ

บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ดานความเปนไปไดของรูปแบบวามีความเปนไปได 

จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 100 
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ตารางที่  24 แสดงคาความถี่และรอยละของความเห็นจากผูทรงคุณวุฒิที่มีตอองคประกอบการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา   ดานความถูกตอง 

 

ความคิดเหน็ 

เห็นวาถูกตอง เห็นวาไมถูกตอง องคประกอบของรูปแบบ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร 

    การจัดองคกร 

2.ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร 

   งานบริหารวชิาการ 

3.ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร 

   งานบุคลากร 

4.ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร 

   งานงบประมาณ 

 5.ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร 

    งานกํากับติดตาม 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

รวมเฉล่ีย 15 100 - - 

 

 จากตารางที่ 24 พบวา ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน มีความคิดเห็นตอองคประกอบการ

บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ดานความถูกตอง จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 100 
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ตารางที่  25   แสดงคาความถ่ีและรอยละของความเหน็จากผูทรงคุณวุฒิทีม่ีตอองคประกอบการ   

                       บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ดานการนําไปใชไดจริง 
 

ความคิดเหน็ 

เห็นวาใชประโยชนได เห็นวาใชประโยชน

ไมได 
องคประกอบของรูปแบบ 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1. ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร 

    การจัดองคกร 

2.ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร 

   งานบริหารวชิาการ 

3.ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร 

   งานบุคลากร 

4.ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร 

   งานงบประมาณ 

 5.ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร 

    งานกํากับติดตาม 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

 

15 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

100 

 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

 

- 

- 

- 

รวมเฉล่ีย 15 100 - - 

 

                    จากตารางที่ 25 พบวา ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 คน มีความคิดเห็นตอองคประกอบการ

บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ดานสามารถนําไปใชไดจริง จํานวน 15 คน คิดเปน        

รอยละ 100 
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ตารางที่ 26 รายชื่อกลุมประชากรผูทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันความเปนไปไดและความเหมาะสมของ 

  องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในทศวรรษหนา 

 

กลุมตัวอยาง ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณารูปแบบ 

ผูบริหารการศึกษา 

ระดับวางนโยบาย 

 

 

1. ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน   

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2. นายประเสริฐ  งามพันธุ 

เลขาธิการสาํนักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ดร.สมเกียรติ ชอบผล   

รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.ดร.ชัยพฤกษ  เสรีรักษ  

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศกึษาข้ันพืน้ฐาน  

5.ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ ผูอํานวยการสถาบันอนาคตศึกษา 

6.ดร.กมล สุดประเสริฐ  ที่ปรึกษาสํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 

ผูอํานวยการ

สถานศึกษาและ 

ครูผูปฏิบัติงานสอน 

โรงเรียนวัตถุประสงคพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  

7. ดร.ศักด์ิชัย ปญหา ผูอํานวยการสถานศึกษา 

8.นายพิษณุ  เดชใด  ครูปฏิบัติงานสอน 
โรงเรียนผูบรหิารตนแบบปฏิรูปการเรียนรู 
 โรงเรียนพรานีลวัชระ  จงัหวัดสมุทรปราการ 

9.นายณัฐวุฒ ิสังสิลลา  ผูอํานวยการสถานศึกษา 

10.นางมณเฑยีร  นารถอุดม  ครูปฏิบัติงานสอน 

โรงเรียนวัดปรังกาสี  จงัหวัดกาญจนบุรี 

11.นายสมัย  สุขศรี  ผูอํานวยการสถานศึกษา 

12.นายโสภณ  เรืองบุญ ครูปฏิบัติงานสอน 

โรงเรียนวัดเทยีนถวาย  จังหวัดปทุมธาน ี

13.นายสิงโต  แกวกัลยา  ผูอํานวยการสถานศึกษา 

14.นางสมพร  สุวรรณรักษ  ครูปฏิบัติงานสอน 

โรงเรียนพญาไท กรุงเทพมหานคร เขต 1 

15.นายบัณฑติ  พัดเย็น  ผูอํานวยการสถานศึกษา 
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บทที่ 5 
 

สรุปผลการวจิัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive) มีวัตถุประสงคเพื่อทราบ องคประกอบ 

การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ดานโครงสรางและกระบวนการการบริหาร หนวย

วิเคราะหในการวิจัยคร้ังนี้ คือ สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 

396 โรงเรียน ในเขตตรวจการศึกษาทั่วประเทศ  โดยมีผูอํานวยการสถานศึกษาและครูปฏิบัติการ 
โรงเรียนละ 2 คน เปนผูใหขอมูล  เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามระดับความคิดเห็น

และความสามารถการปฏิบัติ โดยผูวิจัยสงแบบสอบถาม จํานวน 396 โรงเรียน โรงเรียนละ 2 ฉบับ 

ไดรับแบบสอบถามคืนจาก 352 โรงเรียน 704 ฉบับ คิดเปนรอยละ  88.88 นําไปวิเคราะหเพื่อยืนยันการ
สกัดองคประกอบ (confirmatory factor analysis) โดยการวิจัยคร้ังนี้ จําแนกออกเปน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
 ข้ันตอนที ่1 การวิเคราะหและกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย 
 ข้ันตอนที ่2 การวิเคราะหความเปนไปไดและความเหมาะสมขององคประกอบ 
 ข้ันตอนที่ 3 การวิเคราะหเพื่อตรวจสอบยืนยันการสรางองคประกอบการบริหารสถานศึกษา           

ข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ที่เหมาะสมและเปนไปได โดยวิธีอางอิงผูทรงคุณวุฒิ 
 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บขอมูลเปนแบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา โดยแบงออกเปน 3 ตอน ไดแก ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพ

ของผูตอบแบบสอบถามไดแก ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ และประสบการณในการทํางาน  โดย

แบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) ตอนที่ 2 แบบสอบถามเพื่อวัดระดับความคิดเห็น 

(rating scale) และ แบบตรวจสอบและรายการ (checklist) เพื่อสอบถามระดับความสามารถในดาน

การปฏิบัติไดและไมสามารถปฏิบัติได ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารสถานศึกษา ใน 5 

องคประกอบ ตอนที่ 3 แบบสอบถามแบบปลายเปด (open ended) ใหผูตอบแบบสอบถามไดให

ขอเสนอแนะอื่น แบบสอบถามมีคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.993   

 สถิ ติที่ ใช ในการวิ เคราะหขอมูลประกอบดวย  ความถี่  รอยละ  คาเฉลี่ย  ( Χ )  และ                  

คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (second order 

confirmatory factor analysis) โดยใชโปรแกรม LISREL และวิเคราะหเนื้อหา  (content  analysis)  
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สรุปผลการวจิัย 

    จากการวิเคราะหขอมูลในบทที่ 4 สามารถสรุปผลการวิจัยเร่ือง องคประกอบการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา โดยการวิจัยคร้ังนี้ ประกอบไปดวย 5 องคประกอบ(เรียงตาม

น้ําหนักตามองคประกอบ)  ไดแก 1) ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารวิชาการ 2) ดานโครงสราง

และกระบวนการบริหารงานบุคลากร 3) ดานโครงสรางกระบวนการบริหารกํากับติดตาม 4) ดาน

โครงสรางกระบวนการบริหารงานงบประมาณ 5) ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารการจัดองคกร

โดยแตละองคประกอบมีตัวแปรยอย  ดังนี้  
 1. ดานโครงสรางและกระบวนการบรหิารวชิาการ 

 1.1 กระทรวงศึกษาธิการ จัดศูนยหรือองคกรที่ปรึกษาเพื่อการใหคําแนะนําดานตาง ๆ 

กับโรงเรียน (think tank) รวมกับสถาบันพัฒนาการศึกษาชาติ จัดเครือขายทั่วโลก (global net work) 

แสดงใหเห็นวาระบบการจัดการศึกษา เปนการสงเสริมความคิดที่สรางสรรคและนวัตกรรมการเรียนรู มี

การฝกฝนทักษะตลอดเวลาและตลอดชีวิต  

 1.2 โรงเรียนที่จัดการศึกษารูปแบบสังคมแหงการเรียนรู (knowledge based society) 

มีเปาหมายเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีในระดับแนวหนา จึงเนนการ

จัดการเรียนการสอน แบบริเร่ิมสรางสรรค การเรียนรูไดดวยตนเอง โดยจัดโปรแกรมการเรียน ใหนักเรียน

อยางหลากหลาย   

 1.3  โรงเรียนเปนอิสระในการบริหาร ภายใต ระบบการประกันคุณภาพทั้งภายในและ 

ภายนอก  เพื่อสรางความเช่ือมั่นในการจัดการศึกษากับผูมีสวนไดรับประโยชนจากการจัดการศึกษา 

(Stakeholders) 

 1.4  โรงเรียนมีสาระกิจกรรมประกอบหลักสูตรที่มีความพรอมในการรองรับความ 

เปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 จึงมีลักษณะยืดหยุนและเนนการพัฒนาทักษะตลอดจนองค

ความรูที่สอดคลองกับยุคโลกาภิวัฒน 

  1.5  รูปแบบ the techno structure เปนรูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีโครงสรางการ

บริหารงานวิชาการที่เปนทีมงานมืออาชีพ มีหนาที่หลักในการกําหนดมาตรฐานวิชาการ การกํากับ

ติดตาม หลักสูตรและการใชหลักสูตร เทคนิคการสอน การวัดประเมินผล การใชและผลิตส่ือ ระบบนิเทศ

ภายใน ระบบประกันคุณภาพภายใน 

  1.6  โรงเรียนมีหนาที่จัดทําวิจัยพัฒนาเพื่อสํารวจความพึงพอใจจากผูไดรับประโยชน

จากการจัดการศึกษา (stakeholders) เปนประจําทุกป โดยมีจุดหมายเพื่อขจัดอุปสรรคและสรางเสริม

สมรรถนะในการบริหารงานและติดตามผลการดําเนินงานในรอบป 
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1.7  โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหาความ

ตองการของทองถิ่น โดยผูบริหาร ครูและคณะกรรมการนิเทศฯ สามารถรวมกันดําเนินการ ติดตาม นเิทศ 

และบริหารการใชหลักสูตรไดดวยตนเอง อยางเหมาะสมและตอเนื่อง 

 1.8  โรงเรียนไดรับการคาดหวังในจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพโดยใหอิสระ

กับครูและชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลผลิตไดแกนักเรียนที่มีคุณภาพตามมาตรฐานจากการ

ประเมินผลการสอบ N.T. (national standardized test) 

  1.9  โรงเรียนและชุมชน รวมกันกําหนดสาระเพิ่มเติมหลักสูตรและกิจกรรมกลุมสนใจ 

ตามความถนัดของผูเรียน เนนกระบวนการคิดที่สรางสรรค สงเสริมการใชส่ือที่สามารถหาความรูไดดวย

ตนเอง รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการประกวด การแขงขัน ทุกประเภททุกระดับ 

  1.10 โรงเรียนและชุมชน รวมกันวางรากฐานวิถีทางประชาธิปไตยเพ่ือพัฒนา

กระบวนการทางสังคมใหกับนักเรียน โดยใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน เชน การรวมเปน

สมาชิกในกิจกรรมตาง ๆ ที่ชุมชนจัดข้ึน 

  1.11 โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดกิจกรรมที่สงเสริมการ

ใชแหลงเรียนรูอยางหลากหลาย ทั้งแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนไดมี

ปฏิสัมพันธที่ดีกับชุมชน รูจักการดูแลและชวยเหลือชุมชน 

  1.12 ครอบครัวที่มีความพรอม มีสิทธิในการเสนอหลักสูตร เพื่อดําเนินการจดัการศึกษา

ข้ันพื้นฐานได ในลักษณะโรงเรียนที่บาน (home school) โดยมีโรงเรียนใหการสนับสนุนและตรวจสอบ

คุณภาพการจัดการเรียนรู 

  1.13 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน กระจายอํานาจใหโรงเรียนเปนผู

กําหนดระเบียบ การวัดและประเมินผล การเทียบโอน อนุมัติผลการเรียน ซอมเสริมหรือตกซํ้าช้ัน รวมทั้ง

การคัดกรองนักเรียนอัจฉริยะใหสามารถปรับช้ันเรียนหรือเรียนขามชวงชั้นในโรงเรียนได 

  1.14 โรงเรียนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นสงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการและ

ทักษะใหกับเด็กอัจฉริยะอยางเปนรูปธรรม โดยแบงประเภทของโรงเรียน ใหมีรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนและหลักสูตรเนนเฉพาะ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร ศิลปะ ดนตรี ฯลฯ 
 2. ดานโครงสรางและกระบวนการบรหิารงานบุคลากร 
  2.1 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนาที่รวมพิจารณาสรรหา

บรรจุ แตงต้ัง พัฒนาบุคลากรใหเปนมืออาชีพ รวมทั้งรวมกันพิจารณาการใหรางวัลพิเศษกับผูที่

ปฏิบัติงานเกิดผลดีแบบเชิงประจักษ 
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  2.2 โรงเรียนรวมกับชุมชน ในการสรรหาบุคลากรหรืออาสาสมัครในชุมชนชวย

ปฏิบัติงานดานธุรการการเงินและบัญชี พัสดุ ในเวลาหรือนอกเวลา เพื่อใหครูผูสอนไดมีเวลาในการ

เตรียมการสอน ตรวจงานนักเรียน สรางผลิตส่ือและวิจัยในช้ันเรียนและงานในหนาที่อ่ืน ๆ 

  2.3  การปฏิรูปโครงสรางสงผลตอครูผูสอน ในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง เชน การ

ปรับวิธีสอนแบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนแบบเนนปฏิสัมพันธ การจัดกิจกรรมใหผูเรียนมากข้ึน 

การประเมินวิทยฐานะ (วฐ.) เพื่อการปรับฐานเงินเดือนที่ยึดหลักความสามารถและสมรรถนะมากกวา

การใชหลักอาวุโส 

  2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันื้นฐาน คือกลุมบุคคลสําคัญที่มีสวนรวมบริหาร

โรงเรียน โรงเรียนจึงมีอิสระในการสรรหาบุคคล (จํานวนหรือสัดสวน) ที่เหมาะสมไดโดยยึดหลักการ

บริหารแบบหลักธรรมาภิบาล   

  2.5 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เปนผูจัดทําแผนอัตรากําลัง สามารถโอนหรือยาย

และเลือกครูตามวิชาเอกท่ีขาดแคลนได เปนรูปแบบการบริหารแบบกระจายอํานาจโดยมีหลักเกณฑ

กําหนดใหสถานศึกษาปฏิบัติ 

  2.6 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยกําหนดใหโรงเรียนสามารถใหคาตอบแทนหรือ

ประโยชนอ่ืนใด เชน เงินเบ้ียประชุม สิทธิพิเศษในการเขาเรียนของบุตรหลาน การลดหยอนคาเลาเรียน    

  2.7 รูปแบบ simple structure เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารบุคคลแบบงาย   

เหมาะกับการบริหารงานโรงเรียนที่มีบุคลากรนอย ใชการส่ือสารโดยตรงกับผูปฏิบัติเพื่อส่ังการเพื่อให

การทํางานสําเร็จอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 2.8 รูปแบบ the middle line เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารบุคคล ที่มีรอง

ผูอํานวยการฯ หรือหัวหนาสายช้ันหรือหัวหนากลุมสาระ ทําหนาที่รับคําสั่งจากผูบริหารเพื่อประสานและ

ติดตามการทํางานกับฝายปฏิบัติการ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

 2.9 โรงเรียนมีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาในการ

ขอและการตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ทั้งนี้เปนไปตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานของ สํานักงาน

คณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

   2.10 ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรเปนบุคคลที่มีความรู

พื้นฐานดานกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกีย่วของกับการจัดการศึกษาทาํใหสามารถปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพและเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 
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 3. ดานโครงสรางกระบวนการบริหารกํากับติดตาม 
  3.1 การติดตามผลการปฏิบัติงานโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ควรรวมมือกับทองถิ่น สํานักเขตพื้นที่การศึกษา องคกรอิสระ มหาวิทยาลัย ในการสงเสริมการ

วิจัยและประเมินผล ติดตามแผนการปฏิบัติงานโครงการ เพื่อการควบคุมมาตรฐานและผลผลิตในการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพ 

  3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีบทบาทในการตรวจสอบและติดตามผล

การจัดการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการตรวจสอบติดตามกํากับความเคล่ือนไหว วิพากษวิจารณ

การจัดการศึกษา   พรอมกับสามารถใหขอคิดเห็นและเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนได 

  3.3 โรงเรียนมีระบบสารสนเทศ ที่ทันสมัยสามารถเปดเผยขอมูลไดตลอดเวลา เชน 

จัดเปนระบบ online website หรือ web board พรอมใหผูมีสวนไดรับประโยชน ในการจัดการศึกษา 

(stakeholder) สามารถตรวจสอบขอมูลการบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ บุคคล บริหารทั่วไป 

ของโรงเรียนไดตลอดเวลา 

  3.4 โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงาน ดานวิชาการ งบประมาณ บุคคล บริหารทั่วไป 

โดยการกําหนดเปนดัชนีชี้วัด (KPIs) ความสําเร็จเปนแนวทางปฏิบัติตามขอตกลงการใหบริการหรือ

ผลผลิตตอสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักเขตพื้นที่การศึกษา  

   3.5 โรงเรียนจัดทําระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งดานวิชาการ 

บุคลากร การใชจายงบประมาณตามแผนฯ เปนประจําทุกป โดยผูประเมินระดับมืออาชีพ (professional 

audit) เพื่อสรางศรัทธาและความเช่ือถือใหกับสาธารณชน ตลอดจนผูเกี่ยวของ 

  3.6 สํานักเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีบทบาทเปนผูสนับสนุนสงเสริมโรงเรียนในดาน

วิชาการและติดตามการใชงบประมาณ เชน การควบคุมคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษา และการ

ควบคุมตรวจสอบการเงินภายในโรงเรียน (ตสน.) 

  3.7 ระบบการรายงาน โรงเรียนตองมีระบบบัญชีการรายงานการ รับ จาย เงินบริจาค 

ใหกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตอสาธารณชนทุกส้ินปงบประมาณเพื่อประโยชนในการ

ตรวจสอบและตามหลักธรรมาภิบาล   
 4. ดานโครงสรางกระบวนการบริหารงานงบประมาณ 
  4.1 การถือครองกรรมสิทธิ์ โรงเรียนมีสิทธิในทรัพยสินและกรรมสิทธิ์ที่ดินที่มีผูมอบหรือ

บริจาคให จึงสามารถนําไปบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยนิติกรหรือที่ปรึกษากฎหมาย

ของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีหนาที่ตรวจสอบสัญญาขอตกลงพรอมทั้งใหคําแนะนําดานการ

ปฏิบัติตามขอกฎหมาย 
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  4.2 การบริหารอาคารสถานที่ โรงเรียนและชุมชนมีพันธะรวมกันในการบํารุงรักษา

พัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมใหอยู ในสภาพม่ันคงปลอดภัย  พรอมเอื้อประโยชน               

ในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการสรางเสริมโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของชุมชน 

  4.3 การจดทะเบียนสิทธิหรือการข้ึนทะเบียนใด ๆ เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีผูบริจาคให

สถานศึกษา ผูอํานวยการสถานศึกษาสามารถเปนผูดําเนินการจดทะเบียนสิทธิดังกลาวในนามของ

สถานศึกษานั้น   ไดดวยตนเองและรายงานตามลําดับใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

รับทราบ 

  4.4 โรงเรียนมีสิทธิทํานิติกรรมสัญญาเพื่อหารายไดจากทรัพยสินที่มีผูบริจาค เชน การ

ใหเชาสถานที่จัดงาน พื้นที่คาขาย พื้นที่จอดรถ เพื่อนํารายไดไปใชประโยชนใชในการบริหารงานโรงเรยีน 

ไดแก การจางครูอัตราจาง จางพนักงานดูแลความปลอดภัย เปนตน 

  4.5 ดานการเงินและทรัพยสิน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควร

จัดสรรงบประมาณสนับสนุนเปนกอน (block grant) เพื่อใหโรงเรียนสามารถจัดลําดับความสําคัญใน

การใชจายไดครอบคลุมตามที่กําหนดในแผนการใชจายเงิน โดยมี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเปนผู

ควบคุมติดตามกํากับ ตรวจสอบ ในทุก ๆ ไตรมาส 

  4.6 รัฐกําหนดใหบรรดารายไดที่ตองนําสงกระทรวงการคลัง เปนเงินรายไดสถานศึกษา

โดยไมตองหักภาษีและไมตองนําสงเงินรายไดแผนดิน ทั้งนี้เพื่อสรางความคลองตัวใหกับโรงเรียนในการ

บริหารงานงบประมาณ 

  4.7 รัฐเนนการกระจายอํานาจดานงบประมาณเพ่ือการศึกษา โดยกําหนดใหเปน

วิสัยทัศนในการพัฒนาชาติ  จึงนําไปสูการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่เนนคุณภาพทั่วทั้งองคกร 

(total quality management) ทั้งดานการปฏิรูปบุคลากร หลักสูตรและการแขงขันเพื่อความเปนเลิศ รวม

ไปถึงการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมโรงเรียนทางดานกายภาพ 

  4.8 วิธีการปฏิบัติทางคดี    โรงเรียนสามารถเปนโจทกฟองในนามของตนไดเฉพาะ ใน

เร่ืองเกี่ยวกับทรัพยสินที่มีผูบริจาค เพื่อลดข้ันตอนและสายการบังคับบัญชา แตคงอยูในความรับผิดชอบ

ของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

  4.9 โรงเรียนบริหารงานงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (SPBB) โดยสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน จัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวใหโรงเรียนโดยตรงยึดหลักเทาเทียมและ

เสมอภาค  ใหอิสระในการตัดสินใจควบคูกับความรับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบได โดยตรวจสอบจาก

ผลผลิตหรือคุณภาพนักเรียนและการใชทรัพยากรอยางคุมคา 

  4.10 การบริหารงานงบประมาณโรงเรียน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พื้นฐาน มีหนาที่ในการเสนอแกไขขอจํากัดในดานการบริหารงานงบประมาณในพระราชบัญญัติหรือ
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กฎระเบียบที่ไมเอ้ือตอการกระจายอํานาจ     ดวยการตราเปนกฎหมายเฉพาะเชน เดียวกับโรงเรียนใน

กํากับของรัฐหรือมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่มีกฎหมายการบริหารงบประมาณเฉพาะ 

  4.11 วิธีการปฏิบัติทางปกครอง โรงเรียนมีอํานาจในการออกกฎระเบียบขอบังคับ  ใน

การปกครอง ปองกันบํารุงรักษา ดูแลทรัพยสินสิทธิประโยชนขององคกรได 

 4.12 อํานาจการเก็บรักษาเงินเปนไปตามขนาดโรงเรียน กรมบัญชีกลาง กําหนด

หลักเกณฑใหโรงเรียนเก็บรักษาเงินสํารองจายและวงเงินนําฝากธนาคารของรายไดสถานศึกษา ตาม

ขนาดโรงเรียน เชนโรงเรียนขนาดกลาง ใหสํารองไดไมเกิน 30,000 บาท และฝากธนาคารไดไมเกิน       

หนึ่งลาน นอกนั้นใหนําฝากคลังจังหวัด 
 5. ดานโครงสรางและกระบวนการบรหิารการจัดองคกร 

 5.1 รูปแบบ strategic apex เปนรูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบกระจายอํานาจ 

หรือการมอบอํานาจ เชน การใหรองผูอํานวยการหรือหัวหนาครูหรือหัวหนาสายช้ัน บริหารงานตาม

กรอบภาระการปฏิบัติงานของแตละบุคคล (job description) ตามสายงานการบังคับบัญชา      

  5.2 รูปแบบ operating core เปนรูปแบบที่สมาชิกในองคกรเปนผูปฏิบัติงานหลักและ

เปนผูที่เกี่ยวของกับปจจัยนําเขา กระบวนการและผลผลิตโดยตรง (ในสถานศึกษาไดแกผูบริหารและครู

ผูปฏิบัติการสอน) จึงตองกําหนดมาตรฐานตําแหนงที่ใหความสําคัญมากที่สุด เพราะถือวาเปนหัวใจ

หลักสําคัญขององคกร ในการดํารงอยูเจริญเติบโดหรือเส่ือมถอยได 

 5.3 รูปแบบ the support staff  เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารโรงเรียน  ทีม่ีทมีงาน 

สนับสนนุงานหลัก เชน งานเสมียนเอกสาร ธุรการการเงนิ พัสดุ งานอนามัย งานโภชนาการ งานบริการ 

ICT หรืองานสารสนเทศและประชาสัมพันธ งานดูแลรักษาความสะอาดโรงเรียน 

 5.4 โครงสรางและการบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวม นําไปสูการพัฒนาทักษะ ภาวะ 

ผูนํา นวัตกรรม ของชุมชน โรงเรียนจึงมีบทบาทหนาที่สรางศรัทธาตอกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม  

โดยมีคุณภาพนักเรียนเปนตัวช้ีวัด 

 5.5 รูปแบบโครงสรางการบริหารแบบ chief executive officer (CEO)  เปนรูปแบบ 

การบริหารที่ผูบริหารหรือฝายบริหารเปนผูมีอํานาจตัดสินใจส่ังการและปกครองบังคับบัญชาโดยตรง    

อํานาจการบริหารเปนแบบเบ็ดเสร็จ   เชน การออกคําส่ังหรือกฎระเบียบใหทราบและถือปฏิบัติ 

5.6 โครงสรางการบริหารโรงเรียนรูปแบบใหมเปดโอกาสให  ผูมีสวนไดรับประโยชน 

 (stakeholders) รวมเปนกรรมการบริหารสถานศึกษา เพื่อการสรางวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม  

โครงสรางเปนแนวราบตางจากระบบสั่งการหรือระบบสายงานการบังคับบัญชา (รูปปรามิด) 
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5.7 รูปแบบ the professional bureaucracy  เปนรูปแบบโครงสรางองคกรวิชาชีพ 

ชั้นสูง เชนเดียวกับโรงเรียนที่ใหการบริการทางการศึกษากับชุมชนในสังคม  บุคลากรเปนผูมีความ

ชํานาญการเฉพาะ โครงสรางมีสายสนับสนุน การปฏิบัติงาน เชน เสมียนคอมพิวเตอร บรรณารักษ ครู

พยาบาล บัญชีและการเงิน  

5.8 รูปแบบโรงเรียนที่ชุมชนรวมเปนคณะกรรมการสถานการศึกษาข้ันพื้นฐาน   มี 

โครงสรางการบริหารงาน ที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานมีอํานาจและสิทธิในการกําหนดแผนงาน

และโครงการงานวิชาการ งบประมาณบุคคลและบริหารทั่วไปใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น  

โดยมีธรรมนูญโรงเรียนเปนเสมือนพิมพเขียวหรือแนวทางการปฏิบัติ 

 5.9 รูปแบบโครงสรางและกระบวนการการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพคือ 

รูปแบบการบริหารงานที่มีการกระจายอํานาจ เพื่อการลดข้ันตอน รวดเร็วและประหยัด เชน การเบิกจาย

คารักษาพยาบาล  คาเชาบาน การอนุญาตไปราชการ การรับรองสิทธิตาง ๆ 

 5.10 โครงสรางการบริหารโรงเรียน  ที่มีชุมชนเขามามีสวนรวมกําหนดโครงสราง  

สัดสวน หนาที่ชัดเจน ทําใหบทบาทหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนปรับเปลี่ยนจากผูบังคับบัญชาเปนผู

เชื่อมโยงส่ือสารกับสวนกลาง   

5.11  โรงเรียนมีศักยภาพพรอมในการบริหารจัดการเพื่อรับการถายโอนภารกิจจาก 

เขตพื้นที่การศึกษาและสวนกลาง  เพื่อการแกไขปญหาและพัฒนาไดตรงจุด  ตรงเวลาและสถานการณ 

 5.12  โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษา ตามความตองการของผูปกครองและชุมชน    

โดย สํานักงานงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนผูดําเนินการใหองคกรมหาชน มหาวิทยาลัย  

สํานักงานประกันคุณภาพการศึกษาแหงชาติ  ทําหนาที่ในการวิจัยพัฒนาและติดตามผลการปฏิบัติงาน 

    5.13  โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนมีหัวหนางานหรือหัวหนาครูสายชั้นปฏิบัติ 

หนาที่ตามตําแหนงในแตละฝายอยางชัดเจน เชน หัวหนางานวิชาการ งานบริหารบุคคล งานบริหาร

งบประมาณ งานบริหารทั่วไป   

     5.14  รูปแบบการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพใชเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ 

ออนไลน เชน การนําระบบ GIS เปนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรใชสํารวจสํามะโนนักเรียน การเยี่ยม

บาน การใช GFMIS เพื่อบริหารงบประมาณและสินทรัพยแบบโปรงใส OBECSMIS เพื่อการบริหาร

ระบบขอมูลนักเรียนเปนปจจุบัน  

 5.15 คณะกรรมการจากทองถิน่หรือสถานศึกษาหรือสภาโรงเรียน มสิีทธิในการเสนอ 

ขอพิจารณาดานงบประมาณ บุคลากร หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมนักเรียนและ

กิจกรรมความรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน พรอมทัง้ใหคําแนะนําดานการบริหารโรงเรียน 
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5.16 โรงเรียนและชุมชนมวีสัิยทัศนรวมกนั (share vision) ในการสงเสริมใหทุกคนได 

เปนผูรับประโยชนจากการจดัการศึกษา โดยรวมกนักําหนดความตองการเพื่อสรางภาพอนาคตแหง

ความสําเร็จ 

5.17 รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบอิสระ(independent school) เปนรูปแบบการ 

บริหารภายใตเงื่อนไขการมีผูบริหารและครูมืออาชีพ เพื่อสรางความเปนเลิศและความสําเร็จในการจัด

การศึกษา   ถือคติวาโรงเรียนดีและเกงตองมีการแขงขันสูง   

 5.18 โรงเรียนระดมทรัพยากรและสรางเครือขาย เพื่อรวมพลังองคกรชุมชน เอกชน   

สถาบันศาสนา กลุมสถานศึกษาและธุรกิจผูประกอบการ เพื่อรวมกนัใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ    

ทั้งดานทักษะการจัดการประสบการณความรู แหลงเรียนรู และการระดมเงินทนุ 

 5.19 รูปแบบ simple structure เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารโรงเรียนแบบงาย   

เหมาะกับการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีบุคลากรนอย ไมจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการทํางาน

เฉพาะ ใชเพียงระบบการส่ือสารองคกรเพ่ือการส่ังการ ผูบริหารและครูสามารถตัดสินใจสนองตอบตอ

ปญหาไดดวยตนเอง 

 5.20 รูปแบบ the middle line เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนที่มีรอง 

ผูอํานวยการฯ หรือหัวหนาสายชั้นเปนบุคคลสําคัญในการทําหนาที่ประสานงานเช่ือมตอนโยบายและ

ยุทธศาสตรหรือแผนงานโครงการปฏิบัติงานเขาดวยกัน  เชน การรับคําส่ังจากผูบริหารเพื่อประสานให

ฝายตาง ๆ นําไปปฏิบัติ 

 5.21 รูปแบบ the machine bureaucracy เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารงานที่ 

มาตรฐานเหมาะสมกับโรงเรียนขนาดกลาง ปฏิบัติงานประจําตามหนาที่โดยมีคําส่ังและกฎระเบียบเปน

ขอบังคับชัดเจนมีคณะกรรมการบริหารเปนที่ปรึกษาทําหนาที่เสนอแนะ วางแผน กํากับ ติดตาม

ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

 5.22 รูปแบบ adhocracy เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารงานช่ัวคราวที่เหมาะสม 

