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The purposes of this research were to determine; 1) the obstacles, 2) the approaches to 

solving obstacle problems, and 3) the confirmed results that the approaches used in solving 

obstacle problems of the juristic–school administration under the Office of the Basic Education 

Commission. The populations of the study were 58 schools where the samples drown comprised 

52 juristic–school under the Office of the Basic Education Commission, covering 312 people 

providing information. The instruments used for data collections were; 1) semi-structure interview 

forms, 2) opinionnaires, and 3) checklist forms. The statistical used in this study consisted of 

frequency, percentage, mean, standard deviation and exploratory factor analysis  

The result showed that;  

1) the obstacles of the juristic–school administration under the Office of Basic Education 

Commission included 6 components as follow; (1), management efficiencies, 2, policy 
implementation, 3, administrators’ qualities, 4, the development of human capacity, 5, budget and 

resource mobilization, and 6, academic administration.,  

2) the approaches to solving obstacle problems were multilayered approaches comprised: 

decentralizing the school management extensively and providing the training as administrators, 

teachers and education personnel for better understanding thoroughly on the school 

administration, sufficient budget allocating and well effective management on resources, using 

strategy to mobilize resources from all sectors directly to the students and appropriate to school 

context, and  

3) the results confirmed of the approaches used in solving obstacle problems were 

interrelated, theoretically appropriate, possible, useful and covered in harmony with the empirical 

data. 
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บทที่ 1 

บทนํา 

การศึกษามีความสําคัญในการพัฒนาประเทศ เพราะเปนพ้ืนฐานท่ีจะนําไปสูการพัฒนาคน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 กําหนดไวในมาตรา 6 วาการศึกษาตองเปนไปเพ่ือ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม มีจริยธรรมและ
วัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข การจัดการศึกษาในประเทศไทย 
มีหนวยงานที่จัดการศึกษาอยูหลายหนวยงานและหลายระดับ โรงเรียนเปนหนวยงานของรัฐมีหนาที่
ในการบริหารจัดการศึกษา ใหบริการการศึกษาแกประชาชน พัฒนาคนไทยทุกคนใหพรอมสําหรับ 
การเปล่ียนแปลงในสังคมโลก ตามมาตรา 9(2) มาตรา 41 มาตรา 42 ไดกําหนดทิศทางการจัด
การศึกษาของชาติไดมุงใหการจัดระบบการบริหารและการจัดการศึกษาของประเทศกระจายอํานาจ
ไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษา และองคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยเปดโอกาสใหประชาชน      
มีสวนรวมในการจัดการศึกษามาตรา 22 กําหนดไววา การจัดการศึกษาตองยึดหลักวา ผูเรียนทุกคน 
มีความสามารถเรียนรูและพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญมากที่สุด กระบวนการจัด 
การศึกษาตองสงเสริมใหผูเรียนสามารถพัฒนาตนเองตามธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ  นอกจากน้ี
มาตรา 29 กําหนดวาใหสถานศึกษา รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
สังคมอ่ืน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนเพ่ือพัฒนาชุมชน  
ใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียน
ประสบการณ พัฒนาระหวางชุมชน1 การบริหารจัดการศึกษา ผูบริหาร ครู ผูสอน บุคลากรทาง   
การศึกษาและผูเกี่ยวของจะตองเขาใจในอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการเพ่ือใหภารกิจของโรงเรียน
บรรลุตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาทุกฝายจะตองมีสวนรวมในการบริหารอยางจริงจัง  โดยมี
องคกรอิสระทั้งภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผูปกครองและชุมชนคอยตรวจสอบการปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา ซึ่งหมายถึง การตรวจสอบการทํางานของผูบริหารและครูผูสอนนั่นเอง 

                                                           
1

 กระทรวงศึกษาธิการ,  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพองคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2546), 9. 
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
การพัฒนาประเทศสูความสมดุลและย่ังยืนตองใหความสําคัญกับการเสริมสรางทุนของ

ประเทศท่ีมีอยูใหเขมแข็งและมีพลังเพียงพอในการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะ
การพัฒนาคนใหเขมแข็งพรอมรับการเปล่ียนแปลงโลกในยุคศตวรรษที่ 21 และการเสริมสรางปจจัย
แวดลอมที่เอ้ือตอการพัฒนาคุณภาพของคนท้ังในเชิงสถาบัน ระบบโครงสรางของสังคมใหเขมแข็ง 
สามารถเปนภูมิคุมกันการเปล่ียนแปลงตางๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต อยางไรก็ตาม สถานการณ           
การพัฒนาที่ผานมาสงผลกระทบตอคนและสังคมไทยหลายประการ ที่สําคัญคือ คนไทยไดรับ            
การพัฒนาศักยภาพเพ่ิมข้ึน แตยังมีปญหาคุณภาพการศึกษาโดยคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ลดลงจากรอยละ 39.0 ในป 2550 เปนรอยละ 34.9 ในป 2553 ซึ่งตํ่ากวาเปาหมายที่กําหนดไว      
รอยละ 55 อีกทั้งยังมีปญหาพฤติกรรมเส่ียงทางสุขภาพท่ีทําใหเกิดปญหาการตั้งครรภในวัยรุน                   
เพ่ิมสูงขึ้นอัตราการตั้งครรภของวัยรุนหญิงอายุ 15-19 ป เพ่ิมจาก 54.9 ตอประชากรหญิงอายุ                

15-19 ป พันคนในป 2548 เปน 56.2 ในป 2553 สวนกลุมวัยเด็กมีพัฒนาการดานความสามารถ             
ทางเชาวปญญา ความฉลาดทางอารมณคอนขางตํ่าโดยเด็กอายุ 0-5 ป ที่มีพัฒนาการสมวัยมีสัดสวน
ลดลงจากรอยละ 72 เหลือเพียงรอยละ 672 จากสถานการณการเปลี่ยนแปลงและปจจัยเสี่ยงที่คาดวา
จะเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาคน จําเปนตองสรางภูมิคุมกันใหคนไทยและสังคมไทย ในประเด็น
สําคัญ ไดแก คนไทยมีการเรียนรูตลอดชีวิตซ่ึงเปนการศึกษาที่ผสมผสานระหวางการศึกษาในระบบ
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยหรือการเรียนรูจากแหลงความรูอ่ืนๆ ตั้งแตเกิด              
จนตาย จึงเปนการพัฒนาคนอยางเต็มศักยภาพใหมีความรู  มีทักษะ มีประสบการณ เพ่ือดํารงชีวิต
และประกอบอาชีพในสังคมของขอมูลขาวสารและกระแสการเปล่ียนแปลงไดอยางเหมาะสมถูกตอง
ทุกชวงอายุชีวิต การท่ีสังคมไทยตองสัมพันธกับสังคมท่ีมีการแขงขันตามอิทธิพลของกระแสที่เปนเสรี  
โครงสรางเศรษฐกิจจะเปล่ียนจากการใชแรงงานไปเปนการใชความรูและเทคโนโลยีมากขึ้น ดังน้ัน      
คนจึงตองมีการเรียนรูอยางตอเนื่องทั้งในเร่ืองการศึกษา ทักษะการทํางานและการดําเนินชีวิตเพ่ือเปน
ภูมิคุมกันสําคัญในการดํารงชีวิตและปรับตัวใหทันกับการเปล่ียนแปลงของโลกในยุคศตวรรษท่ี 213 

ประเด็นการพัฒนาจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณภาพเปนกําลังสําคัญใน             
การพัฒนาประเทศใหมั่นคงและสามารถแขงขันในเวทีโลกไดตอเนื่องใหความสําคัญกับการพัฒนา            
สุขภาวะและศักยภาพ เกิดการเรียนรูตลอดชวงชีวิต พรอมเผชิญการเปล่ียนแปลง รูจักสิทธิหนาที่มี

                                                           
2 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี,

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ.2555–2559) (กรุงเทพมหานคร:               
สหมิตรพร้ินติ้งแอนดพับลิชชิ่งจํากัด, 2554), 29. 

3 เรื่องเดียวกัน, 43. 
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จิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคมและเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและภาคเอกชนให              
มีสวนรวมในการพัฒนาประเทศมากข้ึน มุงพัฒนาภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
ขับเคล่ือนใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนย่ิงขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา          
ใหความสําคัญกับการสรางกระบวนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม พัฒนาประเทศสู             
ความสมดุลในทุกมิติอยางบูรณาการ และเปนองครวม4 ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยใหไดมาตรฐานสากลและเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาและ            
การเรียนรูในรูปแบบที่หลากหลายโดยมีเปาหมายการพัฒนาคนไทยใหไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย
และจิตใจ มีความรู ความสามารถในการคิดวิเคราะห สังเคราะห มีนิสัยใฝเรียนรูตลอดชีวิต มีความคิด
สรางสรรค มีคุณธรรมจริยธรรม มีคานิยมความเปนไทย รูจักสิทธิหนาที่ของตนเองและของผูอ่ืน            
มีจิตสํานึกรับผิดชอบตอสังคม ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยใหไดมาตรฐานสากล ตอยอด
องคความรูสูนวัตกรรม ควบคูการเพ่ิมโอกาสการเขาถึงการศึกษาและการเรียนรูในรูปแบบท่ี
หลากหลายพัฒนาคุณภาพคนไทยใหมีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาประเทศในอนาคต 
พัฒนาเด็กวัยเรียนใหมีความรูทางวิชาการและสติ  ปญญาทางอารมณที่เขมแข็งสามารถศึกษาหา
ความรูและสรางองคความรูไดดวยตนเอง โดยการพัฒนาหลักสูตรและปรับกระบวนการเรียนการสอน
ที่เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนอยางรอบดานที่เชื่อมโยงกับภูมิสังคม เนนครูผูสอน ใหมีวุฒิตรงตามวิชา           
ที่สอน มีระบบกระบวนการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพสามารถดึงดูดคนเกงและดี  มีจิตวิญญาณ
ความเปนครู โดยใหการสนับสนุนและยกยองครูเพ่ือศิษยและหรือครูสอนดีเพ่ือเปนตนแบบรวมท้ังมี
ระบบจูงใจใหครูพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง ควบคูกับการปรับวิธีประเมินสมรรถนะที่สะทอน
ประสิทธิภาพในการจัดการเรียนการสอนและการพัฒนาคุณภาพผูเรียนเปนสําคัญ  สนับสนุน
กระบวนการเรียนรูสูวัฒนธรรมการเกื้อกูลเสริมสรางทักษะใหคนมีจิตสาธารณะดวยการเรียนรู
ตอเนื่องตลอดชีวิตและการตอยอดสูนวัตกรรมความรู การฝกฝนจนเกิดความคิดสรางสรรค การเปด  
ใจกวางพรอมรับทุกความคิดเห็น และการปลูกฝงจิตใจที่มีคุณธรรมควบคูกับการพัฒนาคน                 
ดวยการเรียนรูในศาสตรวิทยาการใหสามารถประกอบอาชีพไดอยางหลากหลาย  สอดคลองกับ
แนวโนมการจางงานในอนาคต รวมทั้งการพัฒนาตอยอดตามศักยภาพและความถนัด สงเสริม               
การเรียนรูตลอดชีวิต สรางโอกาสการเรียนรูอยางตอเนื่อง  ใหคนทุกกลุมสามารถเขาถึงแหลงเรียนรู
และองคความรูที่หลากหลาย ทั้งที่เปนวัฒนธรรม ภูมิปญญาและองคความรูใหมการสรางปจจัย
สนับสนุนใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิต สงเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคลองกับความตองการของ
ผูเรียน5

 

                                                           
4 เรื่องเดียวกัน, 7. 
5 เรื่องเดียวกัน, 38. 
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การปฏิรูปการศึกษามีความมุงหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณ เปนคนดีมีความสามารถและมีความสุข การดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและมี
ประสิทธิภาพจําเปนที่จะตองมีการกระจายอํานาจและทุกฝายมีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และเปนไปตามหลักการของพระราช 
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไขพ.ศ. 2545 ซึ่งใหมีการจัดระบบโครงสราง            
และกระบวนการจัดการศึกษาของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบายและมีความหลากหลายในทางปฏิบัติ           
เพ่ือพัฒนาเด็กไทยใหมีคุณภาพและไดรับโอกาสอยางท่ัวถึง แตในความเปนจริงท่ีโรงเรียนมีมากกวา 
40,000  โรงเรียนท่ีมีความพรอมทรัพยากรและศักยภาพแตกตางกันทั้งศักยภาพของโรงเรียนชุมชน
และผูเรียนที่หลากหลาย อีกทั้งประเทศไทยตองเผชิญกับการแขงขันในเวทีโลกอยางหลีกเลี่ยงไมได
รัฐบาลตองดูแลผูเรียนทุกกลุมตองสนับสนุน สงเสริมผูที่พรอมกวา กระทรวงศึกษาธิการใหความสนใจ
ตอการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Charter Schools และมอบใหทางสํานักงานเลขาธิการ              
สภาการศึกษา (สกศ.) ศึกษาวิจัย โดยมีเหตุผลท่ีตองการหาแนวทางตอบสนองความตองการดาน
การศึกษาเนนประสิทธิภาพ สามารถตรวจสอบไดท่ีสําคัญเปนการตอบสนองความตองการของกลุมคน
ที่ดอยโอกาสทางการศึกษาในชุมชนและสังคมนั้น ผลงานวิจัย จุดเดนของระบบชาเตอรสคูล คือจะ
เอ้ือตอการจัดการศึกษาท่ีเนนความเขมแข็งของการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ มีกติกา
รวมกันและบทลงโทษกําหนดไวชัดเจน โดยโรงเรียนที่จะเขารวมระบบน้ีตองมีความพรอมและมาจาก
ความสมัครใจ อยางไรก็ดีโครงการโรงเรียนในกํากับของรัฐนั้น หากเปนไปตามนโยบาย ซึ่งตองการ
พัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพและขีดความสามารถของโรงเรียนแกปญหาการบริหารจัดการของ
โรงเรียนใหมีความคลองตัวและเปนอิสระมากข้ึน ในลักษณะเปนองคกรที่อยูภายใตการกํากับดูแลของ
ภาครัฐ มีงบประมาณสนับสนุนบางสวนโดยกําหนดวา โรงเรียนท่ีสมัครใจเขาระบบนี้จะมีอิสระใน  
การบริหารจัดการทั้งเร่ืองเงินและบุคลากร แตขณะเดียวกันตองผานเกณฑประเมินที่หนวยงานรัฐ
กําหนดข้ึน หากไมผานก็ตองยุบโรงเรียนตามเง่ือนไข โดยมีระยะเวลาในการจัดการ 3 ปและจะมี           
การออกพระราชกฤษฎีกามารองรับสถานะของโรงเรียน หรืออาจจะเลือกใชวิธีจัดจางบุคคลภายนอก
ที่มีความรูความสามารถเขามาบริหารจัดการก็ได ซึ่งปจจุบันโรงเรียนที่มีลักษณะและเขาขายอยูใน
ระบบ Charter Schools มีเพียงโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ อําเภอศาลายา จังหวัดนครปฐมที่จัด      
การเรียนการสอนในลักษณะองคการอิสระมหาชน โครงการ “ชาเตอรสคูล” นับเปนการปฏิรูประบบ
การศึกษาไทยไดเปดโอกาสใหเอกชนประมูลโรงเรียนรัฐบาลเพ่ือใหมืออาชีพเขาบริหารจัดการแบบ
อิสระ ภายใตแนวคิดของชาเตอรสคูลมีหลากหลายรูปแบบ เชน ใหภาคเอกชนหรือโรงเรียนเอกชนที่
สนใจในโรงเรียนรัฐบาลเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการโดยการเปดประมูลหรือการเปด
สัมปทาน สําหรับนโยบายเอกชนเทคโอเวอร ซึ่งจากเรื่องดังกลาวมีความเปนไปได เนื่องจากที่พบ
ปญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัฐบางแหงไมดีเทาท่ีควร  หากใหเอกชนเขามาพัฒนาระบบ         
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การบริหารจะทําใหดีขึ้น เอกชนมีระบบบริหารที่ดีกวาทั้งความคลองตัว กระตือรือรน พรอมพัฒนา
ตามศักยภาพเพราะเอกชนมักจะตระหนักในเรื่องการแขงขัน ทําใหไมหยุดนิ่งรองรับการเปดเสรี            
ทุกดานที่จะเกิดข้ึนในอนาคต การเปดใหเอกชนเขามาประมูล  รับสัมปทานน้ันเปนอีกรูปแบบหน่ึง 
ของการพัฒนาในระบบการบริหารจัดการทางการศึกษาใหดีขึ้นและสอดรับกับสถานการณ ขณะนี้และ
เปนการใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากน้ียังเปนการแกปญหาเด็กที่
ไมมีโอกาสไดเขาเรียน เพราะอยูนอกพ้ืนที่บริการก็สามารถเขาเรียนตามความตั้งใจได เปาหมายแรก
เปดใหประมูลหรือสัมปทาน ซึ่งแนวคิดและการจัดการเรียนการสอนดังกลาว มีนักวิชาการสวนใหญ
ระบุวา เปนเรื่องท่ีเนนธุรกิจและตามยุคสมัยมากเกินไปจนไมพิจารณาถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น ซึ่ง        
ชาเตอรสคูลเปนการรับรูปแบบแนวคิดมาจากสหรัฐอเมริกา ที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะขึ้นในแตละ
มลรัฐ เกิดจากความต่ืนตัวของภาคเอกชนหรือผูปกครองที่ตองการ เขามามีสวนรวมและเห็นวา นาจะ
จัดการศึกษาเฉพาะขึ้นตอบสนองความตองการของคนในชุมชน  ขณะที่อีกแนวทางหนึ่งเปนรูปแบบ
ที่มาจากประเทศสิงคโปรเนนเชิงธุรกิจเปนหลัก เชน เปดใหมีการประมูลหรือเปดสัมปทานใหเอกชน
เขามาทําโดยหวังผลประโยชน กําไร มากกวาคุณภาพการศึกษา นอกจากน้ีตัวบงชี้ที่เห็นวารัฐนาจะ
เลือกแนวทางที่สองคือ การยกการบริหารจัดการท้ังหมดใหกับภาคเอกชนจัดการแทนหลังจากที่
ประสบความลมเหลวตอการจัดการศึกษาที่ผานมา ที่สําคัญหากเลือกโรงเรียนที่มีชื่อเสียงเพ่ือใหเขา
ระบบนี้  อีกทั้งสังคมและชุมชนขณะนี้ยังไมมีความพรอมรับการศึกษาในรูปแบบนี้เทาที่ควร  อยางไร         
ก็ตามในรูปแบบวิธีการที่เหมาะสมนั้น เห็นวานาจะมอบหมายใหเอกชนเขามาจัดการบริหารจัดการ            
ในบางสวนเพ่ือใหเกิดความรัดกุมและประหยัด ซ่ึงเปนแนวทางหนึ่งที่จะพัฒนาการศึกษาใหเปดกวาง           
อีกทั้งเปนการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางแทจริง ตอมากระทรวงศึกษาธิการดําเนินการ
เรื่อง “Mini Ministry” คือใหมีองคกรเล็กที่คลองตัวเพ่ือสรางระบบการทํางานแกโรงเรียนและ
นักเรียน ถือเปนนวัตกรรมใหมที่เปนอิสระทางความคิดหลุดพนจากระเบียบที่เปนอุปสรรคตางๆ และ
ขยายผลอยางเต็มรูปในโอกาสตอไป ซึ่งไดรับการสานตออยางเปนรูปธรรมดวยโครงการ สํานักพัฒนา
นวัตกรรม สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยในเบ้ืองตนจะพัฒนาโรงเรียน
รูปแบบใหม 5 ลักษณะ ไดแก โรงเรียนในกํากับของรัฐ โรงเรียนวิถีพุทธ แผนและยุทธศาสตรสําหรับ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนใช ICT เพ่ือพัฒนาการเรียนรูซึ่งโรงเรียน
รูปแบบใหมทั้ง 5 นี้ คือรูปแบบของความแตกตางหลากหลายท่ีกําลังเร่ิมตนและจะขยายออกไป           
ทั่วประเทศ สอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศชาติในดานตางๆ โดยมีจุดเนนที่ตางกัน 
เชน โรงเรียนในกํากับของรัฐ มีจุดเนนท่ีการบริหารจัดการแบบเอกชนที่คลองตัว  เปนตน โดยมี
เปาหมายพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเด็กและเยาวชนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ โดยเฉพาะผูที่มี
ความพรอมสงเสริม ใหสถานศึกษาที่มีความพรอมสามารถพัฒนาการศึกษาไดอยางกาวกระโดด       
(fast track) และเปนแรงผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนการศึกษาอยางรวดเร็วสงผลตอการพัฒนา
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ประเทศ จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการขับเคลื่อน จัดใหมีระบบการทํางานที่ยืดหยุน คลองตัว ทั้งดาน
งบประมาณ บุคลากรและวิชาการศึกษารวบรวมขอความรูที่เกี่ยวของท้ังในและตางประเทศเพ่ือ           
เปนแหลงในการศึกษา คนควาและพัฒนาการศึกษาเนนการทํางาน  ในลักษณะเครือขายผูมีสวนได
สวนเสีย (stakeholder) ทั้งภาครัฐ เอกชนและองคกรท่ีเกี่ยวของจัดระบบการติดตอสื่อสารและ
ประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งยุทธศาสตรการขับเคลื่อน แบงเปน 3 ระยะคือ ระยะที่ 1 
ทดลองนํารองในโรงเรียนท่ีสมัครใจและมีความพรอมเขารวมโครงการ ซึ่งสามารถวัดผลประเมินผลได
ตามเกณฑกําหนดไวระยะท่ี 2 พัฒนารูปแบบและสรางองคความรูเชิงวิจัยและพัฒนาจากการทดลอง
นํารองใหสามารถนําสูการปฏิบัติจริงในโรงเรียนที่จะขยายผลตอไปและระยะที่ 3 ทยอยขยายผลสู
โรงเรียนดําเนินการทดลองนํารองตามรูปแบบ สรางความรูความเขาใจในรูปแบบการจัดการศึกษา
รูปแบบตางๆ เพ่ือปรับกระบวนทัศน (paradigm) แกผูบริหารและผูปฏิบัติติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงจนไดผลเปนที่นาพอใจและสรุปผลการดําเนินงาน ตอมามีการประชุมปฏิบัติการเพ่ือ            
การระดมความคิดจัดทํากรอบแนวความคิดและแนวทางในการพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบันและอนาคตและสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ไดขอสรุปเบือ้งตนเกี่ยวกับโรงเรียนในกํากับของรัฐวาเปนรูปแบบโรงเรียนท่ีเนนความเปน
อิสระในการบริหารงาน 4 ดาน คือ ดานวิชาการ บุคคล การเงินและงบประมาณ และการบริหาร
ทั่วไป มีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน มีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจนโปรงใส ทั้งนี้ตอง               
เปดโอกาสใหผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบการบริหารโรงเรียน โดยจะดําเนินการ
ใน 2 รูปแบบ คือ Independent school ที่คัดเลือกจากโรงเรียนที่มีเกียรติประวัติดีเดน ผานเกณฑ 
ที่เขมงวดและเปดโอกาสใหมีอิสระในการบริหารจัดการเต็มที่ ทั้งเรื่องงบประมาณและบุคลากร แมแต
หลักสูตรสามารถพัฒนาขึ้นเอง โดยมีองคคณะบุคคลเปนองคกรในการบริการจัดการโรงเรียนประเภท
นี้ ยังไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ แตสามารถเก็บคาเลาเรียนไดรูปแบบหน่ึงคือ Autonomous school 

เปนโรงเรียนที่มีความยืดหยุนคลองตัวในการบริหารและสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาโรงเรียน  
แตยังตองใชหลักสูตรและแนวปฏิบัติทางวิชาการของหลักสูตรกลาง นอกจากนี้ยังสงเสริมใหโรงเรียน
พัฒนาจุดเดน โดยสามารถคัดเลือกที่จะรับเด็กที่มีความสามารถดานนั้นโดยตรง ซึ่งในปการศึกษา 
2546 จะมีการนํารองการดําเนินงานโรงเรียนในรูปแบบ Independent school ประมาณ 2-3 โรง
และรูปแบบ Autonomous school 12 โรง โดยจะตองมีการปรับเกณฑระเบียบและแนวปฏิบัติใน
ดานบุคลากรและการเงิน/การคลังเปนอิสระในการบริหารจัดการโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการกําลัง
เรงดําเนินการเพื่อใหโรงเรียนนํารองสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ6  

                                                           
6 จรวยพร  ธรณินทร, “สรุปผลการประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษารูปแบบใหม” (วันที่ 

6-27 กุมภาพันธ 2546 ณ หองประชุมโรงแรมแกรนดเดอรวิลล วังบูรพา กรุงเทพมหานคร). 
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อยางไรก็ตาม เมื่อพิจารณาตามแผนงานแลว  โครงการโรงเรียนในกํากับของรัฐตามที่วางไว
กระทรวงศึกษาธิการจะจัดโรงเรียนตนแบบในเบ้ืองตนในการทดลองนํารอง ในภาคเรียนแรก                   
ปการศึกษา 2546 มีโรงเรียนสมัครเขารวมโครงการทดลองนํารองเปนโรงเรียนมัธยมศึกษาจํานวน   
14 โรงและโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 5 โรง ปการศึกษา 2547-2550 ดําเนินการขยายผลปละ
ประมาณ 10% ของโรงเรียนที่มีความพรอมแตปรากฏวายังไมมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
ดังกลาว สาเหตุหนึ่งมาจากความไมแนนอนของนโยบายที่เปลี่ยนแปลงบอยๆ ตอมา รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการไดนําเร่ืองการจัดการเรียนโรงเรียนในกํากับของรัฐขึ้นมาเปดเปนประเด็นอีกครั้ง  
แตในลักษณะท่ียังขาดความชัดเจนวาจะดําเนินการในรูปแบบใด  อยางไรก็ตามก็มีขอเสนอเกี่ยวกับ
ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข ไดแก ปญหาดานบุคลากร ระบบการบริหารงานบุคลากร โดยทั่วไป
ขาดความคลองตัวและไมสอดคลองกับลักษณะและภารกิจของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ  ซึ่งมี         
แนวทางแกไข คือ ใหมีการคัดสรรผูบริหารสถานศึกษาในลักษณะพิเศษ ซึ่งอาจมาจากขาราชการ
ตําแหนงรองหรือผูชวยผูบริหารหรือสายปฏิบัติการสอนหรือบุคคลภายนอกที่เปนมืออาชีพ             
ใหผูบริหารสถานศึกษามีสวนสําคัญในการคัดสรรตําแหนง รองหรือผูชวยผูบริหารและกรณีตําแหนง
วางของสายปฏิบัติการสอนใหสถานศึกษาสามารถกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑการสรรหาบุคลากร              
เพ่ือเขาสูตําแหนงได นอกจากน้ียังมีปญหาดานการเงิน การคลัง คือการจัดซื้อจัดจางไมยืดหยุน              
ขาดความคลองตัว มีขั้นตอนที่กอใหเกิดความลาชาและอาจไมสามารถจัดการพัสดุตามตองการได  
และไมมีความคลองตัวในการระดมทรัพยากร จัดการสินทรัพยที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งมี   
แนวทางแกไข แกไขระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารสินทรัพย ใหมีความคลองตัวยืดหยุน
หรือยกรางระเบียบกฎหมายขึ้นใหมเปนการเฉพาะ อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับราชพัสดุ เปนตน7 

 ตอมาการผลักดันโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีความพรอม ยกฐานะใหเปนองคการมหาชนเพ่ือ         
ความคลองตัวในการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปจจัยที่จะทําใหคุณภาพการศึกษา           
ดีขึ้น คือ ความเขมแข็งของสถานศึกษา โดยตองไมเปนโรงเรียนท่ีเปนสวนราชการ แตจะอยูในรูปแบบ
องคการมหาชนเชนเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่เปนแบบอยางท่ีดีอยูแลว  โดยสามารถจัด
การศึกษาไดบรรลุความเปนเลิศเร็วขึ้น ในเบื้องตนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
ขอเสนอในการดําเนินงาน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ยกฐานะโรงเรียนเปนองคการมหาชนอยาง
สมบูรณ เชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณโดยใชโรงเรียนท่ีมีความพรอมอยูแลว และรูปแบบที่ 2     
การคัดเลือกโรงเรียนมัธยมศึกษาท่ีมีความพรอมอยูแลว โดยไมจําเปนตองใชงบสนับสนุนเพ่ิมขึ้น           

                                                           
7 คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ,  นวัตกรรมการจัดการศึกษา รูปแบบใหม 5 รูปแบบ, เขาถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 
2555, เขาถึงไดจาก http://www.benjama.ac.th/Articles/0014.htm 
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แตใหเงินงบประมาณรายหัวเทาเดิมเพียงแตเปดชองใหโรงเรียนไดบริหารจัดการและสามารถระดมทุน
ไดเองอยางอิสระเทาน้ัน หากดําเนินการตามรูปแบบท่ี 2 นั้น จะทําใหโรงเรียนมัธยมศึกษาหลายแหง       
ที่สามารถเขาสูกระบวนการยกฐานะเปนองคการมหาชนไดเปนจํานวนมาก  ไมมีการของบประมาณ
เพ่ิมเติม แตขอความอิสระในการระดมทุนเทานั้น ซึ่งผลการวิจัยที่ผานมาคะแนนทดสอบจากโครงการ
ประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme  for International Student Assessment : PISA) 
ชี้ใหเห็นวา โรงเรียนที่มีอิสระในการบริหารจัดการในการระดมทุนนั้น จะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนที่ดีกวาโรงเรียนที่ขาดอิสระในการระดมทุน อยางไรก็ตามระยะเร่ิมตนจะนํารองสําหรับ
โรงเรียนที่มีความพรอมเทานั้น  สําหรับโรงเรียนที่ยกฐานะเปนองคการมหาชนจะยังคงไดรับ             
การสนับสนุนจากรัฐบาลโดยโรงเรียนขนาดใหญที่มีความพรอมก็มีสิทธิไดรับการพิจารณา  ซึ่งตอง
พิจารณาจากปจจัยของคุณภาพการจัดการศึกษาในปจจุบัน ทั้งในแงผูบริหาร ครู  คณะกรรมการ
โรงเรียน และผลงานทั้งในอดีตและปจจุบัน จะตองนํามาประกอบการพิจารณา เพราะการกาวไปเปน
โรงเรียนองคการมหาชนจะตองพัฒนาไดอยางรวดเร็วเพ่ือเปนโรงเรียนชั้นนํา  แตอยางไรก็ตาม
โรงเรียนที่จะยกฐานะเปนองคการมหาชนไดนั้น ตองมีคุณสมบัติครบตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดไว อาทิ  เปนสถานศึกษาท่ีมีความเขมแข็ง ครูสมัครใจใหโรงเรียนบริหาร
จัดการตัวเอง โรงเรียนไมมีประวัติเสื่อมเสียเร่ืองระบบการบริหารจัดการการเงิน แตสิ่งที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนหวงหลังจากโรงเรียนมีฐานะเปนองคการมหาชนแลวเกรงวา
เด็กดอยโอกาสจะไมมีสิทธิเขาเรียน เนื่องจากทางโรงเรียนอาจจะเปดรับเฉพาะเด็กที่มีฐานะดีและ
เรียนดี เพ่ือใหโรงเรียนมีคุณภาพสูงขึ้น จึงตองมีการกําหนดเง่ือนไขการรับเด็กดอยโอกาสดวยโดย
อาจจะกําหนดสัดสวน 5-10% รวมทั้งทางโรงเรียนตองจัดหาทุนการศึกษาใหกับเด็กเหลานี้ดวย           
สวนงบประมาณสนับสนุนนั้นคงไดเทาเทียมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ แตคาใชจายอ่ืนๆ นั้นตอง
พิจารณาความเหมาะสมอีกครั้ง8 ตอมาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดเสนอแนวทาง
การกระจายอํานาจใหแกสถานศึกษาทั้งนี้เพ่ือความเปนอิสระและคลองตัวในการบริหารจัดการตอ
คณะทํางานศึกษาแนวทางการแยกการบริหารจัดการมัธยมศึกษาและประถมศึกษาเปน 2 รูปแบบคือ
การใหสถานศึกษาเปนองคการมหาชน และการใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลโดยสถานศึกษาองคการ
มหาชน โดยจะใหโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน 12 แหง ไดรับการกระจายอํานาจในรูปแบบ
ขององคการมหาชนแตยังมีขอกังวลเก่ียวกับสถานภาพของบุคลากรที่ตองเปลี่ยนสถานภาพจาก
ขาราชการเปนเจาหนาที่องคการมหาชนจึงตองสรางความชัดเจนและทําความเขาใจวาประโยชนที่เคย
ไดรับจะไมลดลงสวนรูปแบบสถานศึกษาเปนนิติบุคคลคือการจัดสรรงบประมาณตรงใหกับสถานศึกษา

                                                           
8“เดินหนายก ร.ร.เปนองคการมหาชน สพฐ. แนะ 2 วิธีเตรียมชงขอมูลเสนอ รมว.ศธ.”

หนังสือพิมพบานเมือง วันท่ี 14 ธันวาคม 2550. 
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โดยไมตองผานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา (สพท.) โดยงบที่จะจัดสรรจะแบงเปน 3 ประเภท คือ             
งบบุคลากรจัดสรรตามเกณฑอัตรา กําลังครู โดยสถานศึกษาที่ขาดครูจะจัดสรรงบบุคลากรในสวนที่
ขาดเปนหมวดงบดําเนินงานใหซึ่งหากสถานศึกษาประหยัดงบในสวนนี้ก็สามารถนําไปใชในเร่ืองอ่ืนได 
งบลงทุนจะจัดสรรตามเกณฑมาตรฐานครุภัณฑและสิ่งกอสราง โดยใหจัดทําโครงการเสนอ ผานสพท. 
และงบปฏิบัติการที่จัดใหสถานศึกษาดําเนินงานประจําเปนเงินอุดหนุนรายหัวและงบที่จัดให
สถานศึกษา โดยกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดท่ีสถานศึกษาตองดําเนินการใหสําเร็จ ซึ่งจะมีการจัดทําเปน
รายการใหสถานศึกษาเลือก อาทิ การพัฒนาภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะการอาน เปนตน9 จากนั้น 
ในที่ประชุมสภาการศึกษา คร้ังที่ 3/2553 เสนอใหมีปฏิรูประบบการเงินเพ่ือการศึกษา ผลักดัน
สถานศึกษาเปนองคกรมหาชนเตรียมนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป ซึ่งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษา
ดานทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษาไดนําเสนอกลไก  การขับเคลื่อนเพ่ือสงเสริมสนับสนุน
สถานศึกษาที่มีศักยภาพและความพรอมไปสูสถานศึกษารูปแบบองคกรมหาชน  เพ่ือความเปนอิสระ
และคลองตัวในการบริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษาใหมีศักยภาพและความพรอม  เพ่ือรองรับ            
การเปลี่ยนสถานะเปนโรงเรียน (องคการมหาชน) ดําเนินการออกแบบและวางระบบการบริหาร
จัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษาดวยระบบการจัดสรรเงินผานดานอุปสงคและดานอุปทาน ทั้งนี้ใหเงิน
เหลือจายของสถานศึกษาจัดเกบ็โดยไมตองสงคืนเปนรายไดแผนดินรวมทั้งปรับบทบาทของหนวยงาน
สวนกลางและเขตพ้ืนที่การศึกษาและการกระจายอํานาจลงสูสถานศึกษาตามแนวทางการบริหารแบบ 

SBM ทั้งนี้ การดําเนินการโดยยึดตามหลักการท่ีวา “ผูเรียนจะตองไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
และมาตรฐานมีโอกาสและความเสมอภาคในการเขาถึงบริการการศึกษา  สถานศึกษาสามารถ
ใหบริการการศึกษาและกอใหเกิดผลิตผลท่ีมีคุณภาพบนหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน            
การบริหารและจัดการทรัพยากร เพ่ือการศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด”10 

จนกระทั่งวันที่ 29 ตุลาคม 2555 มีคําสั่งแตงต้ังคณะทํางานจัดประชุมสัมมนาการบริหาร 
โรงเรียนนิติบุคคล “โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน"              
จากสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมอบหมายคณะทํางานใหเขารวม                
การประชุมสัมมนาการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงคการเขารวมโครงการทิศทางการดําเนินงานบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 
และระดมความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมในการกําหนดทิศทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล               

                                                           
9 สพฐ."เดินหนาดันโรงเรียนในกํากับเลือกมหาชน-นิติบุคคล, เขาถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 

2555, เขาถึงไดจาก http://www.matichon.co.th/khaosod 
10 กกศ.ดันสถานศึกษาเปนองคกรมหาชน, เขาถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก 

http://en-gb/facebook.com/that. Education.revolution. 
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ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยไดคัดเลือกโรงเรียนนํารอง  58 แหง
เพ่ือดําเนินการในปการศึกษา 2556 แบงเปนโรงเรียนระดับประถมศึกษา 28 แหง และโรงเรียน      
ระดับมัธยมศึกษา 30 แหง ทั้งนี้โรงเรียนที่ไดรับการคัดเลือกเหลานี้จะมีระบบบริหารจัดการ                   
ที่มีความคลองตัวมากข้ึน โดยการดําเนินการใหใชประสบการณของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห 
จังหวัดกาญจนบุรีเปนตนแบบในการบริหารงานเพ่ือใหโรงเรียนมีทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพอยาง
เต็มที ่ มีความคลองตัวทั้งงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล และงบประมาณ และหลังจากนี้โรงเรียน
ทั้ง 58 แหงจะตองไปจัดทําธรรมนูญของโรงเรียน (School Charter) เพ่ือเปนพันธะสัญญาวา 
โรงเรียนจะมีการบริหารงานใหบรรลุเปาหมายอยางไรบางโดยตองดําเนินการผานกระบวนการการมี
สวนรวมของผูปกครอง และชุมชน นอกจากน้ีโรงเรียนแตละแหงจะตองจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป
มีตัวชี้วัดนักเรียน ทั้งดานวิชาการ พฤติกรรม ตัวชี้วัดครู โรงเรียนและเปาหมายท่ีชัดเจนท่ีวัด
ความสําเร็จได โดยที่ “สพฐ.ตองใหโรงเรียนมีอิสระอยางแทจริง โดยดําเนินการใน 3 เรื่อง คือ 1. ใหมี
ความคลองตัวดานการเงินมากขึ้นและตองหารือกับสํานักงบประมาณหาแนวทางอุดหนุนโรงเรียนเปน
เงินกอนใหโรงเรียนทั้ง 58 โรง ดําเนินการตามภารกิจและใหเบิกตรงไมตองผานเขตพ้ืนที่การศึกษา                    
2. การบริหารบุคลากรใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนในการสรรหาผูอํานวยการโรงเรียน และ
คัดเลือกครูมาสอน และ 3. ดานวิชาการใหโรงเรียนมีอิสระเปดโปรแกรมพิเศษตางๆ ทั้งนี้ถือเปน 
ความคืบหนาในการพัฒนาโรงเรียนไปสูนิติบุคคล  สพฐ. มอบการบานใหโรงเรียนทั้งหมดไปทํา               
โดยจะเริ่มในปการศึกษา 2556 เราตองผอนคลายบางอยางที่เปนอุปสรรคใหกับโรงเรียนที่พรอม              
จะโตหากไรขอจํากัดโรงเรียนก็จะโตไดเอง”11

 สําหรับโรงเรียน (รร.) ที่ไดรับการคัดเลือกประกอบดวย    
ระดับประถมศึกษา 28 แหง ไดแก รร.อนุบาลนครพนม  รร.อนุบาลระยอง รร.อนุบาลสามเสน                 
รร.อนุบาลสุรินทร รร.ราชวินิต รร.พญาไท รร.อนุบาลนครราชสีมา รร.อนุบาลสมุทรสงคราม                
รร.อนุบาลชลบุรี รร.พระตําหนักสวนกุหลาบ รร.อนุบาลเชียงราย รร.อนุบาลยะลา รร.อนุบาลพะเยา 
รร .อนุบาลชุมพร  รร .อนุบาลพิษณุโลก  รร .อนุบาลพระนครศรีอยุธยา  รร .อนุบาลนครปฐม                   
รร. อนุบาลสระบุรี รร.อนุบาลอุบลราชธานี รร.อนุบาลประจวบคีรีขันธ รร.อนุบาลระนอง รร.อนุบาล
นครสวรรค รร.อนุบาลพิบูลเวศม รร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย รร.อนุบาลเชียงใหม รร.อนุบาล    
บางมูลนาก “ราษฎรอุทิศ” รร.อนุบาลกระบ่ี  และ รร.อนุบาลวัดปรินายก ระดับมัธยมศึกษา                   

30  แหง ไดแก รร.สามเสนวิทยาลัย รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รร.สตรีวิทยา รร.บดินทรเดชา (สิงห                
สิงหเสนี) รร.เบญจมราชูทิศนครศรีธรรมราช รร.ศึกษานารี รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รร.
นครสวรรค รร.หาดใหญวิทยาลัย รร.เทพศิรินทร รร.สุราษฎรธานี รร.หอวัง รร.สตรีสมุทรปราการ           

                                                           
11 “ชู'กาญจนานุเคราะห'โมเดลนิติบุคคล สพฐ.นํารอง 58 ร.ร. - ผุดธรรมนูญ – บริหาร 

คลองตัว”, หนังสือพิมพขาวสด  ฉบับวันที่ 9 พ.ย. 2555. 
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รร. เบญจมราชรังสฤษฏ รร.เฉลิมขวัญสตรี รร.โยธินบูรณะ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี รร.
ระยองวิทยาคม รร.บุญวาทยวิทยาลัย รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม รร.ภูเก็ตวิทยาลัย รร.สวนกุหลาบ
วิทยาลัย รังสิต รร.เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา รร.ชลกันยานุกูล รร.สุรนารีวิทยา รร.มัธยมวัดนายโรง 
รร.ยุพราชวิทยาลัย รร.เบ็ญจะมะมหาราช รร.ศรียานุสรณ และ รร.เตรียมอุดมศึกษา12 

 ลําดับตอมาสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐานตองกําหนดหลักเกณฑ ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินเพ่ือดูความพรอมและศักยภาพโดย               
มีแนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลเปนรูปแบบ 1 โรงเรียน 2 ระบบซ่ึงบุคลากรก็ยังคงเปน
ขาราชการเหมือนเดิมไมรับผลกระทบ แตบุคลากรสวนท่ีมีความเชี่ยวชาญ ชํานาญในวิชาการจะจัด
จางเปนวิทยากรพิเศษเขามาเสริม เชน ครูสอนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ดนตรี ศิลปะในสวนของ
งบประมาณรัฐจะจัดสรรใหและไดจากการระดมทรัพยากร โดยโรงเรียนที่เขารวมโครงการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะจัดระบบการอุดหนุนเปนรูปแบบพิเศษดวยงบประมาณ                 
เปนกอนซึ่งหากดําเนินการลักษณะนี้ไดจะทําใหโรงเรียนบริหารจัดการคลองตัวมากข้ึน ไมตองเบิกจาย
หลายขั้นตอน และสิ่งใดที่นักเรียนและโรงเรียนเคยไดรับก็ยังไดรับสิทธิเหมือนเดิมสวนการเรียกเก็บ        
คาเลาเรียนเพ่ิมนั้นเปนเงื่อนไขท่ีเปดชองไว เชน โรงเรียนท่ีมีหองเรียน English Program สามารถ
เรียกเก็บตามระเบียบท่ีกําหนดได ระบบการรับนักเรียนก็ยังอยูภายใตแนวทางของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งคาดหวังวาจะใหโรงเรียนนิติบุคคลเหลานี้มีรูปแบบเดียวกับ
โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ แตตองพิจารณาในเรื่องกฎระเบียบจะไปถึงจุดนัน้ไดหรือไม13 

 จากขอมูลความเคลื่อนไหวตางๆ ที่เก่ียวของกับความเปนมาของ “โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”นั้น ซึ่ง สพฐ. ไดเสนอแนวทางการกระจายอํานาจ
ใหแกสถานศึกษาเพ่ือความเปนอิสระและคลองตัวในการบริหารจัดการเปน  2 รูปแบบ คือ การให
สถานศึกษาเปนองคการมหาชน และการใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล ซึ่งเมื่อพิจารณาขอมูลเหตุผล
ตางๆ ดังกลาวถึงความเปนไปไดและเหมาะสมที่สุดจึงไดขอสรุปสุดทายท่ีชัดเจน คือการบริหารโดยให
เปนโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สืบเน่ืองจากนโยบายปฏิรูปการศึกษาท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพและการจัดการศึกษาที่
เหมาะสมสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ซึ่งสงผลใหมีการพัฒนารูปแบบใหมในการจัด
การศึกษาหลากหลายรูปแบบโดยยึดหลักการกระจายอํานาจที่เนนใหประชาชนมีสวนรวมและ        
มีอํานาจตัดสินใจในเร่ืองท่ีจะสงผลกระทบตอตนเองทองถิ่นและสังคม  กระทรวงศึกษาธิการเห็นวา

                                                           
12

 “เผยชื่อ 58 โรงเรียน นํารองนิติบุคคล สพฐ.: ตนแบบกาญจนานุเคราะห / เรงทําแผน
บริหารวิชาการ-บุคลากร-งบฯ”,  หนังสือสยามรัฐ ฉบับวันท่ี 9 พ.ย. 2555. 

13 “สพฐ.เลือก 60 รร.ดันเปนนิติบุคคล”,  หนังสือพิมพแนวหนา, ฉบับวันที่ 20 พ.ย. 2555. 
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โรงเรียนในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนรูปแบบหน่ึงที่เปดโอกาสให 
ทุกฝายที่เกี่ยวของสามารถมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยให
โรงเรียน มีอิสระและคลองตัวในการบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพโดยจะทดลองนํารองเพ่ือศึกษา
รูปแบบที่มีความเปนไปไดและสอดคลองกับสภาพบริบทของสังคมไทยดวยความมุงหวังที่จะยกระดับ
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาและใหมีการพัฒนาในลักษณะกาวกระโดด  เพ่ือใหเกิดนวัตกรรมการจัด
การศึกษาท่ีเหมาะสมกับผูเรียนในมิติที่เปนความตองการของประเทศในปจจุบัน 

ปญหาการวิจัย 

 ระยะเวลาท่ีผานมาสําหรับการศึกษาของไทยมีทั้งสวนท่ีประสบผลสําเร็จและสวนท่ียังเปน
ปญหา โดยเฉพาะในชวงเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว เนื่องจากโลกาภิวัตนมีผลกระทบตอ
เศรษฐกิจ การเมือง และสังคมของไทยคงตองใชเวลาในการพัฒนาตอไป โดยเรงสรางเรงพัฒนาผูนํา
ทางการศึกษาผูนําการเปลี่ยนแปลงปฏิรูปรูปแบบการเรียนการสอนใหม เพ่ือสรางคุณภาพใหผูเรียน          
ที่จะตองกาวใหทันการเปล่ียนแปลงของโลก เพราะไมมีนโยบายใดที่นําไปปฏิบัติแลวไดผลเต็มรอย
เปอรเซ็นตในทันทีและใชวาประเทศอ่ืนจะไมประสบปญหา เพราะประเด็นปญหาท่ีหลายประเทศ         
ตองเผชิญเมื่อนํานโยบายดานการศึกษาโดยเฉพาะการปฏิรูปการศึกษาไปใชในการกระจายอํานาจ  
การบริหารสถานศึกษาสูโรงเรียน โดยปญหาที่พบมาก ไดแก ความมีอิสระในการบริหารตนเองกับ
ความจําเปนที่ตองมีการตรวจสอบการกระจายอํานาจการบริหารกับความเสมอภาคทางการศึกษา 
การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีและวัฒนธรรม การกระจายอํานาจการบริหารกับผลท่ีไดรับ รวมถึงการลด
ขนาดหนวยงานกลาง เมื่อมีการกระจายอํานาจซึ่งปญหาก็ขึ้นกับบริบทของประเทศทั้งนี้การจะ
แกปญหาตองพิจารณาแนวทางท่ีเหมาะสมพิจารณาถึงความเปนไปไดของประเทศไทย จากรายงาน
สรุปผลการสัมมนา14 ระบุวาการบริหารการจัดการศึกษาควรปรับปรุงแกไขโครงสรางและกลไกใน            
การสงเสริมใหทุกภาคสวนมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา โดยใหเรงรัดใหสถานศึกษาทุกระดับ
กําหนดการบริหารเชิงรุกใหเปนรูปธรรม โดยการกําหนดเปาหมาย และวิธีดําเนินการท่ีชัดเจนในดาน
คุณภาพผูเรียน คุณภาพผูสอนและคุณภาพสถานศึกษา เชนเดียวกัน กระทรวงศึกษาธิการ15 ไดสรุป
รายงานประจําป 2552 โดยยอมรับความจริงวาการปฏิรูปการศึกษายังตองเรงพัฒนาปรับปรุงและ       
ตอยอด โดยเฉพาะดานคุณภาพผูเรียน ครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ประสิทธิภาพ

                                                           
 

14 สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร,  ทศวรรษที่สองของการปฏิรูปการศึกษา: ปญหา
และทางออก (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2552), 13-14.   

15 สํานักนโยบายและยุทธศาสตร สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษาธิการ, 
รายงานประจําป 2552 กระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตร
แหงประเทศไทย จํากัด, 2553), 59. 
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ทางการบริหารจัดการ ที่พบวา มีสถานศึกษาจํานวนมากไมไดมาตรฐาน ผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทาง           
การเรียนต่ํา ขาดคุณลักษณะท่ีพึงประสงคทั้งการคิดวิเคราะห ใฝเรียนรู และแสวงหาความรูอยาง
ตอเนื่อง การบริหารจัดการศึกษายังไมเกิดผลสัมฤทธิ์หรือบรรลุผลตามที่กําหนดไว 

อยางไรก็ตาม สําหรบัประเทศไทย ไดมีการวิจัยเรื่อง แนวทางการจัดโรงเรียนในกํากับของรัฐ
(Charter schools) : บทเรียนจากตางประเทศ ในป 254216 เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดการศึกษา                  
ในรูปแบบโรงเรียนในกํากับของรัฐที่เหมาะสมกับประเทศไทยโดยศึกษาขอมูลพ้ืนฐานจากสหรัฐ 
อเมริกา เปนหลักและพบวาโรงเรียนในกํากับของรัฐในสหรัฐอเมริกามีรูปแบบที่หลากหลาย สามารถ
ศึกษาสภาพการจัดและปญหาไดอยางกวางขวางและครอบคลุม เนื่องจากมีการสนับสนุนโรงเรียน           
ในกํากับของรัฐอยางชัดเจนท้ังในระดับนโยบาย และจัดให มีการวิจัยการประเมินผล รวมท้ัง                  
การรายงานผลควบคูไปกับการดําเนินงานอยางเปนระบบและตอเนื่อง งานวิจัยดังกลาวไดนําเสนอ
รูปแบบโรงเรียนในกํากับของรัฐเบื้องตนและเสนอแนะใหมีการพัฒนารูปแบบการจัดโรงเรียนในกํากับ
ของรัฐที่สมบูรณแบบตอไป หลังจากน้ันไดมีการประชุมสัมมนาเร่ืองโรงเรียนในกํากับของรัฐ : สูมิติ
ใหมของการจัดการศึกษา เมื่อวันท่ี 7 กันยายน 2542 เพ่ือนําเสนอผลการวิจัยดังกล าวและรับฟง    
ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเก่ียวกับวิสัยทัศนและแนวทางการจัดโรงเรียนในกํากับของรัฐ                  
ของประเทศไทยซึ่งที่ประชุมมีความเห็นวาโรงเรียนในกํากับของรัฐเปนอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับ
ประเทศไทย โดยเปนรูปแบบที่มุงเนนการกระจายอํานาจใหโรงเรียนสามารถบริหารจัดการแบบ                  
มีสวนรวมภายใตกรอบท่ีไมยึดติดกับกฎระเบียบของระบบราชการมากนัก และเป ดโอกาสให                     
ผูทรงคุณวุฒิและชุมชนเขามารวมจัดการศึกษา เปนรูปแบบท่ีสามารถแกปญหาการจัดการศึกษาท่ีไม
สามารถแกไขไดโดยระบบเดิม และยังสอดคลองกับแนวคิดในการปฏิรูปการศึกษาของไทยที่มุ งใหมี
รูปแบบการจัดการศึกษาท่ีหลากหลาย ทั้งนี้เนื่องจากรูปแบบการจัดการศึกษาของประเทศไทยใน
ขณะน้ันมีเพียง 2 รูปแบบเทานั้น คือ รูปแบบของรัฐ และรูปแบบของเอกชน รูปแบบการจัด
การศึกษาของรัฐมีจุดออนมากในดานความไมยืดหยุนสวนรูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียน
เอกชน โรงเรียนสามารถที่จะหาผลประโยชนได และผลประโยชนสวนใหญจะตกอยูที่ผูรับใบอนุญาต
หรือเจาของโรงเรียนเทานั้น 

จนกระท่ังไดมีการจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ซึ่งเปนรูปแบบท่ีเปนองคการมหาชน             
โดยมุงใหโรงเรียนเปนนิติบุคคลมีการบริหารท่ีไมอยูภายใตระบบราชการเพ่ือมุงใหการทํางานของ
โรงเรียนมีโอกาสที่จะประสบสัมฤทธิผลไดอยางแทจริงมากขึ้น โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณเปน 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแหงแรกท่ีเปนองคการมหาชน และเปนโรงเรียนวิทยาศาสตรแหงแรกของ
                                                           

16 สนานจิตร สุคนธทรัพย และคณะ,  แนวทางการจัดโรงเรียนในกํากับของรัฐ (charter 

schools): บทเรียนจากตางประเทศ (กรุงเทพมหานคร: ที. พี.พริ้นท), 2542. 
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ประเทศไทย จากแนวทางการจัดต้ังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณซึ่งมีหลักการแนวคิดบางประการ           
สอดคลองกับโรงเรียนในกํากับของรัฐจึงมีความเปนไปไดในทางกฎหมายที่จะมีโรงเรียนระดับ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคลและไมอยูภายใตระเบียบราชการเกิดขึ้นไดอีกเชนกัน ตอมา              
มีการวิจัยเพ่ือนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐสําหรับประเทศไทยรูปแบบ                 
ที่นําเสนอประกอบดวย 4 สวน ไดแก สวนท่ี 1 ความนําเนนบริบทและความเปนมาของแนวคิด               
สวนที่ 2 รูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐสําหรับประเทศไทยมีองคประกอบ 5 สวน 
ประกอบดวย 1. หลักการ แนวคิดในการกําหนดรูปแบบ 2. วัตถุประสงคของรูปแบบ 3. ลักษณะ 
เฉพาะของโรงเรียนในกํากับของรัฐ 4. กฎบัตรของโรงเรียนในกํากับของรัฐ 5. การบริหารโรงเรียน           
ในกํากับของรัฐ สวนที่ 3 แนวทางการนํารูปแบบไปใชมุงเนนการเรงดําเนินการใหมีกฎหมายรองรับ
การดําเนินงานของโรงเรียนในกํากับของรัฐและมีโครงการนํารอง สวนท่ี 4 เงื่อนไขหรือขอจํากัด                  
ของรูปแบบ ที่สําคัญคือ ตองมีกฎหมายรองรับและการคัดเลือกผูบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนท่ีมีความสามารถตรงความตองการ17 โดยภาพรวมรูปแบบการบริหารโรงเรียนใน
กํากับของรัฐสําหรับประเทศไทยท่ีนําเสนอ สามารถนํามาใช ไดกับประเทศไทย เนื่องจากหลักการ
แนวคิดของรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐสําหรับประเทศไทยสอดคลองกับหลักการ
ปฏิรูปการศึกษาไทยท่ีกําลังดําเนินการอยู ในขณะนี้ ที่ระบุในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ             
พ.ศ. 2542 ไดแก การจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาท่ีมุงใหบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องคกรและสถาบันสังคมอ่ืนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา           
ใหมากท่ีสุดและใหมีเอกภาพดานนโยบายและหลากหลายในการปฏิบัติ รวมท้ังยังสอดคลองกับหลัก
ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ความมุงหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่
สมบูรณเปนคนดี มีความสามารถและมีความสุข การดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย อยางมีพลังมี
ประสิทธิภาพ ตองมีการกระจายอํานาจและใหทุกสวนของสังคมมีสวนรวม18 การศึกษาการกระจาย
อํานาจดานการศึกษาในสวนที่เกี่ยวกับสถานศึกษานั้นตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 

2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่2) พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ที่ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคลและงานบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง การกระจาย 

                                                           
17 จินตนา  ศักด์ิภูอราม,  “การนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐสําหรับ

ประเทศไทย” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), บทคัดยอ. 