กับการปฏิบัติงานตามแผนงานหรือแผนกลยุทธ เพราะสามารถที่จะปรับยืดหยุนไดตลอดเวลา ไมมีสาย

งานการบังคับบัญชาท่ีชัดเจนตายตัวเพราะเปนการรวมตัวกันของกลุมผูเชี่ยวชาญรวมกันทํางานใน

ระยะเวลาส้ัน ๆ ใหงานสําเร็จตามเปาหมาย  เชน โครงการวิจัยพัฒนา การสํารวจ การออกขอสอบการ

ตัดสินผลงาน ฯลฯ 

 5.23 รูปแบบ simple structure เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารแบบงาย (แนวราบ)  

เหมาะสมกับการเผชิญกับการเผชิญกับสภาวะที่ทาทาย ผูบริหารสามารถสัง่การและตัดสินใจควบคุม

สถานการณไดอยางฉับพลันทนัเหตุการณ   
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การอภิปรายผล 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ สามารถนํามาอภิปรายผลของการวิจัยโดยแยก

ออกเปนประเด็นที่ควรนํามาพิจารณาเพื่อทราบถึง องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน

ทศวรรษหนา ดานโครงสรางและกระบวนการการบริหาร ดังนี้  
 

 1. การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง (second order confirmatory factor 

analysis)  ในการวิจัยเร่ือง องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนาประกอบดวย 

องคประกอบ 5 องคประกอบ (เรียงตามน้ําหนักองคประกอบ) ไดแก  

1.1 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารวิชาการ 

1.2 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคลากร 

1.3 ดานโครงสรางกระบวนการบริหารกํากับติดตาม 

1.4 ดานโครงสรางกระบวนการบริหารงานงบประมาณ 

1.5 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารการจัดองคกร 

จากการวิเคราะหดวย การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับสอง ตามโมเดลการวัด

องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา  

 พบวาองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา  มีจํานวน  5 

องคประกอบ และโมเดลมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษดี  โดยการพิจารณาจากคา ไค-สแควร 

(chi-square =1834.82, p = 1.000) ซึ่งแตกตางจากศูนยอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ และมีดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืน (GFI) ที่มีคาเทากับ 0.93 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มี

คาเทากับ 0.92 รวมทั้งคาดัชนีรากของกําลังสองเฉล่ียสวนที่เหลือ (RMR) มีคาเทากับ 0.064 

เมื่อพิจารณาคาน้ําหนักองคประกอบ ขององคประกอบทั้ง 5 ดาน จะพบวามีคาเปนบวก มี

ขนาดต้ังแต .81 ถึง .89 โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทุกตัว โดยองคประกอบที่มีน้ําหนักมาก

ที่สุด หรือมีความสําคัญมากที่สุด ผูวิจัยจะนําเสนอเปนรายองคประกอบดังนี้  
1.1 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารวิชาการ 

ผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ พบวา ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารวิชาการ มีคา

น้ําหนักองคประกอบถึง 0.89 มีความสําคัญเปนอันดับแรก การบริหารงานวิชาการหมายถึงภาระงาน

ดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันเปนเปาหมายสูงสุดของภารกิจในการบริหารสถานศึกษา ที่ให

ความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ตามที่คาดหวังไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ     

พ.ศ. 2542  และท่ีแกไขเพิ่มเติม  (ฉบับที่  2) พ.ศ. 2545 ที่ไดกระจายอํานาจในการบริหารวิชาการ         

ไปยังสถานศึกษามากที่สุด โดยการใหอิสระในดานการจัดการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาไดเอง     

พรอมทั้งเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการออกแบบการเรียนรู ตลอดจนแหลงเรียนรู รวมไปถึง      
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การวัดและประเมินผล ดวยเจตนารมณที่ตองการใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระคลองตัวรวดเร็ว

และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา  ชุมชนทองถิ่น  และการมีสวนรวมจากผูไดเสีย

ทุกฝาย  ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการสามารถ

พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจนการวัดผลประเมินผล  รวมทั้งการจัดปจจัยเกื้อหนุน  

การพัฒนาคุณภาพนักเรียน  ชุมชน  ทองถิ่น  ไดอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ การใหความสําคัญ

ตองานวิชาการในสถานศึกษาโดยใหอยูในความรับผิดชอบของผูบริหารจึงเปนอันดับหนึ่ง ซึ่งเปนไปตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา 24 ที่ขยายเนื้อหาสาระของมาตรา 22 ที่กําหนดให

สถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู ดานเนื้อหาสาระและกิจกรรมฝกทักษะกระบวนการคิด การเผชิญ

สถานการณและการประยุกตใชเพื่อแกปญหา ที่สอดคลองกับความสนใจตามความถนัดของนักเรียน

โดยคํานึงถึงความแตกตางระหวางบุคคล โดยสถานศึกษามีหนาที่ใหการสงเสริมสนับสนุนใหผูสอนจัด

บรรยากาศ สภาพแวดลอม ส่ือการเรียนการสอนและอํานวยความสะดวกเพื่อใหนักเรียนไดเกิดการ

เรียนรูและมีความรอบรู โดยผูสอนสามารถนําการวิจัยมาเปนสวนหน่ึงของการจัดกระบวนการเรียนรู 

การกําหนดใหผูสอนเปนผูอํานวยความสะดวกในการเรียนรูของนักเรียนเปนการจัดการเรียนรูใหเกิดข้ึน

ไดในทุกสถานที่ทุกเวลา ในการใหอํานาจสถานศึกษาในการจัดการดานวิชาการที่สําคัญคือ ดานการวัด

และประเมินผล ซึ่งเปนบทบาทใหมตามมาตราที่ 26 ใหสถานศึกษาทําการประเมินผูเรียนโดยการใช

วิธีการที่หลากหลาย สอดคลองกับแนวคิดของ  พนัส  หันนาคินทร  ที่ไดแบงโครงสรางและกระบวนการ

บริหารงานวิชาการ ดานการจัดการเรียนการสอน โดยมีขอบขาย ดังนี้ 1) การจัดตารางการสอน 2) การ

จัดครูเขาสอน  3) การจัดหนังสือเรียนและอุปกรณการเรียน  4) การดําเนินการวัดและประเมินผล 5) ให

การศึกษาแกผูปกครอง  6) ออกใบสําคัญรับรองการจบการศึกษาของนักเรียน  ซึ่งแตละเรื่องเปนเร่ืองที่

สําคัญมาก  

ส่ิงสําคัญของรูปแบบการบริหารการศึกษา คือการจัดโครงสรางและกระบวนการบริหาร

วิชาการ ซึ่งถือเปนหัวใจสําคัญและเปนภารกิจหลักของการจัดศึกษา เพราะภารกิจหลักของสถานศึกษา 

คือ การใหความรูทางวิชาการแกนักเรียน ดังที่  กมล ภูประเสริฐ ไดกลาววาจุดหมายของงานวิชาการอยู

ที่การสรางนักเรียนใหมีคุณภาพ  มีความรู  มีจริยธรรมและคุณสมบัติที่ตองการ ซึ่งผูบริหารโรงเรียนทุก

คนควรตองรับผิดชอบ  ในฐานะเปนผูนําของครูอันดับแรก เพราะหนาที่ของสถานศึกษาทุกแหง คือการ

ใหความรูดานวิชาการแกนักเรียน  

จากการวิจัยพบวา กระทรวงศึกษาธิการ ควรจัดใหมีศูนยหรือจัดใหมีองคกรที่ปรึกษา                      

ที่สามารถใหคําแนะนําดานตาง ๆ กับสถานศึกษา (think tank) เชนเดียวกับการจัดการศึกษาของ

ประเทศสิงคโปร โดยความรวมมือกับ สถาบันพัฒนาการศึกษาชาติ โดยการจัดใหมีเครือขายที่รวบรวม

ความรูจากทั่วโลก (global net work) แสดงใหเห็นวาระบบการจัดการศึกษาเปนระบบที่สงเสริม
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ความคิดที่สรางสรรคและนวัตกรรมการเรียนรู รวมทั้งมีการฝกฝนทักษะตลอดเวลาและตลอดชีวิต ใน

ขณะเดียวกันสถานศึกษาควรจัดการศึกษาในรูปแบบสังคมแหงการเรียนรู  (knowledge base society) 

โดยมีเปาหมายเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม วิทยาศาสตร เทคโนโลยีในระดับแนวหนา         

จึงเนนการจัดการเรียนการสอน แบบริเร่ิมสรางสรรค การเรียนรูไดดวยตนเองโดยจัดโปรแกรมการเรียน

ใหนักเรียนอยางหลากหลาย ซึ่งสอดคลองกับ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  ที่ได

กําหนดใหสถานศึกษาตองสงเสริมใหผูสอนสามารถใชการวิจัยเปนสวนหนึ่งของกระบวนการเรียนรูและ

ใชการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรูที่เหมาะสมกับผูเรียน  ซึ่งมีศักยภาพและความสามารถท่ีแตกตางกัน

เปนการนําผลการวิจัยไปพัฒนาการเรียนรู  เปนการวิจัยกึ่งทดลองที่ไมตองมีการเปรียบเทียบกับกลุม

ควบคุม  แตเปรียบเทียบกับเกณฑที่ไดกําหนดไว  เปนการวิจัยที่รวมกันทําโดยเปนผูปฏิบัติการเองและ

เปนการวิจัยที่นําผลไปใชไดทันที โดยผูปฏิบั ติการ  สถานศึกษาควรเปนอิสระในการบริหาร 

(independent school) ทําใหผูบริหารสามารถออกแบบเพื่อจัดโปรแกรมการเรียนรูใหกับผูเรียนและ   

ใหการสนับสนุนกับครูที่มีความสามารถพิเศษดานการสอน โดยสามารถสรางความแตกตางและช่ือเสียง

ใหกับสถานศึกษาเองได (own brand of education administration) โดยรวมกับชุมชนบริหารจัดการ

ภายใตระบบการประกันคุณภาพภายในและภายนอก เพื่อการสรางความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษากับ

ผูมีสวนไดรับประโยชน (stakeholders)  สอดคลองกับงานวิจัยของ  วิโรจน  สารรัตนะ ที่กลาววาการ

บริหารสถานศึกษาเปนการบริหารการจัดการศึกษาแนวใหม ที่มุงใหสังคมทุกสวนมีสวนรวมและ

รับผิดชอบการจัดการศึกษาตอเนื่องตลอดชีวิตโดยมีเครือขายแหลงการเรียนรูโดยการกระจายอํานาจให

สถานศึกษามีความคลองตัวและสามารถตัดสินใจดําเนินงานในขอบเขตที่รับผิดชอบได โดยการให

ประชาชนและองคกรตาง ๆ   มีสวนรวมอยางเหมาะสม  ซึ่งสอดคลองกับแนวความคิดทางการบริหาร

สถานศึกษาของประเทศสิงคโปร ที่มุงเนนการจัดกระบวนการเรียนการสอนควบคูไปกับผลลัพธทางการ

ศึกษาทั้งดานคุณภาพ และสมรรถภาพ (Qualities and Competencies Model) เพื่อใหสามารถ

ตอบสนองตอความสามารถอันหลากหลายของผูเรียนมากยิ่งข้ึน  การเนนที่จิตสํานึกและแรงจูงใจในการ

ใฝเรียนรูดวยสัมฤทธ์ิผลหรือความสําเร็จทางการศึกษาของผูเรียนแตละคน การทุมทรัพยากรดานเงินทุน

ทางการศึกษามากข้ึน  มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่เขมขนโดยการเปล่ียนจากการประเมินจาก

ภายนอกเพื่อการเนนไปที่การประเมินจากภายในแตละโรงเรียนและมากข้ึนเพื่อใหสถานศึกษารูจัก

ตนเองมากข้ึน การสงเสริมแรงสนับสนุนจากครอบครัวของผูเรียนและการพัฒนากําลังคนดานบุคลากร

ทางการสอนโดยเนนการฝกอบรม เพื่อใหพัฒนาการทางการศึกษากาวไปอยางมั่นคงมากข้ึน  

สถานศึกษาทุกประเภทจึงควรจัดเนื้อหาสาระและกิจกรรมประกอบหลักสูตรที่มีความพรอม ในการ

รองรับความเปล่ียนแปลงของโลกในศตวรรษที่ 21 โดยควรมีลักษณะที่ยืดหยุนตามสถานการณและเนน

การพัฒนาทักษะ ตลอดจนการใชทักษะชีวิต ตลอดจนองคความรูที่สอดคลองกับยุคโลกาภิวัฒน  
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เชนเดียวกับผลการวิจัยของ  มนัส  พลายชุม  ที่กลาวถึงการบริหารสถานศึกษาคือ การดําเนินการตาง ๆ 

ของโรงเรียนประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารย  ดําเนินการจัดการศึกษาใหเปนไปตาม

จุดมุงหมายของหลักสูตร  โดยตองการใหนักเรียนเกิดการพัฒนาในทุกดานต้ังแตดานปญญา ดานจิตใจ  

ดานรางกาย  และดานสังคม  เพื่อการเปนสมาชิกที่ดีของสังคม  และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมอยาง

มีความสุข 

 รูปแบบการบริหารแบบ the techno structure เปนรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มี

โครงสรางการบริหารงานวิชาการแบบทีมงานมืออาชีพ  มีภารกิจและหนาที่หลักในการกําหนดมาตรฐาน

งานวิชาการ  การกํากับติดตาม หลักสูตรและการใชหลักสูตร เทคนิคการสอน การวัดประเมินผล  การใช

และผลิตสื่อ  ระบบนิเทศภายใน  ระบบประกันคุณภาพภายใน  สอดคลองแนวความคิดของ                

กมล ภูประเสริฐ ในการบริหารวิชาการของสถานศึกษา วาการดําเนินงานตองมีทีมงานที่มีประสิทธิภาพ 

ตองมีความรูสึกรับผิดชอบในการรวมงานนั้น ซึ่งเปนส่ิงจําเปนเพราะทุกคนในทีมตางมีความสําคัญตอ

งานที่มีเปาหมายอยูที่การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและแนวคิดดานการปฏิรูป

การศึกษาของ  ธีระ  รุญเจริญ  ปราชญา กลาผจัญและสัมมา  รธนิธย  ที่ไดกลาววา  ในการจัด

การศึกษามีความจําเปนตองอาศัยผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ  จึงจะทําใหการ

บริหารและการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จและเปนไปตามแนวทางที่พึงประสงคในการปฏิรูป

การศึกษาตามแนวทางการจัดการศึกษาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  

 สถานศึกษามีหนาที่จัดทําวิจัยพัฒนาการจัดการเรียนการสอนและเพื่อสํารวจความพึงพอใจ

จากผูไดรับประโยชนจากการจัดการศึกษา (stakeholders) เปนประจําทุกปรวมทั้งมีการรายงานการ

ประเมินตนเอง (self study report) ใหสาธารณชนไดรับทราบ  โดยมีจุดหมายเพื่อขจัดอุปสรรคและ

สรางเสริมสมรรถนะในการบริหารงานและติดตามผลการดําเนินงานในรอบป   ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ  กมล  ภูประเสริฐ  ไดกําหนดกระบวนการบริหารงานวิชาการ ไว 3 สวน 1)การวางแผนพัฒนาหรือ     

การวางแผนกลยุทธประกอบดวยงานตอไปนี้  การกําหนดวิสัยทัศน การกําหนดภารกิจ การกําหนด

จุดมุงหมาย การกําหนดกลยุทธ การกําหนดแผนงานโครงการ 2) การนําไปไปปฏิบัติใหบรรลุจุดหมาย 

ไดแกการจัดองคกร  การมอบหมายงาน การควบคุมงาน การติดตามกํากับ การประสานงานและการ

นิเทศงาน 3) การประเมินผลการปฏิบัติ ตามแผน ไดแก การประเมินระหวางการปฏิบัติ การประเมินเมื่อ

ส้ินสุดงาน และการรายงานผลการปฏิบัติงาน  สวนขอบขายการบริหารงานวิชาการ ไดแก การบริหาร

หลักสูตร การบริหารการเรียนการสอน  การบริหารประเมินผลการเรียน การบริหาร การนิเทศภายใน

โรงเรียน  การบริหารการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการ การบริหารการวิจัยและพัฒนา การบริหารโครงการ

วิชาการ  การบริหารระบบขอมูลสารสนเทศและการบริหารงานประเมินผลงานทางวิชาการ   
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 สถานศึกษาควรจัดหลักสูตรสถานศึกษาที่ เหมาะสมสอดคลองกับสภาพปญหา              

ความตองการของทองถิ่น โดยผูบริหาร ครู และคณะกรรมการนิเทศภายใน สามารถรวมกันดําเนินการ 

ติดตาม นิเทศและบริหารการใชหลักสูตรไดดวยตนเองอยางเหมาะสมและตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ  ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน  พบวา  ความสําเร็จของสถานศึกษาอยูที่การบริหารงานวิชาการ  

ซึ่งงานวิชาการมีขอบขายกวางขวางในดานหลักสูตรและการเรียนการสอน โดยทั่วไปสถานศึกษาในแต

ละระดับนั้น  ควรจัดใหมีหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาที่ใชรวมกัน  โดยขอบขายของงานดานวิชาการ

จะครอบคลุมต้ังแต  การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ  การจัดดําเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน  การ

จัดบริการการสอนและการจัดการวัดและประเมินผล  รวมทั้งการติดตามผล 

 จากผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ พบวามี

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใชหลักสูตรการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2544 โดยจัดใหมีการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา ในรูปแบบของการจัดแผนการสอนแบบบูรณาการและเช่ือมโยงหลักสูตรการเรียนการสอน

กับการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ในกลุมผูเรียน และรวมไปถึงการพัฒนาครูใหมีการสอน

อยางหลากหลาย มีการใชการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มีการปรับปรุงการสอนภาษา             

ทั้งภาษาจีนและอังกฤษ เพื่อใหสามารถส่ือสารไดทั้งในงานและในชีวิตประจําวันและใชในระบบกลาง  

ในการรับนักเรียนเขาสูการศึกษาอุดมศึกษา (admission) ต้ังแตป พ.ศ.2549  เชนเดียวกับประเทศ

สิงคโปรถือวาการศึกษาเปนการสรางชาติและสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจทําใหสิงคโปรเห็น

ความจําเปนในการกําหนดหลักสูตรระดับชาติ ไดจัดต้ังที่ปรึกษาดานการศึกษา (educational advisory 

council) ริเร่ิมนโยบายใหมีการเรียนการสอนสองภาษาควบคูกันที่เรียกวา "bilingualism" คือ

ภาษาอังกฤษและภาษาแม (จีน มาเลย และทมิฬ) กําหนดหลักสูตรวิชาหนาที่พลเมืองและการศึกษา

ทางดานเทคนิค  โดยการริเร่ิมการพัฒนาหลักสูตร โดยจัดต้ังคณะที่ปรึกษาดานการพัฒนาหลักสูตร                      

(Advisory Committee on Curriculum Development : ACCD) ประกอบดวยสมาชิกจาก

กระทรวงศึกษาธิการ วิทยาลัย ผูบริหารสถานศึกษาและครูในโรงเรียน และจัดต้ังสถาบันพัฒนาหลักสูตร 

(Curriculum Development Institute of Singapore : CDIS)  เพื่อทําหนาที่พัฒนาวัสดุอุปกรณ การ

เรียนการสอน โดยเฉพาะการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ 

  สถานศึกษาในทุกขนาดทั้งในเมืองและนอกเมืองตางไดรับการคาดหวังในการจัดการเรียน     

การสอนอยางมีประสิทธิภาพโดยใหอิสระกับครูและชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลผลิตไดแกนักเรียน

ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานจากการประเมินผลการสอบ N.T. (national standardized test) โดยโรงเรียน

และชุมชนควรรวมกันกําหนดสาระเพ่ิมเติมหลักสูตรและกิจกรรมกลุมสนใจ ตามความถนัดของผูเรียน 

เนนกระบวนการคิดที่สรางสรรค สงเสริมการใชส่ือที่สามารถหาความรูไดดวยตนเอง รวมทั้งสนับสนุน

กิจกรรมการประกวด การแขงขัน ทุกประเภททุกระดับ รวมทั้งรวมกันวางรากฐานวิถีทางประชาธิปไตย
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เพื่อพัฒนากระบวนการทางสังคมใหกับนักเรียน โดยใหนักเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมของชุมชน         

เชน การรวมเปนสมาชิกในกิจกรรมตาง ๆ ที่ชุมชนจัดข้ึน 

 การจัดกิจกรรมการเรียนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ โดยจัดกิจกรรมที่สงเสริมการใชแหลงเรียนรู

อยางหลากหลาย  ทั้งแหลงเรียนรูภายในและภายนอกโรงเรียน เพื่อใหนักเรียนไดมีปฏิสัมพันธที่ดีกับ

ชุมชน  รูจักการดูแลและชวยเหลือชุมชน 

 แนวคิดในเร่ืองการดําเนินการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในลักษณะของการจัดการศึกษา    

แบบโรงเรียนที่บาน (home school) ที่ใหโอกาสกับครอบครัวที่มีความพรอม มีสิทธิในการเสนอ 

หลักสูตรโดยโรงเรียนใหการสนับสนุนและตรวจสอบรับรองคุณภาพการจัดการเรียนรู ซึ่งขณะนี้มี

กฎกระทรวง 5 ฉบับ ที่วาดวยเร่ืองของสิทธิ   ไดแก  1)  กฎกระทรวงวาดวยสิทธิการจัดการศึกษาโดย

ครอบครัว  พ.ศ.2547  2) กฎกระทรวงวาดวยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ในศูนยการเรียน  พ .ศ .2547 3) กฎกระทรวงสิทธิในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยสถาบัน

พระพุทธศาสนา  4) กฎกระทรวงดวยสิทธิการจัดการศึกษาขององคกรชุมชนและองคกรเอกชน            

5) กฎกระทรวงดวยสิทธิการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของบุคคล องคกรวิชาชีพและสถาบันวิชาชีพ 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปจจุบันไดกระจายอํานาจใหสถานศึกษา

ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ.2550

โดยอาศัยอํานาจตามความมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545) ในดานการบริหารงานวิชาการ โดยกําหนดใหโรงเรียนดําเนินการ

ดานการพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการใหความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น            

การวางแผนงานดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การพัฒนาหลักสูตรของ

สถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การนิเทศ

การศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การสงเสริม

ชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและ

องคกรอ่ืน การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกรหนวยงาน สถาน

ประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา การจัดระเบียบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของ

สถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพื่อใชในสถานศึกษา การพัฒนาและใชส่ือเทคโนโลยีเพื่อ

การศึกษาแลว แตขณะนี้ยังไมมีระบบการการคัดกรองนักเรียนอัจฉริยะในสถานศึกษา โดยใหสามารถ

ปรับชั้นเรียนหรือเรียนขามชวงชั้นในสถานศึกษาได เชนเดียวกับการปฏิรูปการศึกษาสิงคโปรที่ให

ความสําคัญกับสถานศึกษา โดยกําหนดใหสถานศึกษาที่มีความพรอม  มีอิสระในการบริหารตนเอง ทํา
ใหเกิดรูปแบบการบริหารสถานศึกษาประเภทตาง ๆ เชน สถานศึกษาเฉพาะผูมีความอัจฉริยะ      
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(gifted child school) เชนเดียวกับการบริหารจัดการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร ผูบริหารจึง
มีบทบาทสําคัญและนํานวัตกรรมมาใชในการจัดการเรียนการสอน โดยรัฐบาลไดใหการสนับสนุนเฉพาะ
เปนพิเศษ เพื่อสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษามีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีนวัตกรรมและมีศักยภาพใน
การแขงขัน เพื่อการสรางความเปนเลิศทางการศึกษา โดยโรงเรียนรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

สงเสริมความเปนเลิศ ดานวิชาการและทักษะ ใหกับเด็กอัจฉริยะอยางเปนรูปธรรม  โดยแบงประเภทของ

โรงเรียน ใหมีรูปแบบการจัดการเรียนการสอนและหลักสูตรเนนเฉพาะ ดานวิทยาศาสตร คณิตศาสตร  

ศิลปะ ดนตรี  

   สอดคลองกับการบริหารการศึกษาของประเทศสาธารณรัฐเกาหลีไดใหความสําคัญ            

กับความหลากหลายของ รูปแบบโดยการกําหนดใหมีสถานศึกษาที่มี ลักษณะเฉพาะทาง                  

หลากหลายเพื่อใหประชาชนทุกกลุมสามารถหาความรูพัฒนาตนเองไดตรงตามความสนใจ                      

โดยประสงคที่จะสรางระบบการศึกษาสมัยใหม ที่บุคคลทุกคนสามารถใชประโยชนไดโดยไมมีขอจํากัด

ในเร่ืองเวลา  สถานที่  เงื่อนไขในการดําเนินชีวิตหรือขอจํากัดทั้งปวง  เพื่อใหคนเกาหลีมีความรู

ความสามารถ มีความสมัยและที่สําคัญคือ มีจริยธรรมและใหความเปนอิสระในการดําเนินงานของ

สถานศึกษาในดานความมีอิสระในการบริหารโดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในรูปของสภาโรงเรียนเนน

การศึกษาเพื่อสราง“ทรัพยากรมนุษย” เพื่อใหสงผลตอความเจริญกาวหนาในอนาคต (human 

education preparing for the future)  โดยไดปรับโครงสรางการบริหารการศึกษาและกําหนดบทบาท

ใหมของกระทรวงศึกษาธิการ โดยไดประกาศใชกฎหมายใหมหลายฉบับเพื่อสงเสริม การกระจายอํานาจ

บริหารไปสูระดับทองถิ่น (new law for promotion of local autonomy were legist rated) โดยได

กําหนดใหมีสํานักงานการศึกษาในระดับเขตพื้นที่ (district offices of education) และมีการกําหนด

กฎเกณฑมาตรฐานข้ึนใหม  เพื่อการเทียบเคียงในการพัฒนาการศึกษาตามหลักการกระจายอํานาจสู

ทองถิ่น (setting a new benchmark in the democratization and localization of education)  พรอม

ทั้งไดทําการปรับปรุงหลักสูตรที่เนนความสอดคลองกับการปฏิรูปการศึกษา ที่มุงรักษาคานิยมและ

ความคิดที่เหมาะสมกับสภาพสังคม  เศรษฐกิจ  การเมือง  ในศตวรรษที่  21 
ดังนั้นจึงสรุปวางานวิชาการเปนภารกิจหลักของสถานศึกษาและที่แสดงถึงมาตรฐานหรือ

คุณภาพทางการศึกษา  งานวิชาการเกี่ยวของกับกิจกรรมทุกชนิดที่สถานศึกษาดําเนินการจัดการ      

เพื่อปรับปรุงพัฒนาและสงเสริมการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุจุดหมายของหลักสูตรอยางมี

ประสิทธิภาพ  ขอบเขตของโครงสรางและกระบวนการบริหารงานวิชาการที่ผูวิจัยไดศึกษาประกอบไป

ดวย  การกําหนดวิสัยทัศน  การจัดทําแผนการดําเนินงาน  การสงเสริมและพัฒนาบุคลากร การจัดทํา

หลักสูตรสถานศึกษา  การจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การจัดสื่อการเรียนรู       

การนิเทศภายใน การติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน โดยที่สถานศึกษาอาจแตงต้ังคณะกรรมการ
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ที่ปรึกษาทางวิชาการหรือผูทรงคุณวุฒิที่เปนนักวิชาการในสถาบันอุดมศึกษา ผูทรงคุณวุฒิดานอาชีพ 

ผูแทนชุมชน ผูแทนศิษยเกา ในการทําหนาที่ใหคําปรึกษาหรือเปนกรรมการบริหารหลักสูตรและงาน

วิชาการใหกับสถานศึกษาได  

1.2 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคลากร 
พบวา องคประกอบดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคลากร มีคาน้ําหนัก

องคประกอบใกลเคียงกับองคประกอบดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานวิชาการ โดยมีน้ําหนัก

องคประกอบเทากับ 0.86 มีความสําคัญเปนอันดับที่สอง  ในโมเดลองคประกอบการบริหารสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา  สอดคลองกับ เสนาะ  ติเยาว  ที่ไดกลาววาการบริหารเปนกระบวนการที่

ประกอบดวยการวางแผน  การจัดหนวยงานและองคประกอบอ่ืน ๆ ที่ผูบริหารจะตองปฏิบัติ  เพื่อให

ประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว  โดยการใชทรัพยากรมนุษยและทรัพยากรอ่ืน ๆ อยางมี

ประสิทธิภาพ   

จากการศึกษาคร้ังนี้พบวา ในดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคลากร โรงเรียน

และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรมีหนาที่รวมพิจารณาสรรหา บรรจุ แตงต้ัง  พัฒนา

บุคลากรใหเปนมืออาชีพ  รวมทั้งรวมกันพิจารณาการใหรางวัลพิเศษกับผูที่ปฏิบัติงานเกิดผลดีแบบ    

เชิงประจักษ ซึ่งมีความสําคัญเปนอันดับแรกในองคประกอบดานนี้  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ              

วิลาวัลย  ไพโรจน  กลาววา  การบริหารสถานศึกษา คือ  การดําเนินงานของกลุมบุคคลที่จัดกิจกรรม

ทางการศึกษา  เพื่อสมาชิกในสังคมและประเทศชาติ  ชวยพัฒนาบุคลิกภาพทั้งสติปญญา รางกาย  

จิตใจ  ใหเปนมนุษยที่สมบูรณและอยูในสังคมไดเปนอยางดีและมีความสุขในชีวิตตามสมควรแกอัตภาพ

ของตน  ทั้งนี้ โรงเรียนกับชุมชนตองรวมกัน สรรหาบุคลากรหรืออาสาสมัครในชุมชน ชวยปฏิบัติงานดาน

ธุรการการเงินและบัญชี พัสดุ  ในเวลาหรือนอกเวลา เพื่อใหครูผูสอนไดมีเวลาในการเตรียมการสอน  

ตรวจงานนักเรียน  สรางผลิตสื่อและวิจัยในช้ันเรียน สํานักงานปฏิรูปการศึกษา ไดสรุปสาระสําคัญใน

การปฏิรูปที่เปนหัวใจ  คือ  ปฏิรูปครู  คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา โดยถือวาเปนผูประกอบ

วิชาชีพช้ันสูง  เนนมาตรฐานการกระจายอํานาจ 

 การปฏิรูปโครงสรางสงผลตอครูผูสอน ในการพัฒนาวิชาชีพของตนเอง เชน การปรับวิธีสอน

แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนแบบเนนปฏิสัมพันธ  การจัดกิจกรรมใหผูเรียนมากข้ึน การประเมิน

วิทยะฐานะ (วฐ.) เพื่อการปรับฐานเงินเดือน ที่ยึดหลักความสามารถและสมรรถนะ มากกวาการใชหลัก

อาวุโส  กระทรวงศึกษาธิการ  กําหนดไววาเพื่อใหครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานไดตาม

มาตรฐานวิชาชีพไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ  มีความมั่นคงและความกาวหนาในวิชาชีพ  ซึ่งจะสงผล

ตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ 
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 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ กลุมบุคคลสําคัญที่มีสวนรวมบริหารโรงเรียน  

โรงเรียนจึงมีอิสระในการสรรหาบุคคล (จํานวน สัดสวน) ที่เหมาะสมได  โดยยึดหลักการบริหารแบบธรร

มาภิบาล   

 คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คือกลุมบุคลากรผูทําหนาที่จัดทําแผนอัตรากําลัง สามารถทํา

การรับโอนหรือโยกยายและเลือกครูตามวิชาเอกที่ขาดแคลนได  เปนรูปแบบการบริหารแบบกระจาย

อํานาจโดยมีหลักเกณฑกําหนดใหสถานศึกษาปฏิบัติ  ซึ่งสถานศึกษาในปจจุบันยังไมอาจสรรหาบุคคล