18 กระทรวงศึกษาธิการ,  คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพองคการคารับสงสินคาและพัสดุภัณฑ (ร.ส.พ.), 2546), 6. 
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อํานาจดังกลาวจะทําใหสถานศึกษามีความคลองตัวมีอิสระในการบริหารจัดการและยังกําหนดไว
ชัดเจนใหยึดหลักของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management : 

SBM) ซึ่งจะเปนการสรางรากฐานและความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได
มาตรฐานมีคุณภาพและสามารถพัฒนาไดอยางตอเนื่อง ซึ่งถวิล มาตรเลี่ยม กลาวถึง  การบริหารจัด
การศึกษาเปนระบบที่คอนขางรวมอํานาจไวที่สวนกลางและยังเปนภาระหนาที่โดยตรงของขาราชการ
โดยที่กลุมบุคคลอ่ืนไมมีสวนเกี่ยวของรับผิดชอบผูปกครองชุมชน หนวยงานทางธุรกิจเอกชนตลอดจน
องคกรตางๆ มีสวนรวมและรับผิดชอบในการศึกษาคอนขางนอย19 ดวยเหตุนี้ การบริหารการจัด
การศึกษาของประเทศไทย จึงยังไมกาวหนาและพัฒนาเทาที่ควร ไมสนองตอ ความตองการของสังคม
และยังมีปญหาอ่ืนๆ ตามมาอีกมากมาย จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรงรัดและแกไขอยางจริงจังและ         
เปนรูปธรรม การแกปญหาและพัฒนาเพ่ือใหไดระบบการบริหารการศึกษามีประสิทธิภาพตองอาศัย
การบริหารจัดการที่เข็มแข็งโดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการระบบโรงเรียนจําเปนอยางยิ่งท่ีตอง
ไดรับการพัฒนาเปล่ียนแปลงทั้งในสวนท่ีเกี่ยวของกับระบบความคิดและแนวปฏิบัติ  ทั้งนี้เพ่ือใหมี
ความเขมแข็งยืดหยุนคลองตัวและสอดคลองกับทองถิ่นสถานศึกษานับเปนหนวยงานสําคัญของ                   
การบริหารจัดการศึกษาในระดับรากหญาเพราะมีความใกลชิดกับผูเรียนและชุมชนเปนอยางมาก   
ทั้งนี้เน่ืองจากการบริหารจัดการน้ันครอบคลุมกิจกรรมการดําเนินการตางๆ  ทางการศึกษาไวหมด 
ดังนั้น  ถาการบริหารจัดการไมดีไมมีประสิทธิภาพยอมสงผลตอคุณภาพการศึกษาได การบริหารจัด
การศึกษาในระดับโรงเรียนหรือสถานศึกษาของประเทศไทยซึ่งยังมีปญหาและอุปสรรคอยูคอนขาง 
มาก เชน ปญหาการรวมอํานาจสูสวนกลางสถานศึกษาทุกแหงไมวาจะอยูสวนใดของประเทศตอง           
ขึ้นตรงตอกรมหรือสํานักงานในสวนกลางซึ่งเปนนิติบุคคลสถานศึกษา ไมมีอํานาจในการบริหารตนเอง
ทั้งดานวิชาการ งบประมาณและบุคลากรผูบริหารไมมีอํานาจในการตัดสินใจ  ทําหนาที่เปนเพียง
ตัวแทนของสวนกลาง เปนผูประสานงานมากกวาจะเปนผูบริหารเมื่อพูดถึงบทบาทหนาที่หลักของ
ผูบริหารทั้ง 6 ประการ คือ งานการเรียนการสอน งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร งานอาคาร
สถานท่ี งานการเงิน และงานสัมพันธชุมชน จะพบวาผูบริหารสถานศึกษาของไทยมีอํานาจใน             
การตัดสินใจเพียงนอยนิด ดานหลักสูตรและการเรียนการสอนนั้น แนวทางการดําเนินงานถูกกําหนด
มาจากสวนกลางท้ังสิ้น ดานบริหารงานบุคลากรโรงเรียนก็ไมไดตัดสินใจเอง การคัดเลือก การบรรจุ 
การโยกยาย การเลื่อนตําแหนงเปนอํานาจของกรม ยกเวนประถมศึกษาเทานั้นท่ีใหอํานาจในบาง
ระดับลงไปถึงจังหวัด  แตนับวานอยมากโรงเรียนไมมีอํานาจหนาที่ ในการตัดสินใจเกี่ยวกับ                   
การพิจารณาความดีความชอบใหแกบุคลากร ที่ทําอยูเปนเพียงการนําเสนอการพิจารณาความดี

                                                           
19 ถวิล  มาตรเลี่ยม,  การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ : School-

Based  Management : SBM.  (กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม, 2545), 12. 
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ความชอบใหผูมีอํานาจเหนือข้ึนไปตัดสินใจ ดานอาคารสถานที่ อาคารของโรงเรียนจะตองสรางตาม
แบบท่ีออกโดยสวนกลางเทานั้น ดานกิจการนักเรียนและดานความสัมพันธชุมชนน้ัน ถึงแมวาจะ
ดําเนินการโดยโรงเรียนเองแตกิจกรรมก็ถูกกําหนดมาจากสวนกลาง นอกจากนี้ดานบริหารการเงินก็
ยังตองพ่ึงงบประมาณจากสวนกลางเกือบทั้งหมด ผูบริหารการศึกษาในโรงเรียนของไทยมีอํานาจใน
การบริหารที่จํากัดมาก ตองคอยฟงการตัดสินใจจากสวนกลางทุกเรื่อง การบริหารจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะตองมีภาระหนาที่ในการบริหารจัดการศึกษาตามแนวนโยบายการกระจาย
อํานาจการบริหารจัดการศึกษา ทั้งดานงานวิชาการ งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารท่ัวไป
ที่กําหนดไวชัดเจนโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 และใหยึดหลักการบริหารงานโดยโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management: 

SBM) ซึ่งเปนการบริหารเบ็ดเสร็จท่ีสถานศึกษาบริหารและจัดการศึกษาโดยองคคณะบุคคลใหมี
อํานาจอิสระในการตัดสินใจทั้งในดานวิชาการ ดานบริหารและงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล
และการบริหารท่ัวไป  ผูบริหารจึงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการใชอํานาจบริหารจัดการ ตองใชความรู
ความสามารถทักษะและแสดงถึงคุณธรรมในการบริหาร จัดการ ตองเปนผูนําในการเปล่ียนวัฒนธรรม
การบริหารงานไปจากเดิมโดยยึดหลักการบริหารแบบมีสวนรวมกระจายอํานาจใหทุกคนรวม
รับผิดชอบการบริหารโดยมุงหวังผลสําเร็จในการบริหารจัดการศึกษา  

เกี่ยวกับในการนํารูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐสําหรับประเทศไทยไปใช ควรมี
กฎหมายรองรับการดําเนินงานของโรงเรียนที่ชัดเจน ซึ่งจากการวิจัยพบวา เงื่อนไขหรือขอจํากัดท่ี
สําคัญในการนํารูปแบบไปใช คือ กฎหมายที่จะเปดโอกาสใหประชาชนจัดต้ังโรงเรียนในกํากับของรัฐ 
การใหอํานาจสถานศึกษาเปนนิติบุคคลและมีอิสระจากกฎระเบียบที่ใชบังคับกับโรงเรียนทั่วไป ใหมี
การออกกฎหมายรองรับการดําเนินงานโรงเรียนในกํากับของรัฐในลักษณะท่ีมีผลบังคับใชอยางจริงจัง 
แตควรมีความยืดหยุนในทางปฏิบัติ นอกจากนี้การจัดการศึกษาไทยที่ผ านมาอุปสรรคท่ีทําให                
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคลไมประสบผลสําเร็จเนื่องมาจากโรงเรียนไมมีอํานาจอิสระในการบริหาร
และอยูภายใตระบบราชการ ทําให ไมคลองตัวและไมสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ                
เมื่อการกําหนดรูปแบบใหโรงเรียนมีความเปนอิสระจากกฎระเบียบตางๆ ที่ใชกับโรงเรียนโดยท่ัวไป             
ซึ่งผลจากการศึกษาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณซึ่งเปนโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษามากอน พบวา 
เดิมโรงเรียนมีปญหา ที่ไมมีอิสระในการบริหารและตองอยูภายใตระบบราชการ ทําใหไมสามารถ
พัฒนาเด็กที่มีความสามารถพิเศษไดเต็มที่ แตหลังจากท่ีออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนให              
เปนองคการมหาชน โรงเรียนมีการบริหารที่คลองตัวและมีอิสระอยางเต็มที่สามารถจัดการศึกษาได 
อยางมีคุณภาพ โดยรวมอยูในระดับสูงเปนที่นาพอใจ แตการดําเนินงานในรูปแบบดังกลาวจําเปน            
จะตองมีกฎหมายรองรับ ซ่ึงตามแนวคิดโรงเรียนในกํากับของรัฐไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยาง 
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สมบูรณแบบ หากไมมีการออกกฎหมายรองรับการดําเนินงานโรงเรียนในกํากับของรัฐเปนการเฉพาะ 
นอกจากนี้บริบทสังคมไทยและวัฒนธรรมองคการยังไมเอ้ือตอการเปล่ียนแปลง เนื่องจากยังยึดติด 
และความเคยชินกับวัฒนธรรมองคการในระบบเดิมที่มีความมั่นคงถาวรมีความสะดวกสบายใน                     
การปฏิบัติงานโดยไมตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน นั่นคือการบริหารโรงเรียนบนพ้ืนฐาน
ความคิดที่วา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานคงดูแลโรงเรียนไดไมหมด การระดม
ทรัพยากรตองไดรับความรวมมือทั้งจากนักเรียน ผูปกครองและชุมชน การที่โรงเรียนไดเปนหนวย  
เบิกตรง (GFMIS) มีสวนทําใหเกิดความคลองตัว เพราะลดขั้นตอนที่จะตองผานเขตพ้ืนที่และผูนํามี
สวนสําคัญที่สุดตองมีจุดมุงหมายในการกําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลมีจุดมุงหมายสําคัญ             
ที่จะทําใหสถานศึกษามีอิสระ มีความเขมแข็งในการบริหาร เพ่ือใหการบริหารเปนไปอยางคลองตัว 
รวดเร็วและสอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชนทองถิ่น และประเทศชาติ
โดยรวม20 จากบทบาทและหนาที่โรงเรียนในกํากับของรัฐ ซึ่งเปนโรงเรียนที่เนนความอิสระคลองตัว
ควบคูกับความรับผิดชอบ มีระเบียบ กฎเกณฑในการปฏิบัติเปนการเฉพาะมีอํานาจตัดสินใจใน           
การบริหารจัดการดานวิชาการ การเงินและงบประมาณ บุคลากรและบริหารท่ัวไป  ดวยระบบ          
แบบแผนเนนการมีสวนรวมสงผลโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิศไดมาตรฐานสากล             
ซึ่งตองแสดงความรับผิดชอบตอผลงานตามขอตกลงพรอมรับการตรวจสอบและลดภาระดาน
งบประมาณของรัฐไดในระยะยาวซ่ึงโรงเรียนในกํากับรัฐบาล หรือ Public charter school เปน
โรงเรียนโดยการสนับสนุนของรัฐแบบหนึ่งที่เปนลักษณะจัดการโดยกลุมหรือองคการภายใตสัญญา        
ตามกฎหมาย หรือที่เรียกวา Charter ที่รัฐบาลใหการรับรองซึ่งในบางประเทศดังในสหรัฐอเมริกา          
แตละรัฐจะมีกฎหมายหรือธรรมนูญบัญญัติใหโรงเรียนบางแหง ไมตองอยูในกรอบกฎหมายเดียวกับ
โรงเรียนรัฐบาล (Public schools) โดยท่ัวไป ซึ่งกรอบของโรงเรียนในกํากับของรัฐบาลนี้อาจเปน           
ทั้งกฎหมายของรัฐและหรือกฎระเบียบของทองถิ่น โรงเรียนในกํากับรัฐบาลเมื่อยังใชเงินจากรัฐบาล           
ตามธรรมนูญที่จัดตั้งขึ้น ก็ตองตอบสนองตอผูจายเงิน ตองแสดงความคุมคาในเม็ดเงิน มาตรฐานที่
กําหนด และดวยกรอบของความมีอิสระในการจัดการ แตเมื่อมองกันในอีกดานหนึ่งของการบริหาร
โรงเรียนในกํากับของรัฐที่เกิดขึ้นในประเทศไทยทําไมจึงมีเพียงโรงเรียนเดียวที่เดนชัด สามารถบริหาร
จัดการอยางมีคุณภาพจนเปนที่ยอมรับ เพราะเหตุใดจึงไมมีโรงเรียนในกํากับของรัฐ เชน โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณเกิดข้ึนเหมือนกับโรงเรียนในประเทศอ่ืนๆ เชน ประเทศสหรัฐอเมริกา เปนตน 
สาเหตุมาจากองคประกอบหลายอยางที่ทําใหเกิดปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียน            

                                                           
20 จักรกฤษ  แยมสรวล,  “เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 

“โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” วันพฤหัสบดีที่ 1 
พฤศจิกายน 2555 ณ โรงแรมปรินซพาเลช มหานาค กรุงเทพมหานคร. 
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ในกํากับของรัฐ ซึ่งอุปสรรคเหลานั้นไมวาจะเปนการบริหารงานวิชาการ การเงินและงบประมาณ 
บุคลากร บริหารทั่วไปซึ่งแตละดานตางประสบปญหาและอุปสรรค ดังนี้ ดานวิชาการโรงเรียนไมมี
อิสระในการบริหารงานวิชาการ ไมสามารถจัดทําหลักสูตร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาซ่ึงเปนหลักสูตรท่ีสนองความตองการของผูรับบริการและไมสามารถพัฒนาผูเรียน
ไดเต็มศักยภาพ ไมมีความโดดเดนและหลากหลายกวาโรงเรียนอ่ืนๆ หรือเปนเครือขายหลักสูตร     
ของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของตางประเทศ และไมสามารถจัดโปรแกรมการศึกษาท่ีตองการใหเกิดข้ึน
เปนพิเศษกวาโรงเรียนอ่ืนแมกระทั่งการสรางหรือใชนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนไมมี           
อิสระในการพิจารณาหนังสือเรียนซึ่งจะพัฒนาผูเรียนได ตามหลักสูตรที่กําหนด ไมมีกระบวนการ      
จัดการเรียนการสอนท่ีแสดงถึง การพัฒนาคุณภาพทางวิชาการไดโดยอิสระ ไมไดจัดสภาพแวดลอม  
ใหสงเสริมการเรียนรู และไมมีบรรยากาศทางวิชาการไมสงเสริมบุคคลที่มีผลงานดีเดนใหเขารวม
พัฒนาคุณภาพไมมีการประเมินผลอยางตอเนื่อง  และไมมีระบบการตรวจสอบมาตรฐานตาม
ขอกําหนดพรอมทั้งหลักสูตร มีเนื้อหามากเกินไป ผูเรียนเกิดความเครียดจากการแขงขันทางการเรียน 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ํากวาคาเฉลี่ยมาตรฐานท้ังจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและ
นานาชาติ คุณภาพการสอนของครูยังไมเปนที่พึงพอใจ สวนดานการเงินและงบประมาณ ซึ่งอุปสรรค
สําคัญท่ีทําใหโรงเรียนในกํากับของรัฐไมประสบความสําเร็จ นั่นคือ เงินทุนไมเพียงพอ21 ขาดเงินทุน
ตั้งแตเริ่มดําเนินการและปญหาอ่ืนที่เกี่ยวของกับเงินทุน ไดแก สิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอและ
ปญหาในการจางงานและการบริหารจัดการพนักงานซ่ึงนับวาเปนอุปสรรคอยางรายแรงตอการสราง
ความสําเร็จในโรงเรียนกํากับของรัฐ22  ถึงแมกรณีการจัดซื้อจัดจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ ไมยืดหยุน ขาดความคลองตัว มีขั้นตอนที่กอใหเกิดความลาชาและอาจไมสามารถ
จัดการพัสดุตามที่ตองการได ไมมีความคลองตัวในการระดมทรัพยากรจัดการสินทรัพยที่มีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุด อีกทั้งโรงเรียนไมไดรับจัดสรรเงินเปนกอนและเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวตาม
จํานวนนักเรียนที่เขามาเรียนหรือไดแตก็จํานวนเม็ดเงินนอยมากและไมสามารถจัดหาเงินสนับสนุน
จากองคกรปกครอง สวนทองถ่ิน บุคคล กลุมบุคคลหรือองคกรอ่ืนทั้งภาครัฐและเอกชน ไมมีอิสระใน 
การบริหารจัดการตามความตองการของโรงเรียน ที่ยกเวนกฎระเบียบของราชการเพ่ือความคลองตัว 

                                                           
21 Nathan,J. and Cheung, S. “Assessing the impact of charter public schools” 

Paper prepared for the Comprehensive CenterRegion VI,  Wisconsin Center for 

Education Research, University of Wisconsin Madison, (1998, December). 
22 Picus, L. O. “Management issues [in charter schools]” Paper prepared for 

the Comprehensive Center Region VI,  Wisconsin Center for Education Research, 

University of Wisconsin Madison, (1998, December). 
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รายไดทุกประเภท ไมสามารถนําไปใชเพ่ือการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนได ทั้งนี้ใหคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาเปนผูกําหนดระเบียบ ขอบังคับและวางระบบการเงิน บัญชีและพัสดุของโรงเรียน  
ใหโรงเรียนไมมีอิสระในการบริหารการเงินโดยไมมีระบบการควบคุมภายใน  ขาดการตรวจสอบ
รายละเอียดในข้ันดําเนินการและไมตรวจสอบท่ีคุณภาพหรือผลงานสวนในกรณีที่รัฐไมอาจจัดเงิน
อุดหนุนไดเต็มที่ ไมสามารถใหผูปกครองรวมรับภาระคาใชจายเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนเพ่ิมเติมจากรัฐสนับสนุนได และงบประมาณสวนใหญเปนเงินเดือนครู และบุคลากรทาง  
การศึกษาประมาณรอยละ 80 ขณะที่งบลงทุนและพัฒนาเพียงรอยละ 20 สงผลใหขาดแคลน
งบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพและสื่อการเรียนการสอน อยางไรก็ตามความขาดแคลนดังกลาว 
บางสวนไดรับการสนับสนุนจากเอกชน ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่นสวนในดานการบริหาร
บุคลากรโรงเรียนไมสามารถบริหารงานบุคคลไดเต็มที่ ระบบการบริหารงานบุคลากรโดยทั่วไป            
ขาดความคลองตัวและไมสอดคลองกับลักษณะงาน ภารกิจและความตองการของสถานศึกษา              
พรอมทั้งการเกล่ียอัตราครูยังทําไดไมเต็มที่ ที่สําคัญสถานศึกษาไมมีอิสระ ในการสรรหาการพัฒนา
บุคลากรไมสอดคลองกับบริบทและความตองการอยางแทจริง ดานบริหารทั่วไปโรงเรียนไมสามารถ                
ตั้งกฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานเปนการเฉพาะเพ่ือความยืดหยุนในการบริหารและ                 
การดําเนินงาน รวมทั้งปญหาของโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมีมากเกือบ 20,000 แหงสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณและการบริหารงานบุคคล ตลอดจนการขาดภาวะผูนํา
ของผูบริหารบางแหงที่สงผลตอคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยรวมและจะตองทําใหนักเรียนมี
ผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นตามขอตกลง ซึ่งจะตองมีสัญญาหรือขอตกลงเกี่ยวกับผลงานที่จะตองทําใหประสบ
ผลสําเร็จ และการบริหารงานทั่วไปของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดมีการกระจาย
อํานาจใหกับสถานศึกษาไมเต็มรูปแบบการกระจายอํานาจยังขาดความยืดหยุนและความคลองตัว23 
นอกจากนี้ ผลการวิจัยยังพบวา  ปญหาการดําเนินงานในสถานศึกษานิติบุคคลของผูบริหาร
สถานศึกษา ดังน้ี ดานการบริหารงานวิชาการ คือ บุคลากรขาดความรูเรื่องงานวิชาการ งานวิจัย   
ดานการบริหารงานงบประมาณ ไดรับไมสอดคลองกับแผนกลยุทธและมีงบประมาณคอนขางนอย 
ดานการบริหารงานบุคคล ขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีตรงตามวิชาเอก ความรู
ความสามารถและประสบการณ บุคลากรไมตรงกับงานดานการบริหารงานทั่วไป คือ ขาดแคลน
บุคลากรดานธุรการและบุคลากรที่มีก็ขาดความรู ความชํานาญเฉพาะงาน เชน ดานธุรการ การเงิน 

                                                           
23 พิศาล  สรอยธุหร่ํา และคนอ่ืนๆ, แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคค (กรุงเทพมหานคร 

: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551), ค-ฉ. 
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พัสดุ24 และปญหาสวนใหญเกิดจากงบประมาณมีไมพอ รัฐบาลไทยน้ันจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
การศึกษามากที่สุดมาหลายปติดตอกันคิดเปนสัดสวนตอผลิตภัณฑ มวลรวม (GDP) และงบประมาณ
ประจําปในเกณฑสูงเมื่อเทียบกับประเทศอ่ืน แตรัฐบาลไทยยังจัดใหคนไดเรียนชั้นมัธยมไดนอย             
และผลสัมฤทธิ์การศึกษาของนักเรียนต่ํากวาหลายประเทศที่ใชงบประมาณเปนสัดสวนใกลเคียงกัน
หรือนอยกวาการบริหารจัดการศึกษาข้ึนอยูกับการรูจักใชงบประมาณใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดไมใช
ขึ้นกับปริมาณเงินอยางเดียวสอดคลองกับรายงานเรื่อง “ทุนมนุษยกับผลตอบแทนทางการศึกษา”25 
นอกจากน้ีไดทุมเททรัพยากรสนับสนุนงบประมาณทางการศึกษาโดยรวมประมาณรอยละ 4        
ของ GDP (ผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ) หรือรอยละ 20 ของงบประมาณรายจายประจําปของ
รัฐบาลนับตั้งแตป พ.ศ. 2540 เปนตนมา วงเงินที่ใชจายนี้มีระดับใกลเคียงกับประเทศอ่ืนในภูมิภาค   
ที่มีระดับรายไดใกลเคียงกัน นับตั้งแตมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ป 2542 งบประมาณดาน
การศึกษาของไทยมีอัตราเพิ่มเฉล่ียรอยละ 5.5 ในชวงป 2542-2548 และเพ่ิมอีก รอยละ 17.6 ในชวง
ป 2548-2551 งบประมาณดานการศึกษาในป 2550 สูงถึง 355 ,241 ลานบาท คิดเปนรอยละ 4.19 
ของ GDP ถาคนไทยไมหาทางปฏิรูปการศึกษาและปฏิรูปการเมืองเศรษฐกิจสังคมใหไดผลอยางจริงจัง
เปนไปไดวาประเทศไทยจะย่ิงมีปญหาทางดานเศรษฐกิจสังคมเพ่ิมขึ้น  และอันดับความสามารถ       
ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมเม่ือเทียบกับประเทศในโลกลดตํ่าลงไปจากปจจุบันไดอีก 

จากสภาพปญหาอุปสรรคดังกลาวขางตนแสดงใหเห็นวาสถานศึกษาในประเทศที่ไมสามารถ                     
ขับเคลื่อนตัวเองเปนโรงเรียนในกํากับของรัฐไดก็เพราะวาสถานศึกษายังไมสามารถที่จะปฏิบัติหนาที่            
ตามบทบาทและอํานาจหนาที่ใหไดมาตรฐานตามเกณฑและคุณภาพการศึกษาหรือสถานศึกษา             
ที่กําหนด โดยเฉพาะปญหาและอุปสรรคตางๆ ที่สงผลถึงความสําเร็จอยางมีประสิทธิ ภาพและ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาเปนสําคัญ ดังคํากลาวท่ีวาโรงเรียนท่ีดีมีคุณภาพทําใหผูเรียนเกิด            
การเรียนรูที่มีคุณภาพและกุญแจสําคัญท่ีไขไปสูการเปนโรงเรียนในกํากับของรัฐนั้นคือคุณภาพ               

                                                           
24 รัชนิดา  สิงหมณี, “การดําเนินงานในสถานศึกษานิติบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี, 2552), ค. 

25 ชัยยุทธ  ปญญสวัสดิ์สุทธ, “ทุนมนุษยกับผลตอบแทนทางการศึกษา” การสัมมนาทาง
วิชาการประจําป 2551 ของมูลนิธิสถาบันวิจัยเพ่ือการพัฒนาประเทศไทย วันที่ 29-30 พฤศจิกายน 
2551. 
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ในการบริหารโรงเรียน26 บทบาทของการบริหารโรงเรียนมีผลตอการสรางคุณภาพของโรงเรียน และ          
การบริหารโรงเรียนเปนของผูบริหารมีอิทธิพลตอความสําเร็จ และความมีประสิทธิผลของโรงเรียน27 

อยางไรก็ดีจะเห็นไดวาแมจะมีการวิจัยเพ่ือนําเสนอแนวทางการจัดโรงเรียนในกํากับของรัฐ                     
มาแลวแตเปนการนําเสนอรูปแบบในเบื้องตนท่ียังไมสมบูรณและยังมีขอจํากัดอยูหลายประการ 
เนื่องจากบริบททางการศึกษา สังคม เศรษฐกิจ ตลอดจนความกาวหนาทางเทคโนโลยีและขอมูล
สารสนเทศท่ีเปล่ียนแปลงไป ทั้งนี้การวิจัยนี้อาจเปดโอกาสใหโรงเรียนที่มีความพรอมไดรับ           
การยกฐานะใหเปนโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน     
โดยตองดําเนินการอยางเปนระบบและมีขั้นตอนที่สามารถศึกษาไดจากตัวแบบท่ีประสบความสําเร็จ
มาแลว เชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  โดยจําเปนตองมีการศึกษาถึงปญหาและอุปสรรค                 
ในการบริหารจัดการท่ีสงผลใหโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทยไมสามารถประสบความสําเร็จไดนั้น ตองเตรียมการทั้งในแงของการให
ความรูความเขาใจแกทั้งผูบริหารโรงเรียนและครูในโรงเรียน ผูปกครอง ตลอดจนผูที่มีสวนเก่ียวของ
ทั้งในระดับผูกําหนดนโยบาย และระดับผูปฏิบัติใหชัดเจนทุกแงมุมเสียกอน พรอมทั้งผูบริหารตอง 
กลาปรับเปล่ียนความคิดกลาทําในดานการพัฒนาหลักสูตร ใหทันสมัยสอดคลองกับสภาพปจจุบัน  
และเปนหลักสูตรบูรณาการ จัดหาแหลงเรียนรูใหทันสมัยและสนองตอบความตองการของผูเรียน  
ควรมีการสงเสริมสนับสนุนจัดใหมีการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนใหกาวหนา            
จัดหาสื่อและเคร่ืองมือไวสําหรับบริการแกครู การใหขวัญและกําลังใจบุคลากรในสถานศึกษา 
สนับสนุนการนิเทศการเรียนการสอนและมีการกํากับติดตามและประเมินผลในการปฏิบัติงานทุกครั้ง 

ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจในงานวิจัยเรื่อง “อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล           
ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน” โดยคาดหวังวาผลการศึกษาจะสามารถใช 
เปนฐานขอมูลประกอบการกําหนดนโยบายและวางแผนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ และหนวยงานที่เกี่ยวของ เพ่ือแกไขและปองกันปญหาที่อาจเกิดขึ้น 
รวมถึงมีสวนพัฒนาระบบการศึกษาไทยใหสามารถปรับตัวไดเทาทัน และสามารถเขาใชประโยชน
สูงสุดจากกระแสโลกาภิวัตนในปจจุบันและอนาคต 

 

 

                                                           
26 Thomas J. Sergiovanni,  The Principalship: A reflective practice 

perspective, 2nd ed. (Needham Heights, MA:  Allyn and  Bacon, 1991), 76. 
27 S. Baskett and E. Miklos,  “Perspectives of Effective Principals” The 

Canadian Administrator, 1992. 
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วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 
1. เพ่ือทราบอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. เพ่ือทราบแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ              
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. เพ่ือทราบผลการยืนยันแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล           
ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ขอคําถามของการวิจัย 

 เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถปุระสงคการวิจัยและเปนแนวทางในการหาคําตอบ ผูวิจัยจึงกําหนด            
ขอคําถามของการวิจัย ดังนี้ 

1. อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวยอะไรบาง 

2. แนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนอยางไร 

3. ผลการยืนยันแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ          
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนอยางไร 

สมมุติฐานการวิจัย 

1. อุปสรรคที่ทําใหการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไมประสบผลสําเร็จประกอบดวยหลายองคประกอบ 

2. แนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนพหุแนวทาง 
3. ผลการยืนยันแนวทางการแกไขมีความสัมพันธกัน มีความเหมาะสม มีความเปนไปได               

เปนประโยชนและถูกตองครอบคลุม สอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาวิเคราะหสังเคราะหเอกสารและงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของผูวิจัยไดกําหนด 

กรอบแนวคิดในการวิจัยดังนี้  

จินตนา ศักดิ์ภูอราม ระบุขอจํากัดของรูปแบบโรงเรียนในกํากับของรัฐ สําหรับประเทศไทย                 
ไวคือ แนวคิดโรงเรียนในกํากับของรัฐ ไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางสมบูรณแบบ หากไมมี              
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การออกกฎหมายรองรับการดําเนินงานโรงเรียนในกํากับของรัฐเปนการเฉพาะ บริบทสังคมไทยและ
วัฒนธรรมขององคการยังไมเอ้ือตอการเปล่ียนแปลง เนื่องจากยังยึดติดและความเคยชินกับวัฒนธรรม
องคการในระบบเดิมที่มีความม่ันคงถาวรมีความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานโดยที่ไมตองมี               
การประเมินผลการปฏิบัติงาน28 

 คาที ไวลี (Cathy Wylie) ระบุปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งในระยะเริ่มตนและระหวาง            
การดําเนินการของโรงเรียนในกํากับของรัฐ (Charter School) ปญหาเก่ียวกับการบริหาร ไดแก          
การขาดเงินลงทุนและเงินเริ่มดําเนินการ ขาดเวลาในการวางแผน เงินดําเนินการไมพอ สิ่งอํานวย           
ความสะดวกไมเพียงพอ การไดรับแรงเสียดทานจากกรรมการทองถิ่นดานการศึกษา เปนตน 
นอกจากน้ียังพบวาชั่วโมงการทํางานของครูใหญ ครูและผูปกครองคอนขางจะมากสงผลกระทบตอ 
ขวัญและกําลังใจของบุคคลดังกลาว ปญหาเรื่องเด็กดอยโอกาสเขาไปเรียนเปนสวนมาก ปญหาเรื่อง
สัมพันธภาพระหวางคณะกรรมการสถานศึกษากับผูบริหาร สัมพันธภาพระหวางคณะกรรมการฯ    
กับครู/ผูปกครอง บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาได เขามามีอิทธิพลกําหนดทิศทางเพ่ือ
โรงเรียนก็จริงแตกลับมีสวนรวมกับครูในโรงเรียนลดนอยลง ปญหาที่โรงเรียนตองการจากรัฐ ไดแก 
ความตองการเปลี่ยนโครงสรางการปกครอง การเปลี่ยนระเบียบการศึกษา ทรัพยสินของโรงเรียน  
การสนับสนุนจากแหลง ภายนอกใหแกโรงเรียน การจัดหาครู การจัดหาทุนเพ่ือการสนับสนุนครูและ
พัฒนาวิชาชีพ และการลดขนาดชั้นเรียน29 