ไดตามความตองการอันเนื่องมาจากระเบียบและขั้นตอน ต้ังแตการคัดเลือก การบรรจุ แตงต้ัง โยกยาย 

หรือแมแตขอกําหนดในการพิจารณาความดีความชอบลวนแตไดมีการกําหนดกฎเกณฑไปจาก

สวนกลางหรือตองขออนุมัติจากสวนกลาง ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 จากหลักการและทฤษฏีการบริหารงานบุคลากรที่จะชวยใหองคกร

มั่นคงและมีความเจริญเติบโต ปจจัยสําคัญคือการที่หนวยงานมีบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเขารวม

ทํางานใหกับองคกรสงผลใหสังคมสวนรวมมีความสงบสุข   

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  มีหนาที่สงเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยอาจกําหนดใหสถานศึกษาสามารถกําหนดให

คาตอบแทนหรือผลประโยชนอ่ืนใด  เชน เงินเบ้ียประชุม สิทธิพิเศษในการเขาเรียนของบุตรหลาน      

การลดหยอนคาเลาเรียน  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลวา

หากการบริหารงานบุคลากรมีประสิทธิภาพ  การบริหารงานดานอ่ืน ๆ ก็ยอมจะมีประสิทธิภาพ  

เชนเดียวกับ  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  ไดสรุปวา  บุคลากร  เปนปจจัยที่สําคัญที่สุดของการ

บริหารโดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารการศึกษา  ในกระบวนการบริหารจึงไดกําหนดใหการบริหารงาน

ดานบุคลากร  เปนกระบวนการหน่ึงของการบริหาร  ทั้งนี้เพื่อใหหนวยงานสามารถดึงดูดและบํารุงรักษา

คนดี  มีความรูความสามารถไวในหนวยงานใหมากที่สุดและนานที่สุดเทาที่หนวยงานตองการ 

   รูปแบบ simple structure  เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารบุคคลแบบงายเหมาะกับการ

บริหารงานโรงเรียนที่มีบุคลากรนอย ใชการสื่อสารโดยตรงกับผูปฏิบัติเพื่อส่ังการเพื่อใหการทํางานสําเร็จ

อยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธงชัย  สันติวงษ  ใหความสําคัญในการ

ประสบความสําเร็จเปนอยางมากกับการจัดโครงสรางขององคกรวา ลักษณะขององคกรที่ดีตองเปน

องคกรที่ดีตองเปนองคกรที่มีโครงสรางที่มีระบบงานที่จัดไวดีเปนโครงสรางที่สามารถเอ้ืออํานวยให

บุคคลที่อยูทํางานในองคกร  สามารถปฏิบัติและประสานงานระหวางกันไดดี  เปนโครงสรางที่คลองตัว  

สามารถปรับตัวเขากับสถานการณภายนอกที่ เปล่ียนแปลงและชวยใหผูปฏิบัติงานทํางานได

ประสิทธิภาพสูงตลอดเวลารวมทั้งใหความสบายใจแกผูปฏิบัติงานที่อยูในโครงสราง 
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 รูปแบบ the middle line เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารบุคคล ที่มีรองผูอํานวยการ หรือ

หัวหนาสายช้ันหรือหัวหนากลุมสาระการเรียนรู  ทําหนาที่รับคําส่ังจากผูบริหารเพื่อประสานและติดตาม

การทํางานกับฝายปฏิบัติการ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค ซึ่งสอดคลองแนวคิดของ ธงชัย  สันติวงษ       

ในเร่ืองของการกําหนดหนาที่ในโครงสรางองคกร (organizing) ใหสามารถดําเนินไป  โดยมีการ

ประสานงานกันอยางดี  การจัดโครงสรางองคกร  คือ  การจัดโครงสรางงานที่ประกอบดวยการกําหนด

ตําแหนงงาน  การจัดกลุมงานเปนหนวย เปนแผนกหรือเปนกอง  การมอบหมายอํานาจหนาที่ที่จําเปน

สําหรับการปฏิบัติงาน  โครงสรางที่ดีตองสามารถช้ีชัดไดวาใครตองทํางานใดและใครตองรายงานตอใคร  

ซึ่งจะชวยใหเกิดความมีระเบียบในขณะปฏิบัติงานเปนกลุมไดอยางดีจะชวยใหมั่นใจไดวาเวลาการ

ทํางานจะสามารถประสานกันไดและอยูภายใตการควบคุมเสมอ  โครงสรางองคกรที่จัดข้ึนจึงเปนงาน

การจัดการที่ตองกระทําตอเนื่องจากการวางแผน  ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความมั่นใจไดวา  เมื่อลงมือปฏิบัติงาน

จริงแลวงานตาง ๆ จะบรรลุผลสําเร็จลงได  การจัดองคกรจะชวยใหเกิดผลดีตรงที่กอใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการจัดเตรียมทรัพยากรเพื่อการทํางาน  โดยจะไมมีตําแหนงงานที่ขาดหรือเกินและในข้ันปฏิบัติจะไม

เกิดการสับสน  หรือการทํางานกาวกายซ้ําซอนกัน  ผูทํางานตางก็จะรูถึงขอบเขตหนาที่และความ

รับผิดชอบของตน  ฝายตาง ๆ จะรูวาหนวยงานใดเปนหนวยปฏิบัติและหนวยงานใดเปนหนวยที่ปรึกษา 

สายการบังคับที่กําหนดไวจะชวยใหทุก ๆ ฝายสามารถประสานการทํางานไดตลอดการทํางาน

ตลอดเวลาอยางเปนระเบียบ  ซึ่งขอขัดแยงตาง ๆ จะไมเกิดข้ึน 

   โรงเรียนมีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในการขอและ

การตอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ  ทั้งนี้เปนไปตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานของสํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ     

สมพงศ  เกษมสิน  ไดกลาวถึงการประเมินผลบุคลากรวา  วิธีการที่ใชประเมินคาวา ผูปฏิบัติงานแตละ

คนมีความสามารถปฏิบัติงานไดเพียงใด โดยพิจารณาจากปริมาณและคุณภาพของงานท่ีผูบังคับบัญชา

ไดบันทึกไวหรือจากการสังเกตและวินิจฉัยตามระยะเวลาท่ีกําหนดเพ่ือเปนเคร่ืองประกอบการพิจารณา

ในผลประโยชนตอบแทนความดีความชอบแกผูปฏิบัติงานนั้น 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปจจุบันไดกระจายอํานาจใหสถานศึกษา

ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ.2550

โดยอาศัยอํานาจตามความมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545) ในดานการบริหารงานบุคคล โดยใหอํานาจในการวางแผน

อัตรากําลัง การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและบรรจุแตงต้ัง 

การเปลี่ยนตําแหนงใหสูงข้ึน การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการเกี่ยวกับ

การเล่ือนข้ันเงินเดือน การลาทุกประเภท การประเมินผลการปฏิบัติงาน การดําเนินการทางวินัยและการ
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ลงโทษ การสั่งพักราชการและการส่ังใหออกจากราชการไวกอน การรายงานการดําเนินการทางวินัยและ

การลงโทษ การอุทธรณและการรองทุกข การออกจากราชการ การจัดระบบและการจัดทําทะเบียน

ประวัติ การจัดทําบัญชีรายช่ือและใหความเห็นเกี่ยวกับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองอิสริยาภรณ การ

สงเสริมการประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสงเสริมและยกยองเชิดชู

เกียรติ การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การสงเสริมวินัย คุณธรรมสําหรับ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การริเร่ิมสงเสริมการขอรับใบอนุญาต การพัฒนาขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา การดําเนินการที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ใหเปนไปตามกฎหมายวา

ดวยการนั้น 

ผูบริหาร ครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรเปนบุคคลที่มีความรูพื้นฐาน     

ดานกฎหมายการศึกษาและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาทําใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  ตามหลักธรรมาภิบาล  สอดคลองกับการอภิปรายผลการวิจัยเร่ืองสภาพปญหาการจัด

การศึกษาแบบกระจายอํานาจในสถานศึกษาของ  วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ  พบวาผูไดรับมอบอํานาจ

จากการกระจายอํานาจไมเขาใจบทบาทของตนเอง ไมมีความรูเพียงพอ นอกจากนั้นยังไมกลาที่จะ

ตัดสินใจหรืออาจเปนเพราะผูรับมอบอํานาจมีความรูไมตรงกับภาระงานและมีวุฒิการศึกษาไมเพียงพอ 

และยังพบวากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของมีความสับสน ระหวางการแบงอํานาจใหเขตพื้นที่และ

สถานศึกษา จากปญญาที่กลาวรวมทั้งความลาชาทางกฎหมายทําใหการปฏิรูปการศึกษาไมสามารถ

ขับเคลื่อนไดตามมุงหวัง 

จากแนวคิดของนักวิชาการ  เห็นไดชัดเจนวาครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรถือไดวามี

ความสําคัญตอการปฏิบัติงานเปนอยางยิ่ง  เพราะโดยพื้นฐานแลวคนเปนส่ิงมีชีวิต มีความคิดและมี

พื้นฐานที่แตกตางกัน  เมื่อคนมีคุณภาพมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานยอมสงผลถึงความสําเร็จใน

การบริหารงานดานอ่ืน ๆ และสงผลตอความสําเร็จขององคกร  ในสถานศึกษาจึงควรประกอบดวยครู

และผูบริหารมืออาชีพซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ อุทัย บุญประเสริฐ กลาววา ตามแนวคิดในแบบด่ัง

เดิม เช่ือวาสถานศึกษาเปนองคกรที่สังคมทุกสังคมจัดต้ังข้ึน  ไวเพื่อใหรับภาระแทนสังคมในการดูแล

การศึกษาของเยาวชนในขอบเขตความรับผิดชอบของโรงเรียนนั้น  ๆ โดยตรงและที่ตัวสถานศึกษาในแต

ละแหงจะมีนักบริหารหรือมีผูบริหารประจําโรงเรียน  เปนผูทําหนาที่บริหารจัดการ ดูแลกํากับ ควบคุม  

และจัดการใหสถานศึกษาแหงนั้นดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการ (organization goals) ที่

มีชื่อเรียกกันวา  สถานศึกษาซ่ึงเปนองคการที่มนุษยสรางเพื่อใหรับภารกิจที่สําคัญ คือ การพฒันาคน ทัง้

คน  (human  development)  ใหเปนคนที่สมบูรณ สถานศึกษาจึงมีหนาที่ที่ตองดําเนินการและทุมเท

พยายามทั้งปวงใหแกนักเรียนใหเหมาะสมกับระดับและสภาพของนักเรียนในสถานศึกษาแหงนั้นใหมาก
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ที่สุด  เพื่อสงผลตอการพัฒนาเด็กหรือเยาวชนหรือทํางานพัฒนาคนที่อยูในความรับผิดชอบโดยตรงและ

ตองทํางานโดยถือเด็กหรือผูเรียนเปนสําคัญ  

 ในโรงเรียนซ่ึงเปนโรงเรียนสําหรับประชาชนทั่ว  ๆ ไปนั้น  โดยปกติแลวมักจะมีเด็กหรือผูเรียน

ที่มีลักษณะแตกตางหลากหลาย  ตางระดับสติปญญา  ตางระดับความพรอมในการเรียน  ตางกันใน

ความสามารถ   ตางกันในความสนใจและในทัศนะตอการเรียน  โรงเรียนปกติจึงมีหนาที่ใหบริการ

การศึกษาแกกลุมคน  ซึ่งภายในกลุมมีความแตกตางมาก  โรงเรียนตามหลักการศึกษาเพื่อพัฒนาคนให

เปนคนท่ีสมบูรณ  จึงตองเปนโรงเรียนที่เต็มไปดวยโอกาสในการเรียนรูและการพัฒนาของเด็กหรือของ

เยาวชนที่อยูในความรับผิดชอบของโรงเรียนนั้น ๆ คือการเปนโรงเรียนที่เต็มไปดวยส่ิงแวดลอม  

บรรยากาศ  กิจกรรม และโอกาส  ตลอดจนส่ิงที่สงเสริม  สนับสนุน  ชักนําใหเด็กมีประสบการณ  ใหเด็ก

ไดเกิดการเรียนรูและพัฒนาตนเอง  

ดังนั้นจึงสรุปไดวาบุคลากรเปนทรัพยากรที่มีคุณคาที่สุดของหนวยงาน  ถามีการดําเนินการ

เกี่ยวกับการจัดบุคลากรอยางมีหลักเกณฑที่ดีแลว  ก็ยอมเปนหลักประกันถึงความสําเร็จของงานไดสวน

หนึ่ง  หนาที่ของผูบริหารโรงเรียนจะตองเปนผูตัดสินใจสั่งการ บุคคลอ่ืน ๆ เปนเพียงผูใหขอมูลหรือ

ขอเสนอแนะ  ประกอบการตัดสินใจเทานั้น  การแตงต้ังใหบุคคลรับผิดชอบงานในหนาที่ตาง ๆ ควร

ออกเปนคําส่ังจากผูบริหารโรงเรียน  พรอมทั้งกําหนดบทบาทหนาที่ของบุคลากรใหชัดเจน แลวประกาศ

ใหทุกคนทราบใหเขาใจตรงกัน  เพื่อใหผูที่ไดรับการแตงต้ังเกิดความรับผิดชอบ  มั่นใจในบทบาทหนาที่

ของตน  และยังทําใหบุคลากรทุกฝายรับรองฐานะของบุคคลที่ไดรับการแตงต้ังดวย 

1.3 ดานโครงสรางกระบวนการบริหารกํากับติดตาม 
ผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ พบวา มีคาน้ําหนักองคประกอบของ ถึง 0.84 มีความสําคัญ 

เปนอันดับที่สาม ในโมเดลองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา ซึ่งในดาน

โครงสรางกระบวนการบริหารกํากับติดตาม กรมวิชาการ กลาววา การประเมินและติดตามผล คือ การ

ประเมินผลตามสภาพจริง  ซึ่งเปนวิธีการวัดและประเมินผลที่ตองการตอบสนองการประเมิน

ความสามารถ  ทักษะ  ความคิดชั้นสูงที่ซับซอน  การแกปญหา  การปฏิบัติจริง  ตลอดจนความสามารถ

ในการประยุกตใชในชีวิตประจําวันของนักเรียนไดเปนอยางดี การประเมินผลตามสภาพจริงจะเปน

แนวทางใหไดขอมูลเพื่อนําไปสูการพัฒนาผูเรียนไดเต็มศักยภาพ การติดตามผลการปฏิบัติงานโรงเรียน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น สํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษา สํานักงานรับรองมาตรฐานและการประกันคุณภาพภายนอก ตลอดจนองคกรอิสระ 

มหาวิทยาลัย ในการวิจัยและประเมินผล  ติดตามแผนการปฏิบัติงานโครงการของสถานศึกษาเพื่อ

ควบคุมมาตรฐานและผลผลิตในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหมีคุณภาพ 
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    คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีบทบาทในการตรวจสอบและติดตามผลการจัดการ 

ศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม กํากับความเคล่ือนไหว วิพากษวิจารณการจัด

การศึกษา พรอมกับสามารถใหขอคิดเห็นและเสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนได โรงเรียนมีระบบ

สารสนเทศ ที่ทันสมัยสามารถเปดเผยขอมูลไดตลอดเวลา  เชน จัดเปนระบบ online และ website หรือ

กระดานถามและตอบ (web board) พรอมใหผูมีสวนไดรับประโยชน ในการจัดการศึกษา (stakeholder)  

สามารถตรวจสอบขอมูลการบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ บุคคล บริหารทั่วไป  ของโรงเรียนได

ตลอดเวลา 

 โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงาน ดานวิชาการ งบประมาณ บุคคลและบริหารทั่วไป โดยการ 

กําหนดเปนดัชนีชี้วัด (KPIs) ความสําเร็จเปนแนวทางปฏิบัติตามขอตกลงการใหบริการหรือผลผลิต ตอ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปจจุบันไดกระจายอํานาจใหสถานศึกษา 

ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ.2550

โดยอาศัยอํานาจตามความมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545) ในเร่ืองการพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ การ

ประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา การวางแผนการบริหารงานการศึกษา งานวิจัยเพื่อพัฒนา

นโยบายและแผน การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน การดําเนินงานธุรการ การดูแลอาคารสถานที่และ

สภาพแวดลอม การายงานผลการปฏิบัติงาน การจัดระบบการควบคุมภาพในหนวยงาน แนวทางการจัด

กิจกรรมเพอปรับเปล่ียนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน ซึ่งปจจุบันอยูในดานการบริหารงานทั่วไป 

 โรงเรียนจัดทําระบบการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งดานวิชาการ บุคลากร      

การใชจายงบประมาณตามแผนการปฏิบัติงานเปนประจําทุกป โดยผูประเมินระดับมืออาชีพ 

(professional audit) เพื่อสรางศรัทธาและความเช่ือถือใหกับสาธารณชน ตลอดจนผูเกี่ยวของ 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีบทบาทเปนผูสนับสนุนสงเสริมโรงเรียนในดานวิชาการและ

ติดตามการใชงบประมาณ เชน การควบคุมคุณภาพมาตรฐานการจัดการศึกษาและการควบคุม

ตรวจสอบการเงินภายในโรงเรียน (ตสน.) 

 ระบบการรายงาน โรงเรียนตองมีระบบบัญชีการรายงานการ รับและจายเงินบริจาค ใหกับ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตอสาธารณชนทุกส้ินปงบประมาณ เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ

ความโปรงใสตามหลักธรรมาภิบาล   

 ดังนั้นจึงสรุปไดวา การประเมินผลการเรียนรูเปนการอาศัยการสังเกตและเก็บขอมูลอยาง

ตอเนื่อง เปนกิจกรรมที่สอดแทรกในการจัดการเรียนการสอน  ในชีวิตประจําวันโดยเนนใหนักเรียนเปน

สําคัญ ใหนักเรียนไดเปนผูคนพบความรู  เปนผูผลิตผลงานและมีโอกาสฝกปฏิบัติจริงในสถานการณ
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หรือสถานประกอบการที่ใกลเคียงชีวิตจริง การประเมินและติดตามผลจากสภาพจริง สามารถประเมนิได

จากแฟมสะสมผลงาน การจัดนิทรรศการ การทํางานกลุม การทําโครงงาน การนําเสนอผลงาน  

แบบฝกหัดแบบบันทึกรายวัน การบาน เปนตน  การติดตามและประเมินผล  เปนกระบวนการที่ใหผูสอน

ใชพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพราะจะชวยใหไดขอมูลสารสนเทศที่แสดงพัฒนาการ ความกาวหนาและ

ความสําเร็จทางการเรียนของผูเรียน รวมทั้งขอมูลที่จะเปนประโยชนตอการสงเสริมใหผูเรียนเกิดการ

พัฒนาและเรียนรูอยางเต็มศักยภาพ 
1.4 ดานโครงสรางกระบวนการบริหารงานงบประมาณ 
 ผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้พบวาองคประกอบดานโครงสรางกระบวนการบริหารงาน

งบประมาณ มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ 0.83 มีความสําคัญเปนอันดับที่ 4 ในโมเดลองคประกอบ

การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา  วิจิตร  ศรีสอาน  กลาววา การงบประมาณ คือ     

การจัดทํางบประมาณ บัญชีการใชจายและการควบคุมตรวจสอบทางการเงินและทรัพยสิน  ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ พนัส หันนาคินทร พบวา งบประมาณการเงินเปนเร่ืองสําคัญมากเร่ืองหนึ่ง

ของโรงเรียน  แมวางานวิชาการจะมีความสําคัญมากกวางานการเงิน แตงานวิชาการและงานการเงิน

ตางก็เกื้อหนุนซึ่งกันและกันโดยงานการเงินเปรียบเสมือนแขนขาของการบริหารโรงเรียน เพราะเปน

เคร่ืองสนับสนุนโรงเรียนใหบริการทางวิชาการไดอยางราบร่ืน ดังนั้น นพพงษ บุญจิตราดุลย กลาวไววา

หากผูบริหารโรงเรียนบริหารงานการเงินและงบประมารซ่ึงเปนงานที่ตองใชกฏหมาย ระเบียบแบบแผน

ของทางราชการประกอบการบริหารงานเปนอยางมากไดไมดีหรือมีความบกพรองก็อาจกระทบกระเทือน

ถึงความมั่นคงในตําแหนงหนาที่  

 จากผลการวิจัย พบวา การถือครองกรรมสิทธิ์ โรงเรียนมีสิทธิในทรัพยสินและกรรมสิทธิ์ที่ดินที่

มีผูมอบหรือบริจาคให จะสามารถนําไปบริหารจัดการเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด โดยนิติกรหรือที่ปรึกษา

กฎหมายของ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ควรมีหนาที่ตรวจสอบสัญญาขอตกลงพรอมทั้งใหคําแนะนํา

ดานการปฏิบัติตามขอกฎหมาย  ซึ่งมีความสําคัญเปนอันดับแรก ในเร่ืองนี้ซึ่งสอดคลองกับหลักและ

วิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองของผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาและการปฏิบัติงาน

ดานนิติการของสถานศึกษานิติบุคคล โดยกลุมกฎหมายและการปฏิบัติราชการและคดีสํานักนิติการได

ดําเนินการจัดทําเปนคูมือการปฏิบัติตามแนวทางการปรับเปล่ียนโครงสรางทางการบริหารและการจัด

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการแบงสวนราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  

 ในเร่ืองการบริหารอาคารสถานที่  โรงเรียนและชุมชนมีพันธะรวมกันในการบํารุงรักษาพัฒนา

อาคารสถานที่และสภาพแวดลอมใหอยูในสภาพมั่นคงปลอดภัย พรอมเอื้อประโยชนในการจัดการเรียน

การสอน  ตลอดจนการสรางเสริมโรงเรียนใหเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานการ

ใหความรวมมือกับชุมชนในเร่ืองงานการใหบริการชุมชนดานตาง ๆ งานการรับความชวยเหลือสนับสนุน
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การใช การดูแล อาคารสถานที่ การบํารุงรักษาอาคารสถานที่ งานการควบคุมดูแลอาคารสถานที่จาก

ชุมชน งานการสรางเสริมความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอ่ืน งานการจัดต้ังกลุม  ชมรม สมาคม  

มูลนิธิ งานการประชาสัมพันธ 

   การจดทะเบียนสิทธิหรือการข้ึนทะเบียนใด ๆ  เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหสถานศึกษา

โดยผูอํานวยการสถานศึกษาสามารถเปนผูดําเนินการจดทะเบียนสิทธิดังกลาวในนามของสถานศึกษา

นั้น   ไดดวยตนเองและรายงานตามลําดับให สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานรับทราบ  

โรงเรียนมีสิทธิทํานิติกรรมสัญญาเพื่อหารายไดจากทรัพยสินที่มีผูบริจาค เชน  การใหเชาสถานที่จัดงาน 

พื้นที่คาขาย พื้นที่จอดรถ เพื่อนํารายไดไปใชประโยชนใชในการบริหารงานโรงเรียน ไดแก การจางครู

อัตราจาง จางพนักงานดูแลความปลอดภัย  เปนตน  กระทรวงศึกษาธิการกลาววา งานบริการ ให

สนับสนุนเพื่อประชาสัมพันธ  เผยแพรขอมูลขาวสารและผลงานของสถานศึกษาตอสาธารณชน  ซึ่งจะ

กอใหเกิดความรู  ความเขาใจ  เจตคติที่ดี  เล่ือมใส  ศรัทธาและใหการสนับสนุนจากการจัดการศึกษา 

 ดานการเงินและทรัพยสิน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดจัดสรร

งบประมาณสนับสนุนเปนกอน (block grant) ทําใหโรงเรียนสามารถจัดลําดับความสําคัญในการใชจาย

ไดครอบคลุมตามที่กําหนดในแผนการใชจายเงิน  โดยมีสํานักงานเขตพื้นที่เปนผูควบคุมติดตามกํากับ 

ตรวจสอบ ทุกไตรมาส  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดกลาววา  การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษา

มุงเนนความเปนอิสระ  ในการบริการจัดการมีความคลองตัว โปรงใส  ตรวจสอบได  ยึดหลักการบริหาร

มุงเนนผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานใหมีการจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน

ของสถานศึกษา  รวมทั้งจัดหารายไดจากบริการมาใชบริหารจัดการ เพื่อประโยชนทางการศึกษา สงผล

ใหเกิดคุณภาพที่ดีข้ึนตอผูเรียน 

 รัฐกําหนดใหบรรดารายได ที่ตองนําสงกระทรวงการคลัง เปนเงินรายไดสถานศึกษาโดยไม

ตองหักภาษีและไมตองนําสงเงินรายไดแผนดิน  ทั้งนี้เพื่อสรางความคลองตัวใหกับโรงเรียนในการ

บริหารงานงบประมาณ  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  ปภาวดี  ดุลยจินดาและธงชัย  สันติวงศ ไดแบง

ขอบขายระบบงบประมาณออกไดเปน 4 ระบบ  คือ ระบบงานงบประมาณแบบเนนการควบคุม ระบบ

งบประมาณแบบเนนการจัดการ  ระบบงบประมาณแบบเนนการวางแผนและระบบงบประมาณแบบเปน

การแกปญหาขอจํากัดทางทรัพยากร 

 รัฐเนนการกระจายอํานาจดานงบประมาณเพื่อการศึกษา  โดยกําหนดใหเปนวิสัยทัศนในการ

พัฒนาชาติ จึงนําไปสูการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาที่เนนคุณภาพทั่วทั้งองคกร (total quality 

management)  ทั้งดานการปฏิรูปบุคลากร หลักสูตรและการแขงขันเพื่อความเปนเลิศ รวมไปถึงการ

ปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอมโรงเรียนทางดานกายภาพ  ซึ่งสอดคลองกับ  ธงชัย  สันติวงศ ที่กลาววา  

ผูบริหารควรทราบถึงกลไกการแสดงออกของพฤติกรรมของผูใตบังคับบัญชาโดยทั่วไปกอน เพื่อให
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สามารถกํากับชักจูงใจผูใตบังคับบัญชาไดดี  ซึ่งพฤติกรรมของคนท่ีแสดงออกไมเหมือนกัน เพราะแตละ

คนมีคุณคาของระบบคานิยมที่แตกตางกัน  จึงมีศักยภาพของบุคลากรที่แตกตางกันออกไป 

    แนวทางการปฏิบัติในเร่ืองสถานศึกษาเปนนิติบุคคล มีวิธีการปฏิบัติทางคดี ที่สถานศึกษา

สามารถเปนโจทกฟองในนามของตนได เฉพาะในเร่ืองเกี่ยวกับทรัพยสินที่มีผูบริจาค เพื่อลดข้ันตอนและ

สายการบังคับบัญชา  แตคงอยูในความรับผิดชอบของ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สอดคลองกับแนวทางและกฎเกณฑวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 

ซึ่งมีการกําหนดความรับผิดชอบเฉพาะที่มาพรอมกับการมอบอํานาจใหสถานศึกษาที่มีสถานะเปนนิติ

บุคคล   โดยแยกจากสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน ดังนั้นสถานศึกษาที่เปนนติิบคุคลจะตอง

มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษา กลาวคือ ถาการบริหารจัดการของ

สถานศึกษาสงผลกระทบถึงสิทธิของบุคคลภายนอก  หรือทําใหบุคคลภายนอกไดรับเสียหาย  

บุคคลภายนอกสามารถฟองสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาตอศาล   สถานศึกษาบริหารจัดการไป

ละเมิดสิทธิของบุคคลภายนอก  บุคคลภายนอกอาจฟองเรียกคาเสียหายได  กลาวคือ  สถานศึกษาที่

เปนนิติบุคคลและผูบริหารสถานศึกษาจะตองรับผิดชอบตอการกระทําที่สงผลกระทบตอบุคคลภายนอก

จากผลการบริหารจัดการของผูบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล  ถาความผิดหรือความเสียหายที่เกิด

ข้ึนอยูใตการบริหารจัดการตามกรอบท่ีกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี

กําหนด  ผูบริหารก็มิตองรับผิดเปนการสวนตัวแตทางราชการจะเปนผูชดใชคาเสียหายแทนให แตถาเกิด

จากการดําเนินการบริหารจัดการหรือส่ังการใด ๆ ที่ไมไดอยูภายใตกรอบที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ  

ประกาศ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรีกําหนด ผูบริหารจะตองรับผิดชอบเปนการสวนตัว 

 โรงเรียนบริหารงานงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (SPBB)  โดย สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรเปนผูดําเนินการจัดสรรเงินอุดหนุนรายหัวใหโรงเรียนโดยตรง  ยึดหลักเทา

เทียมและเสมอภาค  ใหอิสระในการตัดสินใจควบคูกับความรับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบได โดย

ตรวจสอบจากผลผลิต ผลลัพธหรือคุณภาพนักเรียนและการใชทรัพยากรอยางคุมคา ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สนานจิตร  สุคนธทรัพย และคณะ  กลาววาโรงเรียนในการกํากับของรัฐ  นับเปนทางเลือก

รูปแบบหนึ่งในการจัดการศึกษาที่ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลตามจํานวนนักเรียนที่เลือกเขาเรียน     

โดยรัฐสามารถจางเอกชน  กลุมบุคคลตาง ๆ ใหจัดการศึกษาได  โรงเรียนในกํากับของรัฐจัดการเรียน

การสอนที่ดึงดูดความสนใจของผูเรียน  มีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานและมีการใชกระบวนการให

คุณใหโทษ  โดยใหรางวัลแกโรงเรียนที่มีการพัฒนาและจูงใจใหผูปกครองมีสวนรวม แตจะยายผูบริหาร

ที่ไมสามารถพัฒนาการเรียนการสอนได 

 การบริหารงานงบประมาณโรงเรียน  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนาที่

ในการเสนอแกไขขอจํากัด   ดานการบริหารงานงบประมาณในพระราชบัญญัติหรือกฎระเบียบที่ไมเอ้ือ
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ตอการกระจายอํานาจ   ดวยการตราเปนกฎหมายเฉพาะเชนเดียวกับโรงเรียนในกํากับของรัฐหรือ

มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ ที่มีกฎหมายการบริหารงบประมาณเฉพาะ 

 วิธีการปฏิบัติทางปกครอง โรงเรียนมีอํานาจในการออกกฎระเบียบขอบังคับในการปกครอง  

ปองกันบํารุงรักษา ดูแลทรัพยสินสิทธิประโยชนขององคกรได  ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดโรงเรียนในกํากับ

ของรัฐ ในเร่ือง ความเปนอิสระแตพรอมที่จะใหตรวจสอบและแสดงความรับผิดชอบ  แมวาลักษณะ

กฎหมายของแตละรัฐจะแตกตางกัน  แตความคิดพื้นฐานที่ตรงกันก็คือ  โรงเรียนไดรับอํานาจอิสระใน

ระดับหนึ่งตามที่กําหนดนโยบายกฎหมายของรัฐ 

 อํานาจการเก็บรักษาเงินเปนไปตามขนาดโรงเรียน กรมบัญชีกลาง กําหนดหลักเกณฑให

โรงเรียนเก็บรักษาเงินสํารองจายและวงเงินนําฝากธนาคารของรายไดสถานศึกษา ตามขนาดโรงเรียน 

เชนโรงเรียนขนาดกลาง  ใหสํารองไดไมเกิน 30,000 บาท   และฝากธนาคารไดไมเกิน 1 ลาน นอกนั้นให

นําฝากคลังจังหวัด  

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปจจุบันไดกระจายอํานาจใหสถานศึกษา

ตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ.2550

โดยอาศัยอํานาจตามความมาตรา 5 และมาตรา 39 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545) ในดานการบริหารงานงบประมาณ โดยมอบอํานาจใหโรงเรียนมี

หนาที่ในการจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือ

เลขาธิการการศึกษาข้ันพื้นฐาน แลวแตกรณี การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจาย ตามที่ไดรับจัดสรร

งบประมาณจากสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานโดยตรง การอนุมัติการใชจาย

งบประมาณที่ไดรับจัดสรร การขอโอนและการขอเปล่ียนแปลงงบประมาณ การรายงานผลการเบิกจาย

งบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงาน

การใชผลผลิตจากงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การปฏิบัติงานอ่ืนใด

ตามที่ไดรับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพื่อการศึกษา การบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา การ

วางแผนพัสดุ การกําหนดรูปแบบรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ หรือส่ิงกอสรางที่ใชเงิน

งบประมาณเพื่อเสนอตอปลัดกระทรงศึกษาธิการหรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นบาน 

แลวแตกรณี  การพัฒนาระบบขอมูลและสารสนเทศเพื่อการจัดทําและจัดหาพัสดุ การจัดหาพัสดุ การ

ควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การเบิกเงินจากคลัง 

การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจายเงิน การนําเงินสงคลัง การจัดทําบัญชีการเงิน การจัดทํา

รายงานทางการเงินและงบการเงิน การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพบัญชี ทะเบียนและรายงาน 

 ดังนั้นจึงสรุปไดวาการพัฒนาแผนงานงบประมาณของโรงเรียนเปนส่ิงสําคัญ  เพื่อใหการ

เร่ิมตนและการดําเนินการของโรงเรียนประสบผลสําเร็จ  โดยแผนการเงินจะระบุถึงตนทุนในการเร่ิม
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ดําเนินการโรงเรียนและการคาดการณเกี่ยวกับการเงินของโรงเรียนในอนาคต  การจัดทําแผนการเงินจะ

ชวยทําใหผูอนุมัติมั่นใจวา  โรงเรียนจะสามารถอยูรอดไดทางการเงินและชวยในการคาดการณจุดออน

จุดแข็งของโรงเรียนอยางเปนระบบ  รวมทั้งเพื่อใหมั่นใจวาเงินทุนไดถูกใชอยางมีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
1.5 ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารการจัดองคกร 

  ผลที่ไดจากการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ พบวาองคประกอบดานโครงสรางและกระบวนการบริหารการ

จัดองคกร มีคาน้ําหนักองคประกอบเทากับ  0.81 มีความสําคัญเปนอันดับสุดทาย ในโมเดล

องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา  สอดคลองกับงานวิจัยของ               

อุทัย  บุญประเสริฐ  กลาววาการวางแผนเปนการคนหาและกําหนดวิธีการทํางานในอนาคต  เพื่อให

บรรลุจุดมุงหมาย  บรรลุวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพ  เกิดประโยชนตอ

หนวยงานหรือองคกรมากที่สุด  โดยแสดงใหเห็นวา  จะมีการทําอะไร  ที่ไหน  เม่ือใด  ใหใครทํา  ทํา

อยางไร  ตลอดจนใหรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่จําเปน  เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานลุลวงไปอยางมีประสิทธิภาพ  

ซึ่งคลายกับงานวิจัยของ คิมบรอสและนันเนอร่ี (Kimbrough  และ  Nunnery)  กลาววา งานการจัด

โครงสรางองคกร  เปนภาระหนาที่ต้ังแต การกําหนดโครงสราง  การดํารงรักษาโครงสรางใหสามารถ

ปฏิบัติหนาที่ไดเปนอยางดี  โครงสรางที่กําหนดข้ึนควรตอบสนองตอวัตถุประสงคขององคการ  และเปน

แนวทางปฏิบัติในการจัดสรรบุคลากรเขาปฏิบัติงาน 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ในปจจุบันไดกระจายอํานาจใหสถานศึกษา 

ตาม กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ.2550 

โดยอาศัยอํานาจตามความมาตรา 5    และมาตรา 39 วรรคสองแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ.2542 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545) ในดานการจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร การเสนอ

ความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิกสถานศึกษา การประสานการจัดการศึกษาในระบบ 

นอกระบบตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การประชาสัมพันธงานการศึกษา การ

สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบัน

สังคมอื่นที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับสวนภูมิภาคและสวนทองถิ่น ซึ่งปจจุบนักาํหนดใหอยูใน

ดานการบริหารงานทั่วไป 

 เมื่อพิจารณาตัวบงช้ีรายขอ พบวา รูปแบบ strategic apex เปนรูปแบบการบริหารโรงเรียน

แบบกระจายอํานาจหรือการมอบอํานาจ  เชน การใหรองผูอํานวยการหรือหัวหนาครูหรือหัวหนาสายชั้น 

บริหารงานตามกรอบภาระการปฏิบัติงานของแตละบุคคล (job description) ตามสายงานการบังคับ

บัญชา  มีความสําคัญเปนอันดับแรกในองคประกอบดานนี้  ทั้งนี้สอดคลองกับงานวิจัยของ           

สมพงษ  เกษมสิน  กลาววา  งานบุคลากร  เปนกระบวนการที่เกี่ยวกับการจัดการบุคคลต้ังแตการสรรหา  
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การดูแลรักษา จนพนไปจากงาน  เพื่อใหการปฏิบัติงานบุคลากรมีประสิทธิภาพและบรรลุผลสําเร็จตาม

ความประสงค     

  รูปแบบ the support staff  เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารโรงเรียน  ที่มีทีมงานสนับสนุนงาน

หลัก  เชน งานเสมียนเอกสาร ธุรการการเงิน พัสดุ งานอนามัย งานโภชนาการ งานบริการ ICT  

สารสนเทศและประชาสัมพันธ  งานดูแลรักษาความสะอาดโรงเรียน  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ       

ชัยฤกษ  วราวิทยา  กลาววา  การประชาสัมพันธโรงเรียน  เปนกระบวนการสรางความเขาใจอันดี

ระหวางโรงเรียนและชุมชน  โดยอาศัยการประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหชุมชนเขาใจและให

ความรวมมือแกโรงเรียน  ในการจัดการเรียนการสอนใหบรรลุผลตามที่ต้ังไว 

 โครงสรางและการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม  นําไปสูการพัฒนาทักษะ ภาวะผูนํา 

นวัตกรรม ของชุมชน โรงเรียนจึงมีบทบาทหนาที่สรางศรัทธาตอกระบวนการบริหารแบบมีสวนรวม  โดย

มีคุณภาพนักเรียนเปนตัวชี้วัด  ซึ่งสอดคลองแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  คือ  

การจัดใหผูเรียนไดใชกระบวนการสรางความรูดวยตนเอง  และเนนใหผูเรียนมีสวนรวมในกระบวนการ

เรียนรู   รักและเมตตานักเรียน สอดคลองกับงานแปลและเรียบเรียงเร่ืองรูปแบบการปฏิรูปการศึกษาของ 

สุรศักด์ิ หลาบมาลา ที่กลาวในบทสรุปสําหรับประเทศไทยวา การปฏิรูปโรงเรียนที่มีผลดีตอผลสัมฤทธิ์

ทางการเรียนของนักเรียนนั้น ตองเกิดจากความเขาใจในวัตถุประสงคและวิธีการปฏิบัติรวมกันระหวาง

ผูบริหาร ครู นักเรียน ผูปกครอง ผูนําชุมชน ชุมชน ในวงกวางรวมทั้งหนวยงานบริหารของรัฐและ

สถาบันการศึกษาทุกระดับทั้งของรัฐและเอกชน นอกจากนี้ในการปฏิรูปโรงเรียนจําเปนตองใช

งบประมาณและผูเช่ียวชาญ ซึ่งโรงเรียนและชุมชนอาจจะมีไมพอหนวยงานของรัฐหรือเขตพื้นที่

การศึกษาควรรวมมือ  ใหการสนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถจัดการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปน

สําคัญได  คือ  การจัดกิจกรรมใหผูเรียนมีบทบาทสําคัญในการเรียนรู  ซึ่งดูไดจากการมีสวนรวมใน

กิจกรรมการเรียนรูของผูเรียนที่มีสวนรวมอยางกระตือรือรน และมีปริมาณการมีสวนรวมในกิจกรรมการ

เรียนรูที่มากขึ้น  โดยครูในสถานศึกษาไมตํ่ากวารอยละ 80 ตองเห็นชอบกับการใชนวตกรรมและตอง

ประกอบกับการมีครูที่มีความสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูตามจุดประสงค จึงมีโอกาสใน

ความสําเร็จการการปฏิรูปการศึกษาในระดับสูง 

 รูปแบบโครงสรางการบริหารแบบ Chief Executive Officer  (CEO)  เปนรูปแบบการบริหารที่

ผูบริหารหรือฝายบริหารเปนผูมีอํานาจตัดสินใจส่ังการและปกครองบังคับบัญชาโดยตรง  อํานาจการ

บริหารเปนแบบเบ็ดเสร็จ   เชน การออกคําส่ังหรือกฎระเบียบใหทราบและถือปฏิบัติ  สอดคลองกับการ

สงเสริมการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลไดใชเปนแนวทางในการกระจายอํานาจการบริหารและ

การจัดการศึกษาใหคณะกรรมการเขตพื้นที่และสถานศึกษา ตามกฎกระทรวงการกําหนดหลักเกณฑ

และวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 
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 โครงสรางการบริหารโรงเ รียนรูปแบบใหม เปดโอกาสให  ผูมีส วนได รับประโยชน 

(stakeholders) รวมเปนกรรมการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อการสรางวัฒนธรรมการทาํงานเปน

ทีม  โครงสรางเปนแนวราบตางจากระบบสั่งการหรือระบบสายงานการบังคับบัญชา (รูปปรามิด) 

 รูปแบบ the professional bureaucracy เปนรูปแบบโครงสรางองคกรวิชาชีพช้ันสูงเชนเดียว 

กับโรงเรียนที่ใหการบริการทางดานการจัดการศึกษากับชุมชนในสังคม บุคลากรเปนผูมีความชํานาญ

การเฉพาะ  โครงสรางควรมีสายสนับสนุนการปฏิบัติงาน เชน มีเสมียนคอมพิวเตอร บรรณารักษ ครูทํา

หนาที่พยาบาล บัญชีและการเงิน  

 รูปแบบโรงเรียนที่ชุมชนรวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยจัดใหมีโครงสราง

การบริหารงาน ที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีอํานาจและสิทธิในการกําหนดแผนการ

ปฏิบัติงาน โครงการ  งานวิชาการงานงบประมาณ งานบุคคลและงานบริหารทั่วไป  ใหสอดคลองกับ

ความตองการของทองถิ่น  โดยมีธรรมนูญโรงเรียนเปนเสมือนพิมพเขียวหรือแนวทางการปฏิบัติ 

 รูปแบบโครงสรางและกระบวนการการบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไดแก

รูปแบบการบริหารงานที่มีการกระจายอํานาจ เพื่อการลดข้ันตอน รวดเร็วและประหยัด  เชน การเบิกจาย

คารักษาพยาบาล  คาเชาบาน การอนุญาตไปราชการ การรับรองสิทธิตาง ๆ 

 โครงสรางการบริหารสถานศึกษา ที่มีชุมชนเขามามีสวนรวมกําหนดโครงสราง สัดสวน หนาที่

ชัดเจน ทําใหบทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาปรับเปล่ียนจากผูบังคับบัญชาเปนผูเชื่อมโยงส่ือสาร

กับสวนกลาง   

 สถานศึกษามีศักยภาพพรอมในการบริหารจัดการเพื่อรับการถายโอนภารกิจจากเขตพื้นที่

การศึกษาและสวนกลาง  เพื่อการแกไขปญหาและพัฒนาไดตรงจุด  ตรงเวลาและสถานการณ 

 สถานศึกษามีการบริหารจัดการศึกษา ตามความตองการของผูปกครองและชุมชน โดย 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนผูดําเนินการโดยการกําหนดภารกิจใหองคกรมหาชน  

มหาวิทยาลัย สํานักงานประเมินมาตรฐานและประกันคุณภาพการศึกษาแหงชาติ  ทําหนาที่วิจัย พัฒนา

และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 โครงสรางการบริหารงานสถานศึกษามีหัวหนางานหรือหัวหนาครูสายชั้นปฏิบัติหนาที่ตาม

ตําแหนงในแตละฝายอยางชัดเจน เชน หัวหนางานวิชาการ   งานบุคคล  งานงบประมาณ งานบริหาร

ทั่วไป  งานการกํากับติดตามและประเมินผล 

 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพใชเทคโนโลยีสารสนเทศแบบออนไลน เชน 

การนําระบบ GIS ซึ่งเปนระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตรใชในการสํารวจสํามะโนนักเรียน การเยี่ยมบาน

นักเรียน การใชระบบขอมูลทางภูมิศาสตรในการบริหารงาน (GFMIS) เพื่อบริหารงบประมาณและ

สินทรัพยแบบโปรงใสโดยใชระบบการบริหารระบบขอมูลนักเรียน (OBECSMIS) ที่เปนปจจุบัน 
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 คณะกรรมการจากทองถิ่น สถานศึกษาหรือสภาโรงเรียน มีสิทธิในการเสนอขอพิจารณาดาน

งบประมาณ บุคลากร หลักสูตรและกิจกรรมเสริมหลักสูตร  กิจกรรมพัฒนาผูเรียนและกิจกรรมความ

รวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน พรอมทั้งใหคําแนะนําดานการบริหารจัดการโรงเรียน 

  สถานศึกษาและชุมชนมีวิสัยทัศนรวมกัน (share  vision)  ในการสงเสริมใหทุกคนไดเปนผูรับ

ประโยชนจากการจัดการศึกษา  โดยรวมกันกําหนดความตองการเพื่อสรางภาพอนาคตแหงความสําเร็จ

รวมกันสอดคลองกับงานวิจัยการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจในตางประเทศของ กมล สุดประเสริฐ 

คือ  การใหสถานศึกษาสามารถและมีอิสระในการบริหารจัดการการศึกษาของตนเอง ภายใต

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนทั้งในดานงานดานวิชาการ บุคลากร งบประมาณการเงิน โดยมีคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียนตองมาจากชุมชนโรงเรียน คือ ครู บิดามารดา ผูปกครองนักเรียน นักเรียน 

ประชาชน  ตัวแทนองคกรในทองถิ่น  ทั้งนี้ตองใหเสียงขางมากมาจากประชาชน โดยคณะกรรมการ

บริหารโรงเรียนตองไดรับการฝกฝนอบรมกระบวนการบริหารจัดการโรงเรียนอยางเปนระบบตอเนื่อง ให

สถานศึกษามีแผนปรับปรุงโรงเรียนที่ชัดเจน ซึ่งไดมาจากขอมูลสารสนเทศจากโรงเรียนและชุมชน  

วิสัยทัศนและเจตคติของชุมชนโรงเรียน พรอมดวยเปาหมาย มาตรฐาน และโครงการกิจกรรมการศึกษา 

พรอมทั้งแจงใหสาธารณชนไดทราบโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนที่อยูใกลเคียงกัน อาจใชคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียนชุดเดียวกัน และเปนเครือขายของกันและกัน ใหโรงเรียนทุกแหงมีเคร่ืองอํานวย

ความสะดวกในการบริหารจัดการโรงเรียนใหเพียงพอตามเกณฑมาตรฐานและมีศูนยส่ือ (media 

center) พรอมดวยส่ือส่ิงพิมพและส่ืออ่ืน ๆ ตลอดจนสงเสริมให สถานศึกษามีนวัตกรรมสังคมเทคโนโลยี

ทางการสอน  สามารถปรับหลักสูตรใหสนองตอบความตองการของทองถิ่นและสอดคลองกับความ

ตองการของประเทศ  รวมทั้งปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการประเมินผลใหเปนชีวิตที่เปนจริง   

สถานศึกษามีระบบการทํางานของครูใหมีประสิทธิภาพ เชน การทํางานรวมกัน การมีครูในสายวิชา   

ตาง ๆ และระบบการเล่ือนไหลของอาชีพครู ในแตละปการศึกษาสถานศึกษาและคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนรวมกันพิจารณาประเมินตนเองในดานตาง ๆ เพื่อการปรับปรุงโรงเรียนอยางตอเนื่องและ

รายงานใหสาธารณชนทราบ 

 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบอิสระ (independent school) จึงเปนรูปแบบการบริหาร

ภายใตเงื่อนไขการมีผูบริหารและครูมืออาชีพ เพื่อสรางความเปนเลิศและความสําเร็จในการจัด

การศึกษา   ถือคติวาโรงเรียนดีและเกงตองมีการแขงขันสูง   

 สถานศึกษาสามารถระดมทรัพยากรและสรางเครือขาย เพื่อรวมพลังองคกรชุมชน เอกชน 

สถาบันศาสนา กลุมสถานศึกษาและธุรกิจผูประกอบการ เพื่อรวมกันใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ 

ทั้งดานทักษะการจัดการประสบการณความรู  แหลงเรียนรู และการระดมเงินทุน 
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 รูปแบบ simple structure เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารสถานศึกษาแบบงาย เหมาะกับ

การบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก   ที่มีบุคลากรนอย ไมจําเปนตองกําหนดมาตรฐานการทํางานเฉพาะ 

ใชเพียงระบบการส่ือสารองคกรเพื่อการส่ังการ   ผูบริหารและครูสามารถตัดสินใจสนองตอบตอปญหาได

ดวยตนเอง 

 รูปแบบ the middle line เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารงานสถานศึกษา  ที่มี                

รองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือผูชวยผูอํานวยการและหัวหนาสายชั้นเปนบุคคลสําคัญในการทําหนาที่

ประสานงานเช่ือมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตรหรือแผนงานและการปฏิบัติงานเขาดวยกันเชน การรับ

คําส่ังจากผูบริหารเพื่อนําไปประสานใหฝายตาง ๆ นําไปสูปฏิบัติ 

 รูปแบบ the machine bureaucracy เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารงานที่มาตรฐาน

เหมาะสมกับสถานศึกษาขนาดกลาง ปฏิบัติงานประจําตามหนาที่โดยมีคําส่ังและกฎระเบียบเปน

ขอบังคับชัดเจนมีคณะกรรมการบริหารเปนที่ปรึกษาทําหนาที่เสนอแนะ วางแผน กํากับ ติดตาม

ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย 

 รูปแบบ adhocracy เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารงานแบบชั่วคราว เหมาะสมกับรูปแบบ

การปฏิบัติงานตามแผนงานหรือแผนกลยุทธ    เพราะสามารถปรับยืดหยุนไดตลอดเวลา ไมมีสายงาน

การบังคับบัญชาชัดเจน เพราะเปนการรวมตัวกันของกลุมผูเช่ียวชาญรวมกันทํางานในระยะเวลาหนึ่ง ๆ 

ใหสําเร็จตามเปาหมาย เชน โครงการวิจัยพัฒนา การสํารวจ  คณะกรรมการออกขอสอบ เปนตน 

 รูปแบบ simple structure เปนรูปแบบโครงสรางการบริหารแบบงาย (แนวราบ) เหมาะสมกับ

การเผชิญกับสภาวะที่ทาทาย ผูอํานวยการสามารถส่ังการและตัดสินใจควบคุมสถานการณไดอยาง

ฉับพลัน ซึ่งมีความเหมาะสมสอดคลองกับการบริหารในโรงเรียนขนาดเล็กที่มีบุคลากรนอยสามารถสั่ง

การไดทันที โดยผูอํานวยการอาจเปนทั้งผูส่ังการและรวมปฏิบัติงานกับคณะครู 
องคประกอบการบรหิารสถานศกึษาขัน้พื้นฐานในทศวรรษหนา 

 การจัดองคประกอบการบริหารสถานศึกษาในทศวรรษหนา  ควรมีการบริหารในรูปองคคณะ

บุคคลหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา มีบทบาทในการเสนอขอคิดเห็นและมีสวนรวมปฏิบัติหนาที่

กับบริหารสูงสุดในสถานศึกษา (strategy apex) ซึ่งเปนตําแหนงผูอํานวยการสถานศึกษาในฐานะ

กรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง สถานศึกษาบริหารจัดการดวยตนเองในงานทั้ง 5 ดาน คือ        

ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารวิชาการ ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานบุคลากร    

ดานโครงสรางกระบวนการบริหารกํากับติดตาม ดานโครงสรางกระบวนการบริหารงานงบประมาณ  

ดานโครงสรางและกระบวนการบริหารการจัดองคกร  อยางเปนอิสระภายใตกฎหมาย ดังแผนภูมิตอไปนี้ 
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แผนภูมิที่ 3  องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในทศวรรษหนา 

 

 ในการออกแบบโครงสรางองคประกอบการบริหารสถานศึกษาหรือการจัดทําแผนภูมิ

โครงสรางการบริหารสถานศึกษาตองมีองคประกอบสําคัญ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ผูอํานวยการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาประกอบดวยคณะครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา ตลอดจนสมาคม ชมรม มูลนิธิและเครือขายตาง ๆ รวมทั้งฝายสนับสนุนการสอน 

 คณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการสถานข้ันพื้นฐานตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 40 อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมตอไป 

 ผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติหนาที่เปนเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาโดย

ตําแหนงและเปนผูบังคับบัญชาของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาภายในสถานศึกษา

 คณะกรรมการบริหาร มีผูอํานวยการสถานศึกษาเปนประธาน คณะกรรมการประกอบดวย 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา ผูชวยผูอํานวยการหรือหัวหนางานทั้ง 5 งาน คณะกรรมการดังกลาว มี

หนาที่รวมกันบริหารโรงเรียนในลักษณะการบริหารแบบมีสวนรวม ทําหนาที่นํานโยบายไปสูการปฏิบัติ 

เปนที่ปรึกษาดานการบริหารแกผูอํานวยการสถานศึกษาและรับมติการประชุมคณะกรรมการบริหารไป

ดําเนินการ 

 ตําแหนงรองผูอํานวยการสถานศึกษาหรือตําแหนงผูชวยผูอํานวยการ ใหเปนไปตามกรอบ

อัตรากําลังบุคลากรในแตละสถานศึกษา ซึ่งข้ึนอยูกับจํานวนนักเรียนและหองเรียน โดยมีการกําหนด

ตําแหนงและมาตรฐานการปฏิบัติงานเฉพาะการจัดโครงสรางการบริหารสถานศึกษา คํานึงถึง

            ผูอํานวยการ

การบริหารงาน 
วิชาการ 

  การบริหารงาน 
        บุคลากร 

การบริหารงาน
กํากับติดตาม 

การบริหารงาน     
งบประมาณ 

การบริหารการ
จัดองคกร 

    คณะกรรมการบริหาร

   สมาคมฯ ชมรมฯ  มูลนิธิ  

เครือขายตางๆ 

คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

ฝายสนับสนุน 

 รองผูอํานวยการสถานศึกษา 
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องคประกอบสําคัญดานตาง ๆ ไดแก จํานวนนักเรียน จํานวนหองเรียน  จํานวนนักเรียนตอหองเรียน 

อัตราสวนครูตอนักเรียน ภารกิจของโรงเรียน จํานวนคาบการสอน ภาระงานของครู การบริหาร

สถานศึกษาข้ึนอยูกับขนาดของสถานศึกษาเปนไปตามความเหมาะสมและครอบคลุมภารกิจทั้ง 5 ดาน 

ดังกลาว  

 ตัวอยาง การจัดแผนภูมิการบริหารสถานศึกษาจําแนกตามขนาดสถานศึกษา ดังนี้ 

  

 
 

แผนภูมิที่ 4  แผนภูมิการบริหารสถานศึกษาขนาดเล็ก  (นักเรียนนอยกวา 300 คน) 

 

 

 

ผูอํานวยการ 
 คณะกรรมการสถานศึกษาฯ 

   สมาคมฯ ชมรมฯ  มูลนิธิ 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและวิชาการ 

- งานวิชาการ 

- งานบุคลากร 

- งานงบประมาณ 

- งานกํากับติดตาม 

- การจัดการบริหารองคกร 

  คณะกรรมการบริหาร 

กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม

และ 1 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ผูชวยผูอํานวยการ 

ฝายสนับสนุน 
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แผนภูมิที่ 5 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษาขนาดกลาง (นกัเรียน 301 – 700 คน) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ผูอํานวยการสถานศึกษา    สมาคมฯ ชมรมฯ  มูลนิธิ  

เครือขายตางๆ 

 

คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรและวิชาการ 

- งานวิชาการ 

- งานบุคลากร 

- งานกํากับติดตาม 

- งานงบประมาณ 

- การจัดการบริหารองคกร 

 รองผูอํานวยการสถานศึกษา 

ผูชวยผูอํานวยการสถานศึกษา 
กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม

และ 1 กิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

ฝายสนับสนุน 

 คณะกรรมการสถานศึกษา

  คณะกรรมการบริหาร 
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แผนภูมิที่ 6 แผนภูมิการบริหารสถานศึกษาขนาดใหญ  (นักเรียนต้ังแต 1,501 คน ข้ึนไป) 

 

การจัดแผนภูมิการบริหารสถานศึกษาทั้ง 3 แบบ สถานศึกษาสามารถเลือกจัดไดเองได

แตกตางไปตามความเหมาะสมและความจําเปน ทั้งนี้ใหคํานึงถึงหลักประสิทธิภาพ หลักความยืดหยุน 

หลักความคลองตัวในการบริหารและไมควรจัดหนวยงานภายในซํ้าซอนกัน โดยจัดโครงสรางใหสัมพันธ

กับจํานวนบุคลากร การที่สถานศึกษาจัดทํารายละเอียดกรอบภารกิจงาน (job description) ใหชัดเจน 

จะทําใหทุกคนเขาใจโครงสรางและรายละเอียดการบริหารไดชัดเจนยิ่งข้ึน 

        ผูอํานวยการคณะกรรมการที่ปรึกษา สมาคม  

ชมรม มูลนิธิ  เครือขายตางๆ 

  กรรมการสถานศึกษาฯ 

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และวิชาการและงาน 

      คณะกรรมการบริหาร 

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผูชวยผูอํานวยการ

ฝายงานวิชาการ 

ผูชวยผูอํานวยการ

ฝายงานบุคลากร 

ผูชวยผูอํานวยการ 

ฝายงานกํากับติดตาม 

ผูชวยผูอํานวยการ 

ฝายแผนงานและ

งบประมาณ 

ผูชวยผูอํานวยการ 

ฝายบริหารงานและ

การจัดการองคกร 

รองผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ 

- กลุมสาระการเรียนรู 8 กลุม 

- งานกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

- งานแนะแนว 

- งานหองสมุดและแหลง

เรียนรู 

- งานส่ือและเทคโนโลยี

การศึกษา 

- งานหลักสูตรและการสอน 

- งานทะเบียนและวัดผล 

- งานเทียบโอนผลการเรียน 

           

- งานนโยบายและแผน 

- งานงบประมาณ 

- งานการเงิน 

- งานบัญชี 

- งานพัสดุ 

- งานบริหารสินทรัพย 

- งานสวัสดิการ 

- งานขอมูลและ

สารสนเทศงาน

งบประมาณ (GFMIS) 

 

- งานบรรจุแตงต้ังและ

อัตรากําลัง 

- งานพัฒนาบุคลากร 

- งานประเมินและวิจัย 

- งานโครงการพิเศษ 

- งานสวัสดิการ 

- งานธุรการ 
- งานสารบรรณ 

- งานอาคารสถานท่ี 

- งานอนามัยโภชนาการ 

- งานกิจการนักเรียน 

- งานประชาสัมพันธ 

- งานสัมพันธชุมชน 

- งานนิเทศภายใน 

- งานตรวจสอบภายใน 

- งานติดตามกํากับ

ประเมินผล 

- งานขอมูลและ

สารสนเทศในการบริหาร

สถานศึกษา (SMIS) 

- งานประกันคุณภาพ

ภายในเพื่อรองรับการ

ประกันคุณภาพภายนอก 

ฝายสนับสนุน 
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ในการคิดอัตรากําลังบุคลากรในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ไดยึดเกณฑอัตราสวนนักเรียน 40 คน 

ตอ 1 หองเรียน และอัตราสวนครู 1 คน ตอ นักเรียน 20 คน เกณฑอัตรากําลังบุคลากรในโรงเรียน ควร

เปนดังนี้ 
 

ตารางที่ 27 เกณฑอัตรากําลังบุคลากรในสถานศึกษา 
 

  

ลักษณะของคณะกรรมการที่ปรึกษา คือการเปนคณะกรรมการที่มีหนาที่ในการใหคําแนะนํา

ปรึกษา สนับสนุน  สงเสริมการบริหารแกผูบริหารสถานศึกษาใหมีหนาที่ในการตัดสินใจ  ตลอดจนการ

ดําเนินงานหรือรวมงานในบางเร่ือง  ซึ่งคณะกรรมการที่ปรึกษาจะไมมีอํานาจในการวินิจฉัยส่ังการหรือ

การตัดสินใจ สวนใหญคณะกรรมการที่ปรึกษาจะใหความรวมมือกับสถานศึกษาในดานการระดม

ทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหสถานศึกษาเกิดความคลองตัวในการบริหารงานมาก

ที่สุด คณะกรรมการที่ปรึกษา ไดแก สมาคมผูปกครองและครู ชมรมเครือขายผูปกครอง ชมรมศิษยเกา 

ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนตน  สวนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เปนกลไกหลักใน

การบริหารสถานศึกษาหรือเปนหัวใจสําคัญของการบริหารสถานศึกษา ในการบริหารโดยใชสถานศึกษา

เปนฐาน เปนการสะทอนใหเห็นถึงหลักการจัดการศึกษาที่เนนชุมชนมีสวนรวม คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน      มีหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ในเร่ืองตอไปนี้  

1) ใหความเห็นชอบนโยบายและแผนของโรงเรียน ที่สอดคลองนโยบายมาตรฐานและแผนการศึกษา

ประเภทบุคลากร จํานวน 
ครูปฏิบัติการสอน ใชสูตร   X  =   na 

                         b 

x    =   จํานวนครูปฏิบัติการสอน 

n    =   จํานวนหองเรียน a = จํานวนนักเรียนสูงสุดตอหอง (40) 

b    =    จํานวนนักเรียนตอครูหนึ่งคน (20) 

เง่ือนไข  

- หากนักเรียนแตละชั้นมีเศษ 10 คนขึ้นไป ใหเพิ่ม 1 หอง 

- การคิดจํานวนครูใหปดเศษตามหลักคณิตศาสตร 

ผูบริหารในโรงเรียน นักเรียนไมเกิน 300 คน                     ผูอํานวยการ 1 ตําแหนง  

นักเรียนไมเกิน 301 – 700 คน          ผูอํานวยการ 1 รองฯ 1 ผูชวย 1   ตําแหนง 

นักเรียนไมเกิน 701 – 1,500 คน       ผูอํานวยการ 1 รองฯ 2 ผูชวย  2   ตําแหนง 

นักเรียนไมเกิน  1,501 – 2,000 คน  ผูอํานวยการ 1  รองฯ 2 ผูชวย  5   ตําแหนง 

นักเรียน 2,001 คน ขึ้นไป                  ผูอํานวยการ 1  รองฯ 2 ผูชวย  5   ตําแหนง 

บุคลากรทางการศึกษาสาย

สนับสนุนการสอน 

เปนอัตราจาง ประมาณรอยละ 10 ของครูปฏิบัติการสอน โดยเลือกจาง                

ตําแหนง      ตางๆ ตามความจําเปนเพื่อเปนสายสนับสนุนการสอน 
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แหงชาติแผนพัฒนาการศึกษาข้ันพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาและความตองการ

ของทองถิ่น 2) ใหความเห็นชอบการเสนอจัดต้ังและจัดสรรงบประมาณของโรงเรียน 3) ระดมทรัพยากร

เพื่อการศึกษาจากบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของในชุมชน เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

4) ประสานความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน และหนวยงานตาง ๆ ภายนอกสถานศึกษา       

5) เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหาร ดานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคลและบริหารทั่วไป 