เชนซิ จริกนาโน (Chenzi Grignano) กลาวถึง ปญหาการบริหารของโรงเรียนในกํากับของรัฐ
(Charter Schools) มีดังนี้ คณะกรรมการบริหารกาวกายในงานปกติที่ไดรับมอบหมายใหผูบริหาร
หรือครู ขาดภาวะผูนํา ไมมีวิสัยทัศน ขาดการพัฒนางานอยางตอเนื่อง เกิดความขัดแยงขึ้นบอย
เนื่องจากไมแบงบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน ขาดความเปนมืออาชีพ  ทั้งเร่ืองการเงิน           
การบริหารจัดการการบริหารเขตพ้ืนท่ี ปญหาในการปอนขอมูลใหสมดุลระหวางกลุมผูมีสวนไดเสีย
ตางๆ30 

ฟรัมคิน (Frumkin) ไดศึกษาเร่ือง การสรางโรงเรียนใหม: การบริหารเชิงกลยุทธของโรงเรียน       
ในกํากับของรัฐ ผลการศึกษาพบวา ผูบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐไมสามารถบริหารโดยมุงเนน     

                                                           
28 จินตนา  ศักดิ์ภูอราม,  “การนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐสําหรับ

ประเทศไทย”, 232. 
29 Cathy Wylie, Ten Years On [microform]: How Schools View Educational 

Reform. (Washington, D.C.]: Distributed by ERIC Clearinghouse),1999. 
30 Grignano Chenzi,  Guidance for Charter School Operators, Charter 

Schools Project at Duquesne University, 1999. 
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ในดานการศึกษาเพียงดานเดียว แตจะตองมีความเขาใจในเรื่องการบริหารองคการดวย ผูบริหาร
จะตองเขาใจบทบาทของตนที่จะตองรับผิดชอบจัดหาทรัพยากรและใหการสนับสนุนแกบุคลากรใน
องคการ นอกจากน้ีการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐคอนขางเปนไปดวยความลําบาก เพราะ
ผูบริหารจะตองมีคุณสมบัติของการเปนผูบริหารโรงเรียนเอกชน ที่มีความใสใจในรายละเอียดเล็กๆ 
นอยๆ ทุกขั้นตอนของการปฏิบัติงาน31 

นาธานและเชียง (Nathan and Cheung) ระบุวา อุปสรรคในการบริหาร Chater School               

คือเงินทุนไมเพียงพอในการดําเนินงาน ทั้งเงินทุนท่ีเริ่มตนและเงินทุนอ่ืนๆ การจัดสรรเงินรายหัว           
ของนักเรียนไมเพียงพอ ไมครอบคลุมบุคลากรและเงินเดือนผลประโยชน การบํารุงรักษาและ               
การประกันภัยการรับสมัคร หนังสือ วัสดุการศึกษาอ่ืนๆ การพัฒนาวิชาชีพและการพัฒนาหลักสูตร
การเรียนการสอนและการประเมินผล32 

นิว (New) ไดศึกษาการดําเนินงานท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนในกํากับของรัฐ    
สองแหงแรกในมลรัฐจอรเจียพบอุปสรรค คือ กฎหมายที่เกี่ยวของกับโรงเรียนในกํากับของรัฐในมลรัฐ
จอรเจียเปนกฎหมายท่ีออน การเปลี่ยนแปลงการเปนโรงเรียนในกํากับของรัฐไมไดเปนไปตามระยะ 
เวลาและการทําใหชุมชนตระหนักในส่ิงท่ีเปนวิกฤตเปนสิ่งท่ีจําเปนสําหรับความสําเร็จในการปฏิรูป
หรือกระบวนการเปลี่ยนแปลง33 

พิอุส (Picus) กลาววาอุปสรรคของ Chater School ไดแก สิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ 

ปญหาในการจางงานและการจัดการพนักงาน  ไมมีกฎหมายของรัฐแนะนําหรือการกํากับดูแล
โครงสรางโดยตรงของโรงเรียน ไมสามารถจัดหาเงินทุนที่เพียงพอสําหรับสิ่งตางๆ เชน เงินเดือนและ

                                                           
31 Peter Frumkin,  Creating New School: The Strategic Management of 

Charter Schools, accessed 25 May 2012. available from http://www.aecf.org/ 
32 Nathan, J. and Cheung, S. (1998, December),  Assessing the impact of 

charter public schools. Paper prepared for the Comprehensive CenterRegion VI, 

Wisconsin Center for Education Research, University of WisconsinMadison. 
33 New, V.P.A., Study of two of the first charter schools in Georgia: 

Implications for change  (Abstracts from: Dissertation Abstracts International Item: 

1971711, 1996). 
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ผลตอบแทนของพนักงาน ขาดเงินทุนที่เก่ียวของกับการขาดการพัฒนามืออาชีพสําหรับพนักงานทั้งใน 
ดานวิชาการและการจัดการอุปสรรคการขาดเสรีภาพที่แทจริงในการจางและบริหารจัดการพนักงาน34 

โรเฟส (Rofes) ทําการวิจัยเรื่องผลกระทบของกฎหมายโรงเรียนในกํากับของรัฐและโรงเรียน 
ในกํากับของรัฐที่มีตอเขตการศึกษา พบวา เขตการศึกษาเกือบครึ่งหนึ่งไดรับผลกระทบปานกลาง            
จากโรงเรียนในกํากับของรัฐและนอยกวาครึ่งหนึ่งที่ไดรับผลกระทบนอยเขตเมืองขนาดใหญไดรับ
ผลกระทบนอยกวาเขตชนบทเขตรอบเมืองและเขตเมืองขนาดเล็กและเปนธรรมดาท่ัวไปที่เขต
การศึกษาจะไมตอบรับการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วในชวงเวลาที่ศึกษา  เกือบหนึ่งในส่ีของ         
เขตการศึกษาท่ีศึกษามีการตอบสนองอยางแข็งขันตอการเกิดขึ้นของโรงเรียนในกํากับของรัฐและ           
มีการเปล่ียนแปลงโปรแกรมการศึกษาของเขตการศึกษาโรงเรียนในกํากับของรัฐไดกระตุนใหเกิด              
การเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนและนําไปสูผลทั้งที่สําเร็จและไมสําเร็จในบางดาน  เขตการศึกษา             
หลายแหงไดทําการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาซึ่งเปนผลมาจากโรง เรียนในกํากับของรัฐ                 
เขตการศึกษาที่ไดรับผลกระทบสูง ทั้งหมดไดเพ่ิมความพยายามสรางความสัมพันธกับชุมชนมากขึ้น
สวนปจจัยอื่นๆ  ที่มีสวนสนับสนุนใหเขตการศึกษาตอบสนองตอโรงเรียนในกํากับของรัฐประกอบดวย 
การปฏิรูปภาวะผูนําของเขตการศึกษาอิทธิพลของส่ิงแวดลอมของการศึกษาทางเลือกในเขตพ้ืนที่และ
ความตระหนักในกฎบัตรของชุมชน35 

ยันเซย (Yancey) ทําการวิจัยเรื่องบทบาทผูปกครองในกระบวนการจัดต้ังโรงเรียนในกํากับ
ของรัฐซึ่งเปนการศึกษาทางเลือกรูปแบบหนึ่งที่เนนการกระจายอํานาจ  พบวา ปจจัยภายนอกที่มี
อิทธิพลเหนือการควบคุมโรงเรียนในกํากับของรัฐ ไดแก ขอเรียกรองที่ผูอนุมัติกําหนดบริบททาง
การเมืองและที่ตั้งของโรงเรียนซึ่งมีอิทธิพลตอการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียนในกํากับของรัฐ และ
การขาดเงินทุนในระยะเริ่มตนเปนผลกระทบที่ใหญมากสําหรับโรงเรียนในกํากับของรัฐท่ีดําเนินการ 
โดยผูปกครอง เชน การจางบุคลากรการทํางานใหสําเร็จและเวลาในการวางแผน36 

                                                           
34 Picus, L. O. (1998, December),  Management issues [in charter schools] 

Paper prepared for the Comprehensive Center Region VI, Wisconsin Center for 

Education Research, University of Wisconsin Madison. 
35 Rofes, E. E.,  What are the effects of charter laws and charter schools 

on schools districts ? A stydy of eight states and the district of Columbia 
(Abstracts from: Dissertation Abstracts International Item, 1998), 199. 

36 Yancey, P. A.,  Parents, choice and decentralization:The charter school 

process (Abstracts from: Dissertation Abstracts International Item: 19923114,1998). 
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กิตติ  ทวยภา กลาวถึง ปญหาของสถานศึกษาเมื่อเปนนิติบุคคลไว ไดแก สถานศึกษาขาด            
ความพรอม สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลยังไมมีกฎหมายกําหนดอํานาจหนาที่รองรับ สถานศึกษาตอง
อยูในกรอบของกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของและพระราชบัญญัติการศึกษาไมไดเปดชองไวใหไปทํานิติกรรม
ที่ขัดกับพระราชบัญญัติอื่นที่ใชบังคับอยู การปฏิรูปโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการ  มีเปาหมายการให
ความเปนนิติบุคคลอยูที่ เขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อกําหนดใหสถานศึกษาทั่วประเทศเปนหนวยงาน                     
นิติบุคคลจะตองมีการแกไขพระราชบัญญัติเพ่ือรับการเปนนิติบุคคลและใหสถานศึกษา  ที่เปน                 
นิติบุคคล ตั้งงบประมาณรวมทั้งไปชี้แจงของบประมาณดวยตนเอง หากมีที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ           
จะมอบใหสถานศึกษา ตลอดจนแนวปฏิบัติที่ชัดเจน ขนาดของสถานศึกษานิติบุคคล ไมมีการกําหนด
ไวในกฎหมาย แตมีการเขียนไวในผลการพิจารณาของรัฐสภาวา การแบงสวนราชการเขตพ้ืนที่
การศึกษาน้ันใหสถานศึกษาซ่ึงเปนสวนหนึ่งของเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนนิติบุคคลท้ังหมด เดิมนโยบาย
ของกระทรวงศึกษาธิการจะยุบรวมสถานศึกษาขนาดเล็ก เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใชแลว  การยุบรวม
จะทําไมได โรงเรียนที่มีครู 3-4 คน จะมีปญหาในการบริหารจัดการเร่ืองการทําบัญชีทรัพยสินบัญชี 
งบดุล และเรื่องอ่ืนๆ อีกมากมายในฐานะนิติบุคคล37 

ไกรพจน  บุญประเสริฐ ศึกษาเร่ืองบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการดําเนิน 
งานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ชวงช้ันที่ 1-2 ในฐานะที่เปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาญจนบุรี ผลการวิจัยพบปญหา ไดแก ดานการสงเสริมการดําเนินงานวิชาการ โรงเรียนขาด     
แหลงเรียนรู หองสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศมีจํานวนไมเพียงพอ ดานการสงเสริมการดําเนินงาน          
การบริหารงบประมาณ คือ การจัดสรรงบประมาณเปนรายหัวนักเรียน ทําใหโรงเรียนขนาดเล็กขาด
ความสมดุลในการพัฒนารอบดาน ดานการสงเสริมการดําเนินงานการบริหารงานบุคคล คือ ครูไมครบ
ชั้นเรียน และมีภาระงานมากทําใหการสอนมีปญหาและอุปสรรค และดานการสงเสริมการดําเนินงาน 

การบริหารท่ัวไป คือ งานที่ครูไดรับมอบหมายมีจํานวนมากทําใหอัตรากําลังครูไมเพียงพอ38 

ธงชัย ชิวปรีชา และคณะ สรุปเกี่ยวกับสภาพปญหาและอุปสรรคการบริหารงานของ               
สถานศึกษานิติบุคคล ดังนี้ โรงเรียนท่ีมีผูบริหารซ่ึงขาดความเปนตัวของตนเอง ไมกลาคิด ไมกลาทํา               
กลัวความผิดเขาตนเอง อาจทําใหโรงเรียนไมมีการพัฒนา ผูบริหารจะตองมีความโปรงใสในการทํางาน 

                                                           
37 กิตติ  ทวยภา,  ปญหางานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล, คนเมื่อ 4 มิถุนายน 

2555, คนไดจาก http://www.gego.th/mahasarakham 
38 ไกรพจน  บุญประเสริฐ,  “บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการดําเนินงาน

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานชวงช้ันที่ 1-2 ในฐานะที่เปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาญจนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศีกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย           
ราชภัฎกาญจนบุรี, 2550), บทคัดยอ. 
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เพราะโรงเรียนนิติบุคคลจะมีชองวางในการทํางานคอนขางมาก ผูบริหารตองพรอมที่จะทํางานดวย
ความเสียสละ ไมคาดหวังผลประโยชนสวนตัวจากการทํางาน การเปนโรงเรียนนิติบุคคล จะตองมี
คณะกรรมการสถานศึกษาและการกระจายอํานาจเขามาเก่ียวของ ซึ่งปจจุบันยังไมมี ทําใหการดําเนิน 
งานตองอยูภายใตกรอบท่ีกําหนด ไมมีการเปลี่ยนแปลง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชน         
ยังมีคอนขางนอย39  

พิษณุ  ดาราณรงคและคณะ ศึกษาเร่ือง ความรูความเขาใจในการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 
และขอดีขอจํากัดของการบริหารงานในสถานศึกษานิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่เชียงใหมเขต 3 

พบวา ปญหาอุปสรรค คือ การบริหารงานวิชาการ คุณภาพไมเปนไปตามมาตรฐานการศึกษาแหงชาติ 
การบริหารงบประมาณ สถานศึกษาไมมีความพรอมในการบริหารงบประมาณ การบริ หารบุคคล 
สถานศึกษาไมสามารถพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามความตองการ การบริหารท่ัวไป มีภาระงานมาก
ทําใหยุงยากในการบริหารและประสานงาน และมีขอจํากัด คือ ดานวิชาการ แบบ ปพ.ตางๆ          
มีรายละเอียดมากเกินไป ดานงบประมาณ อาจเกิดการทุจริตไดงาย ถาการตรวจสอบไมดี40 

รัชนิดา  สิงหมณี ศึกษาการดําเนินงานในสถานศึกษานิติบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา ปญหาดานการบริหารงานวิชาการ 
คือ บุคลากรขาดความรูเรื่องงานวิชาการงานวิจัย เนื่องจากงานวิชาการมีการเป ล่ียนแปลงอยู
ตลอดเวลา ดานการบริหารงานบุคคล คือ ขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีตรงตามวิชาเอก 
ความรูความสามารถและประสบการณในการปฏิบัติงาน ดานการบริหารงานทั่วไป  คือ ขาดแคลน
บุคลากร ดานธุรการ และบุคลากรท่ีมีก็ขาดความรู ความชํานาญเฉพาะงาน เชน ดานธุรการ การเงิน 
พัสดุ ดานการบริหารงานงบประมาณ  คือ ไดรับงบประมาณ ไมสอดคลองกับแผนกลยุทธ และมี
งบประมาณในการจัดกิจกรรมตามโครงการคอนขางนอย41  

สุรพล นิติไกรพจน และคณะ ไดศึกษาเร่ืองการวิจัยและพัฒนากฎหมายเพ่ือการบริหาร
จัดการสถานศึกษานิติบุคคล ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา อุปสรรคการบริหารจัดการ

                                                           
39 ธงชัย  ชวิปรีชา และคณะ,  แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของรัฐ:       

กรณีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551), 85. 
40 พิษณุ  ดาราณรงคและคณะ, “ศึกษาความรูความเขาใจในการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

และขอดีขอจํากัดของการบริหารงานในสถานศึกษานิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่เชียงใหมเขต
3.” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546), บทคัดยอ. 

41 รัชนิดา  สิงหมณี,  “การดําเนินงานในสถานศึกษานิติบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา             
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี”, บทคัดยอ. 
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สถานศึกษาข้ันพื้นฐานนิติบุคคล ประกอบไปดวย ดานวิชาการ การทําหลักสูตรสถานศึกษาของแตละ
โรงเรียนขึ้นอยูกับศักยภาพของครูในโรงเรียน ดานงบประมาณ การจัดสรรงบประมาณยังไมเพียงพอ  
ไมสอดคลองกับความจริง และไมเอ้ือตอการจัดหองเรียนที่เปดสอนตามโครงการพิเศษ  การไดรับ
งบประมาณสําหรับการปรับปรุงอาคารหรือซอมแซมวัสดุที่เสียหายมีความลาชา และงบประมาณ        
ในสวนคาสาธารณูปโภคที่ไดรับไมตรงกับความเปนจริง ดานบริหารงานบุคคลการกําหนดอัตรากําลัง 
การบรรจุแตงตั้ง การสรรหา การโอนยาย การพิจารณาความดีความชอบ ฯลฯ  ของขาราชการครู         
ไมสอดคลองกับความตองการและความจําเปนของโรงเรียน ขาดบุคลากรท่ีทําหนาที่สนับสนุนการจัด
การศึกษา เชน เจาหนาที่แนะแนว เจาหนาที่การเงินและพัสดุ เปนตน หรือขาดแคลนผูประกอบ
วิชาชีพเฉพาะดาน เชน พยาบาล นิติกร เปนตน ดานบริหารงานทั่วไป การดําเนินการพ้ืนฐานดาน
ตางๆ เชน การรับนักเรียน การกําหนดระยะการเปดและปดภาคการศึกษา การเปดหองเรียนพิเศษ 
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การพานักเรียนไปนอกสถานท่ี ไมสอดคลองกับบริบทของแตละ
โรงเรียน นอกจากน้ีขอจํากัดและสภาพปญหาเฉพาะของสถานศึกษานิติบุคคลขนาดใหญ  ไดแก 
ลักษณะและสภาพของสถานศึกษาท่ีเปนปญหาหลัก ไดแก ดานการบริหารท่ัวไป ไดแก ปญหา
เกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปญหาดานการรับนักเรียน ดานการบริหารวิชาการ 
ไดแก ปญหาดานหลักสูตรการศึกษา เชน การจัดคาบการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตรการเรียน
การสอนของเด็กปฐมวัย การกําหนดนโยบาย การพัฒนาการเรียนการสอน ปญหาดานการพัฒนาและ
การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เชน ปญหาการพานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานศึกษา ปญหา
การนิเทศการศึกษาและการแนะแนว ปญหาดานมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษา ปญหาดาน
การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน ดานบริหารงานงบประมาณ ไดแก ปญหา
เกี่ยวกับการจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณเพ่ือเสนอตอเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การระดมทรัพยากรลงทุนเพ่ือการศึกษา ปญหาดานการจัดหาพัสดุ การจัดหา
ผลประโยชนจากทรัพยสิน การจัดทําบัญชีการเงิน ดานบริหารงานบุคคล ไดแก การจัดสรรอัตรากําลัง
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง ปญหาดานการเปล่ียน
ตําแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปญหาการสงเสริมการประเมิน  
วิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา42 

สํานักงานนโยบายและแผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน    สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน กลาวถึง อุปสรรคของการบริหารสถานศึกษานิติบุคคลในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

                                                           
42 สุรพล  นิติไกรพจน และคณะ,  รายงานการวิจัยและพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหาร

จัดการสถานศึกษานิติบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (เสนอตอสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา, 2554), 15-30. 
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การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ สถานศึกษาไมมีพระราชบัญญัติจัดตั้ง และไมมีกลไกทางกฎหมายท่ีกําหนด  
ใหดําเนินการโดยเฉพาะ เพียงแตอาศัยอํานาจจากผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปมอบอํานาจให
สถานศึกษาเปนเหตุใหสถานศึกษาไมมีอํานาจในการตัดสินใจไดดวยตนเองโดยอิสระ นอกจากนี้ยัง
พบวา ขาดการรับรูความเขาใจในหลักเกณฑ ความเปนอิสระแลว กฎระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับ          
การบริหารสถานศึกษานิติบุคคลที่มีอยูมิได เ อ้ือตอความเปนอิสระ กฎระเบียบที่วางไวขาด                
ความยืดหยุน ไมเพียงพอไมเหมาะสม สถานศึกษาก็ยังไมสามารถบริหารไดอยางเปนอิสระ คลองตัว 
เพราะกฎหมายตางๆ มิไดกําหนดกลไก เพ่ือรองรับอํานาจหนาที่ในฐานะนิติบุคคลของสถานศึกษาไว 
มีเพียงบัญญัติรองรับสถานะทางกฎหมายใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลเทานั้น สถานศึกษาไมมีอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาดวยตนเอง และเมื่อพิจารณาจากความหลากหลายของสถานศึกษา             
ที่มีความแตกตางกันทั้งขนาดของสถานศึกษา จํานวนนักเรียน จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ตลอดจนภูมิศาสตรและวัฒนธรรมของแตละทองถิ่น  ทําใหสถานศึกษาเกิดความไมคลองตัว           
ในการบริหาร สงผลตอคุณภาพในการจัดการศึกษาอีกดวย นอกจากนี้เมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่      
ที่สถานศึกษาข้ันพื้นฐานไดรับมอบหมายยังคงมีปญหาและอุปสรรคการบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน ดังนี้ 
ดานการบริหารวิชาการ มีปญหาการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งขึ้นกับศักยภาพของครู
ในโรงเรียน และยังขาดการพัฒนา/จัดหลักสูตรเฉพาะทางท่ีหลากหลายเพ่ือสงเสริมเพ่ือสงเสริมผูเรียน
ที่มีความเปนเลิศใหเทียบเคียงระดับนานาชาติ รวมถึงปญหาดานการบริหารและการจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรู เชน การนํานักเรียนไปทัศนศึกษา การนิเทศการศึกษา การแนะแนว ปญหาดาน
มาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษา ปญหาดานการวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอน  
ผลการเรียน ดานการบริหารงบประมาณ มีปญหาการจัดสรรงบประมาณ ในปจจุบันไมเพียงพอ              
ไมสอดคลองกับความเปนจริง และไมเอ้ือตอการจัดหองเรียนที่เปดสอนตามโครงการพิเศษ การไดรับ
งบประมาณสําหรับการปรับปรุงอาคาร การซอมแซมวัสดุที่ชํารุดเสียหายมีความลาชา งบประมาณ          
ในสวนคาสาธารณูปโภคท่ีไดรับไมตรงกับความเปนจริง ปญหาดานการจัดหาพัสดุซึ่งอยูภายใตเงื่อนไข
ของกฎหมายหลายฉบับ ขาดความคลองตัวในการดําเนินการจัดหาพัสดุครุภัณฑ ที่เหมาะสมและ
รวดเร็ว การกําหนดเกณฑมาตรฐาน คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑไมสอดคลองตอความตองการ  
ของสถานศึกษา ดานการบริหารงานบุคคล มีปญหาการกําหนดอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุ
แตงตั้ง การโยกยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนขาดบุคลากรท่ีทําหนาที่
สนับสนุนการจัดการศึกษา เชน เจาหนาที่แนะแนว เจาหนาที่การเงินและพัสดุ ฯลฯ  ดานการบริหาร
ทั่วไป มีปญหาดานการดําเนินการพ้ืนฐาน การรับนักเรียน การกําหนดระยะเวลา การกําหนด
ระยะเวลา การเปด-ปดภาคเรียน การเปดหองเรียนพิเศษ การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา                 
ไมสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน ไมเปนอิสระและคลองตัว  การกําหนดสัดสวนและองคประกอบ
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ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การเชิญคนที่มีความรู ความสามารถเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ึนพื้นฐานและอํานาจหนาที่ที่เหมาะสมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน43 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สรุปปญหาของสถานศึกษาเมื่อเปนนิติบุคคลไว ไดแก                     
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคลจะเปล่ียนไป โดยตองมีการทําบัญชี ชําระบัญชี ดูแลทรัพยสิน จัดระบบ              
ใหผูอ่ืนตรวจสอบได สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลยังไมมีกฎหมายกําหนดอํานาจหนาที่รองรับตอง             
อยูในกรอบของกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของและพระราชบัญญัติการศึกษา การปฏิรูปโครงสรางกระทรวง         
ศึกษาธิการ มีเปาหมายการใหความเปนนิติบุคคลอยูที่ เขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อกําหนดใหสถานศึกษา                
เปนหนวยงานนิติบุคคล จะตองมีการแกไขพระราชบัญญัติเพื่อรับการเปนนิติบุคคลและใหสถานศึกษา           
ที่เปนนิติบุคคล ขนาดของสถานศึกษานิติบุคคล ไมมีการกําหนดไวในกฎหมาย จะมีปญหาใน         
การบริหารจัดการ เรื่องการทําบัญชีทรัพยสินบัญชีงบดุลและเร่ืองอ่ืนๆ44 

กิตติยา เอ็ฟฟนส และศุนิสา ทดลา ศึกษาปญหาการจัดการศึกษาตาม “นโยบายเรียนดี           
เรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ”ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1. ปญหาเชิงโครงสราง มี 2 ประการ คือ 
ปญหานโยบายท่ีขาดความสอดคลองเชื่อมโยงกับสภาพและไมอาจนํานโนบายไปสูการปฏิบัติไดจริง  
และปญหาการกําหนดงบประมาณท่ีไมสอดคลองกับสภาพความตองการจําเปน และการใชฐานคิด
การกําหนดคาใชจาย ของโรงเรียนขนาดกลางท่ีมีคาใชจายต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับโรงเรียนขนาดอ่ืน               
มาเปนตัวแทนในการจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดใหญ และโรงเรียน
ขนาดใหญพิเศษซ่ึงโรงเรียนขนาดแตกตางกันมีคาใชจายแตกตางกัน 2. ปญหาเชิงกระบวนการ มีสอง
ประการ คือ การประชาสัมพันธที่ไมกอใหเกิดความเขาใจในกลุมผูปกครอง และการนํานโยบายสู           
การปฏิบัติ สรุปปญหาได ดังน้ี ปญหางบประมาณไมเพียงพอทําใหไมเกิดการเรียนฟรีจริงตามชื่อ
นโยบาย สําหรับโรงเรียนขนาดใหญและขนาดกลาง ยกเวนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีอยูในชนบท ปญหา
ความยุงยากเก่ียวเนื่องกับระเบียบการเบิกจายเงินทั้งตอฝายโรงเรียนและฝายปกครอง ปญหาเรื่อง
คุณภาพของรายการท่ีรัฐใหฟรี ปญหากฎระเบียบเบิกจาย ปญหาการเพ่ิมภาระงานธุรการของครูและ
ผลกระทบทางลบตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนขนาดใหญ แตสงผลกระทบ
ทางบวกตอกระบวนการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนขนาดใหญแตสงผลกระทบทางบวกตอกระบวน  
การเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท 3. ปญหาเชิงผลลัพธมีสองประการ คือ คุณภาพ

                                                           
43 สํานักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา               

ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,  คูมือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบ             
นิติบุคคล  (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2556), 1-3. 

44 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, (2551, มีนาคม). “รายงานสภาวะการศึกษาไทย               
ป 49 – 50 พบปญหาหลายดานที่ตองแกไข”,  วารสารการศึกษาไทย. 42: 4 – 9. 
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ผูเรียนชี้ดวยขอมูลจากหนวยงาน/โครงการที่มีความนาเชื่อถือ  ไดแก ผลการทดสอบจากสถาบัน
ทดสอบการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สทศ. คะแนนทดสอบจากโครงการประเมินผล
นักเรียนนานาชาติ (Programme  for International Student Assessment : PISA) และผล           
การจัดอันดับความสามารถดานการแขงขันของประเทศดานการศึกษาจากสถาบัน  (International 

Institute for Management Development : IMD ใหผลสอดคลองโดยสรุปไดวาใชนโยบายฯ แลว 
คุณภาพผูเรียนมีแนวโนมจะลดต่ําลงยกเวน ขอมูลผลการประเมินจากกระทรวงศึกษาธิการท่ีสวนทาง
โดยระบุวาคุณภาพผูเรียนนาจะดีขึ้น ระดับความพึงพอใจของผูเกี่ยวของ ไดแก ผูบริหารและครูผูสอน
มีความพึงพอใจท่ีนโยบายนี้ชวยลดภาระของผูปกครอง แตไมพึงพอใจ ความยุงยากในการเบิกจาย 
และความไมพอเพียงของงบประมาณกับการเพ่ิมภาระงานธุรการใหครู สวนผูปกครองไมพึงพอใจท่ี
นโยบายนี้ฟรีไมครบทุกรายการ และปญหาอุปสรรคในการใชนโยบายประเทศอังกฤษประเทศเยอรมนี
และประเทศสิงคโปร คือ การใชงบประมาณจํานวนมากและความกดดันของคนในชาติที่ตองเสียภาษี
ในอัตราที่สูง สวนปญหาอุปสรรคของประเทศมาเลเซีย คือ การขาดงบประมาณหรือการจัดสรร
งบประมาณไมเพียงพอและขาดการวางแผนเตรียมความพรอมในการใชนโยบาย และขาดการประเมิน
นโยบายอยางเปนระบบ45

 

ชลี  แตรุงเรือง ศึกษาเรื่องภาวะผูนําที่มีคุณภาพของผูบริหารดีเดนโรงเรียนประถมศึกษา 
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนเปนตัวการสําคัญในการควบคุม กํากับ ดูแล การจัดการศึกษา 
สาเหตุเฉพาะท่ีเกิดจากผูบริหารโรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนไมทราบบทบาทหนาที่               
ของตน ผูบริหารโรงเรียนใชเวลาอยูนอกโรงเรียนมากเกินความจําเปน การวางแผนบริหารมีนอยที่มี            
ก็มักไมไดมีการปฏิบัติตามแผนการบริหาร ผูบริหารโรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึด
ความเห็นสวนตัวมากกวาระบบคุณธรรม ผูบริหารโรงเรียนยังขาดสมรรถภาพดานมนุษยสัมพันธ              
การสรางบรรยากาศในการบริหารและการจัดระบบการเรียนการสอน ผูบริหารไมเขาใจงานวิชาการ 
และกระบวนการบริหารงานวิชาการ ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรไมบรรลุ
จุดมุงหมายที่กําหนดไว นอกจากน้ียังพบวา ภาวะผูนําที่มีคุณภาพในลักษณะรวมทั้ง 10 ประการของ
ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเดนอยูในระดับสูง ยกเวนในเรื่องการมองการณไกลท่ีอยูในระดับตํ่า46 

ธีระ  รุญเจริญ ศึกษาเรื่องสภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
สถานศึกษาในประเทศไทย พบวา เปนปญหาในดานงบประมาณและอาคารสถานท่ีมากที่สุดและ

                                                           
45 กิตติยา  เอ็ฟฟนส และศุนิสา  ทดลา,  ปญหาการจัดการศึกษาตาม “นโยบายเรียนดี

เรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ” (สํานักงานผูตรวจแผนดิน, 2555). 
46 ชลี  แตรุงเรือง,  ภาวะผูนําที่มีคุณภาพของผูบริหารดีเดนโรงเรียนประถมศึกษา 

(กรุงเทพมหานคร: ศูนยความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2550), บทคัดยอ. 
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ผูบริหารสถานศึกษาใหความสนใจดานวิชาการนอยกวาดานอ่ืนๆ กอปรท้ังมีปญหาดานคุณธรรม 
จริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษามากพอสมควร ซึ่งทําใหผูปฏิบัติงานวาเหวและขาดขวัญกําลังใจ 
ปญหาการใชครูผูสอนทําหนาที่อ่ืนนอกเหนือจากการสอนมีคอนขางมากทําใหกระทบกระเทือนตอ
คุณภาพผูเรียน47และไดวิจัยเพ่ือเสนอนโยบาย ยุทธศาสตรและกรอบการพัฒนาศักยภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบปญหาคณะกรรมการสถานศึกษายังปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ี
ไมสมบูรณ สวนมากยึดวัฒนธรรมการปฏิบัติแบบเดิมๆ หลายคณะเปนเพียงรางเงาของสถานศึกษา
สถานศึกษาไมคอยกระจายอํานาจและยอมรับในความจําเปนและกระทรวงศึกษาธิการยังไมสนับสนุน
สงเสริมเต็มที่ กรรมการสถานศึกษาจํานวนมากยังมีศักยภาพ ความรู ความสามารถ และคุณลักษณะ         
ไมถึงระดับที่จะมีสวนรวมในการตัดสินใจและปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล การปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษายังมีปญหา เรื่องระดับ
สมรรถภาพหรือศักยภาพ ทั้งความรู ความสามารถ และคุณลักษณะพึงประสงค48 

บุญชม ศรีสะอาด และคณะ กลาวถึง เรื่องปญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน           
ในระบบโรงเรียน ไดแก ดานครูผูสอน มีปญหาเรื่องครูมีหนี้สิน ขาดแคลนครูบางสาขาวิชา สอนไมตรง
กับวิชาที่เรียนมา ไมสามารถพัฒนาหลักสูตรตามความตองการของทองถิ่น ไมสามารถสอนใหบรรลุ
เปาหมายของหลักสูตร สอนไมเต็มที่และไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง ดานผูบริหาร ไมมีการนิเทศ
ภายในท่ีเปนระบบและมีประสิทธิภาพ ไมบริหารงานวิชาการอยางจริงจัง ไมมีอํานาจในการบริหาร
อยางสมบูรณ และประสบปญหาดานเศรษฐกิจ ดานนักเรียน ไมตั้งใจเรียนอยางจริงจัง  มีปญหา
ครอบครัว ขาดความรัก ความอบอุนจากผูปกครอง อาน-เขียนและใชภาษาไทยไดตํ่ากวาระดับชั้นและ
ขาดระเบียบวินัยในตนเอง ดานหลักสูตรและการเรียนการสอน หลักสูตร มีรายวิชาและเนื้อหาสาระ
มากเกินไปการเรียนการสอนไมเปนไปตามแผนการสอน หลักสูตรท่ีนําไปใชไมบรรลุตามจุดมุงหมาย 
หลักสูตรไมตอบสนองความตองการของทองถิ่น การจัดการเรียนการสอนไมเปนไปตามจุดประสงค
ของการเรียนรูการดําเนินการวัดผลไมเปนไปตามหลักวิชาและหลักสูตรขาดศักยภาพในการพัฒนาคน 
ดานอุปกรณ ขาดสื่อการเรียน การสอนและส่ิงอํานวยความสะดวก แหลงเรียนรูที่จําเปนของโรงเรียน 
เชน หองสมุด หองปฏิบัติการตางๆ มีไมเพียงพอและไมไดมาตรฐาน ขาดแคลนวัสดุฝก สื่อการเรียน

                                                           
47 ธีระ รุญเจริญ,  สภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ

สถานศึกษาในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ                
สํานักนายกรัฐมนตรี, 2545), 118. 

48 ธีระ รุญเจริญ,  รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพปจจุบันและปญหาการมีสวนรวม                  
ในการบริหารและการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพมหานคร: 
สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2547). 
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การสอนมีคุณภาพตํ่ากวามาตรฐาน ดานชุมชนและส่ิงแวดลอม แหลงอบายมุข การพนัน ยาเสพติด 
โรงเรียนหางไกลชุมชนและชุมชนใหความรวมมือกับโรงเรียนนอย ดานศึกษานิเทศก ไมสามารถนิเทศ
ไดตามแผน หรือปฏิทินการนิเทศ จํานวนศึกษานิเทศกมีไมเพียงพอ  ขาดการจัดเก็บขอมูลที่เปน
ปจจุบันและเปนระบบ ทําใหไมสามารถใชขอมูลไดตามท่ีตองการขาดเทคนิคการนิเทศและการติดตาม 
ที่ดี มีปญหาดานความกาวหนาทางวิชาชีพ ดานนโยบายและแผน การดําเนินงานของโครงการขยาย
โอกาสทางการศึกษา เน่ืองจากผูบริหารไมตระหนักถึงการดําเนินงานตามแผนงาน โครงการและ
นโยบายที่วางไว และนโยบายไมตอเน่ืองกัน ดานกลุมโรงเรียน การขาดแคลนบุคลากรท่ีใหบริการดาน
วิชาการ ไมสามารถปฏิบัติตามบทบาทหนาที่และภารกิจ ใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่วางไว ดานการมี
สวนรวมของประชาชน ซ่ึงมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอยมาก กรรมการโรงเรียนไมมารวมประชุม
และรวมกิจกรรมของโรงเรียนไมกลาแสดงความคิดเห็นและขาดเครือขายการเรียนรูในชุมชน49 

ไพบูลย คุณชมพู ทําการวิจัยเรื่องการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีไมเพียงพอ ครูสายผูสอนมีงานที่ตองรับผิดชอบมากนอกจากการสอนปกติ              
ขาดงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร บุคลากรไมมีวินัยในตนเองและการประเมินผล                  
การปฏิบัติงานไมมีหลักเกณฑที่แนนอน50

 

วรากรณ  สามโกเศศและคณะ ศึกษา รายงาน ขอเสนอทางเลือกระบบการศึกษาท่ีเหมาะสม
กับสุขภาวะคนไทย ตามโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาขอเสนอทางเลือกที่เหมาะสําหรับการปฏิรูป
การศึกษาเพ่ือสุขภาวะคนไทย พบวา การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐการบริหารและการจัด
การศึกษาภายใตระบบราชการท่ีมีความแข็งตัว (rigidity) อีกท้ังมีโครงสรางและระบบการศึกษาท่ีไม
เปดโอกาสใหมีการแขงขันการศึกษามีการผูกขาดจากภาครัฐมากเกินไปเกิดความดอยประสิทธิภาพใน
การบริหารจัดการและการใชทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทําใหตนทุนทางการศึกษาสูงเกินไป
เนื่องจากระบบการจัดสรรเงินงบประมาณในปจจุบันเปนการจัดสรรผานดานอุปทานหรือจัดสรรใหกับ
สถานศึกษา (supply side financing) เปนหลัก อีกท้ังยังจัดสรรตามความตองการของสถานศึกษา 
ซึ่งไมสัมพันธกับผลผลิต ทําใหสถานศึกษาไมมีสิ่งจูงใจ (incentive) ในการเเขงขันเชิงคุณภาพเพ่ือให
ไดมาซึ่งงบประมาณ สงผลใหทรัพยากรไมสามารถจัดสรรไปสูแหลงผลิตบูรการการศึกษาท่ีมีคุณภาพ
มาตรฐานประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยางแทจริง นอกจากนโยบายทางการศึกษาบางประการ

                                                           
49 บุญชม  ศรีสะอาด และคณะ,  “ปญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน              

ในระบบโรงเรียนของเขตการศึกษา 11”  วารสารสภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2544 
50 ไพบูลย  คุณชมภู,  “การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขา            
การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545), บทคัดยอ. 
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ของรัฐยังสงผลกระทบในอีกหลายดาน เชน โครงการอัจฉริยะ (Genius Program) ที่มีจํานวนมากแต
ผูเรียนไมมีศักยภาพเพียงพอหรือการสราง fast track ในระดับมัธยมปลายสงผลใหเกิดการกระจุกตัว
จํานวนมากของผูเรียนเพ่ือเขาสูระดับอุดมศึกษาที่สมควรมีการเตรียมการเพ่ือรองรับในการแกไข
ปญหาอยางเปนระบบความลมเหลวในการกระจายอํานาจลงสูเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา          
ทําใหผูบริหารไมสามารถบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการบริหารจัดการที่ใชโรงเรียนเปนฐาน 
(School–Based Management) อีกท้ังไมสามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารและจัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพ สนองตอบความตองการของผูเรียน ไมมีอํานาจในการตัดสินใจเรื่องการใช
บุคลากรตางๆ ที่สําคัญการปฏิรูปการศึกษาในรอบสิบปที่ผานมาพบความสําเร็จดานโครงสรางที่มี  
การปรับเปลี่ยนเปนรูปธรรม แบงออกเปน 3 ระดับ คือ สวนกลางเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
แตพบลมเหลวดานคุณภาพสังกัดตางๆ ตางแยกสวนกันทํางาน ขาดการบูรณาการเทาที่ควร ปญหาที่
พบในการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐโดยรวม ไดแก ดานการบริหารวิชาการ พบวาหลักสูตร 
มีเนื้อหามากเกินไป ผูเรียนเกิดความเครียดจากการแขงขันทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตํ่า
กวาคาเฉลี่ยมาตรฐานทั้งจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติและนานาชาติ คุณภาพการสอนของ
ครูยังไมเปนที ่พึงพอใจ ดานการบริหารงบประมาณ พบวา งบประมาณสวนใหญเปนเงินเดือนครู และ
บุคลากรทาง การศึกษา ประมาณรอยละ 80 ขณะที่งบลงทุนและพัฒนาเพียงรอยละ 20 สงผลให 
ขาดแคลนงบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพและสื่อการเรียนการสอนอยางไรก็ตามความขาดแคลน
ดังกลาว บางสวนไดรับการสนับสนุนจากเอกชน ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการบริหาร               
งานบุคคล พบวา การเกลี่ยอัตราครูยังทําไดไมเต็มที่ ที่สําคัญสถานศึกษาไมมีอิสระในการสรรหา             
การพัฒนาบุคลากรไมสอดคลองกับบริบทและความตองการอยางแทจริง คนเกงยังไมสนใจเรียนครู
เนื่องจากขาดระบบจูงใจท่ีชัดเจน การเรียนครูเปนเปาหมายทายๆ ของผูเรียน สงผลตอคุณภาพ             
การเรียนการสอนในที่สุด ดานการบริหารท่ัวไป พบวาขาดความตอเนื่องในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษาเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลง นโยบายตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การบริหารจัดการ
ของแตละองคกรระดับนโยบายในสวนกลางไมประสานงานกันเทาที่ควร ตางสังกัดตางแยกสวนกันทํา 
รวมทั้งปญหาของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีมากถึงเกือบ 20,000 แหงสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท้ังดานวิชาการ งบประมาณและ การบริหารงานบุคคล ตลอดจนการขาดภาวะผูนําของ
ผูบริหารบางแหงที่สงผลตอคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยรวม51 

                                                           
51 วรากรณ  สามโกเศศและคณะ,  รายงาน ขอเสนอทางเลือกระบบการศึกษาที่เหมาะสม

กับสุขภาวะคนไทย,  โครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาขอเสนอทางเลือกที่เหมาะสําหรับการปฏิรูปการศึกษา
เพ่ือสุขภาวะคนไทย (ปศท.) สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพภาพพิมพ, 2553), 17-19. 
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วีรวัฒน  พันธุคง ศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบวา 
ดานการบริหารวิชาการ ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาใหความสําคัญตองานวิชาการนอยกวางานดาน
อ่ืนๆ ทําใหผูบริหารสถานศึกษาไมสนใจที่จะแสวงหาความรูความเขาใจในงานวิชาการตามแนวทางที่
ควรปฏิบัติ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารทั่วไปและดานการบริหารงานบุคคล52 

สิปปนนท  เกตุทัต ไดสรุปปญหาวิกฤตของการศึกษาไทยไวดังนี้ ความไมเปนเอกภาพของ            
การจัดการศึกษาไทย การกระจายโอกาสทางการศึกษายังมีนอย  การศึกษาไทยเปนการศึกษาแบบ
รวมศูนยไมกระจายอํานาจ หลักสูตรทางการศึกษา ตลอดจนตําราเรียนขาดความยืดหยุนไมสอดคลอง
กับสภาพของทองถ่ิน หลักสูตรขาดเร่ืองคุณธรรมจริยธรรม ความรูเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว หลักสูตร
ลาสมัยและขาดคุณภาพ เนื้อหาสาระไมสงเสริมใหผูเรียนรูจักการคิดอยางเปนระบบ เนื้อหาสาระ
การศึกษา ขาดความเปนไทย ความเหลื่อมล้ําของคุณภาพสถานศึกษาอันเนื่องจากการไมกระจายครูที่
มีคุณภาพ ความไมพรอมดานอุปกรณการเรียนการสอน อาคารสถานท่ี สิ่งแวดลอมอ่ืนๆ เปนเหตุให
คุณภาพของนักเรียนไมเทาเทียมกัน ครูขาดคุณภาพ โดยเฉพาะในทองถิ่นที่หางไกลและทุรกันดาร 
เพราะยังขาดระบบการสรางแรงจูงใจใหคนเกง คนดีมาเปนครู การขาดการสนับสนุนเร่ืองการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรทางการศึกษา เชน เงินทุน สนับสนุนงานวิจัยนอย การใหความสําคัญเรื่องการจัด
การศึกษาระดับตางๆ ไมสมดุล เชน สนับสนุนงบประมาณใหการอุดมศึกษามากกวาการศึกษาของ 
เด็กเล็ก รัฐบาลและนักการเมืองขาดความจริงใจในการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่องรัฐบาลไมมี
วิสัยทัศนทางการศึกษา ไมใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา รัฐบาลไมลงทุนเพ่ือ
การศึกษาอยางจริงจังและเอกชนมีสวนรวมสนับสนุนการศึกษานอย ผูบริหารการศึกษาขาดความถนัด
ดานการบริหารจัดการศึกษา การขาดหนวยงานที่รับผิดชอบในการพัฒนาผูอยูในตลาดแรงงานใหมี
ความสามารถเพ่ิมข้ึนและมีปริมาณเพียงพอกับความตองการ การแขงขันในระบบการศึกษามีความ
รุนแรงเกินไป ทําใหเกิดภาวะเครียดแกเยาวชนการขาดการสนับสนุนในดานการศึกษาแกภิกษุ 

สามเณร และแมชี ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ผูปกครองขาดจิตสํานึกในคุณคาของการศึกษา53 

สุรียภรณ  ดาวอรุณเกียรติ ไดศึกษาเรื่อง สภาพและปญหาการบริหารจัดการงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัยพบวา 

                                                           
52 วีรวัฒน  พันธุคง, “การศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร, 2552), 77-78. 

53 สิปปนนท  เกตุทัต,  “การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” วิชาการ, 2(1),12-18. 2542. 
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ปญหาดานการวางแผนงบประมาณ ไดแก ขาดบุคลากรท่ีมีความรูความเขาใจในการวางแผน
งบประมาณมีแนวทางแกปญหา โดยพัฒนาความรูใหแกบุคลากรและศึกษาจากผูเชี่ยวชาญหรือคูมือ54 

วิสุทธิ์  วิจิตพัชราภรณ ไดทําการวิจัย เรื่อง สภาพปญหาการจัดการศึกษาแบบกระจาย
อํานาจในสถานศึกษา พบวา ผูไดรับมอบอํานาจจากการกระจายอํานาจไมเขาใจบทบาทของตนเอง 
ไมมีความรูเพียงพอ ไมกลาท่ีจะตัดสินใจหรืออาจเปนเพราะผูรับมอบอํานาจมีความรูไมตรงกับภาระ
งานและมีภาระงานและมีวุฒิการศึกษาไมเพียงพอ กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของมีความสับสน
ระหวางการแบงอํานาจใหเขตพ้ืนที่และสถานศึกษาความลาชาทางกฎหมายทําใหการปฏิรูปการศึกษา
ไมสามารถขับเคลื่อนไดตามมุงหวัง55  

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ไดทําการสังเคราะหผล การติดตามและประเมิน               
การดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา พบวา สถานศึกษาประสบปญหาในการจัดทําหลักสูตรและการเรียน         
การสอนตามหลักสูตร เนื่องจากขาดความรูความเขาใจในการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ
และขาดทักษะในการสอนใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด โรงเรียนเกือบท้ังหมดจัดกระบวน          
การเรียนรู โดยใชวิธีการใหนักเรียนคนควาหาความรูดวยตนเอง ครูมีการจัดการเรียนการสอนตาม
ตัวอยางที่ไดจากการศึกษาดูงานจากโรงเรียนอ่ืน หรือโดยการชี้แนะจากผูเกี่ยวของหรือจากวิทยากร   
ที่ใหการฝก อบรม แตความรูที่ไดจากแหลงตางๆ ไมคอยสอดคลองกันในแนวปฏิบัติทําใหครูสับสน     
ในการดําเนินงาน56 และศึกษาจากผลการสังเคราะหสภาวการณและปจจัยที่สงผลตอคุณภาพ
การศึกษาไทย พบวา ครูบางสวนยังไมยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและทําผลงานเพ่ือขอ
ตําแหนงโดยเบียดเบียนเวลาของผูเรียน ไมมีการทุมเทงบประมาณ กําลังคนเพ่ือท่ีจะมุงปฏิรูปครู 
อาจารย หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนระบบอยางจริงจัง มีการเปลี่ยนรัฐมนตรีวาการกระทรวง 

                                                           
54 สุรียภรณ  ดาวอรุณเกียรติ,  “การศึกษสภาพและปญหาการบริหารจัดการงบประมาณ           

แบบมุงเนนผลงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงช้ันที่ 1-2 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต            
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี, 2549), บทคัดยอ.  

55 วิสุทธิ์  วจิิตพัชราภรณ,  “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจ              
ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542.” (วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546). 

56 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  รายงานการวิจัย ผลการสังเคราะห ผลการติดตาม
และประเมินการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา ตั้งแตประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 ถึงสิ้นสุดปงบประมาณ 2548 (กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟค, 2549), จ - ฉ. 
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ศึกษาธิการบอยกวาทุกกระทรวงที่คิดวาตน เปนรัฐบาลรักษาการณ จึงไมไดแสดงบทบาทการศึกษา
มากนัก ประชาชนไมไดมีโอกาสไดรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเพ่ิมขึ้น การจัดสรรงบประมาณการศึกษา
ของรัฐแมตัวเงินจะเพ่ิมมากขึ้น แตคิดเปนสัดสวนตองบประมาณของท้ังประเทศลดลง ในสวนของ
ประสิทธิภาพและความเสมอภาคในการจัดสรรทรัพยากรเพ่ือจัดการศึกษา  การจัดสรรงบประมาณ 
จัดสรรใหการศึกษาระดับมัธยมศึกษานอยเกินไปและอุดมศึกษามาก งบลงทุนมีแนวโนมลดลงอยาง
ตอเนื่องและวิธีการจัดสรรงบประมาณผานเขตพ้ืนที่การศึกษา ผลสัมฤทธิ์การศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานไดคะแนนตํ่ากวาประเทศอ่ืนๆ และการปฏิรูประบบบริหารจัดการ ระบบงบประมาณ            
การกระจายใหเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ชุมชน องคกรตางๆ ใหมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา57 และจากผลการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

พบวา สถานศึกษาสวนใหญทุกระดับไมสามารถจัดทําหลักสูตรไดดวยตนเองตองอาศัยคูมือครู             
และบุคลากรทางการศึกษายังมีความสับสนในเรื่องความรูความเขาใจในการจัดการศึกษาในระบบ
การศึกษา ยังมีความสับสนในเรื่องความรู ความเขาใจในการจัดการศึกษาในระบบการศึกษาที่มี
มาตรฐานเปนเปาหมาย อีกทั้งกําหนดมาตรฐานการเรียนรูระหวางชวงชั้นมีมากเกินไปมีความซ้ําซอน
ทั้งในและตางกลุมสาระการเรียนรู นอกจากนี้ การมีสวนรวมในการวิเคราะหและจัดทําขอบขายสาระ
หลัก (Curriculum map) ของครูมีนอยมาก ทําใหการวางแผนกิจกรรมสําหรับผูเรียนผานขอบขาย
สาระทั้ง 8 กลุมสาระไดนอยไมครบตามที่กําหนดไวในหลักสูตร และแมครูจะมีการวิเคราะหหลักสูตร
กอนการจัดทําแผนการเรียนรูแตก็ทําเปนสวนนอย สวนใหญมักจะซื้อแผนการเรียนรูสําเร็จรูป58

นอกจากน้ีจากผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพปญหาและแนวทางการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนที่
สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่พบวาโดยภาพรวมยังขาดความเปน
ระบบและตอเน่ืองเทาที่ควร มีการนิเทศแบบไมจริงจังและไมไดประโยชนจากการนิเทศ รวมทั้ง         
การนิเทศภายในสถานศึกษายังไมมีเขมแข็งเพียงพอ การนิเทศขาดความตอเนื่องปญหาที่สงผลตอ
ขวัญครูที่สําคัญคือ รัฐไมสนใจการคัดเลือกคนเกงมาเรียนวิชาครู และสรางแรงจูงใจ เชน ใหเงินเดือน
สูง ใหมีบรรยากาศการทํางานที่สงเสริมความรูความสามารถมีโอกาสพัฒนามีความกาวหนาตาม
ความสามารถสวนตัวและครูมีรายไดนอยเมื่อเปรียบเทียบกับผูที่ทํางานในภาคธุรกิจเอกชน และครู           
มีหนี้สินมาก ครูขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน สืบเนื่องจากการท่ีครูไดรับมอบหมายสอนในกลุมสาระ
ที่ครูไมมีความถนัด การไมไดรับความสําคัญในกรณีที่ไมไดสอนกลุมสาระหลักและตองทํางานหนัก      

                                                           
57

  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  การสังเคราะหสภาวการณและปจจัยที่สงผลตอ
คุณภาพการศึกษาไทย (กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2550ค), 60-61. 

58 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  ผลการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2551), ค-ง. 
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ไมมีเวลาพัก เกิดความเบื่อหนายทอแท การไมกาวหนาในอาชีพ และการมีเงินเดือนนอย  สิ่งเหลานี้
เปนเหตุผลท่ีบั่นทอนขวัญกําลังใจในการทํางานของครู นอกจากน้ียังพบวา การประเมินวิทยฐานะของ
ครูที่ผานมา ซึ่งพิจารณาจากเอกสารผลงานทางวิชาการทําใหครูตองใชเวลาศึกษา คนควาและ              
เรียบเรียงเปนเอกสารทางวิชาการ สงผลใหครูไมมีเวลาใหกับการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนอยางเต็มที่59 และจากรายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สรุปผลการวิจัย พบวา ครูผูสอนสวนใหญไมไดจบการศึกษาวิชาเอก           
ในกลุมสาระที่สอน มีภาระงานมาก ขาดความรูความเขาใจในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน   
มีการวัดผลประเมินผลไมเหมาะสม ขาดการนิเทศติดตามการพัฒนา  ครูขาดขวัญกําลังใจใน             
การทํางาน ผูเรียนขาดทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนตอการเรียนรู  ขาดอัตรากําลังของศึกษานิเทศกที่มี             
ความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุม ผลการศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน สรุปไดดังน้ี ดานผูเรียน พบวา ผูเรียนไดรับการพัฒนาทางวิชาการมากขึ้นแตมีปญหา          
อันเนื่องมาจากสภาพสังคมและสิ่งแวดลอม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑต่ํา ขาดคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห การแกปญหาและความคิดสรางสรรค ดานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พบวา ไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดานโครงสรางและระบบบริหาร
ทําใหมีภารกิจเพ่ิมข้ึนและมีวิกฤติการขาดแคลนครูผูสอนในทุกชวงชั้น และทุกกลุมสาระการเรียนรู
โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูภาษา ตางประเทศ วิทยาศาสตร โดยมีสาเหตุมาจากมาตรการควบคุม
อัตรากําลังของภาครัฐ สวนหนึ่ง การไมสามารถจูงใจคนท่ีมีความรู ความสามารถเปนครู ดานการจัด 
การเรียนการสอน พบวา ครูผูสอนบางสวนยังไมปรับและพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอน      
ในเนื้อหาสาระที่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ดานการสงเสริมและสนับสนุนของผูเกี่ยวของ 
พบวา มีปญหาการดําเนินงานการกระจายอํานาจการบริหาร การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
เอกชนและครอบครัวขาดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน เนื่องจากครูและ
บุคลากรทางการศึกษาขาดความสามารถ และไมไดรับการพัฒนาใหรูจักเทคโนโลยีสารสนเทศ       
ขาดกลไกที่จะจูงใจใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมเปนเครือขายในการจัดการศึกษาสถานศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน ขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การสงเสริมและ
สนับสนุนใหภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรอ่ืนท่ีเกี่ยวของ เขามามีสวนร วมและ
สนับสนุนการจัดการศึกษายังทําไดนอย ผลการศึกษาสภาพปญหาการพัฒนาครูและบุคลากร              
ทางการศึกษา พบวา ครูไดรับการพัฒนาคอนขางมาก แตยังขาดการติดตามประเมินผล หลักสูตร                

                                                           
59 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  สภาวการณการศึกษาไทย ป 2550/2551“ปญหา            

ความเสมอภาคและคุณภาพของการศึกษาไทย” (กรุงเทพมหานคร: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2552), 
119-130). 
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ในการพัฒนาครูมีความซํ้าซอน มีคาใชจายเพ่ือการพัฒนาคอนขางสูง ขาดการวางแผนระยะยาว             
ผลการสังเคราะหประเด็นปญหาการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทาง           
การศึกษา พบวา สาเหตุปญหาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถสังเคราะหประเด็น
ปญหาในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา คือขาดระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ              
การจัดการเรียนการสอน ขาดระบบบริหารจัดการที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาขาดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีสงผลตอคุณภาพผูเรียน  ขาดระบบ              
การสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน  
ขาดระบบสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาและขาดระบบและกลไกในการบริหารจัดการที่ดี60  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ไดศึกษาการสรางตัวแบบการพัฒนา 
ครูที่สนองตอบภาวการณและปญหาการทํางานของครู พบวา การเขารับการอบรมสวนใหญผูเขารับ               
การอบรมไมไดกําหนดหัวขอเอง สวนปญหาอุปสรรคจากการเขาอบรม คือ มีระยะเวลาไมเหมาะสม
กับเนื้อหาและไมเหมาะสมกับการนําไปใชจริง และวิทยากรถายทอดความรูไมชัดเจน61 

ชารลส (Charles) ไดศึกษางานในหนาท่ีครูใหญโรงเรียนมัธยมในรัฐอินเดียนา ประเทศ
สหรัฐอเมริกา พบวาครูใหญสวนมากใชเวลาประเมินผลและปรับปรุงการสอนไวกับหัวหนาสายวิชา  
และเชื่อตามรายงานท่ีหัวหนาสายวิชาเสนอมา การเย่ียมหองเรียนของครูใหญมีจํากัดและใชเวลานอย          

ยิ่งโรงเรียนใหญเทาไร เวลาที่ครูใหญมีใหแกโครงการปรับปรุงการสอนของครูยิ่งนอย สวนมากครูใหญ
มักจะใหคําแนะนํามากกวาจัดใหมีการอบรม ครูใหญทุกคนพยายามพัฒนาสมรรถภาพในการทํางาน 
และความเขาใจในความรูทางการศึกษาใหมๆ อยูเสมอ ครูและนักเรียนมักไมมีสวนรวมในการประเมิน 
ผลและการเปลี่ยนแปลงหลักสูตร62 

                                                           
60 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร: สกศ., 2553). 
61 สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา, การวิจัยการติดตามสภาวการณ

ครูรายจังหวัด (Teacher Watch) และการสรางตัวแบบการพัฒนาครู ที่สนองตอบสภาวการณ 
และปญหาในการทํางานของครู, (กรุงเทพมหานคร: คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา, 2550), 
75. 