6) เสนอแตงต้ังที่ปรึกษา คณะกรรมการและอนุกรรมการตาง ๆ  7) ติดตามและประเมินผลการจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 8) ใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของสถานศึกษา               

9) ดําเนินการอ่ืนใดที่เกี่ยวของและตามที่คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย 

 นอกจากนี้ในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 ได

กําหนดใหคณะกรรมการสถานศึกษามีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สําหรับขาราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาดวย เปนผลทําใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมี

ความสําคัญยิ่ง  

ตามหลักเกณฑคูมือวิธีการสรรหาและการเลือก พ.ศ.2546 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการ

สถานศึกษา มีจํานวน  9 ถึง 15 คน  ทั้งนี้ข้ึนอยูกับขนาดของสถานศึกษา ไดแกบุคคลที่เปนเปนผูแทน

จํานวน 5 คน (ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทน

ศิษยเกาของโรงเรียน)  และกรรมการผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถและประสบการณดานนั้น ๆ

หรือหลายดานรวมกัน จํานวนไมนอยกวา 3 ถึง 7 คน ไดแก ดานการศึกษา ดานการบริหาร ดานการ

ศาสนา ดานศิลปวัฒนธรรม ดานกีฬาและภูมิปญญาทองถิ่น โดยกําหนดใหผูอํานวยการสถานศึกษา

เปนกรรมการและเลขานุการ  วาระการดํารงตําแหนง กรรมการซึ่งเปนผูแทนองคกรที่กําหนดและ

กรรมการซึ่งเปนผูทรงคุณวุฒิ มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 3 ป และอาจไดรับเลือกใหมไดอีกแตจะ

ดํารงตําแหนงติดตอกันเกิน 2 วาระมิได 

 การเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีบทบาทและภารกิจในลักษณะการมีสวนรวมการ

บริหารและการตัดสินใจในรูปแบบของการบริหารโรงเรียนเปนฐาน ผูที่มีสวนเกี่ยวของควรเห็น

ความสําคัญในความจําเปนที่จะตองพัฒนาทั้งทางดานความรูความเขาใจเพื่อสรางความตระหนักใหกับ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน เกี่ยวกับบทบาทและภาระหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา   

ที่เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  การบริหารสถานศึกษา  หลักสูตรการศึกษา 

ข้ันพื้นฐานเกณฑมาตรฐานการศึกษาข้ันพื้นฐาน  การประกันคุณภาพ  พรอมกับมีความสามารถในเร่ือง

เกี่ยวกับภารกิจของสถานศึกษา เชน การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  การจัดทําแผนกลยุทธ  การจัดการ

เรียนการสอน  และมีคุณสมบัติตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และ

กฎหมายสําคัญอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีความสนใจ  ใฝรู  ใฝเรียนและ
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กระตือรือรนในการจัดการสถานศึกษา  มีอุดมการณ  เสียสละ  ใจกวาง โดยยอมรับความคิดเห็นของ

ผูอ่ืนและมีความรับผิดชอบตอบทบาทหนาที่ของตนในฐานะของคณะกรรมการสถานศึกษา 

การบริหารและจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ.2542  หมวด  5  สวน

ที่ 1 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ   ไดกลาวถึงการกระจายอํานาจจากสวนกลางสูสถานศึกษา  

และการบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา  พรอมทั้งอํานาจหนาที่ในการ

บริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา  เพื่อใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดมีแนวทางใน

การบริหารและจัดการศึกษาไดสอดคลองกับแผนการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ดังนั้น จึงสรุปไดวา

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนาจะเกิดข้ึนจากความตองการที่จะทดลอง

โครงสรางการจัดการ  และการจัดองคการแบบใหม  โรงเรียนตองการอิสระในการจัดโครงสรางการ

บริหารของตนเอง   พบวาสถานศึกษาสวนใหญไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาดวยตนเองในเร่ือง

สําคัญ ๆ เชน  การบริหารภายใน  ในรูปองคคณะบุคคลที่หลากหลายรูปแบบที่มีระดับอํานาจของคณะ

กรรมการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่แตกตางกัน  โดยสวนใหญจะมีผูปกครองเขามารวมอยูใน

คณะกรรมการบริหารดวย ทั้งนี้อิสระในการจัดรูปแบบโครงสรางการบริหารของสถานศึกษา  นับเปน

ปจจัยภายในประการหนึ่ง ที่สงผลตอการเปล่ียนแปลงการสอนของครูและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ

นักเรียน 

 ความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสิงคโปร เกาหลีและญ่ีปุน นั้นตางเกิดมาจาก

องคประกอบที่สําคัญหลายประการรวมกัน เชนการมีวิสัยทัศนของผูนํา แนวนโยบายและเจตนารมณ

ทางการเมืองประสิทธิภาพของรัฐบาล การสรางความรวมมือ การกระจายอํานาจและยุทธศาสตรการ

ดําเนินงานทางการศึกษาที่กาวหนา แตความสําเร็จที่โดดเดนคือการปฏิรูปการศึกษาของประเทศ

สิงคโปรเปนการริเร่ิมโดยผูนําของประเทศ ซึ่งใชยุทธศาสตรการปฏิรูปการศึกษาเปนกลไกสําคัญในการ

สรางศักยภาพของชาติ เพื่อการสรางประชากรที่มีคุณภาพ โดยการที่รัฐใหการสนับสนุนดานการพัฒนา

การศึกษาอยางเต็มที่ เพื่อผลักดันใหเกิดสัมฤทธิผลอยางเปนรูปธรรม โดยรวมกันสรางความเขมแข็ง

ใหกับพลเมืองในชาติ โดยการทุมเพื่อพัฒนาการศึกษาและสรางบรรยากาศการสงเสริมภูมิปญญาและ

มุงพัฒนาทรัพยากรบุคคลอันสงผลใหประเทศดังกลาว กาวข้ึนเปนประเทศชั้นนําของโลกได  

 สําหรับแนวทางการดําเนินการของการบริหารสถานศึกษาเปนฐานที่ อุทัย บุญประเสริฐ กลาว

ไววา ในตางประเทศสภาโรงเรียนหรือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีความสําคัญในการรวมมือ

กันทํางานเพื่อการสงเสริมกิจการของสถานศึกษาใหดําเนินการไปอยางมีประสิทธิภาพเพื่อนําไปสูการมี

นักเรียนที่มีคุณภาพ ซึ่งสภาโรงเรียนถือวาเปนเคร่ืองมือในการอํานวยความสะดวกในการทํางานรวมกัน 

ในกิจการของสถานศึกษาที่ทุกคนในชุมชนมีสวนรวม ในสภาแหงนี้พอแมผูปกครอง จะมีคุณคาและ

ความหมายมีบทบาทอยางแทจริงในการจัดการศึกษาใหกับบุตรหลานหรือของเด็ก ๆ ในชุมชน ฝายที่มี
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สวนไดสวนเสีย (stakeholder) จะแสดงออกถึงการมีสวนรวมอยางแทจริง เปนการสะทอนใหเห็น

บทบาทและความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา แทบทุกประเทศจะมีกฎหมายรับรองสิทธิในการมีสวน

รวมในการบริหารจัดการศึกษาของผูที่มีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) ดังนั้นการดําเนินการทุกอยางที่

เกี่ยวของกับการจัดการศึกษาและการมีสวนรวมในสภาการศึกษาหรือกรรมการสถานศึกษาจึงมี

ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  

 ในกรณีรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของประเทศไทยนั้นมีการกํากับดูแลและ

สงเสริมสนับสนุนกิจการการศึกษาของสถานศึกษาใหเปนไปตามมาตราที่ 40 แหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ ในปจจุบันยังเปนเร่ืองที่หลายฝายตองที่มีสวนรวมและเกี่ยวของตองทําความเขาใจ

ใหตรงกันในสาระวาดวยการใชอํานาจบังคับบัญชาและอํานาจการควบคุมกํากับ ซึ่งสัมพันธกับ

แนวความคิดเร่ืองการรวมอํานาจและการกระจายอํานาจ สวนการกํากับดูแลใหการดําเนินกิจกรรมใด ๆ 

ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐหรือใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ คําส่ังขอกําหนดที่ใชกับหนวยงาน

นั้นๆ เปนเร่ืองของการจัดระเบียบการปกครอง ซึ่งประกอบดวย 2 สวนสวนแรก ไดแก การรวมศูนย

อํานาจการปกครอง (concentration) อํานาจการตัดสินใจอยูที่สวนกลางเปนหลักทั้งหมด ไมมีการมอบ

อํานาจแตอยางใด สวนที่สองไดแก การรวมศูนยอํานาจแบบการกระจายรวมศูนย (deconcentration) 

เปนแบบที่สวนกลางมอบอํานาจใหบางเร่ืองไปตัดสินใจเอง โดยสงตัวแทนไปประจําระดับภาค สวนการ

กระจายอํานาจ (decentralization) นั้น สวนกลางจะมอบอํานาจบางสวนใหดําเนินการตามอิสระ

พอควร โดยไมอยูในอํานาจบังคับบัญชาแตอยูภายใตการควบคุมกํากับดูแลโดยแยกตางหากจาก

สวนกลางใหเปนนิติบุคคล แตตองอยูภายใตอํานาจการกํากับดูแลขององคกรรัฐองคกรใดองคกรหนึ่ง

ตามกฎหมายบัญญัติไว จึงเปนที่มาของการที่กําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลและการบริหาร

สถานศึกษาเปนฐาน สวนการเปนนิติบุคคลของสถานศึกษานั้นเกิดข้ึนตามกฎหมายวาดวยระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  มาตรา  35  สถานศึกษาที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานตามมาตรา  

34(2)  เฉพาะที่เปนโรงเรียน  มีฐานะเปนนิติบุคคล  ดังนั้น  จึงมีความจําเปนที่กระทรวงศึกษาธิการโดย

รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการที่จะตองใชอํานาจตามมาตรา 8  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 ออกระเบียบโดยกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการบริหาร
จัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อเปน

กรอบขอบเขตในการปฏิบัติหนาที่และวางหลักเกณฑในการดําเนินการตาง ๆ ของสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานที่เปนนิติบุคคลเหลานั้น  
การศึกษาของไทยในยุคปฏิรูปในรูปแบบใด ๆ ก็ตามลวนมีจุดหมายเดียวกันเพื่อตองการให

เด็กไทยเปนคนเกง  คนดีและมีความสุขนั้น  จะตองใหความสําคัญกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน

ผูเรียนเปนสําคัญ  ซึ่งการที่โรงเรียนจะจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญตองมีแหลง
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เรียนรู  หองปฏิบัติการ  มีอุปกรณวิชาตาง ๆ  ทั้งอุปกรณวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  ดนตรี  กีฬา  ศิลปะ  

แตปจจุบันโรงเรียนสวนใหญไมสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติทดลองได เพราะ

โรงเรียนขาดอุปกรณและหองปฏิบัติการเนื่องจากการมีจํานวนโรงเรียนขนาดเล็กจํานวนมาก  มีการ

ปฏิบัติงานและส่ังการที่ซ้ําซอนกันรวบอํานาจการตัดสินใจ การตัดสินใจลาชา  ข้ันตอนการบริหารสั่งการ

มาก  การบริหารงานไมโปรงใส  กระบวนการติดตามตรวจสอบไมมีประสิทธิผล  
ขอเสนอแนะ 

1.  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ควรกําหนดนโยบายการบริหารสถานศึกษา

ใหมีความเปนอิสระตามกรอบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและสอดคลองกับแนวทางแหงพระราชบัญญัติ

การศึกษาแหงชาติ  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  ตลอดจน

พระราชบัญญัติครูและบุคลากรทางการศึกษา ทั้งในดานโครงสรางและกระบวนการบริหารงานวิชาการ 

บุคคล งบประมาณ การกํากับติดตาม การจัดองคกร ปจจุบันโครงสรางการบริหารสถานศึกษามี

คณะกรรมการสถานศึกษาเปนองคคณะบุคคลที่มีความสําคัญ ควรกําหนดใหสถานศึกษาไดมีอิสระใน

วิธีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ที่สามารถนําไปปฏิบัติไดจริงและไมกอใหเกิดปญหา

ในทางปฏิบัติกับสถานศึกษา  รวมทั้งสนับสนุนใหความสําคัญกับบุคลากรในเขตพ้ืนที่การศึกษาไดมี

บทบาทในการมีสวนรวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  เพื่อเช่ือมโยงระหวางสถานศึกษา

และเขตพ้ืนที่การศึกษา ในการรับทราบปญหาและรวมกันขับเคล่ือนกลยุทธการปฏิรูปการศึกษา ตาม

แนวทางการกระจายอํานาจตามพระราชบัญญัติการศึกษา 

2. เนื่องจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ทําใหตองมีกฎหมายประกอบ กฎกระทรวง

ระเบียบ รางกฤษฎีกา และประกาศที่สําคัญจํานวนมาก ที่ตองพิจารณา อีกหลายฉบับ ในการดาํเนนิการ 

ควรไดคํานึงในเร่ืองการใหความสําคัญและอิสระกับสถานศึกษา บุคลากรและความ สภาวะแวดลอมที่

แตกตางกัน รวมทั้งบริบทและความสามารถในการปฏิบัติของผูปฏิบัติจริง การเลือกวิธีการปฏิรูป

การศึกษาใหประสบกับความสําเร็จตามวัตถุประสงคนั้น สถานศึกษาเปนองคกรสําคัญที่เปนผูปฏิบัติ 

ควรตระหนักในเร่ืองการคัดสรร การพัฒนาบุคลากร เพื่อมอบอํานาจการจัดการศึกษาใหผูที่เปนมือ

อาชีพเหลานั้นไดสรางคน เพื่อใหคนไดสรางชาติ โดยมีวิธีการสนับสนุนเพื่อการรองรับรูปแบบการบริหาร

แบบมีสวนรวมจากทุกฝายที่เกี่ยวของและมีสวนไดสวนเสีย เพื่อทําใหการจัดการศึกษาของประเทศมี

คุณภาพและมีประสิทธิภาพ   
ขอเสนอแนะในการวิจยัคร้ังตอไป 
 เพื่อใหงานวิจัยเกี่ยวกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษาในทศวรรษหนา เปนประโยชนใน

การศึกษาและคนควา ในเร่ืองของรูปแบบและโครงสรางกระบวนการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ของ

ผูบริหารสถานศึกษา ตลอดจนครูและบุคลากรทางการศึกษา นักวิชาการและผูสนใจ ผูวิจัยจึงมี

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป ดังนี้ 
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 1. ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบเชิงคุณภาพระหวางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาของเอกชน

และรัฐบาล เพื่อวิเคราะหหาความสัมพันธดานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของวิธีการปฏิบัติที่ดีที่สุด 

(best practice) ในดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร   

   2. ควรมีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ดานผลผลิตและผลลัพธ (output and outcome) เพื่อ

เปรียบเทียบระหวางรูปแบบการบริหารโรงเรียนในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน

ประเภทตางๆ ไดแก โรงเรียนตนแบบปฏิรูปการเรียนรู โรงเรียนวัตถุประสงคพิเศษ โรงเรียนโครงการ

โรงเรียนดีใกลบาน (fast tract) โรงเรียนโครงการโรงเรียนเพื่อนเด็ก โรงเรียนสหกิจศึกษา  
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หนังสือนี้  ทั้งนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

ขอขอบคุณทานเปนอยางสูง  มา ณ โอกาสนี้     
 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย   จักขอบคุณยิ่ง 

 

                             ขอแสดงความนับถือ 

      
         

                                                                    (อาจารย ดร.ศริยา  สุขพาณิช) 

                    หัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 

 
งานธุรการ 
โทรศัพท / โทรสาร 0 34 21 9136 
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ภาคผนวก ข 
 

หนังสือขอความอนุเคราะหในการเกบ็รวบรวมขอมูล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ที่ ศธ 0502.107 (นฐ) / 0436          บัณฑติวิทยาลัย มหาวทิยาลัยศิลปากร 

               พระราชวังสนามจนัทร นครปฐม 73000 

 

                      25  มกราคม  2550 

 

เร่ือง    ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 

เรียน    เลขาธกิารคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
 

ส่ิงที่สงมาดวย รายช่ือโรงเรียนที่จะเก็บรวบรวมขอมูล     จํานวน   1   ชดุ 
   

  ดวย นางสาวพรพรรณ  อินทรประเสริฐ  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทํา

วิทยานิพนธ  เร่ือง  “รูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา” มีความประสงค

จะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากผูอํานวยการและครูปฏิบัติการสอน ในโรงเรียนสังกัดหนวยงานของ

ทาน เพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอ

ความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงโรงเรียนทราบ เพื่อขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล

ใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห   จักขอบคุณยิ่ง 

 

                            ขอแสดงความนับถือ 

                                                                         
                                    (รองศาสตราจารย ดร.ศิริชัย  ชนิะตังกูร) 

                                   คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

 

สํานักงานบัณฑิตวทิยาลัย 

โทร 0-3424-3435 , 0-3421-8788 

 

 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย  “มุงมัน่ใหบริการ พฒันางานใหมีคุณภาพ” 
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ภาคผนวก ค 
 

หนังสือขอสมัภาษณผูทรงคุณวุฒิ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ที่ ศธ 0502.203.2/ 379                   ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

             คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

             พระราชวงัสนามจนัทร นครปฐม 73000 

 

           30  ตุลาคม  2549 

 

เร่ือง ขอสัมภาษณงานวิจัยรูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา 

เรียน นายประเสริฐ  งามพนัธุ  เลขาธิการคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ส่ิงที่สงมาดวย แบบสอบถาม     จาํนวน   1   ชุด 
   

  ดวย นางสาวพรพรรณ  อินทรประเสริฐ  รหัสนักศึกษา 46252802 นักศึกษาระดับ

ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา            

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  ไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ  เร่ือง  “รูปแบบการ

บริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา” 
 

  ในการนี้  ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร  ใครขอความอนุเคราะหใหนางสาวพรพรรณ  อินทรประเสริฐ  สัมภาษณทานเกี่ยวกับ

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา เพื่อนําไปพัฒนางานวิจัย ภาควิชาการ

บริหารการศึกษาหวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดี  

 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะหดวย   จักขอบคุณยิ่ง 

 

              ขอแสดงความนับถือ 

               

                                                          (อาจารย วรกาญจน  สุขสดเขียว) 

          รักษาราชการแทนหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 

 
งานธุรการ 
โทรศัพท / โทรสาร 0 34 21 9136 
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ภาคผนวก ง 
 

เครื่องมือที่ใชในการวิจยั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

                                                                                                                                                 322 

แบบสอบถามสําหรับ 

ผูอํานวยการ/ครูผูปฏิบัติการสอน 
 

การวิจัยเร่ือง  องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในทศวรรษหนา 
           สังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน    

 
คําช้ีแจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค  เพื่อหาองคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน

ทศวรรษหนา  ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร    

2. แบบสอบถามฉบับนีม้ี 3 ตอน 

       ตอนที่ 1    คําถามดานสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

       ตอนที่ 2    คําถามความคิดเห็นดานโครงสรางและกระบวนการบริหารสถานศึกษา  ในทศวรรษหนา 

       ตอนที่ 3    คําถามดานขอเสนอแนะเกี่ยวกับรูปแบบโครงสรางและกระบวนการบริหาร  

                        สถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในทศวรรษหนา 

 

3. ขอมูลที่ไดจากการวิจัยคร้ังนี้จะเปนประโยชนตอรูปแบบโครงสรางและกระบวนการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในทศวรรษหนา  สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน   ขอทานไดโปรดตอบ

คําถามใหครบทุกขอ  ขอมูลจากการตอบคําถามของทานจะนําเสนอในภาพรวมซ่ึงไมมีผลกระทบตอตัว

ทานหรือหนวยงานของทานแตอยางใด 

 

             ผูวิจยัขอขอบพระคุณทุกทานทีก่รุณาสละเวลาอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถามเปนอยางดี       

                                                                                

 ผูวิจัย  นางสาวพรพรรณ    อินทรประเสริฐ 

                       นกัศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต 

                            มหาวทิยาลัยศิลปากร   
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ตอนท่ี 1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
 
คําชี้แจง    โปรดทําเคร่ืองหมาย      ลงในชอง                 ตามสภาพความเปนจริง 

1. ตําแหนงงานของทาน 

                ผูอํานวยการสถานศึกษา                   ครูผูปฏิบัติการสอน 

2. ระดับการศึกษา 

                ตํ่ากวาปริญญาตรี           ปริญญาตรี            สูงกวาปริญญาตรี  

3.  ประสบการณในการทาํงานในตําแหนง 

                  ไมเกิน 5 ป                 5 -  10  ป           11  -  15  ป         16   ปข้ึนไป 

 

3. โรงเรียนของทานสังกัดสํานกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา................................เขต............ 

 

   4.   โรงเรียนของทานเปดการสอนในระดับ 

      ระดับช้ันประถมศึกษาปที่1 -  6 /มธัยมศึกษาปที ่1 - 3   (ขยายโอกาสทางการศึกษา) 

       นักเรียนจํานวน       ไมเกิน   300      คน          300 – 900 คน          901   คนข้ึนไป 

 

       ระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่1 -  6   

       นักเรียนจํานวน       ไมเกิน    700     คน          701- 1,500 คน       1,501   คนข้ึนไป   
 
ตอนท่ี 2   คําถามความคิดเห็นดานโครงสรางและกระบวนการบริหารสถานศึกษาในทศวรรษหนา                  
คําชี้แจง  โปรดพิจารณาขอคําถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานดานโครงสรางและกระบวนการ
บริหารสถานศึกษาในทศวรรษหนา   รวมทั้งระดับความสามารถในการปฏิบัติ 

   กรุณาระบุระดับความคิดเห็นของทาน โดยทําเคร่ืองหมาย  ลงในชอง ในแตละระดับที่มีความหมาย    

   ดังนี้  

    1    หมายถงึ    ระดับความคิดเห็นที่เปนไปไดนอยที่สุด  

     2    หมายถงึ    ระดับความคิดเห็นที่เปนไปไดนอย 

    3    หมายถงึ    ระดับความคิดเห็นที่เปนไปไดปานกลาง 

    4    หมายถงึ    ระดับความคิดเห็นที่เปนไปไดมาก 

     5    หมายถงึ    ระดับความคิดเห็นที่เปนไปไดมากที่สุด 
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นิยามศัพทเฉพาะท่ีใชในการวิจัยในครั้งนี ้
 เพื่อใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ผูวิจัยจึงไดนิยามศัพทที่ใชในการวิจัยดังนี้ 

องคประกอบการบริหารสถานศึกษา หมายถึง การจัดโครงสรางและกระบวนการบริหารสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน ตามภารกิจหนาที่และการปฏิบัติงานที่บงบอกถึงความรับผิดชอบที่มีความสัมพันธกันทั้ง

โครงสรางรวมถึงการประสานงานและการสื่อสารองคกร อยางเปนทางการภายในสถานศึกษา โดยมี

แบบแผนการบังคับบัญชาที่สามารถแสดงไดอยางชัดเจน 

ผูบริหาร  หมายถึง  ผูอํานวยการสถานศึกษา ในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ครูผูปฎิบัติการสอน  หมายถึง  ครูผูปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สถานศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานและอยูในสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542   

การศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  การศึกษากอนระดับอุดมศึกษา  ไดแก  การศึกษาระดับประถมศึกษา

ปที่ 1 ถึงระดับช้ันมัธยมศึกษาปที่ 6 รวม 12 ป 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง คณะกรรมการที่โรงเรียนไดคัดเลือกจากตัวแทน 

ผูปกครองและชุมชน ครู ผูแทนองคกรสวนทองถิ่น ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกาและผูบริหารโรงเรียน โดยไดรับ

การแตงต้ังตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2543 เพื่อทําหนาที่กํากับสงเสริมสนับสนุนกิจกรรม

ของสถานศึกษา 

สถานศึกษานิติบุคคล  หมายถึง การบริหารสถานศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหาร

ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546  ที่มีจุดมุงหมายเพื่อใหโรงเรียนมีอิสระ คลองตัว สะดวกรวดเร็ว

ในการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาเปนฐาน (School Base Management) SBM หมายถึง องคประกอบการบริหารจัดการที่

เนนการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและ

ชุมชน รวมกันบริหารใหเปนไปตามความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และชุมชน มากที่สุด 

การกระจายอํานาจ หมายถึง การกระจายอํานาจตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542  

ที่กําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ  กระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษา 4 ดาน ไดแก งานวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทั่วไป   ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่ 

สถานศึกษา  โดยตรง 

หลักธรรมาภิบาล หมายถึง หลักเกณฑการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมีประสิทธิภาพเกิดความคุมคา 

เกิดผลสัมฤทธ์ิกับกิจการของรัฐ ลดข้ันตอนการปฏิบัติงานที่ไมจําเปน เพื่อสนองตอบตอความตองการ

ของประชาชน 
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การมีสวนรวม  หมายถึง การที่ผูบริหารเปดโอกาสใหบุคคลที่มีสวนเกี่ยวของมีบทบาทในการพิจารณา

ตัดสินปญหาและรวมกันรับผิดชอบในการบริหารเพื่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน เชนการมีสวนรวม 

พิจารณาใหความคิดเห็น  การระดมทรัพยากร  การใชแรงงาน   การออกวัสดุอุปกรณ  ฯลฯ 

Stakeholder หมายถึง ผูมีสวนไดรับประโยชนในการจัดการศึกษา ครู ผูปกครอง นักเรียนและชุมชน  

ทศวรรษหนา หมายถึง ระยะเวลา 10 ป  
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ประเด็นขอคําถาม 
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

ในทศวรรษหนา 

ระดับความคิดเห็น 

 
นอยที่สุด                   มากที่สุด 

 

ระดับการปฏิบัติ 

ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร       
การจัดองคกร 

1 2 3 4 5 สามารถ

ปฏิบัติได 

ไมสามารถ 

ปฏิบัติได 

ขอที่ 1. โครงสรางการบริหารโรงเรียนรูปแบบใหม

เปดโอกาสให ผูมีสวนไดรับประโยชน                   

( stakeholders) รวมเปนกรรมการบริหารฯ  เพื่อ

การสรางวัฒนธรรมการทาํงานเปนทีม  โครงสราง

เปนแนวราบตางจากระบบส่ังการหรือระบบสาย

งานการบังคับบัญชา (รูปบิรามิด)  

       

ขอที่ 2. โครงสรางการบริหารโรงเรียน  ที่มีชมุชน

เขามามีสวนรวมตัดสินใจ วสัิยทัศน กลยทุธ 

แผนปฏิบัติการ การใชงบประมาณ ทําใหบทบาท

หนาที่ของผูบริหารโรงเรียนปรับเปล่ียนจาก

ผูบังคับบัญชาเปนผูเชื่อมโยงส่ือสารระหวาง

สวนกลางกับชุมชน 

       

ขอ 3. โรงเรียนมีการบริหารจัดการศึกษา ตาม

ความตองการของผูปกครองและชุมชน   โดย 

สพฐ. เปนผูดําเนนิการใหองคกรมหาชน / 

มหาวิทยาลัย  /สํานักงานประกันคุณภาพ

การศึกษาแหงชาติ   ทาํหนาที่ วิจัย พัฒนาและ

ติดตามผลการปฏิบัติงานตามโครงการของ

โรงเรียน 

       

ขอ 4. โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนมหีัวหนา

งานหรือหัวหนาครูสายชั้นปฏิบัติหนาที่ตาม

ตําแหนงในแตละฝายอยางชัดเจน เชน       

หัวหนางานวิชาการ บุคคล งบประมาณ       

บริหารทัว่ไป  ฯลฯ 
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ประเด็นขอคําถาม 
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

ในทศวรรษหนา 

ระดับความคิดเห็น 

 
นอยที่สุด                   มากที่สุด 

 

ระดับการปฏิบัติ 

ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร       
การจัดองคกร 

1 2 3 4 5 สามารถ

ปฏิบัติได 

ไมสามารถ 

ปฏิบัติได 

ขอ 5.โรงเรียนมีศักยภาพพรอมในการบริหาร

จัดการ เพื่อรับการถายโอนภารกิจจากเขตพื้นที่

การศึกษาและสวนกลาง  เพือ่การแกไขปญหาและ

พัฒนาไดตรงจุด  ตรงเวลาและสถานการณ 

       

ขอ 6. คณะกรรมการจากทองถิน่ /สถานศึกษาหรือ

สภาโรงเรียน มีสิทธิในการเสนอขอพิจารณาดาน

งบประมาณ บุคลากร หลักสูตรและ กิจกรรมเสริม

หลักสูตร  กิจกรรมนักเรียนและกิจกรรมความ

รวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน พรอมทัง้ให

คําแนะนําดานการบริหารโรงเรียน 

       

ขอ 7. รูปแบบ Adhocracy เปนรูปแบบโครงสราง

การบริหารงานแบบชั่วคราว      เหมาะกับการ

ปฏิบัติงานตามแผนงานหรือแผนกลยทุธ    เพราะ

สามารถปรับยดืหยุนไดตลอดเวลา   ไมมีสายงาน

การบังคับบัญชาชัดเจน เพราะเปนการรวมตัวกนั

ของกลุมผูเชี่ยวชาญรวมกันทํางานในระยะเวลา

หนึง่ๆ ใหสําเร็จตามเปาหมาย  เชน โครงการวิจัย

พัฒนา  การสํารวจ  การออกขอสอบ 

การตัดสินผลงาน ฯลฯ 
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ประเด็นขอคําถาม 
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

ในทศวรรษหนา 

ระดับความคิดเห็น 

 
นอยที่สุด                   มากที่สุด 

 

ระดับการปฏิบัติ 

ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร       
การจัดองคกร 

1 2 3 4 5 สามารถ

ปฏิบัติได 

ไมสามารถ 

ปฏิบัติได 

ขอ 8. รูปแบบ The Professional Bureaucracy 

เปนรูปแบบโครงสรางองคกรวิชาชีพช้ันสูง 

เชนเดียวกับโรงเรียนที่ใหการบริการทางการศึกษา

กับชุมชนในสังคม  บุคลากรเปนผูมีความชํานาญ

การเฉพาะ โครงสรางมีสายสนับสนนุ การ

ปฏิบัติงาน เชน เสมียนคอมพิวเตอร บรรณารักษ 

ครูพยาบาล บญัชี-การเงนิ ฯลฯ 

       

ขอ 9. รูปแบบ The Support Staff  เปนรูปแบบ

โครงสรางการบริหารโรงเรียน  ที่มทีีมงาน

สนับสนนุงานหลัก  เชน งานเสมียนเอกสาร  

ธุรการการเงนิ พัสดุ  งานอนามัย  งานโภชนาการ  

งานบริการ ICT  สารสนเทศและประชาสัมพันธ   

งานดูแลรักษาความสะอาดโรงเรียน 

       

ขอ 10. รูปแบบ Simple Structure  เปนรูปแบบ

โครงสรางการบริหารโรงเรียนแบบงาย  เหมาะกับ

การบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก   ที่มบีุคลากร

นอย  ไมจําเปนตองกาํหนดมาตรฐานการทํางาน

เฉพาะ  ใชเพยีงระบบการส่ือสารองคกรเพื่อการส่ัง

การ   ผูบริหารและครูสามารถตัดสินใจสนองตอบ

ตอปญหาไดดวยตนเอง 
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ประเด็นขอคําถาม 
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

ในทศวรรษหนา 

ระดับความคิดเห็น 

 
นอยที่สุด                   มากที่สุด 

 

ระดับการปฏิบัติ 

ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร       
การจัดองคกร 

1 2 3 4 5 สามารถ

ปฏิบัติได 

ไมสามารถ 

ปฏิบัติได 

ขอ 11. รูปแบบ The Middle Line เปนรูปแบบ

โครงสรางการบริหารงานโรงเรียนทีม่ีรอง

ผูอํานวยการฯ หรือหวัหนาสายช้ัน เปนบุคคล

สําคัญในการทําหนาทีป่ระสานงาน เชื่อมตอ  

นโยบาย/ยทุธศาสตร /แผนงาน และการ

ปฏิบัติงานเขาดวยกนั  เชน การรับคําส่ังจาก

ผูบริหารเพื่อประสานใหฝายตางๆ นําไปปฏิบัติ 

       