62 Charles, O.W., “An In – Depth investigation of explicit , tasks performed by 

selected Indiana Junior High school principals.” (Dissertation Abstracts, 1972),32,     

4909-A. 
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วิทยากร  เชียงกูล ไดสรุปเก่ียวกับปญหาอุปสรรคในการสงเสริมการกระจายอํานาจสู
สถานศึกษา ไดแก สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังไมมีอิสระหรือความคลองตัวในการบริหารจัดการ
เทาที่ควร โดยยังไมเปนนิติบุคคลท่ีแทจริง แมจะมีการกระจายอํานาจลงสูสถานศึกษาและเสริมสราง
ความเขมแข็งใหแกสถานศึกษามากขึ้น แตสถานศึกษายังคงสามารถบริหารจัดการไดเพียงดาน
วิชาการและการบริหารท่ัวไปเทานั้น ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญยังไมเปนผูนําทางวิชาการ 
สถานศึกษาสวนใหญขาดความพรอมที่จะรองรับการเปนนิติบุคคล รวมทั้งผูบริหารรูสึกยุงยากและ
เส่ียงที่จะดําเนินการแบบใหมที่ตางไปจากเดิม โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กยังขาดความพรอม               
ในการบริหารการเงินและบุคลากรไดดวยตนเองเนื่องจากมีบุคลากรนอยและยังมีความรูความเขาใจ  
ไมชัดเจนเกี่ยวกับกฎระเบียบตางๆ  ทั้งดานการเงิน การพัสดุ การบัญชี การดําเนินการทางกฎหมาย 
แมผูบริหารจะไดรับการถายทอดความรูมาบาแตก็มีผูบริหารอีกเปนจํานวนมาก  ตางรับไดมากนอย
เพียงใด สถานศึกษายังไมมีอํานาจในการบริหารจัดการดานบุคลากรอยางแทจริง การสรรหา                 
การคัดเลือกการพิจารณาความดีความชอบ ดานงบประมาณ สถานศึกษายังไมมีอํานาจในการบริหาร
จัดการอยางแทจริงเชนกัน แมจะมีกฎหมายเปดโอกาสใหสถานศึกษาแสวงหารายได เพ่ือนํามาใช            
จัดการศึกษาไดเอง รวมทั้งมีอํานาจในการปกครอง ดูแลบํารุง  รักษา ใชและจัดหาผลประโยชน               
จากทรัพยสินของสถานศึกษาแตสถานศึกษายังคงตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่งของสํานัก           
นายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง รวมท้ังกฎหมายที่เกี่ยวของอ่ืนๆ ทําใหไมมีความคลองตัว               
ในทางปฏิบัติ63 

วิสุทธิ์  วิจิตพัชราภรณ ทําการวิจัยเรื่อง สภาพปญหาการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจใน
สถานศึกษา พบวา ผูไดรับมอบอํานาจจากการกระจายอํานาจไมเขาใจบทบาทของตนเอง ไมมีความรู
เพียงพอ นอกจากนั้นยังไมกลาที่จะตัดสินใจหรืออาจเปนเพราะผูรับมอบอํานาจมีความรูไมตรงกับ
ภาระงานและมีภาระงานและมีวุฒิการศึกษาไมเพียงพอและยังพบวากฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของ 
มีความสับสน ระหวางการแบงอํานาจใหเขตพ้ืนที่และสถานศึกษา รวมทั้งความลาชาทางกฎหมาย             
ทําใหการปฏิรูปการศึกษาไมสามารถขับเคลื่อนไดตามมุงหวัง64 

                                                           
63 วิทยากร  เชียงกูล,  สภาวะการศึกษาไทย ป 2550/2551 ปญหาความเสมอภาคและ

คุณภาพของการศึกษาไทย  (กรุงเทพมหานคร: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2552), 61-62. 
64 วิสุทธิ์  วจิิตพัชราภรณ, “การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542.” (วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546). 
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สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการ ศึกษารายงานการติดตาม               
การดําเนินงานการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาปญหาอุปสรรคในการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา พบวา โรงเรียนที่เปนนิติบุคคลของ
ไทยท่ีเปนอยูในปจจุบันยังมีอํานาจหนาที่ในทางปฏิบัติไมสมบูรณ แมวาการบริหารวิชาการจะมีอิสระ
ในการจัดทําหลักสูตร แตในการบริหารดานงบประมาณ  โรงเรียนยังไมมีอํานาจในการอนุมัติ
งบประมาณซึ่งตองขอไปยังหนวยงานตนสังกัดตามกฎระเบียบที่กําหนดโดยสวนกลาง การบริหาร  
งานบุคลากร การสรรหา โยกยาย บรรจุ แตงตั้ง ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนเปนอํานาจของ         
ผูที่อยูเหนือระดับโรงเรียนขึ้นไป การบรรจุครูยังเปนไปตามกรอบอัตรากําลังท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด สถานศึกษาขนาดเล็กยังขาดความพรอมในการบริหารการเงินและบุคลากรเนื่องจากบุคลากร
นอยและยังมีความเขาใจที่ไมชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบตางๆ ดานการเงิน พัสดุ การบัญชีและ                 
การดําเนินการตามกฎหมายแมผูบริหารจะไดรับการถายทอดความรูมาบาง แตผูบริหารอีกจํานวน
มากยังไมทราบวามีอํานาจบริหารจัดการในเรื่องตางๆ เพียงใด กรรมการสถานศึกษายังไมเขาใจและ
ยังไมสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทที่กฎหมายกําหนดโดยเฉพาะการกําหนดทิศทางและนโยบาย 
รวมทั้งยังขาดศักยภาพและความพรอม ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญยังไมเปนผูนําทางวิชาการ 
สถานศึกษาสวนใหญขาดความพรอมที่จะรองรับการเปนนิติบุคคล โดยมีความรูสึกยุงยากและเส่ียงที่
จะดําเนินการแบบใหมที่ตางไปจากเดิม โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กและกฎหมายที่เกี่ยวของยังไม
เอ้ือตอการกระจายอํานาจ เนื่องจากมีการกําหนดใหตองเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ อาทิ พ .ร.บ. 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา65 

อุทัย บุญประเสริฐ ระบุถึงอุปสรรคในการกระจายอํานาจจัดการศึกษาไปสูโรงเรียนโดยผาน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน (board of trustees) ในนิวซีแลนด ไดแก ความแตกตางระหวาง
โรงเรียนท่ีอยูในชุมชนท่ีตางกัน ผูปกครองมีความพรอมในการสนับสนุนชวยเหลือโรงเรียนตางกัน              
มีปญหาดานการบริหารงาน และปญหาบุคลากร ครู และผูบริหารมีภาระงานมากข้ึน เกิดความขัดแยง
ระหวาง คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครูและผูบริหารโรงเรียน บางโรงเรียนเปลี่ยนจาก              
ความรวมมือในการทํางานเปนหมูคณะมาเปนตัวใครตัวมันและเกิดการแกงแยงแขงขันกันมากข้ึน  
การไมมีหนวยงานเชื่อมระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับโรงเรียน  การจัดสรรงบประมาณยังไม              
เปนธรรมในการกระจายอํานาจทางการบรรจุแตงต้ัง การศึกษาไมมีการกระจายไปยังโรงเรียนท้ังหมด 

                                                           
65 สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  รายงาน                    

การติดตามการดําเนินงาน การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา สูเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ปงบประมาณ 2551 (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เพลิน สตูดิโอ จํากัด 

2553), 95-96. 
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การที่การบริหารการศึกษาเหลือเพียง 2 ระดับ ไดแก ระดับกระทรวง และระดับโรงเรียนจึงอาจ            
มองวาเสมือนเปนการรวมอํานาจสูสวนกลาง การบริหารบุคลากร คณะกรรมการโรงเรียนมีอํานาจใน           
การสรรหาพัฒนาและใหออก องคกรปกครองทองถิ่นยังไมมีสวนในการบริหารและจัดการศึกษา และ
ยังขาดความเสมอภาคในการเขาเรียน66 

คอรนเนอรและเลค (Connor and Lake) เห็นวาอุปสรรคตอการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนคือ  
การขาดความเขาใจ การขาดการยอมรับและการขาดการกระทําในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้น67 

ซาราสัน (Sarason) มีความเห็นวา การขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของครู แมครูจะ
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธอันดีตอกันแตขาดความรวมมือในลักษณะของการทํางานเปนกลุมเพ่ือ 

กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงก็เปนอุปสรรคสําคัญ68 

บาซอนและแกรนดอล (Bason and Granddall) เห็นวา สิ่งที่เปนอุปสรรคตอการเปล่ียนแปลง
ในโรงเรียนมีดังนี้ การมีผูนําท่ีไมตอเนื่อง ผูบริหารกลัวไมสามารถท่ีจะบริหารใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ได ขาดการฝกอบรมใหมีทักษะในการบริหารเพ่ือการเปล่ียนแปลง การบริหารแบบคอยรับการส่ังการ
จากผูบริหารระดับสูง คนในองคการยังเชื่อวาองคการไมมีปญหาหรือความจําเปนที่จะต อง
เปลี่ยนแปลง โรงเรียนยังไมสามารถทําใหบรรลุวิสัยทัศนที่พึงประสงคอ่ืนได และการมีเวลาและ
ทรัพยากรจํากัด69 

มิสเกลและโอกาวา (Miskel and Ogawa) มีความเห็นวา ในองคการทางการศึกษาน้ัน 
บรรยากาศและวัฒนธรรมโดยรวมขององคกรทางการศึกษาน้ันเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอความพยายาม                
ที่จะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงดวย นอกจากนั้นมี อุปสรรคจากความจํากัดของทรัพยากร             

                                                           
66 อุทัย  บุญประเสริฐ,  รายงานการวิจัย การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัด

การศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
(School-based Management)  โครงการวิจัยภายใตการสนับสนุนของสํานักคณะกรรมการ
การศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2542.  

67
 Connor B. Lake and R.J.,  Changing Teacher, Changing Time: Teacher,s 

Work and Culture in the Post Modren Age (Toranto: OISE Press, 1988), 79. 
68

 S. Sarason,  Parent Involvement and the Political-(Principal) (San 

Francico : CA Jossey – Bass,1995), 138. 
69 M. Bason and Z. Granddall,  Changing our-School (Milton Keynes: Open 

University Press, 1991), 169. 
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ความไรสมรรถถภาพในการสรางผลผลิต การขยายการใหบริการ การจัดหาวัสดุอุปกรณใหมๆ          
การขาดแคลนบุคลากรและการตอรองของกลุม เปนตน70 

ปภังกร  ทองเงิน ศึกษาเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน             
ผลการศึกษาพบวา ปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ไดแก ผูปกครอง ชุมชนขาดความรู   
ในเร่ืองการจัดการศึกษา จึงไมกลาออกความคิดเห็น ทําใหขาดการมีสวนรวมในการบริหารท่ีแทจริง   
การกระจายอํานาจยังไมเปนรูปธรรม ขาดความชัดเจนในการปฏิบัติขาดการประชาสัมพันธ และ
รายงานอยางตอเนื่องใหผูมีสวนเกี่ยวของรับทราบ ขาดความเปนเอกภาพในการบริหารและกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ขาดความรู ความเขาใจในเร่ืองการจัดการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัด
กิจกรรมตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนรู71 

เผด็จ ขอบรูป ภิเษก จันทรเอี่ยมและอรสา โกศลานันทกุล ทําการวิจัยเรื่องปญหาการบริหาร 
งานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผลการวิจัยพบวา ปญหา คือ การสงเสริม               
ใหประชาชนในชุมชนทองถิ่นเขามามีสวนรวมในกิจกรรมทางวิชาการของสถานศึกษา  การสนับสนุน
ดานวิชาการตอบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา    การสนับสนุนใหครู
ใชแผนการเรียนรูและใชจัดกิจกรรมการเรียนรูไดสอดคลองกับสาระและหนวยการเรียนรู การระดม
ทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาเปนกองทุนสวัสดิการเพ่ือพัฒนาการศึกษา การจัดระบบขอมูล
ดานงบประมาณทะเบียนบัญชีงบประมาณและหลักฐานอ่ืน ตามระเบียบวิธีการงบประมาณไวอยาง
ชัดเจนสามารถตรวจสอบได และการจัดทําและนําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือขอความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษา การจัดระบบสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการบริหารงาน
วิชาการ การจัดทําสํามะโนผูเรียนและระบบขอมูลสารสนเทศใหสามารถนําขอมูลมาใชและการจัด
ประชุมและจัดทํารายงาน การประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการจัดระบบ
ขอมูลและประสานการดําเนินงานตามมติการประชุมใหคณะกรรมการฯรับทราบ การดําเนินการ            
สรรหาเพ่ือบรรจุแตงตั้งตําแหนงครู ผูชวยครู และบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการ  
ที่ ก.ค.ศ. กําหนดการประเมินเพ่ือขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอกําหนดตําแหนงเพ่ิมขาราชการครูและ

                                                           
70 C. G. Miskel and K. Ogawa,  The Culture-of School and Problem of 

Change (Boston: Allyn and Bacon, 1988), 108. 
71 ปภังกร ทองเงิน,  “การศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ชวงช้ันที่ 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี”,  (วิทยานิพนธปริญญา                
ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2549), บทคัดยอ. 
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บุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนดและการเสริมสรางพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษาใหมีขวัญและกําลังใจเพ่ือปองกันการทําผิดวินัย72 

 วรุณยุพา วิโนทพรรษ ศึกษาการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร
สถานศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา ปญหาและอุปสรรค ไดแก ผูที่มี            
สวนเกี่ยวของขาดความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทและหนาที่ของตนเองในการจัดการศึกษา73 

อนันต  เพียรพานิช ศึกษาวิจัยการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานรูปแบบที่ครูและชุมชนท่ีมี
บทบาทหลัก พบวา การกําจัดสิทธิ์ในการเลือกแบบเรียนอาจจะทําใหโรงเรียนไมสามารถเลือกหนังสือ
ไดตามความตองการของโรงเรียน ไมเพียงพอตอการคนควาวิจัย  ดานงบประมาณ มีปญหาการจัด
งบประมาณใหโปรงใสเปนรูปธรรม ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครอง การจัดสรร
งบประมาณ ตามจริงและเพียงพอ ดานบุคลากร มีปญหาบุคลากรและผูนําชุมชนขาดความรู              
ความเขาใจเก่ียวกับการปฏิรูปการศึกษา การบรรจุแตงต้ังครูและลูกจางประจํา การพิจารณาคุณและ
โทษโดยสถานศึกษา ดานการบริหารทั่วไป มีปญหาเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจระหวางคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา แนวทางปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษาและการมีสวนรวมใน
การกําหนดธรรมนูญของโรงเรียน74 

อุทัย  บุญประเสริฐ ไดศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาใน
รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบปจจัยอุปสรรคตอการดําเนินการนํารูปแบบการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใช ไดแก การเปลี่ยนรูปแบบ แตไมเปลี่ยนวิธีการบริหารงานและการทํางาน 

                                                           
72 เผด็จ ขอบรูป  ภิเษก จันทรเอ่ียมและ อรสา โกศลานันทกุล, “ปญหาการบริหารงานโดย

ใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี ”           
ใน วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 3 (3 ตุลาคม 

2552 – มกราคม 2553), 36. 
73 วรุณยุพา วิโนทพรรษ, “ศึกษาการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ, 2546), บทคัดยอ. 

74 อนันต  เพียรพานิช, “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานรูปแบบครูและชุมชนมีบทบาท
หลักตามความคิดเห็นของครูและผูนําชุมชนกลุมโรงเรียนขามใหญพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี”. (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย สถาบันราชภัฎอุบลราช ธานี, 2546), บทคัดยอ. 
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อํานาจการตัดสินใจผูกขาดอยูที่คณะกรรมการโรงเรียนไมกระจายไปท่ัวโรงเรียน ผูบริหารยังใช                
ความคิดเห็นสวนตัวในการตัดสินใจความขัดแยงระหวางผูบริหาร ครู และคณะกรรมการโรงเรียน75 

อุมัรส  วาหลัง ศึกษาวิจัยเรื่อง การปฏิบัติตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ตามทัศนะของผูบริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบวา  การกระจาย
อํานาจ มาสูโรงเรียนยังไมทั่วถึง ไมชัดเจน คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความรูความเขาใจในเรื่อง
งานวิชาการ หลักสูตรและงานอ่ืนๆ ของโรงเรียน ซึ่งขาดอิสระในการสรรหาบุคลากรและการบริหาร
งบประมาณดวยตนเอง บุคลากรยังไมเขาใจการพัฒนาโรงเรียนท้ังระบบและมีการพัฒนาแบบ                
แยกสวน คุณภาพการจัดการเรียนการสอนยังไมผานเกณฑที่กําหนดผูบริหารขาดทักษะในการเปน
ผูนําทางดานเทคโนโลยี76 

ฤทัยวรรณ  หาญกลา ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวา  

ปญหาการกระจายอํานาจจากหนวยงานระดับสูงมีความลาชา ไมชัดเจน เปนนามธรรม ปญหา
โรงเรียนไมมีอิสระในการปฏิบัติงานอยางแทจริงและโรงเรียนไดรับเอกภาพทางการบริหารงาน ปญหา
ผูมีสวนเกี่ยวของไมรูกฎระเบียบขาดความเขาใจ ไมรูบทบาทหนาที่ของตนเองในเรื่อง  การตรวจสอบ
ภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา  ปญหาโรงเรียนและชุมชน มีทรัพยากรไมเพียงพอ               
ขาดการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ รวมท้ังโรงเรียนมีภารกิจมากและไมสามารถตัดสินใจไดเอง                      
โดยเด็ดขาด ปญหาชุมชน ผูปกครอง คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีฐานะไมดี ความรูนอย              
ไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง รวมทั้งไมเห็นความสําคัญของการศึกษา77 

คริสตินา โจแอน ไอเวอรสัน (Christina Joann Iverson) ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษารายกรณี
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management : A case Study) ผลการวิจัย
พบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไมไดเกิดขึ้นจากภายในของโรงเรียนแตถูกสั่งการมาจาก  
รัฐบาล โดยในเบ้ืองตนโรงเรียนเพียงรับรูวา ใหโรงเรียนตัดสินใจแบบมีสวนรวม ครูใหญของโรงเรียน          

                                                           
 75 อุทัย  บุญประเสริฐ,  การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา
ลาดพราว, 2547), 135.  

76 อุมัรส  วาหลัง,  “การปฏิบัติตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามทัศนะ
ของผูบริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสตูล” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2546), (3)–(4). 

77 ฤทัยวรรณ  หาญกลา,  “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนประถมศึกษา
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา               
การบริหารการศึกษา สถาบันราชภัฏกาญจนบุรี), 2547. 
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มีความเขาใจดีวา ผูบริหารและคณะกรรมการโรงเรียนมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมายมากขึ้น จํานวน            
ผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารเพิ่มข้ึน การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะประสบความสําเร็จตอง
มีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมในโรงเรียน ตองออกกฎหมายท่ีทําใหเกิดการกระจายอํานาจอยางจริงจัง
และมีธรรมนูญหรือแผนแมบทในระดับโรงเรียนอยางชัดเจน78 

เดวิด เจน แอล (David, Jane L)79 และลาตัม แอนดริว เอส (Latham, Andrew S.,)80 สรุป
ปญหาและอุปสรรคการบริหาร ไดแก เวลา ทําใหบุคลากรตองใชเวลาเพิ่มข้ึนทําใหเกิดความเบื่อหนาย
และทอแท คณะกรรมการโรงเรียนถูกมอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบสูงแตบางคนยัง            
ขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม การตัดสินใจ และการบริหารขาดทักษะกระบวนการกลุม การลดปญหา
ความขัดแยง การแกปญหาขาดความชัดเจนในบทบาท ความไมสอดคลองระหวางความตองการและ
การปฏิบัติ ขาดอิสระในการตัดสินใจโรงเรียนบางแหงถูกกําหนดมาจากหนวยงานสวนกลางใหทํา             
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาใชในการบริหารโรงเรียน โดยไมไดเกิดจากความตองการที่
แทจริงของครูประกอบกับขาดแคลนงบประมาณ ระยะเวลาไมเพียงพอ  การอบรมไมเพียงพอ 
นอกจากนี้ สวนกลางยังไมไดมอบอํานาจใหโรงเรียนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารอยางแทจริง 
ไมไดใหความสําคัญเรื่องวิชาการเทาที่ควรสวนใหญไปเนนเรื่องกิจกรรมพิเศษ การออกระเบียบสําหรับ
การบริหารโรงเรียนการสรางสัมพันธชุมชนใชเวลาในการทํางานเพ่ิมขึ้นและสวนใหญตองใชเวลา 5 ป
ขึ้นไป ใชเวลามากจะขาดความกระตือรือรน คณะกรรมการโรงเรียนบางแหงยังขาดคุณสมบัติที่
เหมาะสมบางชุมชนหาคนมาเปนกรรมการไดยาก และความขัดแยงระหวางโรงเรียนครู และชุมชน 

มารติ–วาสกิวซ, ลิลเลียน (Marti-Vazquez,Lillian) วิจัยเรื่องการศึกษารายกรณีผลกระทบ
ของการกระจายอํานาจและการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน Puerto Rico (The Impact of 

Decentralization and School-Based Management in Puerto Rico: A Case Study) พบวา 
โรงเรียนมีบทบาทในการจัดซื้อและจัดการการเงินอยูบางเล็กนอย  แตไมมีอํานาจเกี่ยวกับการจาง
บุคลากรและการตัดสินใจเกี่ยวกับหนังสือเรียนหรือพัสดุรายการท่ีสําคัญ ซึ่งสวนกลางยังคงมีบทบาท
ควบคุมเชนเดิม คณะกรรมการโรงเรียนแทบไมไดประชุมในรอบปและการตัดสินใจสั่งการยังคงอยูที่
ผูอํานวยการโรงเรียน ความรวมมือจากชุมชนรอบโรงเรียนยังไมดีพอ สาเหตุที่การปฏิรูปการศึกษา

                                                           
78 Christina Joann Iverson,  “School– Based Management: A Case Study.” 

(Dissertation Abstracts International 62: 5, 2001), 192. 
79 David, Jane L.,  “The Who, What, and Why of Site-Based Management.” 

Educational Leadership. 53,4 (December 1995/January 1996), 95. 
80 Latham, Andrew S., “Site-Based Management : Is It Working?”,  Educational 

Leadership. 55, 7 (April 1998), 88-86. 
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ระดับโรงเรียนลมเหลวเพราะเปนการสั่งการจากสวนกลางไมไดเกิดจากการริเริ่มของโรงเรียน นโยบาย
โรงเรียนไมเนนดานวิชาการของนักเรียน นโยบายดานการปฏิรูประบบโรงเรียนยังขึ้นอยูกับพรรค
การเมืองที่เปล่ียนแปลงบอย ไมมีการมอบอํานาจอยางแทจริงไปยังโรงเรียนหนวยงาน ดานปฏิรูป
การศึกษาปฏิบัติ ไมเปนไปในแนวทางเดียวกับทางราชการท่ีมีมาตรการควบคุมเครงครัด การจัดสรร
ทรัพยากรใหโรงเรียนไมเทาเทียมกัน แบบจําลองการบริหารท่ีกําหนดในกฎหมายไมไดถูกนํามาสู            
การปฏิบัติในระดับโรงเรียน81 

แมคคัลเลอร เฟรดเดอริค มิชเชล (McCollor, Frederick Michael) ทําการวิจัยเรื่อง 
การศึกษากรณีการใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 3 โรงในเขตเมือง (Case 

Studies of School –Based Management in Three Urbam Middle School) ผลการวิจัย
พบวา คณะกรรมการทําหนาที่เปนองคที่ปรึกษามากกวาองคกรที่มีอํานาจตัดสินใจ คณะกรรมการ
โรงเรียนมิไดใชอํานาจการบริหารดังแบบจําลอง ทางทฤษฎีโดยไมไดมี สวนรวมการตัดสินใจในเรื่อง
การปฏิบัติงานการวางแผนปฏิบัติงานและควบคุมงบประมาณเทาท่ีควรจะเปน82 

ยอง ปวปาค (Jong Pil, Park) ทําการวิจัยเร่ืองการสรางชุมชนโรงเรียนที่ปกครองตนเอง :                  
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในเกาหลี (Creating an Autonomous School Community: 

School – Based Management in Korea) ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการโรงเรียนไมมีบทบาท            
ตามท่ีคาดหวัง อํานาจการตัดสินใจดานหลักสูตร งบประมาณบุคลากรยังคงอยูที่สวนกลางรัฐบาลและ           
เขตการศึกษาไมไดกระจายอํานาจใหโรงเรียนเพียงพอ83 

วิทเทเกอร บราบารา อินแกรม (Whitaker, Barbara ingram) ศึกษาทัศนะผูปกครองและ
ผูบริหารที่มีตอการมีสวนรวมของประชาชนเกี่ยวกับการตัดสินใจดานการศึกษา พบวา ผูปกครองมี
ความรูสึกวาไมสะดวกในการรับขอมูลขาวสารหรือประกาศเก่ียวกับโรงเรียน ซึ่งเปนอุปสรรคในเร่ือง

                                                           
81 Marti-Vazquez, Lillian, “The Impact of Decentralization and School-Based 

Management in Pueto Rico: A Case  Study.” (Dissertation Abstracts International, 61-

09 A, 2000), 265. 
82 McCollor, Frederick Michael, “Case Studies of School –Based Management 

in Three Urbam Middle School” (Dissertation, Abstracts, Internation, 1998), 76. 
83 Jong Pil, Park, “Creating an Autonomous School Community: School-Based 

Management in Korea” (Dissertation Abstracts International, 2000), 239. 
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นโยบายและการตัดสินใจทางการศึกษาผูบริหารโรงเรียนก็ยังเห็นความสําคัญของผูปกครองอยู แมวา
จะใหความสําคัญนอยก็ตาม84 

โวลสเตเตอร พริสซิลลา (Wohlstetter Priscilla) ศึกษาปญหาในการนํารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนเปนฐานไปปฏิบัติ พบวา มีแตการเพียงรูปแบบไมใชกระบวนการ ผูบริหารทํางานโดยใช
แนวคิดของตนเองเปนหลัก อํานาจการตัดสินใจถูกผูกขาดหรือกําจัดไวในแตคณะกรรมการโรงเรียน 
ไมมีการมอบอํานาจไปยังคณะอนุกรรมการตางๆ กระบวนการทํางานไมเปลี่ยนแปลง คงดําเนินไป
เชนเดิม85 

ชรินรัตน  แผงดี ศึกษาวิจัยพบวาปญหาการบริหารดวยหลักนิติธรรม ไดแก ปญหาที่ไม
สามารถบริหารงานพัสดุใหจัดทําทะเบียนวัสดุอุปกรณและทรัพยสินของโรงเรียนไดอยางถูกตองเปน
ปจจุบันขาดความคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของบุคลากรในโรงเรียน และไมสามารถลงโทษทางวินัยครูที่  
ไมปฏิบัติตามระเบียบ ไมมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลดวยความยุติธรรม ไมมีความเปนธรรม 
ในการมอบหมายงานใหกับบุคลากรในโรงเรียน และไมสามารถสรางระบบเครือขายคุณธรรมระหวาง
โรงเรียนในกลุมเครือขาย ปญหาที่ยังไมมีการจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูสิ่งแวดลอมทางการศึกษา
ภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหสถานศึกษาทราบอยางสม่ําเสมอ ขาดการตรวจสอบ
และประเมินผลการใชสื่อเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง และไมสามารถเปดเผยการประเมินความดี
ความชอบของบุคลากรในโรงเรียนได ปญหาที่ไมสามารถใหบุคลากรรับผิดชอบ เรื่องการจัดทําระบบ
ประกันคุณภาพของโรงเรียน ไมสามารถจัดบุคลากรใหเขารับผิดชอบงานตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน ไมสามารถสรางสํานึกความรับผิดชอบใหบุคลากรมีตอตนเองในการปฏิบัติ
หนาที่ไมสามารถสรางความสัมพันธกับชุมชนเพ่ือรวมรับผิดชอบงานพัฒนาโรงเรียนใหกาวไกล และ  
ไมสามารถสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากรรวมกันรับผิดชอบการปฏิบัติงานดวยความเสียสละและอุทิศ
ตน ปญหาท่ียังไมสามารถจัดหรือสรางหลักสูตรที่สนองตอความตองการของผูเรียนและทองถิ่นอยาง
แทจริง ไมสามารถสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาโดยองคกรเอกชน ชุมชน สถาบันอ่ืนๆ มามีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา ในโรงเรียนและไมสามารถใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมีสวนในการกําหนด
เกณฑการประเมินรวมกัน ปญหาทีย่ังไมสามารถควบคุมงบประมาณเบิกจายของโครงการตางๆ อยาง

                                                           
84 Whitaker, Barbara ingram,  “Citizen participation in education decision 

making in urban school district  as perceived  by parent and administrators” 
(Dissertation  Abstracts International, 1978, 38 (7), 3839-A. 

85 Wohlstetter Priscilla,  “Getting School-based Management Right: What 

Works and What Doesn’t.” Phi Delta Kappan.77, 1 (September 1995), 22-25. 
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คุมคา และมีประสิทธิภาพ ไมสามารถควบคุมการใชสื่อวัสดุอุปกรณชวยสอนดวยความคุมคา                 
ไดประโยชนสูงสุดและยังไมสามารถบริหารนักเรียนใหไดใชหองปฏิบัติการอยางสม่ําเสมอ86 

พระมหาลําพึง  ธีรปญโญ ไดศึกษาวิจัยเรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียน ผลการวิจัยพบวา ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะตอการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล 
ดานหลัก นิติธรรม ผูบริหารไมควรเลือกใชงาน เลือกปฏิบัติในแตละบุคคล ผูบริหารควรบริหารงาน
ดวยหลักเหตุผล ดานหลักคุณธรรมควรยกเลิกระบบอุปถัมภ และพิจารณาตามผลงานและ
ความสามารถ หลักความโปรงใส ควรมีการตรวจสอบไดในทุกกรณี ควรมีการบริหารงานอยางโปรงใส 
ไมมีการทุจริตคอรัปชั่น ดานหลักมีสวนรวม ควรใหบุคลากรหรือขาราชการมีสวนรวมในการเลื่อน
ตําแหนงกับผูบังคับบัญชา ดานหลักรับผิดชอบ ควรท่ีจะมอบหมายงานในหนาที่ความรับผิดชอบให
ชัดเจน และเหมาะสมกับตําแหนงงาน ควรชวยกันรับผิดชอบทรัพยสินของหนวยงาน ดานหลัก                
ความคุมคาผูบริหารควรยึดหลักการบริหารธรรมาภิบาลอยูเสมอ การปฏิบัติงานควรยึดหลักความไม
ประมาทเพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน87 

ศิรินารถ  นันทวัฒนภิรมย ศึกษาปญหาในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลัก              
ธรรมาภิบาล พบวา การบริหารงานดานวิชาการ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป       
มีปญหาเกี่ยวกับหลักสูตร เนื่องจากขาดความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรอยางชัดเจน                   
ไมสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่น ขาดความรูความเขาใจในการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงาน สถานศึกษาประสบปญหาขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ 

ในการรับผิดชอบงานที่นอกเหนือจากงานในดานการเรียนการสอน  และ สถานศึกษาขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรูความสามารถดานธุรการและเทคโนโลยี88 

 

                                                           
86 ชรินรัตน  แผงดี,  “การนําเสนอรูปแบบการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารกลุม

เครอืขายโรงเรียนบึงพิมพาสามัคคี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค เขต 2.” (วิทยานิพนธ
ปริญญาครศุาสตรมหาบัณฑติ สาขาการบริหารการศกึษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค พ.ศ.
2551), บทคัดยอ. 

87 พระมหาลําพึง  ธีรปญโญ,  “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินท                
ราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค.” (วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบัญฑิต สาขารัฐประศาสน
ศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554), บทคัดยอ. 

88 ศิรินารถ  นันทวัฒนภิรมย,  “การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล 
อําเภอเมืองลําพูน.”การคนควาอิสระ, (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546), บทคัดยอ. 
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กรอบแนวคิดเบื้องตนของการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ที่มา  : จินตนา  ศักดิ์ภูอราม, “การนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐสําหรับประเทศไทย” 

(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑติ สาขาบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 232. 

: Cathy Wylie,  Ten Years On [microform]: How Schools View Educational Reform. 

Washington, D.C.]: Distributed by ERIC Clearinghouse) ,1999. 

 

อุปสรรคในการบริหารจัดการ
โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ   
ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

 อุปสรรคการกระจายอํานาจ 
- วิทยากร เชียงกูล  
- วิสุทธิ์ วิจิตพัชราภรณ 
- สํานักงานประเมินผลการจัดการศึกษา 
- อุทัย บุญประเสริฐ  

 อุปสรรคการบริหารโดยใชโรงเรียน 
 เปนฐาน 

- ปภังกร ทองเงิน      
- เผด็จ ขอบรูป  ภิเษก จันทรเอี่ยม    
  และ อรสา  โกศลานันทกุล  
- วรุณยุพา  วิโนทพรรษ 
- อนันต  เพียรพานิช   
- อุทัย บุญประเสริฐ  
- อุมัรส  วาหลัง 
- ฤทัยวรรณ  หาญกลา 
- Christina  Joann Iverson   
- Jong Pil Park       
- McCollor Frederick Michael.   
- David, Jane L  
- Latham, Andrew S.            
- Marti-Vazquez, Lillian 
- Whitaker,Barbara ingram.        
- Wohlstetter, Priscilla  

 อุปสรรคการบริหารของสถานศึกษา  
 นิติบุคคล 

- กิตติ  ทวยภา      
- ไกรพจน  บุญประเสริฐ 
- ธงชัย  ชิวปรีชาและคณะ   
- พิษณุ  ดาราณรงคและคณะ 
- รัชนิดา สิงหมณี  
- สุรพล นิติไกรพจน และคณะ 
- สํานักงานนโยบายและแผนการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน 
- สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  

 อุปสรรคการบริหารการเปล่ียนแปลง 
- Miskel and Ogawa 
- S. Sarason  
- Connor and Lake 
- Bason and Granddall 

งานวิจัยอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ สัมภาษณผูเช่ียวชาญ 

 อุปสรรคการบริหารของโรงเรียน 
 ในกํากบัของรัฐ  
 (Charter Schools)  

- จินตนา  ศักด์ิภูอราม 
- Cathy Wyli 
- Grignano Chenzi 
- Peter Frumkin 
- Nathan, J. & Cheung, S. 
- New, V. P. A.  
- Picus, L. O. 
- Rofes, E.E. 
- Yancey, P. A. 

 อุปสรรคในการบริหารงาน 
 ตามหลักธรรมาภิบาล 

- ชรินรัตน  แผงดี 
- พระมหาลําพึง  ธีรปญโญ 
- ศิรินารถ  นันทวัฒนภิรมย 

 อุปสรรคการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
- กิตติยา เอ็ฟฟนส และศุนิสา ทดลา  
- ชลี แตรุงเรือง     
- ธีระ รุญเจริญ      
- บุญชม ศรีสะอาด และคณะ  
- ไพบูลย คุณชมพู  
- วรากรณ สามโกเศศและคณะ 
- วีรวัฒน  พันธุคง 
- สิปปนนท เกตุทัต 
- สุรียภรณ ดาวอรุณเกียรติ   
- สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
- สถาบันพัฒนาครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษา 
- Charles, O.W. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



51 
 

: Grignano Chenzi,  Guidance for Charter School Operators, Charter Schools Project at 

Duquesne University, 1999. 

: Peter Frumkin,  Creating New School: The Strategic Management of Charter Schools, 
accessed 25 May 2012, available from http://www.aecf.org/ 

: Nathan, J. and Cheung, S. (1998, December). Assessing the impact of charter public 

schools. Paper prepared for the Comprehensive Center Region VI, Wisconsin Center for Education 

Research, University of Wiscons in Madison. 

: New, V. P. A.,  Study of two of the first charter schools in Georgia: Implications for 

change. (Abstracts from: Dissertation Abstracts International Item: 1971711, 1996). 

: Picus, L. O. (1998, December),  Management issues [in charter schools]. Paper 

prepared for the Comprehensive Center Region VI, Wisconsin Center for Education Research, 

University of Wisconsin Madison. 

: Rofes, E. E.,  What are the effects of charter laws and charter schools on schools 

districts ? A study of eight states and the district of Columbia. (Abstracts from: Dissertation 

Abstracts International Item, 1998), 199.  
: Yancey, P. A.,  Parents, choice and decentralization: The charter school process. 

(Abstracts from: Dissertation Abstracts International Item: 19923114, 1998). 

: กิตติ  ทวยภา,  ปญหางานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบคุคล. คนเมื่อ มิถุนายน 2555, คนได
จาก http://www.gego.th/mahasarakham 

: ไกรพจน  บุญประเสริฐ,  “บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการดําเนินงานในสถานศึกษา            
ขั้นพื้นฐานชวงช้ันท่ี 1-2 ในฐานะท่ีเปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี” (วิทยานิพนธ
ปริญญาศีกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี, 2550), บทคัดยอ. 

: ธงชัย  ชิวปรีชา และคณะ,  แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของรัฐ: กรณีโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ  (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551), 85.    

: พิษณุ  ดาราณรงคและคณะ,  “ศึกษาความรูความเขาใจในการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอดี
ขอจํากัดของการบริหารงานในสถานศึกษานิติบุคคล สังกัดสาํนักงานเขตพื้นท่ีเชียงใหม เขต 3” (วิทยานิพนธ
ปริญญาการศึกษามหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลยันเรศวร, 2546), 
บทคัดยอ. 

: รัชนิดา  สิงหมณี,  “การดําเนินงานในสถานศึกษานิติบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษากาญจนบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญาศีกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฎกาญจนบุรี, 2552), บทคัดยอ. 

: สุรพล  นิตไิกรพจนและคณะ,  รายงานการวิจัยและพัฒนากฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษา
นิติบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอตอสํานัก งานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2554, 15-30. 

: สํานักงานนโยบายและแผนการศกึษาข้ันพ้ืนฐาน, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
กระทรวง ศึกษาธิการ,  คูมือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล 
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2556), 1-3. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 
 

: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (2551, มีนาคม),  “รายงานสภาวะการศึกษาไทย ป 49 – 50                 
พบปญหาหลายดานทีต่องแกไข.”วารสารการศึกษาไทย.  42: 4 – 9.ข 

: กิตติยา  เอ็ฟฟนส และศุนิสา ทดลา,  ปญหาการจัดการศึกษาตาม “นโยบายเรียนดีเรียนฟรี  15 ป 
อยางมีคุณภาพ” สํานักงานผูตรวจแผนดิน, 2555. 

: ชลี  แตรุงเรือง,  ภาวะผูนําท่ีมีคณุภาพของผูบริหารดีเดนโรงเรียนประถมศกึษา  (กรุงเทพมหานคร: 
ศูนยความรูวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2550). 
 : ธีระ รุญเจรญิ,  รายงานการวิจัย เร่ือง สภาพปจจุบันและปญหาการมีสวนรวมในการบริหารและ           
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษา), 2547. 

: บุญชม  ศรีสะอาด และคณะ,  “ปญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบโรงเรียนของ           
เขตการศึกษา 11” วารสารสภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2544 

: ไพบูลย  คณุชมภู,  “การบรหิารงานบุคลากรของโรงเรียนประถมศกึษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน              
การประถม ศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน”(วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ สาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัย เชียงใหม, 2545. 

: วรากรณ  สามโกเศศและคณะ,  รายงาน ขอเสนอทางเลือกระบบการศึกษาท่ีเหมาะสมกับสุขภาวะคน
ไทย, โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาขอเสนอทางเลือกท่ีเหมาะสําหรับการปฏิรปูการศึกษาเพื่อสุขภาวะคนไทย (ปศท.) 
สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพภาพพิมพ, 2553), 17-19. 

: วีรวัฒน  พันธุคง,  “การศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชา การบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลยัราชภัฏราชนครินทร, 2552), 74-76. 

: สิปปนนท  เกตุทัต,  “การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน”  วิชาการ, 2(1),12-18. 2542. 

: สุรียภรณ  ดาวอรณุเกียรติ,  “การศึกษสภาพและปญหาการบริหารจัดการงบประมาณแบบมุงเนน
ผลงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงช้ันท่ี 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษากาญจนบรุี” (วิทยานิพนธปริญญาศีกษาศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย            
ราชภัฎกาญจนบุรี, 2549). 

: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  รายงานการวิจัย ผลการสังเคราะห ผลการติดตามและประเมิน            
การดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา นับตั้งแตประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ถึงสิ้นสุด
ปงบประมาณ 2548 (กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟค, 2549), จ-ฉ. 

: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การสังเคราะหสภาวการณและปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพการศึกษา
ไทย, (กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคช่ัน, 2550 ข), 60-61. 

: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา: ผลการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรูระดับการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2551ค), ค-ง. 

: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, สภาวการณการศึกษาไทย ป 2550/2551“ปญหาความเสมอภาค
และคุณภาพของการศึกษาไทย” (กรุงเทพมหานคร: วี.ที.ซี. คอมมวินิเคช่ัน, 2552), 119-130. 

: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครูและบุคลากร
ทางการศึกษา (กรุงเทพมหานคร: สกศ., 2553), 83. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



53 
 

: สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา,  การวิจัยการติดตามสภาวการณครู                
รายจังหวัด (Teacher Watch) และการสรางตัวแบบการพัฒนาครู ที่สนองตอบสภาวการณ และปญหา                  
ในการทํางานของครู.  (กรุงเทพมหานคร:  สํานักพิมพคณะรัฐมนตรแีละราชกิจจานุเบกษา, 2550), 75. 

: Charles, O.W., “An In – Depth investigation of explicit, tasks performed by selected  

Indiana Junior High school principals.” (Dissertation Abstracts, 1972). 32, 4909-A. 

: วิทยากร  เชียงกูล,  สภาวะการศึกษาไทย ป 2550/2551 ปญหาความเสมอภาคและคุณภาพของ
การศึกษาไทย (กรุงเทพมหานคร: วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคช่ัน, 2552), 61-62. 

: วิสุทธิ์  วิจิตพัชราภรณ,  “การพฒันารูปแบบการจดัการศึกษาแบบกระจายอํานาจในสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2546). 

: สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศกึษา,  รายงานการติดตาม                
การดําเนินงาน การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา สูเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 
ปงบประมาณ 2551 (กรุงเทพมหานคร: บริษัท เพลิน สตูดโิอ จํากัด 2553), 95-96. 

: อุทัย  บุญประเสริฐ,  รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-based Management) 
โครงการวิจัยภายใตการสนับสนุนของสํานักคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี,  2542), 31-59. 

: สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  รายงานการวิจัยเร่ือง การกระจายอํานาจทางการศึกษาของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา (กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด ภาพพมิพ, 2550 ก), 95-112. 

 : C.G. Miskel and K. Ogawa,  The Culture-of School and Problem of Change (Boston: 

Allyn and Bacon, 1988), 108. 

: S. Sarason,  Parent Involvement and the Political - (Principal-San Francico: CA Jossey –  

Bass,1995), 138. 

: Connor B. Lake and R.J., Changing Teacher, Changing Time : Teacher, s Work and  

Culture in the Post Modren Age (Toranto: OISE Press, 1988), 79. 

: M. Bason and Z.Granddall, Changing our-School (Milton Keynes: Open University Press,  
1991), 169. 

: ปภังกร  ทองเงิน,  “การศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานชวงช้ันท่ี                   
1-2 สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาญจนบุรี”,  (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบณัฑติสาขาการบริหาร
การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2549), บทคัดยอ. 

 : เผด็จ  ขอบรูป  ภเิษก จันทรเอี่ยมและ อรสา  โกศลานันทกุล,  “ปญหาการบริหารงานโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปทุมธานี”  ใน วารสารบัณฑิตศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ, 3 (3 ตุลาคม 2552 – มกราคม 2553), 36. 
 : วรุณยุพา  วิโนทพรรษ,  “ศึกษาการบริหารจัดการโดยใชโรงเรยีนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษาสงักัด            
กรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑติ  สาขาบรหิารการศึกษา  
มหาวิทยาลยัทักษิณ, 2546),  บทคัดยอ. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



54 
 

: อนันต  เพียรพานิช,  “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานรูปแบบครูและชุมชนมีบทบาทหลักตาม               
ความคิดเห็นของครูและผูนําชุมชนกลุมโรงเรียนขามใหญพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี” (วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑติ สาขาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย สถาบันราชภัฎอุบลราชธานี, 2546), 
บทคัดยอ. 

: อุมัรส  วาหลัง,  “การปฏิบัติตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานตามทัศนะของผูบรหิารและ
ครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสตลู” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบณัฑติสาขาวิชาการบริหาร
การศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2546), (3)–(4). 

: อุทัย  บุญประเสริฐ,  การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศกึษาในรูปแบบ              
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (กรุงเทพมหานคร: ครุุสภาลาดพราว, 2547) 

: ฤทัยวรรณ  หาญกลา,  “การบรหิารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงาน             
การประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา สถาบัน            
ราชภัฏกาญจนบุรี, 2547). 

: Christina Joann Iverson,  “School-Based Management : A case Study” (Dissertation 

Abstracts International, 2001), 62-05A : 192. 

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

Management in Korea” (Dissertation Abstracts International, 2000). 
: McCollor, Frederick  Michael.,  “Case Studies of School –Based Management in Three 

Urbam Middle School” (Dissertation, Abstracts, International, 1998). 
: David, Jane L., “The Who, What, and Why of Site-Based management.  Educational 

Leadership. 53, 4 (December 1995/January 1996. 

: Latham, Andrew S.,  “Site-Based Management : Is It Working?”  Educational 

Leadership. 55, 7 (April 1998). 
: Marti-Vazquez, Lillian,  “The Impact of Decentralization and School-Based Management               

in Pueto Rico: A Case  Study” (Dissertation Abstracts International, 61-09A, 2000), 265. 
 : Whitaker, Barbara ingram,  “Citizen  participation  in  education  decision making in 

urban  school district as perceived  by parent and  administrators”  (Dissertation Abstracts 

International, 1978. 

: Wohlstetter, Priscilla.,  “Education by charter” in  Mohrman,S.A. ,Wohlstetter, 

P.andetal. (eds.), School-based management organizing for high performance (San Francisco: 

Jossey-Bass Publishers, 1994.   
: ชรินรัตน  แผงดี,  “การนําเสนอรูปแบบการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารกลุมเครือขาย 

โรงเรียนบึงพิมพาสามคัคี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค เขต 2” (วิทยานพินธปริญญาครุศาสตร                   
มหาบัณฑิต สาขาการบรหิารการศึกษา มหาวทิยาลยัราชภัฏนครสวรรค, 2551), บทคัดยอ. 

: พระมหาลําพึง  ธีรปญโญ,  “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมนิทราชูทิศมัชฌมิ 
จังหวดันครสวรรค” (วิทยานิพนธปริญญาพุทธศาสตรมหาบญัฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร บัณฑิตวทิยาลัย 
มหาวิทยาลยั มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2554), บทคัดยอ. 
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: ศิรินารถ  นันทวัฒนภิรมย,  “การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล อําเภอเมือง 
ลําพูน” การคนควาอิสระ,  (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑติวิทยาลัย 

มหาวิทยาลยั เชียงใหม, 2546), บทคัดยอ. 

นิยามศัพทเฉพาะ 
1. อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน (Obstacles of the Juristic – School Administration under the Office 

of Basic Education Commission) หมายถึง องคประกอบทางการบริหารการศึกษาที่สงผล       
ใหการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                
ไมประสบผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว โดยมีความสัมพันธกับภารกิจ หนาที่ความรับผิดชอบ   
และโครงสรางสถานศึกษา ซึ่งครอบคลุม 4 งานหลัก ไดแก การบริหารงานวิชาการ การบริหารงาน
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป 

2. โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (The 

Juristic – School Administration under the Office of Basic Education Commission) 
หมายถึง โรงเรียนในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดการศึกษาท่ีมุงตอบสนอง
ปรัชญา ความเชื่อ ความตองการของชุมชนและผูเรียนรายบุคคล ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐโดยโรงเรียน
มีฐานะเปนนิติบุคคล โรงเรียนดําเนินการของตนเองไดแบบอิสระ (deregulation) จากกฎระเบียบ          
ที่ใชกับโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนสามารถออกกฎระเบียบของตนเองไดโดยเฉพาะมีความอิสระ                  
ในเรื่องการจัดการดานวิชาการ การเงินและงบประมาณ และบุคคล แตโรงเรียนตองรับผิดชอบตอ          
ผลการดําเนินงานตามพันธะสัญญา (charter) ที่ไดตกลงไวกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งมีอํานาจอนุมัติ 
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บทที ่2 

วรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน”นั้น ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ                     
เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคการวิจัยและผูวิจัยไดสังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ                     
แตละประเด็นโดยนําเสนอเปน 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา         
ขั้นพ้ืนฐาน 

1.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
1.2 แนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล 

1.3 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

1.4 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
1.5 แนวคิดเก่ียวกับการบรหิารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคล 

1.6 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน 

      คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ตอนท่ี 2 อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.1  อุปสรรคการบริหารของโรงเรียนในกํากับของรัฐ  
2.2  อุปสรรคการบริหารงานของสถานศึกษานิติบุคคล 

2.3  อุปสรรคการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.4  อุปสรรคในการกระจายอํานาจ 

2.5  อุปสรรคการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
2.6  อุปสรรคการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
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ตอนที่ 1 การบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.1  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา  
การบริหารการศึกษาเปนกระบวนการที่มีความสําคัญตอการจัดการการศึกษา ซึ่งสงผล

โดยตรงกับความเจริญกาวหนาของประเทศชาติ หากผูบริหารเปนผูที่มีความรู ความสามารถ
บริหารงานไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม สําหรับในหัวขอนี้ ผูวิจัย
จะกลาวถึง ความหมายของการบริหารการศึกษา หนาที่การบริหารและกระบวนการบริหาร ภารกิจ
ของผูบริหารสถานศึกษา และการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามพระราชบัญญัติกา รศึกษา
แหงชาติ ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

ความหมายของการบริหารการศึกษา 
 การบริหารเปนภารกิจที่สําคัญของผูบริหารบุคลากร ตลอดจนประชาชนในชุมชนที่จะตอง
รวมกันดําเนินงานขององคการใหเปนไปตามเปาหมายที่วางไวซึ่งเปนท่ียอมรับของสมาชิกในสังคม         

และเกิดประโยชนสูงสุดแกนักเรียนมีผูใหความหมายของการบริหารแตกตางกัน ดังนี้การบริหาร คือ
งานของหัวหนาหรือผูนําที่จะตองกระทําเพ่ือใหกลุมตางๆ ที่มีคนหมูมากมาอยูรวมกันและรวมกัน
ทํางานเพ่ือวัตถุประสงคที่ตั้งไวจนสําเร็จผลโดยไดประสิทธิภาพ89 ทํานองเดียวกันการบริหาร หมายถึง 
กิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมกันดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงค90 และการบริหาร 
หมายถึง กระบวนการในการดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางมีประสิทธิภาพโดยอาศัยบุคคลอ่ืน91 และ  
การบริหาร คือ ศิลปะของการทํางานใหสําเร็จโดยใชบุคคลอ่ืนการทํางานคณะบุคคล  ตั้งแต 2 คน           

ขึ้นไปท่ีรวมกันปฏิบัติการใหบรรลุเปาหมายรวมกันการใชศาสตรและศิลปะ นําทรัพยากร การบริหาร 
(administrative resource) มาประกอบตามกระบวนการบริหาร (process of administration)     

ใหบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไวอยางมีประสิทธิภาพคือศิลปะใน  การทําใหสิ่งตางๆ ไดรับการกระทํา
จนเปนผลสําเร็จ กลาวคือ ผูบริหารไมใชผูปฏิบัติแตใชศิลปะทําใหผูปฏิบัติงาน ทํางานจนเปนผลสําเร็จ
ตรงตามจุดมุงหมายขององคการหรือตรงตามจุดหมายที่ผูบริหารตัดสินใจเลือก92  

                                                           
89 ธงชัย  สันติวงษ,  การบริหารสูศตวรรษที่ 21 (กรุงเทพมหานคร: ประชุมชาง, 2546), 18. 
90 Herbert, A. Simon, Administrative Behavior (New York: Macmillian, 1947), 3. 
91 Robbins, P. Stephen, The administrative process,2thed. (London: Prentice-

Hal, 1980), 6. 
92 หวน  พินธุพันธ, 2-3. 
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ดังนั้นการบริหารการศึกษา จึงหมายถึง กระบวนการดําเนินงานของกลุมบุคคลอยางมีศาสตร
และศิลปโดยใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพทั้งนี้เพ่ือพัฒนาคนใหมีคุณภาพทั้งความรูความสามารถ
ความเปนคนดีและเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตในสังคมแหงการเรียนรู 

ความหมายของการบริหารสถานศึกษา 
 นักวิชาการไดกลาวถึงความหมายของการบริหารสถานศึกษา ไวดังนี้ 
 การบริหารสถานศึกษา คือการจัดการศึกษาท่ีมีความจําเปนตองอาศัยบุคลากรทางการศึกษา
และผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพจึงจะทําใหการบริหารและการจัดการศึกษาประสบความสําเร็จ
เปนไปตามแนวทางท่ีพึงประสงคในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
จําเปนตองอาศัยองคกรในการปฏิบัติ คือ สถานศึกษาซ่ึงหมายถึง การปฏิบัติภารกิจของผูบริหาร ครู
และบุคลากรทางการศึกษาไดเปนอยางดี ดังนั้นผูบริหารสถานศึกษาตองเปนผูกระทําการปฏิรูปได
อยางมีประสิทธิภาพ93 เปนการจัดแผนยุทธศาสตรทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหบรรลุผล
ตามเปาหมาย94 เปนกระบวนการควบคุม การจัดการภายในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเกี่ยวกับการเรียน
การสอน95 นอกจากนี้ ยังเปนการจัดการการชวยเหลือ สงเสริมใหโรงเรียนไดดําเนินกิจกรรมประสบ
ผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว96 อีกนัยหนึ่งกลาวไดวาการบริหารสถานศึกษาเปนการใหบริการ
สาธารณะของรัฐที่จัดการและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของสถานศึกษาตามหลักการใหบริการ
สาธารณะของรัฐอยางเสมอภาค ตอเนื่องและปรับปรุงเปล่ียนแปลงใหทันกับความตองการของ
ผูใชบริการอยูเสมอ97  

 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา การบริหารสถานศึกษา คือการดําเนินงานรวมกับ             

กลุมบุคคลมืออาชีพและชุมชนในทองถิ่น เพ่ือใหบริการทางการศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของสถานศึกษาแกสมาชิกในสังคมตามวัตถุประสงคไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล             

ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
 

                                                           
93 ธีระ  รุญเจริญ,  รายงานการวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการบริหารและจัดการศึกษา           

ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย, 11-12. 
94 Campbell, J.P. and  Beaty, E. “On the nature of organizational 

effectiveness”, In New Perspectives on Organizational Effectiveness.                       

(San Francisco : Jossey- San Francisco : Jossey-Bass Publishers, 1977). 
95 Good, C.V.,  Dictionary of Education, 4rd ed. (New York: McGraw-Hill, 1998) 
96 พนัส  หันนาคินทร,  การบริหารการศึกษา (กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, 2546), 42. 
97 กระทรวงศึกษาธิการ,  คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล, 21-22. 
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 หนาที่การบริหารและกระบวนการบริหาร 
 การบริหาร (management) เปนกระบวนการทํางานรวมกันของบุคคลและทรัพยากรตางๆ  

เพ่ือใหบรรลุเปาหมายขององคการอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล 98 สําหรับกิจกรรมท่ีทําให            
การบริหารประสบผลสําเร็จ เรียกวาหนาที่ผูบริหาร (functions of amazement)99 ซึ่งผูบริหารที่
สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ มักเปนผูที่ปฏิบัติงานตามหนาที่ของการบริหารหรือใช
กระบวนการของการบริหารจัดการ (management processes)100กระบวนการบริหารมีความหมาย
ทํานองเดียวกับภารกิจหรือบทบาทหนาที่ของผูบริหารเปนสิ่งที่ตองยึดถือเปนจุดยืนสําหรับปฏิบัติ
กิจกรรมในการบริหารงานเปนลําดับขั้นในการบริหารงาน หรือหมายถึง ขอบขายของงานตางๆ ที่อยู
ในหนาที่ความรับผิดชอบของนักบริหาร มีนักการศึกษากลาวถึงกระบวนการบริหารไว ดังนี้ ฟาโยล 

(Fayol) 101 ที่กลาววาหลักการบริหารประกอบดวย 5 องคประกอบ คือ การวางแผน (planning)               

การจัดองคการ (organizing) การบังคับบัญชา (commanding) การประสานงาน (coordination) 

การควบคุมงาน (controlling) กูลิคและเออรวิค (Gulick and Urwick) 102 ไดแบงขัน้ตอนการบริหาร
เปน 7 ขั้นตอน ซึ่งเปนที่นิยมกันอยางแพรหลายในชื่อวา POSDCoRB ซึ่งประกอบดวย การวางแผน 

(planning) การจัดองคการ (organizing) การจัดบุคลากร (staffing) การอํานวยการ (directing) 

การประสานงาน (coordinating) การรายงาน (reporting) งบประมาณ (budgeting) และเกรก 

(Gregg) 103 ไดแบงกระบวนการบริหารออกเปน 7 ขั้นตอนซ่ึงบางสวนเหมือนกับกูลิคและเออรวิค
และฟาโยล ไดแก การตัดสินใจส่ังงาน (decision making) การวางแผน (planning) การจัดองคการ 
(organizing) การติดตอสื่อสาร (communication) การใชอิทธิพล (influencing) การประสานงาน 

                                                           
98 Tomas S. and Scott A. Snell,  Management  Building competitive 

Advantage, 4th ed. (Trwin: McGraw-Hill, 1999), 6. 
99 David, H. Holt,  Management Principles and Practices, 3rded. (New Jersey: 

Englewood Cliffs, 1993), 7. 
100 ศิริวรรณ  เสรีรัตนและคณะ,  องคการและการจัดการ (กรุงเทพมหานคร: บริษัทธรรม

สารจํากัด, 2545), 20. 
101 Fayol, Henri  General and Industrial Management (London: Pitman, 

1949), 5-6. 
102 Luther Gulick and L. Urwick. Papers on the Science of Administration.  