ขอ 12. โรงเรียนและชุมชนมีวิสัยทัศนรวมกัน 

(Share Vision)ในการสงเสริมใหทุกคนไดเปนผูรับ

ประโยชนจากการจัดการศึกษา    โดยรวมกัน

กําหนดความตองการเพื่อสรางภาพอนาคตแหง

ความสําเร็จ  

       

ขอ 13. รูปแบบ Simple Structure เปนรูปแบบ

โครงสรางการบริหารแบบงาย (แนวราบ) 

เหมาะสมกับการเผชิญกับสภาวะที่ทาทาย  

ผูบริหารสามารถส่ังการและตัดสินใจควบคุม

สถานการณไดอยางฉับพลัน   

       

ขอ 14. รูปแบบ The Machine Bureaucracy เปน

รูปแบบโครงสรางการบริหารงานทีม่าตรฐาน

เหมาะสมกับโรงเรียนขนาดกลาง  ปฏิบัติงาน

ประจําตามหนาที่โดยมีคําส่ังและกฎระเบียบเปน

ขอบังคับชัดเจนมีคณะกรรมการบริหารเปนที่

ปรึกษาทําหนาที่เสนอแนะ วางแผน กํากบั ติดตาม

ตรวจสอบการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย 
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ประเด็นขอคําถาม 
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

ในทศวรรษหนา 

ระดับความคิดเห็น 

 
นอยที่สุด                   มากที่สุด 

 

ระดับการปฏิบัติ 

ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร       
การจัดองคกร 

1 2 3 4 5 สามารถ

ปฏิบัติได 

ไมสามารถ 

ปฏิบัติได 

ขอ15. องคประกอบการบริหารโรงเรียนที่มี

ประสิทธิภาพใชเทคโนโลยีสารสนเทศแบบ

ออนไลน เชน การนาํระบบ GISเปนระบบ

สารสนเทศทางภูมิศาสตรใชสํารวจสํามะโน

นักเรียน การเยี่ยมบาน การใช GFMIS -  เพื่อ

บริหารงบประมาณและสินทรัพยแบบโปรงใส  

OBECSMIS –เพื่อการบริหารระบบขอมูลนักเรียน

เปนปจจุบนั  ฯลฯ 

       

ขอ 16.รูปแบบโรงเรียนที่ชมุชนรวมเปน

คณะกรรมการฯ  มีโครงสรางการบริหารงาน ที่

คณะกรรมการฯ   มีอํานาจและสิทธิ ในการ

กําหนดแผนงาน/ โครงการ  งานวิชาการ 

งบประมาณบุคคลและบริหารทั่วไป  ใหสอดคลอง

กับความตองการของทองถิน่  โดยมีธรรมนูญ

โรงเรียนเปนเสมือนพมิพเขียวหรือแนวทางปฏิบัติ 

       

ขอ 17.โครงสรางและการบริหารโรงเรียนแบบมี

สวนรวม  นาํไปสูการพัฒนาทักษะ ภาวะผูนํา 

นวัตกรรม ของชุมชน โรงเรียนจึงมีบทบาทหนาที่

สรางศรัทธาตอกระบวนการบริหารแบบมสีวนรวม  

โดยมีคุณภาพนักเรียนเปนตัวช้ีวัด 
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ประเด็นขอคําถาม 
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

ในทศวรรษหนา 

ระดับความคิดเห็น 

 
นอยที่สุด                   มากที่สุด 

 

ระดับการปฏิบัติ 

ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร       
การจัดองคกร 

1 2 3 4 5 สามารถ

ปฏิบัติได 

ไมสามารถ 

ปฏิบัติได 

ขอ 18. รูปแบบโครงสรางและกระบวนการการ

บริหารโรงเรียนที่มปีระสิทธภิาพ  คือองคประกอบ

การบริหารงานที่มกีารกระจายอํานาจ เพือ่การลด

ข้ันตอน รวดเร็วและประหยดั  เชน การเบิกจายคา

รักษาพยาบาล  คาเชาบาน การอนุญาตไป

ราชการ การรับรองสิทธิตางๆ 

       

ขอ 19. องคประกอบการบริหารโรงเรียนแบบอิสระ

(Independent School)  เปนองคประกอบการ

บริหารภายใตเงื่อนไขการมีผูบริหารและครูมือ

อาชีพ  เพื่อสรางความเปนเลิศและความสําเร็จใน

การจัดการศึกษา   ถือคติวาโรงเรียนดีและเกงตอง

มีการแขงขันสูง   

       

ขอ 20. โรงเรียนระดมทรัพยากรและสรางเครือขาย 

เพื่อรวมพลังองคกรชุมชน เอกชน  สถาบันศาสนา 

กลุมสถานศึกษาและธุรกิจผูประกอบการ เพื่อ

รวมกันใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ    ทั้งดาน

ทักษะการจัดการประสบการณความรู  แหลง

เรียนรู และการระดมเงินทุน 

       

ขอ 21.รูปแบบโครงสรางการบริหารแบบ Chief 

Executive Officer  (CEO)  เปนองคประกอบการ

บริหารที่ผูบริหารหรือฝายบริหารเปนผูมีอํานาจ

ตัดสินใจสั่งการและปกครองบังคับบัญชาโดยตรง    

อํานาจการบริหารเปนแบบเบ็ดเสร็จ   เชน การ

ออกคําส่ังหรือกฎระเบียบใหทราบและถือปฏิบัติ  
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ประเด็นขอคําถาม 
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

ในทศวรรษหนา 

ระดับความคิดเห็น 

 
นอยที่สุด                   มากที่สุด 

 

ระดับการปฏิบัติ 

ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร       
การจัดองคกร 

1 2 3 4 5 สามารถ

ปฏิบัติได 

ไมสามารถ 

ปฏิบัติได 

ขอ 22. รูปแบบ Strategic Apex เปนองคประกอบ

การบริหารโรงเรียนแบบกระจายอํานาจหรือการ

มอบอํานาจ  เชน การใหรองผูอํานวยการหรือ

หัวหนาครู/หวัหนาสายช้ัน บริหารงานตามกรอบ

ภาระการปฏิบติังานของแตละบุคคล (Job 

Description) ตามสายงานการบังคับบัญชา      

       

ขอ 23. รูปแบบ  Operating Core เปนรูปแบบที่

สมาชิกในองคกรเปนผูปฏิบติังานหลัก  และเปนผู

ที่เกีย่วของกับปจจัยนาํเขา กระบวนการและ

ผลผลิตโดยตรง (ในสถานศึกษาไดแกผูบริหารและ

ครูผูปฏิบัติการสอน)  จงึตองกําหนดมาตรฐาน

ตําแหนงที่ใหความสําคัญมากที่สุด เพราะถือวา

เปนหวัใจหลักสําคัญขององคกร ในการดํารงอยู

เจริญเติบโตหรือเส่ือมถอยได 
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ประเด็นขอคําถาม 
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

ในทศวรรษหนา 

ระดับความคิดเห็น 

 
นอยที่สุด                   มากที่สุด 

 

ระดับการปฏิบัติ 

ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร  
วิชาการ              

1 2 3 4 5 สามารถ

ปฏิบัติได 

ไมสามารถ 

ปฏิบัติได 

ขอ 1. โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสม

สอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการของ

ทองถิน่ โดยผูบริหาร ครู  รวมกันการนเิทศภายใน 

และบริหารการใชหลักสูตรไดดวยตนเอง  อยาง

เหมาะสมและตอเนื่อง 

       

ขอ 2. โรงเรียนมีสาระกิจกรรมประกอบหลักสูตรที่

มีความพรอมในการรองรับความเปล่ียนแปลงของ

โลกในศตวรรษที่ 21  จึงมีลักษณะยืดหยุนและเนน

การพัฒนาทักษะ ตลอดจนองคความรูที่สอดคลอง

กับยุคโลกาภิวัฒน 

       

ขอ 3. โรงเรียนไดรับการคาดหวังในจัดการเรียน

การสอนอยางมีประสิทธิภาพโดยใหอิสระกับครู

และชุมชนมีสวนรวมรับผิดชอบตอผลผลิตไดแก

นักเรียนทีม่ีคุณภาพตามมาตรฐานจากการ

ประเมินผลการสอบ N.T. (national 

standardized test) 

       

ขอ 4. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนที่เนนผูเรียน

เปนสําคัญ โดยจัดกิจกรรมที่สงเสริมการใชแหลง

เรียนรูอยางหลากหลาย  ทัง้แหลงเรียนรูภายใน

และภายนอกโรงเรียน เพื่อใหนกัเรียนไดมี

ปฏิสัมพันธที่ดีกับชุมชน  รูจกัการดูแลและ

ชวยเหลือชุมชน 
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ประเด็นขอคําถาม 
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

ในทศวรรษหนา 

ระดับความคิดเห็น 

 
นอยที่สุด                   มากที่สุด 

 

ระดับการปฏิบัติ 

ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร  
วิชาการ              

1 2 3 4 5 สามารถ

ปฏิบัติได 

ไมสามารถ 

ปฏิบัติได 

ขอ 5. โรงเรียนรวมกบัองคกรปกครองสวนทองถิน่ 

สงเสริมความเปนเลิศดานวิชาการและทักษะ 

ใหกับเด็กอัจฉริยะอยางเปนรูปธรรม  โดยแบง

ประเภทของโรงเรียน  ใหมีรูปแบบการจัดการเรียน

การสอนและหลักสูตรเนนเฉพาะ ดาน

วิทยาศาสตร คณิตศาสตร  ศิลปะ ดนตรี ฯลฯ 

       

ขอ 6. โรงเรียนและชุมชน  รวมกันกําหนดสาระ

เพิ่มเติมหลักสูตรและ กิจกรรมกลุมสนใจ  ตาม

ความถนัดของผูเรียน  เนนกระบวนการคิดที่

สรางสรรค  สงเสริมการใชส่ือที่สามารถหาความรู

ไดดวยตนเอง  รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมการ

ประกวด  การแขงขัน  ทุกประเภททกุระดับ  

       

ขอ 7.โรงเรียนและชุมชน รวมกันวางรากฐาน

วิถีทางประชาธิปไตยเพื่อพฒันากระบวนการทาง

สังคมใหกับนกัเรียน โดยใหนักเรียนมีสวนรวมใน

กิจกรรมของชุมชน เชน การรวมเปนสมาชิกใน

กิจกรรมตางๆ ที่ชุมชนจัดข้ึน 

       

ขอ 8. สพฐ.กระจายอํานาจใหโรงเรียนเปนผู

กําหนดระเบียบ การวัดและประเมินผล  การเทียบ

โอน อนุมัติผลการเรียน ซอมเสริมหรือตกซํ้าช้ัน 

รวมทัง้การคัดกรองนกัเรียนอัจฉริยะใหสามารถ

ปรับช้ันเรียนหรือเรียนขามชวงชัน้ในโรงเรียนได 
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ประเด็นขอคําถาม 
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

ในทศวรรษหนา 

ระดับความคิดเห็น 

 
นอยที่สุด                   มากที่สุด 

 

ระดับการปฏิบัติ 

ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร  
วิชาการ              

1 2 3 4 5 สามารถ

ปฏิบัติได 

ไมสามารถ 

ปฏิบัติได 

ขอ 9. รูปแบบ The Techno Structure เปน

รูปแบบการบริหารโรงเรียนทีม่ีโครงสรางการ

บริหารงานวิชาการที่เปนทีมงานมืออาชีพ  มีหนาที่

หลักในการกาํหนดมาตรฐานวิชาการ  การกํากับ

ติดตาม หลักสูตรและการใชหลักสูตร เทคนิคการ

สอน การวัดประเมินผล  การใชและผลิตส่ือ ระบบ

นิเทศภายใน ระบบประกันคุณภาพภายใน 

       

ขอ 10. โรงเรียนมีหนาที่จัดทาํวิจัยพัฒนาเพื่อ

สํารวจความพงึพอใจจากผูไดรับประโยชนจากการ

จัดการศึกษา (Stakeholders) เปนประจําทุกป  

โดยมีจุดหมายเพื่อขจัดอุปสรรคและสรางเสริม

สมรรถนะในการบริหารงานและติดตามผลการ

ดําเนนิงานในรอบป 

       

ขอ 11. โรงเรียนเปนอิสระในการบริหาร ภายใต 

ระบบการประกันคุณภาพทัง้ภายในและภายนอก  

เพื่อสรางความเช่ือมั่นในการจัดการศึกษากับผูมี

สวนไดรับประโยชนจากการจัดการศึกษา 

(Stakeholders) 

       

ขอ 12.ครอบครัวที่มีความพรอม มีสิทธิในการ

เสนอหลักสูตร    เพื่อดําเนนิการจัดการศึกษาข้ัน

พื้นฐานได   ในลักษณะโรงเรียนที่บาน (Home 

School) โดยมีโรงเรียนใหการสนับสนุนและ

ตรวจสอบคุณภาพการจัดการเรียนรู 
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ประเด็นขอคําถาม 
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

ในทศวรรษหนา 

ระดับความคิดเห็น 

 
นอยที่สุด                   มากที่สุด 

 

ระดับการปฏิบัติ 

ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร  
วิชาการ              

1 2 3 4 5 สามารถ

ปฏิบัติได 

ไมสามารถ 

ปฏิบัติได 

ขอ 13. กระทรวงศึกษาธิการ จัดศูนย/องคกรที่

ปรึกษาใหคําแนะนําดานตางๆ กับโรงเรียน   

(Think Tank) รวมกับ  สถาบันพฒันาการศึกษา

ชาติ จัดเครือขายทัว่โลก (Global Net Work) 

แสดงใหเหน็วาระบบการจัดการศึกษา เปนการ

สงเสริมความคิดที่สรางสรรคและนวัตกรรมการ

เรียนรู   มกีารฝกฝนทักษะตลอดเวลาและ    

ตลอดชีวิต 

       

ขอ 14.โรงเรียนที่จัดการศึกษา รูปแบบสังคมแหง

การเรียนรู  (Knowledge Base Society) มี

เปาหมายเพื่อการพัฒนา เศรษฐกิจ อุตสาหกรรม 

วิทยาศาสตร เทคโนโลยีในระดับแนวหนา จึงเนน

การจัดการเรียนการสอน   แบบริเร่ิมสรางสรรค    

การเรียนรูไดดวยตนเอง  โดยจัดโปรแกรมการเรียน

ใหนักเรียนอยางหลากหลาย   
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ประเด็นขอคําถาม 
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

ในทศวรรษหนา 

ระดับความคิดเห็น 

 
นอยที่สุด                   มากที่สุด 

 

ระดับการปฏิบัติ 

ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร  
งานบุคลากร              

1 2 3 4 5 สามารถ

ปฏิบัติได 

ไมสามารถ 

ปฏิบัติได 

ขอ 1. คณะกรรมการสถานศึกษาฯ คือกลุมบุคคล

สําคัญที่มีสวนรวมบริหารโรงเรียน  โรงเรียนจึงมี

อิสระในการสรรหาบุคคล (จํานวน สัดสวน) ที่

เหมาะสมได  โดยยึดหลักการบริหารแบบ         

ธรรมาภิบาล   

       

ขอ 2. โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาฯ  มี

หนาทีร่วมพิจารณาสรรหา บรรจุ แตงต้ัง  พัฒนา

บุคลากรใหเปนมืออาชีพ  รวมทัง้รวมกันพิจารณา

การใหรางวัลพิเศษกับผูที่ปฏิบัติงานเกิดผลดีแบบ

เชิงประจักษ 

       

ขอ 3. โรงเรียนรวมกบัชุมชน ในการสรรหา

บุคลากรหรืออาสาสมัครในชมุชน  ชวยปฏิบัติงาน

ดานธุรการการเงินและบัญช ีพัสดุ  ในเวลาหรือ

นอกเวลา เพื่อใหครูผูสอนไดมีเวลาในการ

เตรียมการสอน   ตรวจงานนักเรียน   สรางผลิตส่ือ

และวิจัยในชั้นเรียน ฯลฯ 

       

ขอ 4. โรงเรียนมีหนาที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน

ของครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในการขอและ

การตอใบอนญุาตประกอบวิชาชีพ  ทัง้นีเ้ปนไป

ตามเกณฑมาตรฐานการปฏิบัติงานของ         

คณะ ก.ค.ศ. 
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ประเด็นขอคําถาม 
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

ในทศวรรษหนา 

ระดับความคิดเห็น 

 
นอยที่สุด                   มากที่สุด 

 

ระดับการปฏิบัติ 

ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร  
งานบุคลากร              

1 2 3 4 5 สามารถ

ปฏิบัติได 

ไมสามารถ 

ปฏิบัติได 

ขอ 5. การปฏิรูปโครงสรางสงผลตอครูผูสอน ใน

การพัฒนาวิชาชีพของตนเอง เชน การปรับวิธีสอน

แบบเนนผูเรียนเปนสําคัญ การสอนแบบเนน

ปฏิสัมพันธ  การจัดกิจกรรมใหผูเรียนมากขึ้น การ

ประเมินวิทยะฐานะ  (วฐ.)  เพื่อการปรับฐาน

เงินเดือน ที่ยึดหลักความสามารถหรือสมรรถนะ  

มากกวาการใชหลักอาวุโส 

       

ขอ 6. สพฐ. มหีนาที่สงเสริมและสนับสนนุการ

ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาฯ โดย

กําหนดใหโรงเรียนสามารถใหคาตอบแทน หรือ

ผลประโยชนอ่ืนใด  เชน เงนิเบ้ียประชุม   สิทธิ

พิเศษในการเขาเรียนของบุตรหลาน  การลดหยอน

คาเลาเรียน     

       

ขอ 7. รูปแบบ Simple Structure  เปนรูปแบบ

โครงสรางการบริหารบุคคลแบบงาย   เหมาะกับ

การบริหารงานโรงเรียนที่มบีุคลากรนอย  ใชการ

ส่ือสารโดยตรงกับผูปฏิบัติเพื่อส่ังการเพื่อใหการ

ทํางานสําเร็จอยางรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

       

ขอ 8. รูปแบบ The Middle Line เปนรูปแบบ

โครงสรางการบริหารบุคคล ที่มีรองผูอํานวยการฯ 

หรือหัวหนาสายช้ัน/ หวัหนากลุมสาระวิชาฯ  ทาํ

หนาที่รับคําส่ังจากผูบริหารเพื่อประสานและ

ติดตามการทาํงานกับฝายปฏิบัติการ ใหบรรลุตาม

วัตถุประสงค 
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ประเด็นขอคําถาม 
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

ในทศวรรษหนา 

ระดับความคิดเห็น 

 
นอยที่สุด                   มากที่สุด 

 

ระดับการปฏิบัติ 

ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร  
งานบุคลากร              

1 2 3 4 5 สามารถ

ปฏิบัติได 

ไมสามารถ 

ปฏิบัติได 

ขอ 9.คณะกรรมการบริหารโรงเรียน เปนผูจัดทํา

แผนอัตรากําลัง  สามารถโอน/ยายและเลือกครู

ตามวิชาเอกทีข่าดแคลนได  เปนองคประกอบการ

บริหารแบบกระจายอํานาจโดยมีหลักเกณฑ

กําหนดใหสถานศึกษาปฏิบติั  

       

ขอ 10. ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการศึกษาฯ 

ควร เปนบุคคลที่มีความรูพืน้ฐานดานกฎหมาย

การศึกษาและกฎหมายทีเ่กีย่วของกับการจัด

การศึกษา   ทาํใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ  ตามหลักธรรมาภิบาล 
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ประเด็นขอคําถาม 
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

ในทศวรรษหนา 

ระดับความคิดเห็น 

 
นอยที่สุด                   มากที่สุด 

 

ระดับการปฏิบัติ 

ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร       
งานงบประมาณ 

1 2 3 4 5 สามารถ

ปฏิบัติได 

ไมสามารถ 

ปฏิบัติได 

ขอ 1. รัฐเนนการกระจายอํานาจดานงบประมาณ

เพื่อการศึกษา  โดยกําหนดใหเปนวิสัยทัศนในการ

พัฒนาชาติ    จึงนาํไปสูการพัฒนาระบบการจัด

การศึกษาที่เนนคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total 

Quality Management)  ทัง้ดานการปฏิรูป

บุคลากร หลักสูตรและการแขงขันเพื่อความเปน

เลิศ  รวมไปถงึการปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดลอม

โรงเรียนทางดานกายภาพ  

       

ขอ 2. ดานการเงินและทรัพยสิน  สพฐ.จัดสรร

งบประมาณสนับสนนุเปนกอน (Block Grant) ทาํ

ใหโรงเรียนสามารถจัดลําดับความสําคัญในการใช

จายไดครอบคลุมตามทีก่ําหนดในแผนการใช

จายเงิน  โดยมี สพท.เปนผูควบคุมติดตามกํากบั 

ตรวจสอบ ทกุไตรมาส 

       

ขอ 3. โรงเรียนบริหารงานงบประมาณแบบมุงเนน

ผลงาน (SPBB)  โดย สพฐ.จัดสรรเงินอุดหนนุราย

หัวใหโรงเรียนโดยตรง   ยึดหลักเทาเทียมและเสมอ

ภาค  ใหอิสระในการตัดสินใจควบคูกับความ

รับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบได โดยตรวจสอบ

จากผลผลิตหรือคุณภาพนักเรียนและการใช

ทรัพยากรอยางคุมคา 
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ประเด็นขอคําถาม 
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

ในทศวรรษหนา 

ระดับความคิดเห็น 

 
นอยที่สุด                   มากที่สุด 

 

ระดับการปฏิบัติ 

ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร       
งานงบประมาณ 

1 2 3 4 5 สามารถ

ปฏิบัติได 

ไมสามารถ 

ปฏิบัติได 

ขอ 4. การบริหารงานงบประมาณโรงเรียน  สพฐ.มี

หนาที่ในการเสนอแกไขขอจํากัด   ดานการ

บริหารงานงบประมาณในพระราชบัญญัติหรือ

กฎระเบียบที่ไมเอ้ือตอการกระจายอํานาจ   ดวย

การตราเปนกฎหมายเฉพาะเชน เดียวกับโรงเรียน

ในกํากับของรัฐหรือมหาวทิยาลัยในกาํกบัของรัฐ 

ที่มีกฎหมายการบริหารงบประมาณเฉพาะ 

       

ขอ 5.  การถือครองกรรมสิทธิ์    โรงเรียนมสิีทธิใน

ทรัพยสินและกรรมสิทธิท์ี่ดินที่มีผูมอบหรือบริจาค

ให   จึงสามารถนําไปบริหารจัดการเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุด โดยนิติกร/ทีป่รึกษากฎหมายของ 

สพท. มหีนาทีต่รวจสอบสัญญาขอตกลงพรอมทั้ง

ใหคําแนะนาํดานการปฏิบัติตามขอกฎหมาย 

       

ขอ 6.  วิธีการปฏิบัติทางคดี  โรงเรียนสามารถเปน

โจทกฟองในนามของตนได   เฉพาะในเร่ือง

เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีผูบริจาค  เพื่อลดข้ันตอนและ

สายการบังคับบัญชา  แตคงอยูในความรับผิดชอบ

ของ สพฐ. 

       

ขอ 7.  วิธีการปฏิบัติทางปกครอง โรงเรียนมี

อํานาจในการออกกฎระเบียบขอบังคับในการ

ปกครอง  ปองกันบํารุงรักษา  ดูแลทรัพยสินสิทธิ

ประโยชนขององคกรได 
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ประเด็นขอคําถาม 
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

ในทศวรรษหนา 

ระดับความคิดเห็น 

 
นอยที่สุด                   มากที่สุด 

 

ระดับการปฏิบัติ 

ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร       
งานงบประมาณ 

1 2 3 4 5 สามารถ

ปฏิบัติได 

ไมสามารถ 

ปฏิบัติได 

ขอ 8. การบริหารอาคารสถานที่  โรงเรียนและ

ชุมชนมพีนัธะรวมกันในการบํารุงรักษาพฒันา

อาคารสถานทีแ่ละสภาพแวดลอมใหอยูในสภาพ

มั่นคงปลอดภัย พรอมเอ้ือประโยชนในการจัดการ

เรียนการสอน   ตลอดจนการสรางเสริมโรงเรียนให

เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญของชุมชน 

       

ขอที่ 9.  อํานาจการเก็บรักษาเงินเปนไปตามขนาด

โรงเรียน   กรมบัญชีกลาง กําหนดหลักเกณฑให

โรงเรียนเก็บรักษาเงินสํารองจายและวงเงนินาํฝาก

ธนาคารของรายไดสถานศึกษา ตามขนาดโรงเรียน 

เชนโรงเรียนขนาดกลาง  ใหสํารองไดไมเกนิ 

30,000 บาท   และฝากธนาคารไดไมเกิน 1 ลาน 

นอกนั้นนําฝากคลังจังหวัด  

       

ขอ 10. การจดทะเบียนสิทธิหรือการข้ึนทะเบียน

ใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหสถานศึกษา 

ผูอํานวยการสถานศึกษาสามารถเปนผูดําเนินการ

จดทะเบียนสิทธิดังกลาวในนามของสถานศึกษา

นั้น   ไดดวยตนเองและรายงานตามลําดับให 

สพฐ. รับทราบ 
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ประเด็นขอคําถาม 
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    

ในทศวรรษหนา 

ระดับความคิดเห็น 
 

นอยที่สุด            มากที่สุด 

 

ระดับการปฏิบัติ 

ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร       
งานงบประมาณ 

1 2 3 4 5 สามารถ

ปฏิบัติได 

ไมสามารถ 

ปฏิบัติได 

ขอที่ 11. โรงเรียนมีสิทธทิํานติิกรรมสัญญาเพื่อหา

รายไดจากทรัพยสินที่มีผูบริจาค เชน  การใหเชา

สถานที่จัดงาน พื้นที่คาขาย พืน้ที่จอดรถ เพื่อนาํ

รายไดไปใชประโยชนใชในการบริหารงานโรงเรียน 

ไดแก การจางครูอัตราจาง จางพนกังานดูแลความ

ปลอดภัย  เปนตน 

       

ขอ 12. รัฐกําหนดใหบรรดารายได    ที่ตองนาํสง

กระทรวงการคลัง  เปนเงินรายไดสถานศึกษาโดย

ไมตองหักภาษีและไมตองนําสงเงนิรายไดแผนดิน  

ทั้งนี้เพื่อสรางความคลองตัวใหกับโรงเรียนในการ

บริหารงานงบประมาณ  
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ประเด็นขอคําถาม 
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

ในทศวรรษหนา 

ระดับความคิดเห็น 

 
นอยที่สุด                   มากที่สุด 

 

ระดับการปฏิบัติ 

ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร       
กํากับติดตาม 

1 2 3 4 5 สามารถ

ปฏิบัติได 

ไมสามารถ 

ปฏิบัติได 

ขอที่ 1. โรงเรียนมีอิสระในการบริหารงาน  ดาน

วิชาการ งบประมาณ บุคคล บริหารทัว่ไป  โดยการ

กําหนดเปนดัชนีชี้วัด (KPIs) ความสําเร็จเปน

แนวทางปฏิบัติตามขอตกลงการใหบริการหรือ

ผลผลิต ตอ สพท. และ สพฐ. 

       

ขอ 2.  สพท.มบีทบาทเปนผูสนับสนนุสงเสริม

โรงเรียนในดานวิชาการและติดตามการใช

งบประมาณ เชน การควบคุมคุณภาพมาตรฐาน

การจัดการศึกษา และการควบคุมตรวจสอบ

การเงนิภายในโรงเรียน (ตสน.)  

       

ขอ 3. คณะกรรมการสถานศึกษาฯ มีบทบาทใน

การตรวจสอบและติดตามผลการจัดการศึกษาใน

รูปแบบของคณะกรรมการตรวจสอบ ติดตาม 

กํากับความเคลื่อนไหว   วพิากษวิจารณการจัด

การศึกษา   พรอมกับสามารถใหขอคิดเหน็และ

เสนอแนะในการพัฒนาโรงเรียนได 

       

ขอ 4. โรงเรียนมีระบบสารสนเทศ ทีท่ันสมัย

สามารถเปดเผยขอมูลไดตลอดเวลา  เชน จัดเปน

ระบบ online หรือ website / web board  พรอม

ใหผูมีสวนไดรับประโยชน ในการจัดการศึกษา 

(stakeholder)  สามารถตรวจสอบขอมูลการ

บริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ บุคคล 

บริหารทัว่ไป  ของโรงเรียนไดตลอดเวลา 
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ประเด็นขอคําถาม 
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน      

ในทศวรรษหนา 

ระดับความคิดเห็น 

 
นอยที่สุด                   มากที่สุด 

 

ระดับการปฏิบัติ 

ดานโครงสรางและกระบวนการบริหาร       
กํากับติดตาม 

1 2 3 4 5 สามารถ

ปฏิบัติได 

ไมสามารถ 

ปฏิบัติได 

ขอ 5. การติดตามผลการปฏิบัติงานโรงเรียน   

สพฐ.รวมมือกบัทองถิ่น/ เขตพื้นที่ /องคกรอิสระ /

มหาวิทยาลัยใน การวิจยัและประเมินผล  ติดตาม

แผนการปฏิบติังานโครงการฯ  เพื่อควบคุม

มาตรฐานและผลผลิตในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนใหมีคุณภาพ 

       

ขอ 6.โรงเรียนจัดทําระบบการประเมิน

ประสิทธิภาพและประสิทธผิล ทัง้ดานวิชาการ 

บุคลากร การใชจายงบประมาณตามแผนฯ เปน

ประจําทกุป  โดยผูประเมินระดับมืออาชีพ 

(professional audit) เพื่อสรางศรัทธาและความ

เชื่อถือใหกับสาธารณชน ตลอดจนผูเกี่ยวของ  

       

ขอ 7.  ระบบการรายงาน  โรงเรียนตองมีระบบ

บัญชีการรายงานการ รับ-จาย เงนิบริจาค  ใหกับ

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และตอสาธารณชน 

ทุกส้ินปงบประมาณ    เพื่อประโยชนในการ

ตรวจสอบและตามหลักธรรมาภิบาล   
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ขอคิดเห็นเพิม่เติม  เรื่อง  องคประกอบการบรหิารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา 
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ภาคผนวก จ 
 

แสดงคาการวิเคราะหความเชื่อม่ันของเครื่องมือ 
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ภาคผนวก ฉ 
 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจความสอดคลอง (IOC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



รายชื่อผูทรงคุณวุฒิตรวจดัชนีความสอดคลองของแบบสอบถามท้ังฉบับ (IOC) 
 

1. รศ.ดร.อุทัย  บญุประเสริฐ  อาจารยพิเศษ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

      วุฒ ิคบ. คม.(จุฬาลงกรณ) พบ.ม. (NIDA)  Ph.D (University of Pittsburgh) 

2. รศ.ดร.กาญจนา  วธันสุนทร   

      อาจารยประจําภาควิชาวิจัยและวัดประเมินผล มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช 

วุฒิ คม.คด.ภาควิชาวิจัยและวัดประเมินผล จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  

3. ดร.สมเกียรติ  ชอบผล  รองเลขาธิการสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4. ดร.จุฑาทิพย สรวงสุวรรณ  ครูผูปฏิบัติการสอน สํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาอยธุยา เขต 1 

วุฒิ คม.ภาควชิาวิจยัและวัดประเมินผล  จฬุาลงกรณมหาวทิยาลัย  

5. อาจารยบัญญัติ   เรืองสุวรรณ    

      อาจารยประจําภาคหลักสูตรและวิธีสอน สาขาวิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ภาคผนวก ช 
 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณรอบแรก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



กลุมตัวอยางการสัมภาษณ  (รอบแรก)  
   
เกณฑการคัดเลือก ผูทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ 
ผูบริหารการศึกษา 

ระดับนโยบาย 

 

 

1. ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน  

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2. นายประเสริฐ  งามพันธุ 

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ดร.สมเกียรติ ชอบผล  รองเลขาธิการสภาการศึกษา 

4. นางอารีรัตน  วัฒนสิน 

รองเลขาธิการคณะการการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

5. ดร.ศรีสมร   พุมสะอาด   

ผูอํานวยการสํานักงานพัฒนานวตกรรมทางการศึกษา 

6. ดร.ชัยพฤกษ  เสรีรักษ ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน  

7. ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ ผูอํานวยการสถาบันอนาคตศึกษา 

8. ดร.กมล สุดประเสริฐ   ทีป่รึกษาสํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 
 

ผูอํานวยการ

สถานศึกษาและครู

ผูปฏิบัติงานสอน 

 

โรงเรียนในกาํกับของรัฐ 
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ   

1.ดร.ธงชัย   ชวิปรีชา  ผูอํานวยการ 

2.นายบรรจบ วงศโกมลเชษฐ   หวัหนาฝายอํานวยการ 
โรงเรียนวัตถุประสงคพิเศษ 
โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทมุธาน ี

3. ดร.ศักด์ิชัย ปญหา ผูอํานวยการ 

4.นายพิษณุ  เดชใด  ครูปฏิบัติงานสอน 
โรงเรียนผูบรหิารตนแบบปฏิรูปการเรียนรู 
โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม   

5. นายบัณฑติ  พัดเย็น   ผูอํานวยการ 

6. นางกอบแกว  สวัสดี  ครูปฏิบัติงานสอน 
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เกณฑการคัดเลือก ผูทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณ 
ผูอํานวยการ

สถานศึกษาและครู

ผูปฏิบัติงานสอน 

โรงเรียนไผทอดุมศึกษา    กรุงเทพมหานคร 
7.นางพร้ิมพราย  สุพโปฎก ผูอํานวยการ  
8.นางฐะปะนยี นโิครธานนท  ครูปฏิบัติงานสอน 
โรงเรียนโสตศึกษานครปฐม  จังหวัดนครปฐม 
9.นายพะโยม  ชิณวงศ   ผูอํานวยการ  
10.นางสาวอุณาวรรณ  มัน่ใจ ครูปฏิบัติงานสอน 
โรงเรียนพรานลีวัชระ  จังหวดัสมุทรปราการ 
11.นายณัฐวฒุิ สังสิลลา  ผูอํานวยการ 
12.นางมณเฑยีร  นารถอุดม  ครูปฏิบัติงานสอน 
โรงเรียนวัดปรังกาสี  จงัหวัดกาญจนบุรี 
13.นายสมัย  สุขศรี  ผูอํานวยการ 
14.นายโสภณ  เรืองบุญ ครูปฏิบัติงานสอน 
โรงเรียนวัดเทยีนถวาย  จังหวัดปทุมธาน ี
15.นายสิงโต  แกวกัลยา  ผูอํานวยการ 
16.นางสมพร  สุวรรณรักษ  ครูปฏิบัติงานสอน 
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ภาคผนวก ซ 
 

รายชื่อผูทรงคุณวุฒิในการสัมภาษณรอบสอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



รายช่ือกลุมตัวอยางผูทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันความเปนไปไดและความเหมาะสมขององคประกอบ   
                          การบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานในทศวรรษหนา  (รอบสอง) 
 

กลุมตัวอยาง ผูทรงคุณวุฒิในการพิจารณารูปแบบ 

ผูบริหารการศึกษา 

ระดับวางนโยบาย 

 

 

1. ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน   

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

2. นายประเสริฐ  งามพันธุ 

เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3. ดร.สมเกียรติ ชอบผล   

รองเลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

4.ดร.ชัยพฤกษ  เสรีรักษ  

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพืน้ฐาน  

5.ศ.ดร.เกรียงศักด์ิ  เจริญวงศศักด์ิ ผูอํานวยการสถาบันอนาคตศึกษา 

6.ดร.กมล สุดประเสริฐ  ที่ปรึกษาสํานักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา 

ผูอํานวยการ

สถานศึกษาและ 

ครูผูปฏิบัติงานสอน 

 

 

 

 

 

 

 

โรงเรียนวัตถุประสงคพิเศษ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย  

7. ดร.ศักด์ิชัย ปญหา ผูอํานวยการสถานศึกษา 

8.นายพิษณุ  เดชใด  ครูปฏิบัติงานสอน 
โรงเรียนผูบรหิารตนแบบปฏิรูปการเรียนรู 
 โรงเรียนพรานีลวัชระ  จงัหวัดสมุทรปราการ 

9.นายณัฐวุฒ ิสังสิลลา  ผูอํานวยการสถานศึกษา 

10.นางมณเฑยีร  นารถอุดม  ครูปฏิบัติงานสอน 

โรงเรียนวัดปรังกาสี  จงัหวัดกาญจนบุรี 

11.นายสมัย  สุขศรี  ผูอํานวยการสถานศึกษา 

12.นายโสภณ  เรืองบุญ ครูปฏิบัติงานสอน 
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ภาคผนวก ฌ 
 

รายชื่อกลุมตัวอยางโรงเรียนในการทดลอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

รายชื่อกลุมตัวอยางโรงเรียนมัธยมศกึษาและประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี เขต 1 และเขต 2 
 

1. โรงเรียนเทพศิรินทรนนทบุรี 

2. โรงเรียนสตรีนนทบุรี 

3. โรงเรียนศรีบุณยานนท 

4. โรงเรียนมธัยมวัดเพลง 

5. โรงเรียนสวนกุหลาบนนทบุรี 

6. โรงเรียนไทรนอย 

7. โรงเรียนราษฎรนิยม 

8. โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยา 

9. โรงเรียนวัดลานนาบุญ 

10. โรงเรียนวดัพุฒิปรางคปราโมทย 

11. โรงเรียนวดัสมรโกฏิ 

12. โรงเรียนวดัฝาง 

13. โรงเรียนวดัสัก 

14. โรงเรียนวดับอ 

15. โรงเรียนวดัผาสุกมณีจักร 

16. โรงเรียนวดักู 
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ภาคผนวก ญ 
 

จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางในเขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
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จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางเขตตรวจราชการกระทรวงศกึษาธิการ 
 

ภาคเหนือ 

ประชากร กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูล 

เขตตรวจ

ราชการ 
จังหวัด โรงเรียน จังหวัด โรงเรียน ผูอํานวยการ ครูผูสอน รวม 

เขตตรวจ

ราชการท่ี  1 

เชียงราย 

เชียงใหม 

นาน 

พะเยา 

แพร 

แมฮองสอน 

ลําปาง 

ลําพูน 

676 

950 

408 

304 

295 

343 

460 

295 

เชียงใหม เขต 1 

เชียงใหม เขต 4 

พะเยา เขต 1 

พะเยา เขต 2 

แมฮองสอน เขต 1 

แมฮองสอน เขต 2 

ลําปาง เขต 1 

ลําปาง เขต 3 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

เขตตรวจ

ราชการท่ี 2 

พิษณุโลก 

ตาก 

เพชรบูรณ 

สุโขทัย 

อุตรดิตถ 

488 

255 

610 

362 

314 

สุโขทัย  เขต 1 

สุโขทัย  เขต 2 

อุตรดิตถ  เขต 1 

อุตรดิตถ  เขต 2 

 

6 

6 

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 

 

12 

12 

12 

12 

 

เขตตรวจ

ราชการท่ี 3 

กําแพงเพชร 

นครสวรรค 

พิจิตร 

อุทัยธานี 

438 

593 

378 

263 

กําแพงเพชร  เขต 1 

กําแพงเพชร เขต 2 

นครสวรรค เขต 1 

นครสวรรค เขต 3 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

12 

12 

12 

12 

รวมทั้งส้ิน 7,432 รวม 96 96 96 192 
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 ภาคกลาง 

ประชากร กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูล 

เขตตรวจ

ราชการ 
จังหวัด โรงเรียน จังหวัด โรงเรียน ผูอํานวยการ ครูผูสอน รวม 

เขตตรวจ

ราชการ

สวนกลาง 

กรุงเทพมหานคร 157 กรุงเทพมหานคร  

เขต 1 

กรุงเทพมหานคร  

เขต 3 

6 

 

6 

6 

 

6 

6 

 

6 

12 

 

12 

เขตตรวจ

ราชการท่ี 4 

นนทบุรี 

ปทุมธานี 

อยุธยา 

อางทอง 

160 

196 

408 

168 

อยุธยา เขต 1 

อยุธยา เขต 2 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

12 

12 

เขตตรวจ

ราชการท่ี 5 

ชัยนาท 

ลพบุรี 

สระบุรี 

สิงหบุรี 

205 

383 

295 

138 

ลพบุรี  เขต 1 

ลพบุรี  เขต 2 

สระบุรี  เขต 1 

สระบุรี  เขต 2 

สิงหบุรี 

6 

6 

6 

6 

12 

6 

6 

6 

6 

12 

6 

6 

6 

6 

12 

12 

12 

12 

12 

24 

เขตตรวจ

ราชการท่ี 6 

กาญจนบุรี 

นครปฐม 

ราชบุรี 

สุพรรณบุรี 

465 

286 

369 

450 

กาญจนบุรี เขต 1 

กาญจนบุรี เขต 3 

นครปฐม  เขต 1 

นครปฐม  เขต 2 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

12 

12 

12 

12 

เขตตรวจ

ราชการท่ี 7 

ประจวบคีรีขันธ 

เพชรบุรี 

สมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร 

239 

260 

88 

118 

เพชรบุรี เขต 1 

เพชรบุรี เขต 2 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

12 

12 

รวมทั้งส้ิน 4,385 รวม 96 96 96 192 
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ภาคตะวันออก 

ประชากร กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูล 

เขตตรวจ

ราชการ 

จังหวัด โรงเรียน จังหวัด โรงเรียน ผูอํานวยการ ครูผูสอน รวม 

เขตตรวจ

ราชการท่ี 8 

ฉะเชิงเทรา 

นครนายก 

ปราจีนบุรี 

สมุทรปราการ 

สระแกว 

343 

151 

276 

168 

304 

ฉะเชิงเทรา เขต 1 

ฉะเชิงเทรา เขต 2 

สมุทรปราการ  

เขต 1 

สมุทรปราการ   

เขต 2 

6 

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 

 

6 

12 

12 

12 

 

12 

เขตตรวจ

ราชการท่ี 9 

จันทบุรี 

ชลบุรี 

ตราด 

ระยอง 

222 

321 

131 

230 

ชลบุรี  เขต 1 

ชลบุรี  เขต 3 

 

6 

6 

6 

6 

 

6 

6 

12 

12 

รวมทั้งส้ิน 2,146 รวม 36 36 36 72 
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประชากร กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูล 

เขตตรวจ

ราชการ 

จังหวัด โรงเรียน จังหวัด โรงเรียน ผูอํานวยการ ครูผูสอน รวม 

เขตตรวจ

ราชการท่ี 10 

หนองคาย 

หนองบัวลําภู 

อุดรธานี 

เลย 

545 

341 

887 

485 

หนองคาย  เขต 1 

หนองคาย  เขต 3 

เลย เขต 1 

เลย เขต 2 

อุดรธานี  เขต 1 

อุดรธานี   เขต 2 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

12 

12 

12 

12 

12 

12 

เขตตรวจ

ราชการท่ี 11 

กาฬสินธุ 

นครพนม 

มุกดาหาร 

สกลนคร 

638 

499 

277 

673 

นครพนม  เขต 1 

นครพนม  เขต 2 

 

6 

6 

6 

6 

 

6 

6 

 

12 

12 

เขตตรวจ

ราชการท่ี 12 

ขอนแกน 

มหาสารคาม 

รอยเอ็ด 

1,149 

631 

864 

ขอนแกน  เขต 1 

ขอนแกน  เขต 3 

 

6 

6 

6 

6 

 

6 

6 

 

12 

12 

เขตตรวจ

ราชการท่ี 13 

ชัยภูมิ 

นครราชสีมา 

บุรีรัมย 

สุรินทร 

801 

1,441 

911 

842 

บุรีรัมย  เขต 1 

บุรีรัมย  เขต 2 

สุรินทร  เขต 1 

สุรินทร  เขต 3 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

12 

12 

12 

12 

เขตตรวจ

ราชการท่ี 14 

ยโสธร 

ศรีสะเกษ 

อํานาจเจริญ 

อุบลราชธานี 

414 

972 

283 

1,166 

ศรีสะเกษ เขต 1 

ศรีสะเกษ เขต 2 

 

6 

6 

 

6 

6 

 

6 

6 

 

12 

12 

 

รวมทั้งส้ิน 13,819 รวม 96 96 96 192 
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ภาคใต 

ประชากร กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูล 

เขตตรวจ

ราชการ 

จังหวัด โรงเรียน จังหวัด โรงเรียน ผูอํานวยการ ครูผูสอน รวม 

เขตตรวจ

ราชการท่ี 15 

ชุมพร 

ระนอง 

สุราษฎรธานี 

282 

96 

558 

 ระนอง  

  

 

12 

 

12 

 

12 

 

24 

 

เขตตรวจ

ราชการท่ี 16 

ตรัง 

นครศรีธรรมราช 

พัทลุง 

352 

826 

278 

นครศรีธรรมราช  

เขต 1 

นครศรีธรรมราช 

 เขต 3 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

6 

 

12 

 

12 

 

เขตตรวจ

ราชการท่ี 17 

กระบ่ี 

พังงา 

ภูเก็ต 

249 

178 

65 

 พังงา 

 

12 

 

12 

 

12 

 

24 

 

เขตตรวจ

ราชการท่ี 18 

นราธิวาส 

ปตตานี 

ยะลา 

360 

339 

226 

นราธิวาส เขต 1 

นราธิวาส เขต 2 

ยะลา เขต 1 

ยะลา เขต 2 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

12 

12 

12 

12 

เขตตรวจ

ราชการท่ี 19 

สงขลา 

สตูล 

519 

176 

สงขลา เขต 1 

สงขลา เขต 3 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

12 

12 

รวมทั้งส้ิน 4,504 รวม 72 72 72 144 
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ตารางสรุปรวมจํานวนประชากรและกลุมตัวอยางเขตตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

 

ประชากร กลุมตัวอยาง ผูใหขอมูล 

เขตตรวจราชการ จังหวัด โรงเรียน จังหวัด โรงเรียน ผูอํานวยการ ครูผูสอน รวม 

ภาคเหนือ 17   7,432 8 96 96 96 192 

ภาคกลาง 17   4,385 8 96 96 96 192 

ภาคตะวันออก 9    2,146 3 36 36 36 72 

ภาคตะวัน 

ออกเฉียงเหนือ 

 

19 

   

 13,719 

 

8 

 

96 

 

96 

 

96 

 

192 

ภาคใต 14    4,504 6 72 72 72 144 

รวม 76 32,186 33 396 396 396 792 
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ภาคผนวก ฎ 
 

รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยาง 
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รายชื่อโรงเรียนกลุมตัวอยาง 
 

รหัส ชื่อโรงเรียน อําเภอ จังหวัด 

0001 วัดชางเค่ียน เมืองเชยีงใหม เชียงใหม 

0002 วัดปาแดด เมืองเชยีงใหม เชียงใหม 

0003 อนุบาลเชยีงใหม เมืองเชยีงใหม เชียงใหม 

0004 คําเที่ยงอนุสรณ เมืองเชยีงใหม เชียงใหม 

0005 ยุพราชวิทยาลัย เมืองเชยีงใหม เชียงใหม 

0006 โสตศึกษาอนสุารสุนทร เมืองเชยีงใหม เชียงใหม 

0007 สันปาตอง (สุวรรณราษฎรวิทยาคาร) สันปาตอง เชียงใหม 

0008 สันปาตองวทิยาคม สันปาตอง เชียงใหม 

0009 วัดเวฬุวนั สารภี เชียงใหม 

0010 วัดประชาเกษม หางดง เชียงใหม 

0011 บานกาด แมวาง เชียงใหม 

0012 แมวินสามัคคี แมวาง เชียงใหม 

0013 บานแมนาเรือ เมืองพะเยา พะเยา 

0014 บานจําปาหวาย เมืองพะเยา พะเยา 

0015 อนุบาลพะเยา เมืองพะเยา พะเยา 

0016 พะเยาพทิยาคม เมืองพะเยา พะเยา 

0017 ฟากกวานวิทยาคม เมืองพะเยา พะเยา 

0018 พะเยาประสาธนวทิย เมืองพะเยา พะเยา 

0019 อนุบาลจนุ จุน พะเยา 

0020 จุนวทิยาคม จุน พะเยา 

0021 อนุบาลเชยีงคํา เชียงคํา พะเยา 

0022 บานหยวน (เชยีงคํา) เชียงคํา พะเยา 

0023 บานสบสา เชียงคํา พะเยา 

0024 ปงรัชดาภิเษก ปง พะเยา 

0025 บานหวยมะเขือสม เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน 

0026 บานในสอย เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน 

0027 บานจองคํา เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน 
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รหัส ชื่อโรงเรียน อําเภอ จังหวัด 

0028 อนุบาลแมฮองสอน เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน 

0029 หองสอนศึกษา เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน 

0030 ศึกษาสงเคราะหแมฮองสอน เมืองแมฮองสอน แมฮองสอน 

0031 ขุนยวม ขุนยวม แมฮองสอน 

0032 อนุบาลขุนยวม ขุนยวม แมฮองสอน 

0033 บานหัวแมสุริน ขุนยวม แมฮองสอน 

0034 ขุนยวมวทิยา ขุนยวม แมฮองสอน 

0035 อนุบาลปาย  (เวียงใต) ปาย แมฮองสอน 

0036 ปายวทิยาคาร ปาย แมฮองสอน 

0037 บานปงสนกุ เมืองลําปาง ลําปาง 

0038 อนุบาลลาํปาง เมืองลําปาง ลําปาง 

0039 อนุบาลเมืองลาํปาง (ธงชัยศึกษา) เมืองลําปาง ลําปาง 

0040 ปงแสนทองวทิยา เมืองลําปาง ลําปาง 

0041 เขลางคนคร เมืองลําปาง ลําปาง 

0042 กิ่วลมวิทยา เมืองลําปาง ลําปาง 

0043 อนุบาลแมทะ(ชุมชนบานน้ําโทง) แมทะ ลําปาง 

0044 อนุบาลเถิน (ทานางอุปถัมภ) เถิน ลําปาง 

0045 อนุบาลเสริมงาน เสริมงาม ลําปาง 

0046 เสริมงามวทิยาคม เสริมงาม ลําปาง 

0047 แมทะวทิยา แมทะ ลําปาง 

0048 เถินวิทยา เถิน ลําปาง 

0049 อนุบาลสุโขทยั เมืองสุโขทยั สุโขทัย 

0050 วัดคุงยางใหญ เมืองสุโขทยั สุโขทัย 

0051 วัดตาลเต้ีย เมืองสุโขทยั สุโขทัย 

0052 สุโขทัยวทิยาคม เมืองสุโขทยั สุโขทัย 

0053 ลิไทพิทยาคม เมืองสุโขทยั สุโขทัย 

0054 บานคลองตาล (กระจางจินดา) ศรีสําโรง สุโขทัย 
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รหัส ชื่อโรงเรียน อําเภอ จังหวัด 

0055 อนุบาลบานดานลานหอย บานดานลานหอย สุโขทัย 

0056 บานดาน บานดานลานหอย สุโขทัย 

0057 เชิงผา ทุงเสลีย่ม สุโขทัย 

0058 อนุบาลทุงเสลีย่ม (บานเหมอืงนา) ทุงเสลีย่ม สุโขทัย 

0059 เมืองเชลียง ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

0060 เมืองดงวิทยา ศรีสัชนาลัย สุโขทัย 

0061 น้ําริดวทิยา เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 

0062 วัดดอยแกว เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 

0063 วัดอรัญญิการาม เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 

0064 อุตรดิตถ เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 

0065 อุตรดิตถดรุณี เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 

0066 อุตรดิตถวิทยา เมืองอุตรดิตถ อุตรดิตถ 

0067 นิคมสรางตนเองลําน้ํานานสงเคราะห 3 ทาปลา อุตรดิตถ 

0068 อนุบาลทาปลา (ชุมชนรวมจิต) ทาปลา อุตรดิตถ 

0069 น้ําปาดอุปถัมภ ทาปลา อุตรดิตถ 

0070 ทาปลายนุสรณ ทาปลา อุตรดิตถ 

0071 บานสีเสียดบํารุง ทาปลา อุตรดิตถ 

0072 บานโคกวทิยาคม บานโคก อุตรดิตถ 

0073 บานปางขนุน เมืองกาํแพงเพชร กําแพงเพชร 

0074 ผินสหราษฎรพัฒนา เมืองกาํแพงเพชร กําแพงเพชร 

0075 อนุบาลกาํแพงเพชร เมืองกาํแพงเพชร กําแพงเพชร 

0076 กําแพงเพชรพทิยาคม เมืองกาํแพงเพชร กําแพงเพชร 

0077 ทุงโพธ์ิทะเลพทิยา เมืองกาํแพงเพชร กําแพงเพชร 

0078 คณฑีพทิยาคม เมืองกาํแพงเพชร กําแพงเพชร 

0079 บานปางมะคา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 

0080 สลกบาตรวทิยา ขาณุวรลักษบุรี กําแพงเพชร 

0081 วังแขมวทิยาคม คลองขลุง กําแพงเพชร 
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รหัส ชื่อโรงเรียน อําเภอ จังหวัด 

0082 อนุบาลคลองลาน คลองลาน กําแพงเพชร 

0083 ชุมชนบานคลองลาน คลองลาน กําแพงเพชร 

0084 ทุงทรายวิทยา ทรายทองวัฒนา กําแพงเพชร 

0085 วัดหนองปลิง เมืองนครสวรรค นครสวรรค 

0086 อนุบาลนครสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค 

0087 อนุบาลเมืองนครสวรรค (เขากบวิวรณสุขวี) เมืองนครสวรรค นครสวรรค 

0088 บานเขากะลา เมืองนครสวรรค นครสวรรค 

0089 วัดศรีประชาสวรรค เมืองนครสวรรค นครสวรรค 

0090 ชุมแสงชนทูิศ ชุมแสง นครสวรรค 

0091 อนุบาลบรรพตพิสัย (วัดสมเสี้ยว) บรรพตพิสัย นครสวรรค 

0092 วัดเจริญผล บรรพตพิสัย นครสวรรค 

0093 บานศาลเจาไกตอ ลาดยาว นครสวรรค 

0094 วังเมืองชนประสิทธิว์ิทยาคม ลาดยาว นครสวรรค 

0095 เทพศาลาประชาสรรค ลาดยาว นครสวรรค 

0096 บานวังชมุพร แมวงก นครสวรรค 

0097 วัดชนะสงคราม พระนคร กรุงเทพมหานคร 

0098 ราชวินิต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 

0099 ประถมนนทรี ยานนาวา กรุงเทพมหานคร 

0100 ราชนนัทาจารยสามเสนวทิยาลัย 2 บางซ่ือ กรุงเทพมหานคร 

0101 สุรศักด์ิมนตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร 

0102 วัดสังเวช พระนคร กรุงเทพมหานคร 

0103 วัดหงสรัตนาราม บางกอกใหญ กรุงเทพมหานคร 

0104 อนุบาลวัดนางนอง จอมทอง กรุงเทพมหานคร 

0105 วัดนอยใน ตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 

0106 มัธยมวัดดุสิตาราม บางกอกนอย กรุงเทพมหานคร 

0107 ราชวินิตประถมบางแค  บางแค กรุงเทพมหานคร 

0108 ศึกษานารีวทิยา บางบอน กรุงเทพมหานคร 
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รหัส ชื่อโรงเรียน อําเภอ จังหวัด 

0109 วัดหนัตรา เมืองพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยธุยา 

0110 วัดพระญาติการาม เมืองพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยธุยา 

0111 พรพินิตรพิทยาคาร เมืองพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยธุยา 

0112 บานคลองตะเคียน หมู 2 เมืองพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยธุยา 

0113 อยุธยานุสรณ เมืองพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยธุยา 

0114 พระอินทรศึกษา เมืองพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยธุยา 

0115 บางซายวิทยา บางซาย พระนครศรีอยธุยา 

0116 วัดมฤคทายวนั บางซาย พระนครศรีอยธุยา 

0117 วัดใหมหนองคด (ราษฎรแตงต้ัง) บางซาย พระนครศรีอยธุยา 

0118 วัดกระแชง “จันทรไพโรจนวทิยา บางซาย  พระนครศรีอยุธยา 

0119 บางปะอิน (ราชานุเคราะห 1) บางปะอิน  พระนครศรีอยุธยา 

0120 วัดลาดชะโต ผักไห  พระนครศรีอยุธยา 

0121 บานโคกกระเทียม (ราษฎรดําริบํารุง) เมืองลพบุรี ลพบุรี 

0122 วัดหนองปลิง เมืองลพบุรี ลพบุรี 

0123 พระนารายณ เมืองลพบุรี ลพบุรี 

0124 วัดถนนแค เมืองลพบุรี ลพบุรี 

0125 อนุบาลลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี 

0126 อนุบาลจงัหวดัทหารบกลพบุรี เมืองลพบุรี ลพบุรี 

0127 อนุบาลลาํนารายณ ชัยบาดาล ลพบุรี 
0128 วัดโคกสลุง พัฒนานิคม ลพบุรี 
0129 บานทาเยี่ยม ลําสนธ ิ ลพบุรี 
0130 หนองรีวทิยา ลําสนธ ิ ลพบุรี 
0131 หนองมวงวทิยา หนองมวง ลพบุรี 
0132 ราชประชานุเคราะห 33 หนองมวง ลพบุรี 

0133 วัดพระพทุธฉาย  เมืองสระบุรี สระบุรี 

0134 อนุบาลศาลาแดง เมืองสระบุรี สระบุรี 

0135 วัดสุวรรณคีรี เมืองสระบุรี สระบุรี 
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รหัส ชื่อโรงเรียน อําเภอ จังหวัด 

0136 สระบุรีวิทยาคม เมืองสระบุรี สระบุรี 

0137 ปากเพรียววิทยาคม เมืองสระบุรี สระบุรี 

0138 บานปากขาวสาร (บริษัทขาวไทยจํากัด) เมืองสระบุรี สระบุรี 

0139 วัดหนองคณฑี (พลานุกูล) พระพทุธบาท สระบุรี 

0140 วัดศรีจอมทอง พระพทุธบาท สระบุรี 

0141 สุธีวิทยา พระพทุธบาท สระบุรี 

0142 เทพศิรินทร พแุค เฉลิมพระเกียรติ สระบุรี 

0143 หนองแซงวิทยา หนองแซง สระบุรี 

0144 เสาไห (วิมลวทิยานุกูล) เสาไห สระบุรี 

0145 วัดตึกราชา เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี 

0146 อนุบาลสงิหบรีุ เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี 

0147 สิงหพาหุ (ประสานมิตรอุปถัมภ) เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี 

0148 วัดพรหมสาคร เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี 

0149 สิงหบุรี เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี 

0150 วัดตึกราชา เมืองสิงหบุรี สิงหบุรี 

0151 อินทรบุรี อินทรบุรี สิงหบุรี 

0152 ชุมชนวัดดงยาง อินทรบุรี สิงหบุรี 

0153 อนุบาลอนิทรบุรี  (วัดโพธ์ิศรี) อินทรบุรี สิงหบุรี 

0154 บางระจนัวทิยา บางระจนั สิงหบุรี 

0155 วัดโบสถ อินทรบุรี สิงหบุรี 

0156 พรหมบุรีรัชดาภิเษก พรหมบุรี สิงหบุรี 

0157 อนุบาลกาญจนบุรี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 

0158 อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 

0159 บานพุเลียบ เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 

0160 วัดลาดหญา “ลาดหญาวทิยา” เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 

0161 บานหวยน้าํขาว เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 

0162 บานวังสารภี เมืองกาญจนบุรี กาญจนบุรี 
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รหัส ชื่อโรงเรียน อําเภอ จังหวัด 

0163 อนุบาลสงัขละบุรี (บานวงักะ) สังขละบุรี กาญจนบุรี 

0164 บานเสาหงษ ทองผาภูม ิ กาญจนบุรี 
0165 ทามวงราษฎรบํารุง ทามวง กาญจนบุรี 

0166 ไทรโยคมณีกาญจนวิทยา ไทรโยค กาญจนบุรี 

0167 อนุบาลไทรโยค ไทรโยค กาญจนบุรี 

0168 พุทธวิมุติวิทยา ไทรโยค กาญจนบุรี 

0169 บานรางมะเด่ือ เมืองนครปฐม นครปฐม 

0170 อนุบาลนครปฐม เมืองนครปฐม นครปฐม 

0171 วัดทัพหลวง เมืองนครปฐม นครปฐม 

0172 สระกะเทยีมวทิยาคม เมืองนครปฐม นครปฐม 

0173 วัดหวยจรเขวทิยาคม เมืองนครปฐม นครปฐม 

0174 วัดกลางบางแกว นครชัยศรี นครปฐม 

0175 วัดหวยตะโก นครชัยศรี นครปฐม 

0176 งิ้วรายบุญมีรังสฤษด์ิ นครชัยศรี นครปฐม 

0177 พระตําหนักสวนกหุลาบ มหามงคล พุทธมณฑล นครปฐม 

0178 รัตนโกสินทรสมโภชบวรนิเวศศาล พุทธมณฑล นครปฐม 

0179 วัดวังน้ําขาว สามพราน นครปฐม 

0180 บานหลวงวทิยา ดอนตูม นครปฐม 

0181 วัดดอนไกเต้ีย เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 

0182 วัดสิงห (ขจิตพุทธสรศึกษา) เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 

0183 บางจานวิทยา เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 

0184 วัดจันทราวาส (ศุขประสารราษฎร) เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 

0185 ดอนยางวทิยา เมืองเพชรบุรี เพชรบุรี 

0186 บานเขายอย เขายอย เพชรบุรี 

0187 บานหนองชุมแสง (พัชรศาสนราษฎรนุเคราะห) ทายาง เพชรบุรี 

0188 บานทายาง (ประชาสวรรค) ทายาง เพชรบุรี 

0189 ทายางวทิยา ทายาง เพชรบุรี 
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รหัส ชื่อโรงเรียน อําเภอ จังหวัด 

0190 บานลาดวทิยา ทายาง เพชรบุรี 

0191 แกงกระจานวทิยา ทายาง เพชรบุรี 

0192 วัดโตนดหลวง (สุขประสิทธิ์วทิยา) ชะอํา เพชรบุรี 

0193 วัดเทพนมิิตร เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 

0194 บานบางแกว เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 

0195 วัดดอนทอง เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 

0196 ดัดดรุณี เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 

0197 เบญจมราชรังสฤษฎ์ิ3 ชนะสงสารวทิยา เมืองฉะเชิงเทรา ฉะเชิงเทรา 

0198 สุเหราแคราย บางน้ําเปร้ียว ฉะเชิงเทรา 

0199 วัดทาเกวียน พนมสารคาม   ฉะเชิงเทรา 

0200 พนมสารคาม  (พนมอดุลวทิยา) พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา 

0201 บานหนองยาง สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 

0202 บานทาเลียบ สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 

0203 บานทาทองดํา สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 

0204 สนามชัยเขต สนามชัยเขต ฉะเชิงเทรา 

0205 อนุบาลวัดพิชยัสงคราม เมืองสมทุรปราการ สมุทรปราการ 

0206 วัดบางนางเกรง เมืองสมทุรปราการ สมุทรปราการ 

0207 คลองสําโรง เมืองสมทุรปราการ สมุทรปราการ 

0208 สมุทรปราการ เมืองสมทุรปราการ สมุทรปราการ 

0209 หาดอมราอักษรลักษณวทิยา เมืองสมทุรปราการ สมุทรปราการ 

0210 วัดสุขกร เมืองสมทุรปราการ สมุทรปราการ 

0211 วัดใหญ พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 

0212 อนุบาลพระสมุทรเจดีย พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 

0213 ชุมชนวัดสาขลา พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 

0214 มัธยมวัดใหมสมุทรกิจวิทยาคม พระสมุทรเจดีย สมุทรปราการ 

0215 วัดทรงธรรม พระประแดง สมุทรปราการ 

0216 ราชประชาสมาสัยฝายมัธยมฯ พระประแดง สมุทรปราการ 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

                                                                                                                                                 380 

รหัส ชื่อโรงเรียน อําเภอ จังหวัด 

0217 อนุบาลวัดอุทยานนท ี เมืองชลบุรี ชลบุรี 

0218 อนุบาลวัดชองลม เมืองชลบุรี ชลบุรี 

0219 อนุบาลวัดอูตะเภา เมืองชลบุรี ชลบุรี 

0220 ชลกันยานุกูล เมืองชลบุรี ชลบุรี 

0221 ชลราษฎรอํารุง 2 เมืองชลบุรี ชลบุรี 

0222 หนองรีมงคลสุขสวัสด์ิ เมืองชลบุรี ชลบุรี 

0223 วัดเขาโพธิ์ทอง บางละมุง ชลบุรี 

0224 วัดบุญสัมพนัธ บางละมุง ชลบุรี 

0225 บางละมุง บางละมุง ชลบุรี 

0226 ผินแจมวิชาสอน บางละมุง ชลบุรี 

0227 บานหวยกุม ศรีราชา ชลบุรี 

0228 วัดรังษีสุทธาวาส ศรีราชา ชลบุรี 

0229 อนุบาลอรุณรังษ ี เมืองหนองคาย หนองคาย 

0230 บานเมืองบาง เมืองหนองคาย หนองคาย 

0231 อนุบาลหนองคาย เมืองหนองคาย หนองคาย 

0232 ราชประชานุเคราะห 14 เมืองหนองคาย หนองคาย 

0233 ปทุมเทพวิทยาคาร เมืองหนองคาย หนองคาย 

0234 หนองคายวิทยาคาร เมืองหนองคาย หนองคาย 

0235 บานหนองตะไกโนนมันปลา โพนพิสัย หนองคาย 

0236 อนุบาลจุมพลโพนพิสัย โพนพิสัย หนองคาย 

0237 บานโพธิ ์ โพนพิสัย หนองคาย 

0238 ชุมพลโพนพิสัย โพนพิสัย หนองคาย 

0239 นาหนงัพฒันศึกษา โพนพิสัย หนองคาย 

0240 ปากคาดพิทยาคม ปากคาด หนองคาย 

0241 เลยอนุกูลวทิยา เมืองเลย เลย 

0242 บานกางปลา เมืองเลย เลย 

0243 บานสะอาดลายเหนือ เมืองเลย เลย 
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รหัส ชื่อโรงเรียน อําเภอ จังหวัด 

0244 บานหวยทราย เมืองเลย เลย 

0245 อนุบาลเลย เมืองเลย เลย 

0246 เมืองเลย เมืองเลย เลย 

0247 ชุมชนบานดานซาย ดานซาย เลย 

0248 บานโคกงาม ดานซาย เลย 

0249 บานน้ําเย็น ดานซาย เลย 

0250 บานหวยมุน ดานซาย เลย 

0251 เชียงคาน เชียงคาน เลย 

0252 บานเหมืองแบง วังสะพุง เลย 

0253 บานคํากล้ิง เมืองอุดรธาน ี อุดรธาน ี

0254 บานหนองใส เมืองอุดรธาน ี อุดรธาน ี

0255 อนุบาลอุดรธาน ี เมืองอุดรธาน ี อุดรธาน ี

0256 สตรีราชินูทิศ เมืองอุดรธาน ี อุดรธาน ี

0257 นิคมสงเคราะหวทิยา เมืองอุดรธาน ี อุดรธาน ี

0258 สามพราววิทยา เมืองอุดรธาน ี อุดรธาน ี

0259 ชุมชนน้ําฆอง (กุมภวาปวิทยา) กุมภวาป อุดรธาน ี

0260 บานดงเมือง (ดงเมืองวิทยา)  กุมภวาป อุดรธาน ี

0261 หวยเก้ิงพทิยาคาร กุมภวาป อุดรธาน ี

0262 อนุบาลศรีธาตุ ศรีธาตุ อุดรธาน ี

0263 บานหนองกุง ศรีธาตุ อุดรธาน ี

0264 อนุบาลวังสามหมอ วังสามหมอ อุดรธาน ี

0265 อนุบาลนครพนม เมืองนครพนม นครพนม 

0266 บานนาราชควาย เมืองนครพนม นครพนม 

0267 ชุมชนนามนวทิยาคาร เมืองนครพนม นครพนม 

0268 บานคําสวาง เมืองนครพนม นครพนม 

0269 ปยะมหาราชาลัย เมืองนครพนม นครพนม 

0270 คําเตยอุปถัมภ เมืองนครพนม นครพนม 
 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

                                                                                                                                                 382 

รหัส ชื่อโรงเรียน อําเภอ จังหวัด 

0271 บานทาอุเทน ทาอุเทน นครพนม 

0272 บานหนองเทา ทาอุเทน นครพนม 

0273 อุเทนพัฒนา ทาอุเทน นครพนม 

0274 ชุมชนประสานมิตร นาหวา นครพนม 

0275 ราษฎรสามัคคี นาหวา นครพนม 

0276 นาหวาพทิยาคม นาหวา นครพนม 

0277 บานทุม เมืองขอนแกน ขอนแกน 

0278 บานหนองแสงโคกนอย เมืองขอนแกน ขอนแกน 

0279 บานสะอาด เมืองขอนแกน ขอนแกน 

0280 อนุบาลขอนแกน เมืองขอนแกน ขอนแกน 

0281 กัลยาณวัตร เมืองขอนแกน ขอนแกน 

0282 ทาพระวทิยายน เมืองขอนแกน ขอนแกน 

0283 บานโจดหนองแกหนองสิม พล ขอนแกน 

0284 บานลอมคอม พล ขอนแกน 

0285 บานหนองบัวทวิคามบํารุง พล ขอนแกน 

0286 พล พล ขอนแกน 

0287 เมืองพลพทิยาคม พล ขอนแกน 

0288 แวงใหญวิทยาคม แวงใหญ ขอนแกน 

0289 เสนศิริอนุสรณ เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 

0290 บานโคกสะอาดวิทยาคาร เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 

0291 อนุบาลบุรีรัมย เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 

0292 ชุมชนบานหัววัว  (ราษฎรอุทิศ) เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 

0293 บุรีรัมยพิทยาคม เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 

0294 ภัทรบพิตร เมืองบุรีรัมย บุรีรัมย 

0295 นิคมสรางตนเอง  1 บานกรวด บุรีรัมย 

0296 อนุบาลบานกรวด บานกรวด บุรีรัมย 

0297 ชุมชนบานโนนเจริญ บานกรวด บุรีรัมย 
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รหัส ชื่อโรงเรียน อําเภอ จังหวัด 

   0298 วัดหนองตะครอง กระสัง บุรีรัมย 

0299 กระสังพทิยาคม กระสัง  บุรีรัมย 

300 บานบุวิทยาสรรค ประโคนชัย บุรีรัมย 

301 เมืองสุรินทร เมืองสุรินทร สุรินทร 

302 บานโคกมะเมยีน  (ธรรมสุชาติอุทิศ) เมืองสุรินทร สุรินทร 

303 บานคอโค เมืองสุรินทร สุรินทร 

304 บานโสน(พทิยศึกษา) เมืองสุรินทร สุรินทร 
305 สิรินธร เมืองสุรินทร สุรินทร 

306 รามวทิยา รัชมังคลาภิเษก เมืองสุรินทร สุรินทร 

307 บานระหาร ชุมพลบุรี สุรินทร 

308 เมืองบัววทิยา ชุมพลบุรี สุรินทร 

309 บานยะวกึ (ผจงราษฎรวทิยาคาร) ชุมพลบุรี สุรินทร 

310 บานลุงปุง ทาตูม สุรินทร 

311 ทาตูมประชาเสริมวิทย ทาตูม สุรินทร 

312 รัตนบุรี รัตนบุรี สุรินทร 

313 อนุบาลศรีสะเกษ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 

314 บานกานเหลือง เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 

315 บานตะคอบ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 

316 ศรีสะเกษวทิยาลัย เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 

317 สตรีสิริเกศ เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 

318 ไกรภักดีวิทยาคม เมืองศรีสะเกษ ศรีสะเกษ 

319 ปรางคกู ปรางคกู ศรีสะเกษ 
320 บานกันจาน ขุขันธ ศรีสะเกษ 

321 นิคม  4  (กรมประชาสงเคราะห) ขุขันธ ศรีสะเกษ 

322 นิคม  3  (กรมประชาสงเคราะห) ขุขันธ ศรีสะเกษ 

323 ขุขันธ ขุขันธ ศรีสะเกษ 

324 ศรีตระกูลวิทยา ขุขันธ ศรีสะเกษ 
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รหัส ชื่อโรงเรียน อําเภอ จังหวัด 

325 ระนองพัฒนามิตรภาพที ่60 เมืองระนอง ระนอง 

326 อนุบาลระนอง เมืองระนอง ระนอง 

327 บานเกาะชาง เมืองระนอง ระนอง 

328 พิชัยรัตนาคาร เมืองระนอง ระนอง 

329 สตรีระนอง เมืองระนอง ระนอง 

330 ราชประชานุเคราะห เมืองระนอง ระนอง 

331 นิคมสงเคราะห กระบุรี ระนอง 

332 กระบุรี กระบุรี ระนอง 

333 บานสองแพรก กระบุรี ระนอง 

334 กระบุรีวิทยา กระบุรี ระนอง 

335 บานดาน กระบุรี ระนอง 

336 บานเขาฝาชี กระบุรี ระนอง 

337 จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

338 วัดบานตาล เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

339 บานคลองดิน เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

340 อนุบาลนครศรีธรรมราช “ณ นครอุทิศ” เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

341 เบญจมราชูทศิ เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

342 เมืองนครศรีธรรมราช เมืองนครศรีธรรมราช นครศรีธรรมราช 

343 บานชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 

344 วัดจิกพนม ชะอวด นครศรีธรรมราช 

345 บานขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช 

346 ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช 

347 เสาธงวทิยา รอนพิบูลย นครศรีธรรมราช 

348 ชุมชนวัดเกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช 

349 อนุบาลพังงา เมืองพงังา พังงา 
350 บานเขาเฒา เมืองพงังา พังงา 
351 บานตากแดด เมืองพงังา พังงา 
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รหัส ชื่อโรงเรียน อําเภอ จังหวัด 

352 บานทุงเจดีย เมืองพงังา พังงา 
352 บานกลาง เมืองพงังา พังงา 
354 ดีบุกพังงาวิทยาคม เมืองพงังา พังงา 

355 บานคุรอด  คุระบุรี พังงา 
356 วัดนิโครธาราม ทับปุด พังงา 

357 บานแหลมหนิ ตะกั่วทุง พังงา 

358 ราชประชานุเคราะห 35 ตะกั่วปา พังงา 

359 บานลําแกน ทายเหมือง พังงา 

360 ทายเหมืองวทิยา ทายเหมือง พังงา 

361 นราธิวาส เมือง   นราธิวาส 

362 นราสิทลัย เมือง   นราธิวาส 

363 เฉลิมพระเกียรติ เมือง   นราธิวาส 

364 อนุบาลนราธวิาส เมือง   นราธิวาส 

365 บานมานังกาหย ี เมือง   นราธิวาส 

366 วัดลําพ ู เมือง   นราธิวาส 

367 วัดชลธาราสิงเห ตากใบ   นราธิวาส 

368 บานศาลาใหม ตากใบ   นราธิวาส 

369 บานคลองกัน ตากใบ   นราธิวาส 

370 ตากใบ ตากใบ นราธิวาส 

371 บานรมเกลา ยี่งอ   นราธิวาส 

372 ตันหยง ระแงะ   นราธิวาส 

373 บานบุเกะคละ เมืองยะลา ยะลา 
374 บานตาสา เมืองยะลา ยะลา 
375 อนุบาลยะลา เมืองยะลา ยะลา 
376 บานทาสาป เมืองยะลา ยะลา 
377 คณะราษฎรบํารุง  จังหวัดยะลา เมืองยะลา ยะลา 
378 คณะราษฎรบํารุง 2 เมืองยะลา ยะลา 
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รหัส ชื่อโรงเรียน อําเภอ จังหวัด 

379 บานกอตอตือระ รามัน ยะลา 

380 บานคูวอ รามัน ยะลา 

381 บานรามัน รามัน ยะลา 

382 เบตง (วีระราษฎรประสาน) เบตง ยะลา 

383 บานโกตาบารู รามัน ยะลา 

384 บานสะเอะ กรงปนงั ยะลา 

385 วัดเกาะถํ้า เมืองสงขลา สงขลา 

386 บานบออิฐ เมืองสงขลา สงขลา 

387 อนุบาลสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 

388 มหาวชิราวุธ  จังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 

389 วรนารีเฉลิม  จังหวัดสงขลา เมืองสงขลา สงขลา 

390 เกาะแตวพทิยาสรรค เมืองสงขลา สงขลา 

391 วัดเทพชุมนุม หาดใหญ สงขลา 

392 วัดไทรใหญ รัตภูมิ สงขลา 

393 บานเขาพระ รัตภูมิ สงขลา 

394 ควนเนียงวทิยา ควนเนียง สงขลา 

395 หาดใหญวิทยาลัย 2 หาดใหญ สงขลา 

396 หาดใหญเจริญราษฎรพิทยา หาดใหญ สงขลา 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

 

 

 

           
 

                      ภาคผนวก ฏ 
 

                          ตัวอยางบทสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ผูทรงคุณวุฒิ (ผูบริหารระดับสูง ศธ.) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อนุญาตใหนําบันทึกการสัมภาษณ 

ไปเรียบเรียงในวิทยานิพนธ ได  
 

ลงนาม.......................... 

      (ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน) 
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา 
การปฏิรูปการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542  โดยกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถ

พัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ  ทั้งนี้มุงหวังใหนักเรียนมีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรมและ

วัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอื่นได   ปจจุบันมีการใหความสําคัญในการมีสวนรวมของประชาชนในรูปของคณะกรรมการ

สถานศึกษาการกระจายอํานาจเปนปรากฏการณที่มีความสําคัญ ทุกภาคสวนเขามาเกี่ยวของและตองตรวจสอบไดซึ่งเปนแนวขนานควบคูกัน

เพื่อใหเกิดการจัดการศึกษาที่ยืดหยุนหลากหลายโดยสามารถตอบสนองความตองการของแตละพื้นที่ไดมากขึ้น นี่คือความเชื่อ หากเรามาดูใน

เรื่องของความแตกตางทั้งทางดานภูมิศาสตรและขนาดโรงเรียน เราแบงเปนเขตพื้นที่การศึกษาตาง ๆใหมีอํานาจแบบเบ็ดเสร็จสามารถจัดการ

บริหารตามความเหมาะสมได  หากเรามองวามีโรงเรียนที่มีขนาดแตกตางกันมาก   เราก็ควรบริหารเปนแบบเครือขายควรใหโรงเรียนไดชวยเหลือ

ซึ่งกันและกัน   เมื่อสิ่งนี้เปนแนวคิดแลวลองกลับมามองที่โรงเรียนขนาดใหญจะมาชวยอะไรกับโรงเรียนขนาดเล็กไดอยางไรบาง การแบงปน สื่อ 

บุคลากร ซึ่งตอแตนี้ปญหาการขาดแคลนครูยังคงมีตอไปและมีแนวโนมที่มากขึ้นเรื่อย ๆ เพราะเราไมสามารถใชอัตราครูเกษียณอายุได   

โรงเรียนขนาดใหญจะชวยโรงเรียนที่ขาดแคลนครูไดอยางไรบาง  แตวิธีการคิดนี้ควรตองทําใหครบวงจร คิดไปก็ทําไมได เปนหนาที่ของ สพฐ. 

ตองเจรจาผลักดันไมวากับ กพร. สํานักงบประมาณ ตองทําใหเห็นวาควรจัดสรรงบประมาณมาใชกับการหมุนเวียนครูซึ่งถูกกวาการจางอัตรา

ใหมเพิ่มเติมมากมายนัก  โครงสรางการจัดการในอนาคตควร กําหนดใหเขตพื้นที่ใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดในการจัดการ  โดยเนนการ

จัดการบริหารเปนเครือขายเปนกลุมโรงเรียน โดยอาจฟนคืนนโยบายเขตพื้นที่ขึ้นมาใหมแตอาจปรับรูปแบบกลุมโดยใชภูมิศาสตรหรือ

ความสามารถเปนพี่เลี้ยงเพราะยุคนี้เปนยุค cyber ไมจําเปนตองตั้งอยูติดกัน ควรเนนเรื่องของคณะกรรมการสถานศึกษาชัดเจนในเรื่องของ

บทบาทการปฏิบัติงานใหมากขึ้น  โรงเรียนขนาดเล็กจําเปนตองคงมีอยูเพราะสภาพทางภูมิศาสตร หมูบานและประชากรอยูอยางกระจัดกระจาย  

และมีปญหาเรื่องการบริหารจัดการเรื่องประสิทธิภาพ โรงเรียนหนึ่งๆ ควรมีครูครบชั้นครู 6 ผูบรหิาร 1 เปน 7 แตเราไมสามารถจัดใหได  สพฐ. จะ

เรงดูแลเรื่องนวัตกรรม รูปแบบการสอนแบบคละชั้นไดผลจริงในลักษณะตองใชสื่อเขามาชวยและอบรมครู   นั่นก็คือการใชโครงสรางบวกกับการ

บริหารจัดการดานเทคโนโลยีเขามาชวย  สวนโรงเรียนนิติบุคคลเปนไปแลวตามกฎหมาย เรื่องสงเสริมโรงเรียนนิติบุคคลเปนตัวชี้วัดหนึ่งของ 

กพร.ในป 2549นี้ คงตองดูแลกันตอไป แตไมใชเปนนิติบุคคลแบบลักษณะของสถานประกอบการ ตองระวังในเรื่องของการทํานิติกรรมสัญญา 

ผูบริหารเกิดไปทํานิติกรรมสัญญาจะทําใหยุงยากติดตามมา  เรื่องการกระจายอํานาจใหทองถิ่นหาก สพฐ กระจายอํานาจไปทองถิ่นสถานภาพ

ความเปนนิติบุคคลก็หายไป   แตทองถิ่นใหคํามั่นสัญญาวาหากโอนไปทองถิ่นยังคงใหอิสระกับโรงเรียนในการบริหารมากที่สุด  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ผูทรงคุณวุฒิ (ผูบริหารระดับสูง ศธ.) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา 
ดร.ชินภัทธ  ภูมิรัตน 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคล โรงเรียนนิติบุคคลเปนไปแลวตามกฎหมาย เรื่องสงเสริมโรงเรียนนิติบุคคลเปนตัวชี้วัดหนึ่ง

ของ กพร.ในป 2549นี้ คงตองดูแลกันตอไป แตไมใชเปนนิติบุคคลแบบลักษณะของสถานประกอบการ ตองระวังในเรื่องของการทํานิติกรรม

สัญญา ผูบริหารเกิดไปทํานิติกรรมสัญญาจะทําใหยุงยากติดตามมา   

 

หลักนิติธรรม  สถานศึกษามีการกระจายอํานาจการตัดสินใจโดยมุงเนนสิทธิและประโยชนสูงสุดของผูเรียน  

 

หลักคุณธรรม  ใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมมากที่สุดโดยเนนการบริหารจัดการในรูปคณะกรรมการ โดยโรงเรียนดําเนินการอยางโปรงใส 

ทํางานดวยความรับผิดชอบ จัดใหมีการตรวจสอบประเมินคุณภาพเปนระยะ ทั้งประกันคุณภาพภายในและภายนอกโดยองคกรอิสระ 

 

หลักความโปรงใส  สถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการที่โปรงใสสามารถตรวจสอบได มีการรายงานประจําทุกป   ผูบริหารและคณะครูมี

ความซื่อสัตยสุจริต โดยสนับสนุนใหคณะครูทุกคนมีสวนรวมในการตรวจสอบระบบงบประมาณทุกป 

 

หลักการแบบมีสวนรวม  สถานศึกษาเนนการกระจายอํานาจการตัดสินใจเพื่อใหทุกฝายมีสวนรวมในการบริหารอยางมีประสิทธิภาพ 

และมีวัฒนธรรมการทํางานเปนทีม โดยสนับสนุนใหครูทุกคนมีสวนรวมในการตรวจสอบ ติดตามผลการดําเนินการตามแผนงาน เพื่อเผยแพร

และนํามาปรับปรุงแผนในปตอไป 

 

หลักความรับผิดชอบ  สถานศึกษาใชทรัพยากรอยางประหยัดและคุมคา ตระหนักในสิทธิและหนาที่ความรับผิดชอบตอการจัดการศึกษาใหมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ผูทรงคุณวุฒิ (ผูบริหารระดับสูง ศธ.) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา 
ดร.ชินภัทธ  ภูมิรัตน 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบกระจายอํานาจ  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

ปจจุบันมีการใหความสําคัญในการมีสวนรวมของประชาชนในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาการกระจายอํานาจเปนปรากฏการณที่มี

ความสําคัญ ทุกภาคสวนเขามาเกี่ยวของและตองตรวจสอบไดซึ่งเปนแนวขนานควบคูกันเพื่อใหเกิดการจัดการศึกษาที่ยืดหยุนหลากหลายโดย

สามารถตอบสนองความตองการของแตละพื้นที่ไดมากขึ้น 

 

งานวิชาการ  มุงใหความสําคัญในการจัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญโดยกําหนดใหสอดคลองตอความตองการของชุมชน พรอมกับมุง

สงเสริมใหชุมชนมีสวนรวมการการจัดแหลงเรียนรูโดยการรวมมือเปนเครือขายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและพัฒนาการศึกษา 

 

งานบริหารบุคคล  ยึดหลักการบริหารเพื่อใหเกิดการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง          โดยใหอิสระกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา

โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ในการบริหารงานบุคคล 

 

งานงบประมาณ  ใชหลักการงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (PBB)  โดยยึดหลักความเทาเทียมเสมอภาคทางโอกาสการศึกษาของผูเรียนโดย

การใหอิสระ รับผิดชอบโปรงใส ตรวจสอบได โดยการกระจายอํานาจการจัดสรรงบประมาณใหกับเขตพื้นที่และสถานศึกษาโดยตรงเพื่อความ

คลองตัว 

 

งานบริหารทั่วไป   ยึดหลักความเปนอิสระของสถานศึกษาในการบริหารจัดการมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยใชระบบเทคโนโลยีเครือขายในการ

สื่อสารอันทันสมัย เชน GFMIS OBECSMIS SMS   

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ผูทรงคุณวุฒิ (ผูบริหารระดับสูง ศธ.) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา 
ดร.ชินภัทธ  ภูมิรัตน 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาเปนฐาน  เปนนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาที่ใหโรงเรียนเปนอิสระภายใตเงื่อนไขการตรวจสอบกํากับ

ดูแลโดยใหชุมชนมีสวนรวมในฐานะคณะกรรมการฝายตางๆ เปนการคืนอํานาจใหกับประชาชนอยางแทจริง 

 

หลักการกระจายอํานาจ  ใน ปจจุบันมีการใหความสําคัญในการมีสวนรวมของประชาชนในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาการกระจาย

อํานาจเปนปรากฏการณที่มีความสําคัญ ทุกภาคสวนเขามาเกี่ยวของและตองตรวจสอบไดซึ่งเปนแนวขนานควบคูกันเพื่อใหเกิดการจัด

การศึกษาที่ยืดหยุนหลากหลายโดยสามารถตอบสนองความตองการของแตละพื้นที่ไดมากขึ้น 

 

หลักการมีสวนรวม  เปนการเปดโอกาสใหชุมชน เขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการจนเกิดความรูสึกเปนเจาของ  และเพื่อเปนการสราง

ภาวะผูนําใหมๆ ใหเกิดขึ้นในชุมชน โดยการเปดโอกาสใหสมาชิกในฐานะ ผูมีสวนไดรับประโยชน จากการจัดการศึกษาแสดงความคิดเห็นเพื่อ

การปรับปรุงการศึกษา 

 

หลักการคืนอํานาจสูประชาชน  โรงเรียนมีธรรมนูญ เปนแนวทางการปฏิบัติซึ่งเปนเสมือนขอตกลงเพื่อทํางานรวมกันระหวางโรงเรียนและ

ชุมชนซึ่งเปนการกระจายอํานาจการบริหารจัดการไปยังโรงเรียน โดยการมอบอํานาจใหกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

หลักการบริหารตนเอง  เปนรูปแบบการบริหารที่เปดโอกาสใหจัดการศึกษาเปนไปตามความตองการของนักเรียน ผูปกครอง ชุมชน สงผลให

เกิดการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงอํานาจการตัดสินใจจากสวนกลางไปยังโรงเรียนเพื่อสรางระบบการบริหารตนเอง และความรับผิดชอบตอ ผลผลิต/

ผลลัพธ 
 
หลักการตรวจสอบถวงดุล  โรงเรียนเพิ่มอํานาจใหกับชุมชนในการตรวจสอบเพราะชุมชนเปนผูใกลชิดโรงเรียนมากที่สุดและเปนผูมีสวนไดรับ

ประโยชนในการจัดการศึกษา (stakeholder)  

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



ผูทรงคุณวุฒิ (ผูบริหารระดับสูง ศธ.) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในทศวรรษหนา 
ดร.ชินภัทธ  ภูมิรัตน 

รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

รูปแบบโครงสรางองคกรที่มีประสิทธิภาพ  โดยกระบวนการจัดการศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติเต็มศักยภาพ  

ทั้งนี้มุงหวังใหนักเรียนมีความสมบูรณทั้งรางกายและจิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรม ในการดํารงชีวิต สามารถอยู

รวมกับผูอื่นได   ปจจุบันมีการใหความสําคัญในการมีสวนรวมของประชาชนในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาการกระจายอํานาจเปน

ปรากฏการณที่มีความสําคัญ ทุกภาคสวนเขามาเกี่ยวของและตองตรวจสอบไดซึ่งเปนแนวขนานควบคูกันเพื่อใหเกิดการจัดการศึกษาที่ยืดหยุน

หลากหลายโดยสามารถตอบสนองความตองการของแตละพื้นที่ไดมากขึ้น 

 

การบริหารฝายปฏิบัติการ  โรงเรียนแตละโรงยังพบปญหาการขาดแคลนบุคลกรการใชโครงสรางบวกกับการบริหารจัดการดานเทคโนโลยีเขา

มาชวยทําใหการปฏิบัติการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น 
 
การบริหารฝายกลยุทธ  การบริหารฝายประสานงาน  เนนการจัดการบริหารเปนเครือขายเปนกลุมโรงเรียน โดยอาจฟนคืนนโยบายเขตพื้นที่

ขึ้นมาใหมแตอาจปรับรูปแบบกลุมโดยใชภูมิศาสตรหรือความสามารถเปนพี่เลี้ยงเพราะยุคนี้เปนยุค cyber ไมจําเปนตองตั้งอยูติดกัน 

 

การบริหารฝายวิชาการ  สพฐ.มีปญหาเรื่องการบริหารจัดการเรื่องประสิทธิภาพ โรงเรียนหนึ่งๆ ควรมีครูครบชั้นครู 6 ผูบริหาร 1 เปน 7 แตเไม

สามารถจัดใหได สพฐ. จะเรงดูแลเรื่องนวัตกรรม รูปแบบการสอนแบบคละชั้นซึ่งไดผลจริง ประเด็นที่ตองทําควบคูไปดวยคือการอบรมพัฒนาครู 

 

การบริหารฝายสนับสนุน  โรงเรียนควรบริหารเปนแบบเครือขายควรใหโรงเรียนไดชวยเหลือซึ่งกันและกัน   เมื่อสิ่งนี้เปนแนวคิดแลวลองมามอง

ที่โรงเรียนขนาดใหญจะมาชวยอะไรกับโรงเรียนขนาดเล็กบาง การแบงปน สื่อ บุคลากร ซึ่งตอแตนี้ปญหาการขาดแคลนครูยังคงมีตอไปและมี

แนวโนมที่มากขึ้นเรื่อยๆ เพราะเราไมสามารถใชอัตราครูเกษียณอายุได   โรงเรียนขนาดใหญจะชวยโรงเรียนที่ขาดแคลนครูไดอยางไรบาง  แต

วิธีการคิดนี้ควรตองทําใหครบวงจร คิดไปก็ทําไมได เปนหนาที่ของ สพฐ. ตองเจรจาผลักดันไมวากับ กพร. สํานักงบประมาณ ตองทําใหเห็นวา

ควรจัดสรรงบประมาณมาใชกับการหมุนเวียนครูซึ่งถูกกวาการจางอัตราใหมเพิ่มเติมมากมายนัก  เรื่องการจัดฝานสนับสนุนโดยเฉพาะเปน

หลักการที่ดี แตยังไมสามารถทําไดขณะนี้ 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฐ 
 

เครื่องมือที่ใชยืนยันความเหมาะสม 
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ประวัติผูวิจยั 
 

ชื่อ  นางสาวพรพรรณ  อินทรประเสริฐ 

ที่อยู  13 หมู 7 ถนนประชาช่ืน   ตําบลทาทราย  อําเภอเมือง จงัหวัดนนทบุรี 

ที่ทํางาน โรงเรียนวัดทางหลวงโพธ์ิทอง  ตําบลบางเขน  อําเภอเมอืง จงัหวัดนนทบุรี 

 
ประวัติการศกึษา 
พ.ศ. 2516 โรงเรียนราชวนิิต 

พ.ศ. 2520 โรงเรียนสตรีวทิยา 

พ.ศ.2526 ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.ม)  

                        วิชาเอกภาษาอังกฤษ  วชิาโทจิตวิทยา  มหาวิทยาลัยรามคําแหง 

พ.ศ.2537          ครุศาสตรมหาบัณฑิต (คม.) จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 

  ภาควิชาบริหารการศึกษา   

พ.ศ.2546          ศึกษาตอระดับดุษฎีบัณฑิต ภาควิชาการบริหารการศึกษา 

  บัณฑิตวทิยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

 
ประวัติการทํางาน 
พ.ศ.2531 อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนบานกันตรวจ อําเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 

พ.ศ.2532 อาจารย 1 ระดับ 3 โรงเรียนวัดเจามูล  กรุงเทพมหานคร 

พ.ศ.2537 อาจารย 1ระดับ 4 โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วทิยา อําเภอเมือง จงัหวัดนนทบุรี 

พ.ศ.2542  ครูใหญ ระดับ 5 โรงเรียนวัดจําปา อําเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 

พ.ศ.2545  อาจารยใหญ ระดับ 6 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิท์อง อําเภอเมือง จงัหวัดนนทบุรี 

พ.ศ.2547 ผูอํานวยการ ระดับ 8 โรงเรียนวัดทางหลวงโพธิท์อง อําเภอเมือง จงัหวัดนนทบุรี 

พ.ศ.2548 ผูอํานวยการชาํนาญการพิเศษ โรงเรียนวดัทางหลวงโพธ์ิทอง  เขตพื้นที่การศึกษาเขต 1 

นนทบุรี  ถึงปจจุบัน 
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