(New Jersey: Clifton, olumbia, 1973), 6. 
103 Russel T. Gregg,  The Administrative Process: Administrative Behavior in  

Education (New York: Harper & Row, 1957), 274. 
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(coordination) การประเมินผล (evaluation) แตแคมเบลล (Cambell)104 มีความเห็นวากระบวน 

การบริหารมี 5 ขั้นตอน คือ การตัดสินใจ (decision making) การวางโครงการ (programming) 

การเสริมกําลังบํารุง (stimulating) การประสานงาน (coordination) การประเมิน ผล (appraising) 

และแฮรโรลด ดี. คูนตซ (Harold D. Koontz) 105 กลาววา หนาที่ทางการบริหารคือ POSDC              

ไดแก การวางแผน (planning) การจัดองคการ (organizing) การจัดคนเขาทํางาน (staffing)                 

การอํานวยการ (directing) การควบคุม (controlling) คูนตซและเวียหริช (Koontz and Weihrich) 

ไดเปล่ียนหนาท่ีทางการบริหารจากการอํานวยการ (directing) เปนการชี้นํา (leading) และเรียกยอ
วา POSLC ซึ่งไดแก การวางแผน (planning) การจัดองคการ (organizing) การจัดคนเขาทํางาน 

(staffing)  การชี้นํา (leading) และการควบคุม (controlling) 106 สวน ชุบ กาญจนประการ107 เสนอ
แนวคิดกระบวนการบริหารยึดตามแนวคิดของ "POSDCoRB" โดยเพ่ิมนโยบาย (policy) และอํานาจ
หนาที่ (authority) กําหนดเปน“PA-POSDCoRB” ซึ่งสมยศ นาวีการ108 กลาวถึงหนาที่การจัดการมี
ดังนี้ การวางแผน (planning) การจัดองคการ (organization) การนํา (leading) เกี่ยวของกับ                

การจูงใจ ภาวะผูนํา และการสื่อสารระหวางบุคคลในองคการเพ่ือชวยใหองคการบรรลุวัตถุประสงค
ตามตองการและการควบคุม (controlling) และสุรัสวดี ราชกุลชัย109 กลาววา การบริหาร 
ประกอบดวยการวางแผน (planning) การจัดองคการ (organizing) การส่ังการหรือการชี้นํา 
(directing/Leading) และการควบคุม (controlling) ซึ่งจะมีความสัมพันธโดยตรงกับทรัพยากรของ
องคการเพ่ือนําไปใชใหเกิดประโยชนและดวยจุดมุงหมายสําคัญในการบรรลุความสําเร็จตามเปาหมาย
ขององคการอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลอยางไรก็ตาม เมสคอนและคีดัวริ (Mescon and 

                                                           
104 Ronald  F. Cambell,  Introduction to Educational Administration (Boston: 

Allyn and Bacon, Inc., 1978), 189. 
105 Harold D. Koontz, D. and Cyril O’Donnell,  Principles of Management:                 

An Analysis of a Managerial Functions. (New York: Mc Graw-Hill. 1972), 24. 
106 H.Koontz and H.Weihrich,  Essentials of management, 5thed. (New York: 

McGraw-Hill, 1990) ,13 
107 ชุบ  กาญจนประการ, “การประสานงาน,”  รัฐประสาสนศาสตร (มีนาคม 2508), 2-22. 
108 สมยศ  นาวีการ,  การบริหาร, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพมหานคร: สมหมายการพิมพ, 

2525), 11. 
109 สุรัสวดี  ราชกุลชัย,  การวางแผนและการควบคุมทางการบริหาร (กรุงเทพมหานคร:               

โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 4. 
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Khedouri)110 รอบบินส (Robbins) และดีเซนโซ(Decenzo)111 เกรย (Gary)112 โฮลท (Holt)113

เซอเมอรฮอรน (Schermerhorn)114 กลาวไวอยางเดียวกันวา กระบวนการบริหาร (management 

process) ประกอบดวย การวางแผน (planning) การจัดองคการ (organizing) การนํา (leading) 

การควบคุม (controlling) และดูบริน (DuBrin) 115 เห็นวา หนาที่ของผูบริหาร 4 อยาง คือ planning 

organizing and staffing leading และ controlling  

 อยางไรก็ตาม กระบวนการบริหารถือเปนหัวใจสําคัญของความมีประสิทธิภาพของระบบ                 

ในการศึกษากระบวนการบริหารจะเนนศึกษาถึงสวนประกอบและหนาที่การบริหารแตละสวน คือ 

ศึกษาการวางแผน (planning) การจัดองคการ (organizing) การนํา (leading) การควบคุม 

(controlling) การบริหารงานบุคคล (staffing) การสั่งการ (directing) ดังภาพท่ี 2 116 

 

การวางแผน  

(planning)  
การจัดองคการ 
(organizing)  

การนํา 
(leading)  

การควบคุม 

(controlling)  
การส่ังการ 
(directing) 

 

ภาพท่ี 2 องคประกอบของหนาที่การบริหาร 
 จากแนวคิดตางๆ ดังกลาว ใหขอสรุปเกี่ยวกับแนวคิดของความหมายและกิจกรรมในหนาที่
การบริหาร ดังนี้ การวางแผน (planning) หมายถึง กระบวนการกําหนดเปาหมาย หรือวัตถุประสงค
ขององคกรและตัดสินใจลวงหนาวาจะอยางไรใหบรรลุเปาหมายท่ีตั้งไว ซึ่งกิจกรรม  การวางแผนจะ
ประกอบดวย การวิเคราะหสภาพปจจุบันขององคการ ความคาดหวังในอนาคต การกําหนดเปาหมาย
                                                           

110 Mescon M. Albert and Khedouri F.,  Management, individual and 

organizational  effectiveness, 2nded. (New York: Harper & Row. 1985), 52 
111 Robbins P. Stephen and David A. DeCenzo.  Fundamentals of 

Management, 4th (New Jersey: Pearson Education. 2003), 7. 
112 Gary, D.,  Management, principles and practices for tomorrow’s leaders. 

(New Jersey: Pearson Education, 2004), 3. 
113 David H. Holt,  Management Principles and Practices, 3rded., 7-10. 
114 John R. Schermerhorn,  Management, 8th (USA: John Wiley & Sons, 2005), 

19. 
115 Andrew J. Dubrin,  Essentials of management, 6th ed. (New York, NY: 

South -Western College publishing, 2003), 5-6. 
116 สุกัญญา  โฆวิไลกุล,  การวิเคราะหระบบเพื่อการบริหารสถาบันอุดมศึกษา 

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), 27. 
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หรือวัตถุประสงค การเลือกมาตรการหรือกลยุทธที่เหมาะสมกับทรัพยากรท่ีมีอยูขององคกร  การจัด
องคการ (organizing) หมายถึง กระบวนการจัดการทรัพยากรตางๆ ที่จําเปนและสําคัญซึ่งจะทําให 
การดําเนินงานขององคกรบรรลุเปาหมายท่ีวางไว ซึ่งกิจกรรมการจัดองคกรประกอบดวยการจัดทํา
โครงสรางการจัดบุคลากรรับผิดชอบงานตางๆ การจัดทํามาตรฐานและรายละเอียดการปฏิบัติงาน             

การจัดระบบโครงสรางสายการบังคับบัญชาและการประสานงาน การกําหนดภารกิจขององคกร                 

การจัดระบบทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในองคกร การนํา (leading) หมายถึง การอํานวยการและ        

การประสานงาน กระตุน สงเสริมใหบุคลากรในองคกรปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายขององคการ  ซึ่งตอง
อาศัยภาวะผูนําของผูบริหาร กิจกรรมการนําประกอบดวยแรงจูงใจ การตัดสินใจสั่งการ การสื่อสาร 
และการแกปญหาความขัดแยงของบุคคล การควบคุม (controlling) หมายถึง การกํากับใหปฏิบัติ 
งานเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงคกิจกรรมการควบคุมประกอบดวยการตรวจสอบ ติดตาม
การผลการปฏิบัติงานกับเกณฑที่กําหนดไว และการปรับปรุงแกไขการปฏิบัติงาน เพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาว 
 งานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา  
 ผูวิจัยสามารถประมวลได ดังนี้ 

ลัดดาวัลย  สมิตะมานและคณะ ไดศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตาม          

แนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติพ.ศ. 2542 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาทางเลือกเกี่ยวกับ
รูปแบบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาและเพ่ือศึกษาอํานาจหนาที่ในการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในดานวิชาการ งบประมาณ งานบุคคลและการบริหารทั่วไปโดยมีผลการวิจัย 

พบวา ผลการศึกษาทางเลือกในรูปแบบและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาซ่ึงมี               
3 รูปแบบในแตละรูปแบบน้ีคณะกรรมการสถานศึกษาจะมีอํานาจหนาที่มากนอยแตกตางกันไปดังนี้
รูปแบบท่ี 1 คณะกรรมการบริหารมีอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการหรือการตัดสินใจในภารกิจทั้งท่ี          

เปนงานสําคัญและอาจมีบางที่เปนงานประจําของการบริหารในสถานศึกษาท้ังในดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหาร งานบุคคลและการบริหารทั่วไป รูปแบบท่ี 2 คณะกรรมการท่ีปรึกษามี
อํานาจหนาที่ในการใหคําปรึกษาแนะนําสนับสนุนสงเสริมการบริหารแกผูบริหารและอาจมีอํานาจ
หนาที่ในการตัดสินใจในงานประจําของสถานศึกษาได ตลอดจนการดําเนินการหรือรวมดําเนินการ           
ในบางเรื่องคณะกรรมการ ในรูปแบบนี้ จึงไมมีอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัยสั่งการหรือการตัดสินใจ         

ในภารกิจการบริหารของสถานศึกษา โดยเฉพาะที่เปนงานสําคัญ เชน ดานวิชาการ ดานงานบุคคล
และงบประมาณ เปนตน รูปแบบท่ี 3 คณะกรรมการกึ่งบริหารและท่ีปรึกษามีอํานาจหนาที่ใน           

การวินิจฉัย ตัดสินใจในเร่ืองที่เปนงานสําคัญ บางเรื่องหรือหลายเร่ืองนอกน้ันก็มีอํานาจหนาที่ใน             

การใหคําปรึกษาแนะนําสนับสนุนสงเสริมการบริหารแกผูบริหารเทานั้น ผลการศึกษาอํานาจหนาที่
ของสถานศึกษาโดยยึดหลักการ คือ 1) สถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการศึกษาอยางเบ็ดเสร็จใน

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



63 
 

  

ระดับสถานศึกษา (one-stop service only) 2) สถานศึกษาควรมีความเปนอิสระและคลองตัวใน
การบริหาร 3) สถานศึกษาควรมีอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจดานตางๆ อยางแทจริง ผลการศึกษา
พบวา อํานาจหนาที่ของสถานศึกษาจะจําแนกเปน 4 ดานตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 ไดแก ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล ดานการบริหารทั่วไป117 

วันเพ็ญ  บุรีสูงเนิน ศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษา            

ขั้นพ้ืนฐานเขตพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันออก ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จ             

ของการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขตพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันออก  ประกอบดวย 9 ดาน     

คือ พฤติกรรมผูนําของผูบริหาร วิสัยทัศนของผูบริหาร บรรยากาศสถานศึกษา คุณภาพการสอนของ
ครู ความพึงพอใจในการทํางานของครู การไดรับการสนับสนุนทางสังคมของครู พฤติกรรมมีสวนรวม               

ในการบริหารสถานศึกษา เจตคติตอสถานศึกษา การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ความสําเร็จ              

ใน การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเขตพัฒนาพ้ืนท่ีชายฝงทะเลตะวันออก ประกอบดวย 4 ดาน คือ             

การบริหารสถานศึกษา การบริหารและการสนับสนุน ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหาร
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติจํานวน 1 ชุด และเม่ือตรวจสอบ        

โดยผูเชี่ยวชาญผลการตรวจสอบมีความเหมาะสมกับบริบท เปนไปไดในการนําไปใชมีความถูกตอง                

เชิงทฤษฎีและเปนประโยชนตอการนําไปพัฒนาสถานศึกษา118 

วีรวัฒน  พันธุคง ศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน              

เขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก และเปรียบเทียบปญหาการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก ผลการวิจัย
พบวา ปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก  โดยรวมอยูในระดับนอย ไดแก ดาน           

การบริหารวิชาการ งบประมาณ บริหารทั่วไปและการบริหารงานบุคคล การเปรียบเทียบปญหา          
การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก จําแนกตามตําแหนงพบวาโดยรวมไมแตกตางกัน           

                                                           
117ลัดดาวัลย  สมิตะมานและคณะ,  การวิจัยเชิงนโยบายรูปแบบการบริหารสถานศึกษา                  

ขั้นพื้นฐานตามแนว พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพการศาสนา, 
2544). 

118
 วันเพ็ญ  บุรีสูงเนิน, “ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน              

เขตพ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันออก” (วิทยานิพนธปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  2552), 244-246 
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เมื่อจําแนกตามประสบการณในการทํางานและเกณฑจํานวนครูในสถานศึกษาพบวาโดยรวมและ            

ทุกดานแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05119 

สมพงษ  เตชรัตนวรกุล ไดศึกษาเรื่องความสัมพันธระหวางศักยภาพผูนํากับประสิทธิผล          

ในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ผลการวิจัยพบวา ประสิทธิผลในการบริหารงาน
ของผูบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในภาพรวม อยูในระดับมาก สวนรายดานพบวา อยูในระดับมาก          

ทุกดาน เรียงลําดับคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ดังนี้ การบริหารงบประมาณ การบริหารท่ัวไป           

การบริหาร งานบุคคลและการบริหารวิชาการ  ผลการเปรียบเทียบประสิทธิผลในการบริหาร
สถานศึกษาของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา
ในภาพรวมและรายดานทั้ง 4 ดานไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ความสัมพันธระหวาง ศักยภาพผูนํากับประสิทธิผลในการบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษา                 
มีความสัมพันธกันในทางบวกอยูที่ระดับสูง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01120 

แลงเลย (Langley) ไดทําการวิจัยพบวา การบริหารโรงเรียนใหบรรลุเปาหมายไดนั้น ผูบริหาร
โรงเรียนตองเขาใจและสนใจสภาพแวดลอมของหองเรียน ซึ่งมีอิทธิพลอยางมากตอความสําเร็จ                 

ในการเรียนของนักเรียน ผูบริหารจะตองรูจักใชกลยุทธที่เหมาะสมในการจัดการศึกษา เชน การจัด
หลักสูตรที่ไดมาตรฐานและใหความสําคัญตอการปฏิสัมพันธระหวางครูกับนักเรียน นอกจากนี้ ยังตอง
สรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการเรียนรู เพ่ือชวยในการสอนของครูโดยหายุทธวิธีใหมๆ  เพ่ือ
สงเสริม สนับสนุน จัดหาทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามท่ีครูตองการ121 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวา ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางมาก              

ในการบริหารโรงเรียนใหมีคุณภาพและมีศักยภาพ ซึ่งในปจจุบันนี้การศึกษาของไทยมีปญหา ผูบริหาร
ในฐานะที่เปนผูนําองคกรจะตองหาวิธีแกไขปญหาการศึกษาโดยเร่ิมจากตัวผูบริหารเอง และผูบริหาร
ตองมีหนาที่สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ทางดานการสอนของครูผูสอนอํานวยความสะดวก  จัดหาวัสดุ

                                                           
119 วีรวัฒน  พันธุคง,  “การศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชา การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร, 2552), 74-76. 
120 สมพงษ  เตชรัตนวรกุล, “ความสัมพันธระหวางศักยภาพผูนํากับประสิทธิผลใน                  

การบริหารงานของผูบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงช้ันที่ 1-3 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาญจนบุรี” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัย   

ราชภัฏกาญจนบุรี, 2551), บทคัดยอ. 

 121 Langley,  L.,  Princical leadership, accessed 25 May 2012, available from 

http: /www. Princicals.org/news/pl_acntblty_chlng1100.htm. 
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อุปกรณและแหลงเรียนรูเพ่ือชวยในการสอน เพ่ือใหผลผลิต คือ ผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของ
การศึกษาและสามารถนิเทศใหคําปรึกษา เปนท่ีพ่ึงทางวิชาการแกครูได ผูบริหารตองหากลยุทธ               
ในการพัฒนาสงเสริมความกาวหนาดานวิชาชีพยกยองเชิดชูเกียรติเปนแบบอยางท่ีดี สามารถครองตน 

ครองคน ครองงานและผลของความสําเร็จขององคกรจะเปนเครื่องชี้วัดศักยภาพของผูบริหาร 

1.2  แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล 

ความหมาย คํานิยามของธรรมาภิบาล  
ผูวิจัยไดรวบรวมคํานิยามความหมายไว ดังนี้ 
ความหมายเริ่มแรกของ good governance ธนาคารโลก (world bank) ซึ่งเปนองคกรแรก

ที่เริ่มใช “ธรรมาภิบาล”ในป 1989 เพ่ืออธิบายถึงการบริหารจัดการท่ีจะเปนมาตรฐานใน              

การกําหนดที่จะเปนเงื่อนไขการรับการชวยเหลือทางการเงินระหวางประเทศจากหนวยงานระหวาง
ประเทศ (donor international agencies อันไดแก ธนาคารโลก กองทุนการเงินระหวางประเทศ
และองคการสหประชาชาติ) และประเทศที่ใหการชวยเหลือระหวางประเทศ (donor countries)  

อาทิ สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรปเพ่ือเปนหลักประกันการใชเงินชวยเหลือจากรัฐบาลท่ีตองการ           

ความชวยเหลือระหวางประเทศจะจัดการเงินสนับสนุนจากการชวยเหลือไดอยางมีประสิทธิภาพ 122 

อยางไรก็ดีแนวความคิด เรื่องของการบริหารการจัดการคําวา “governance” มีความหมายกวางกวา
แนวความคิดเรื่องการปกครอง ซึ่งใชคําวา“government” และ good governance เองยังถูก                     

ใหความหมายวาเปน democratic governance ดวย โดยประการแรก ระบบการเมืองที่เปน
ประชาธิปไตยจะเปนเง่ือนไขแรกของการเกิด good governance และประการที่สองเง่ือนไขและ
สภาพประชาธิปไตยท่ีเกิดข้ึนจริงในแตละระบบการเมืองจะเปนเงื่อนไขของการปฏิบัติใชใหเกิด                  

ผลจริงของ good governance 123 

คําวา “ธรรมาภิบาล” ซึ่งในสวนขององคการราชการจะใชคําวา“การบริหารกิจการบานเมือง
และสังคมท่ีดี” ไวดังนี้ ทัศนะของผูนําของสังคมไทยที่สําคัญมาจากผลงานของอานันท ปนยารชุน 

แสดงความเห็นวา รัฐตองจํากัดอํานาจลงมีความโปรงใส (สะอาด หรือ clear) มีการเปดเผยขอมูล 

และการกระทํามากข้ึน (open) ยิ่งไปกวานั้นแนวคิด “ธรรมรัฐ” ของเขา คือ รฐัตองเพ่ิมประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผลมีความยุติธรรม เพ่ิมการบริการสังคม ในแงนี้ หมายถึง การมี “ธรรมรัฐ” โดยบรรษัท

                                                           
122 Nanda, V., ‘The “Good Governance” Concept Revisited,’  Annals of the 

American Academy of Political and Social Science, 2006, 269-83. 
123 Leftwich, A., “Governance, Democracy and Development in the Third 

World,”  Third world Quarterly, Vol. 14 (3), 1993, 605-624. 
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เอกชน (corporate sector) มากกวาสวนอื่นๆ 124 สวนนายแพทยประเวศ วะสี แสดงทัศนะคอนขาง  
ตางจากอานันท เพราะวา “ธรรมรัฐ” ของนายแพทยประเวศ มีลักษณะ “รัฐหรือประเทศหรือสังคม 

ที่มีความถูกตองทุกๆ จุด คือเห็นวา ภายหลังการปฏิรูปสังคมเพ่ือใหเกิดความเขมแข็ง ถูกตองเปน
ธรรมในทุกสัดสวนของสังคม หรือเกิดความเปนธรรมรัฐ” ทานระบุวากระบวนการธรรมาภิบาลคือ 

“การสรางเศรษฐกิจ มหภาคที่ถูกตองมีระบบรัฐที่ถูกตองมีการปฏิรูปการศึกษาใหสามารถสราง          
ความเขมแข็งทางสติปญญาใหคนทั้งมวล ปฏิรูปสื่อเพ่ือสังคม ตลอดจนปฏิรูปกฎหมายใหเหมาะสม 

สอดคลองกับการท่ีจะสรางสังคมเขมแข็งถูกตองเปนธรรมทั้งหมดรวมกันคือ  ธรรมรัฐ หรือ good 

governance อันจะทําใหสังคมไทยมีความเขมแข็ง ทุกดานทั้งทางคุณคาและจิตสํานึกทางปญญา 
ทางสังคม ทางการเมือง ทางวัฒนธรรม ทางจริยธรรม ทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะมีความโปรงใส 

สามารถอยูรวมกันไดดวยความสุข และมีความเอ้ืออาทรตอกันมีความจําเริญรุงเรืองตอไปดวยฐาน        

อันมั่นคง”125 กลาวโดยสรุปวา การที่สังคมประกอบดวยภาคสําคัญๆ สามภาค คือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคประชาชน เมื่อพิจารณา ธรรมาภิบาล ก็จะรวมถึงความโปรงใส ความถูกตองของ 
สามภาคดังกลาว ธรรมาภิบาล จึงเปนเสมือนพลังผลักดันที่จะนําไปสูการแกไขปญหาของประเทศชาติ 
ทํานองเดียวกับ ชัยอนันต สมุทวณิช ที่ไดสรุปถึงความหมายธรรมาภิบาลวาหมายถึง การท่ีกลไกของ
รัฐทั้งการเมืองและการบริหารมีความแข็งแกรงมีประสิทธิภาพ สะอาด โปรงใส และรับผิดชอบเปน
การใหความสําคัญกับภาครัฐและรัฐบาลเปนดานหลัก126  

จากการศึกษา พบวาคํานิยามที่หนวยงานและนักวิชาการท่ีไดนําเสนอมีความสอดคลองกับ
บริบทการพัฒนาและสงเสริมระบอบประชาธิปไตย มีความเหมาะสมกับวัฒนธรรม สังคมและลักษณะ
การปกครองปจจุบันของประเทศ จึงสรุปไดวา ธรรมาภิบาลทําหนาที่เปนกลไกเครื่องมือ และแนวทาง
การดําเนินงานที่เชื่อมโยงกันของภาคเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง โดยเนนความจําเปนของการสราง
ความรวมมือจากภาครัฐ ภาคเอกชน อยางจริงจังและตอเนื่อง เพ่ือใหประเทศมีพ้ืนฐานระบอบ
ประชาธิปไตยท่ีเขมแข็ง มีความชอบธรรมของกฎหมาย มีเสถียรภาพ มีโครงสรางและกระบวนการ
การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพมีความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดอันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศ

                                                           
124 อานันท  ปนยารชุน,  ปาฐกถาเรื่อง ความโปรงใสและธรรมรัฐ, จัดโดยสถาบันบัณฑิต

พัฒนาบริหารศาสตร กรุงเทพมหานคร, 2542, 15. 
125 ประเวศ  วะสี,  ระเบียบวาระแหงชาติ: ปฏิรูปสังคมไทยในธรรมรัฐ: จุดเปลี่ยนประเทศ

ไทย (กรุงเทพมหานคร:  โครงการวิถีทรรศน, 2542), 14. 
126 ชัยอนันต  สมุทวณิช,  Good Governance  กับการปฏิรูปการศึกษา-การปฏิรูป

การเมือง (กรุงเทพมหานคร: พีเพรส, 2541), 6. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



67 
 

  

ที่ยั่งยืน ธรรมาภิบาลจึงเปนเครื่องมือที่ควรนํามาใชในการบริหารสถานศึกษาเพ่ือใหการบริหาร               

มีประสิทธิผล เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาของชาติ 
หลักการและแนวคิดเก่ียวกับธรรมาภิบาล 

เกี่ยวกับแนวคิดของ “การปกครอง”“การบริหารจัดการ” หรือ governance เราอาจให
ความหมายของ “การปกครอง” หรือ “การบริหารจัดการ” วา เปนกระบวนการของการตัดสินใจ    

และกระบวนการที่มีการนําผลของการตัดสินใจไปปฏิบัติ คําวา  การปกครองหรือการบริหารจัดการ   
อาจถูกใชไปในหลายสถานะ เชน ในเรื่องของการปกครองหรือการบริหารงานเอกชน การปกครอง    
หรือการบริหารงานในระดับนานาชาติ ระดับชาติ หรือระดับทองถิ่น 127 อยางไรก็ดี คําจํากัดความ 

ของธรรมาภิบาล คําวา governance เปนเรื่องของการอภิบาล เปนวิธีการใชอํานาจ ขณะที่ good 

governance เปนการรวมคําของ ธรรม และอภิบาล เปนธรรมาภิบาล เปนวิธีการท่ีดีในการใชอํานาจ 

เพ่ือบริหารจัดการทรัพยากรขององคกร  โดยหลักธรรมาภิบาลสามารถนําไปประยุกตใชได               
ในภาคตางๆ โดยมีเปาหมายของการใชหลักธรรมาภิบาลคือ เพ่ือใหมีความเปนธรรม  ความสุจริต 

ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งวิธีการที่จะสรางใหเกิดมีธรรมาภิบาลขึ้นมาได  ก็คือ การมี                     
ความโปรงใส มีความรับผิดชอบ ถูกตรวจสอบไดและการมีสวนรวมเปนสําคัญ แตอาจประกอบ               

ไปดวยหลักการอ่ืนๆ อีกไดดวย แลวแตผูนําไปใชโดยสภาพแวดลอมของธรรมาภิบาลอาจประกอบ          

ไปดวยกฎหมาย ระเบียบตางๆ ประมวลจริยธรรม ประมวลการปฏิบัติที่เปนเลิศและวัฒนธรรม128             

ซึ่งลวนเอื้อหรือไมเอ้ือตอการบริหารจัดการที่ดี 
ธรรมาภิบาล จึงเปนเร่ืองของหลักการบริหารแนวใหม ที่มุงเนนหลักการแตเปนหลัก          

การทํางาน ซึ่งหากมีการนํามาใชเพ่ือการบริหารงานแลวจะเกิดความเชื่อมั่นวาจะนํามาซึ่งผลลัพธ               
ที่ดีที่สุดคือ ความเปนธรรม ความสุจริต ความมีประสิทธิภาพประสิทธิผล129 ธรรมาภิบาล ประกอบ           

ไปดวยหลักการสําคัญซ่ึงมีผูนําไปใชเสมอ คือ การมีสวนรวมของประชาชน การมุงฉันทามติ การมี
สํานึกรับผิดชอบ ความโปรงใส การตอบสนอง ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ความเทาเทียมกัน               

และการคํานึงถึงคนทุกกลุมหรือพหุภาคีและการปฏิบัติตามหลักนิติธรรม  

 

 

                                                           
127 ถวิล  วดีบุรีกุล,  โครงการศกึษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ที่ด ี(นนทบุรี:  สถาบันพระปกเกลา, 2545), 2. 
128 บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ,  การสรางธรรมาภิบาล (good governance) ในสังคมไทย, 3. 
129 ถวิล วดีบุรีกุล,  โครงการศึกษาเพื่อพัฒนาดัชนีวัดผลการพัฒนาระบบบริหารจัดการ                

ที่ด,ี 13. 
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องคประกอบของธรรมาภิบาล 

องคประกอบของธรรมาภิบาลเปนเรื่องเก่ียวกับกรอบ เปาหมาย วัตถุประสงค แนวทาง หรือ 

วิธีปฏิบัติในการพิจารณาองคประกอบของธรรมาภิบาล ในที่นี้ไดพิจารณาจากการนําแนวนโยบายและ 
หลักเกณฑการปฏิบัติเพ่ือใหเกิดธรรมาภิบาลในหนวยงานหลักท่ีมีความสําคัญ สํานักนายกรัฐมนตรี130 

ไดระบุถึงหลักสําคัญของธรรมาภิบาล 6 หลัก คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลัก
ความมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบและหลักความคุมคา  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการ             
พลเรือน (ก.พ.) เสนอหลักการ 6 ประการคือ หลักนิติธรรม ความโปรงใส ความรับผิดชอบความคุมคา 
การมีสวนรวม และหลักคุณธรรม ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการไดจัดทําเกณฑ             
ที่ใชในการสํารวจและประเมินระดับธรรมาภิบาลมี 10 ประเด็น ไดแก ประสิทธิผล (effectiveness) 

ประสิทธิภาพ (efficiency) การตอบสนอง (responsiveness) ภาระรับผิดชอบ (accountability) 

ความโปรงใส (transparency) การมีสวนรวม (participation) การกระจายอํานาจ(decentralization) 

นิติธรรม (rule of law) ความเสมอภาค (equity) และมุงเนนฉันทามติ (consensus oriented)131 

กระทรวงการคลัง132 อธิบายวา ในการจัดทําการกํากับดูแลกิจการที่ดีมีหลักสําคัญ 6 ประการ ดังนี้ 
accountability หรือความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติหนาที่ responsibility หรือความสํานึกใน
หนาที่ดวยขีดความสามารถและประสิทธิภาพที่เพียงพอ equitable treatment หรือการปฏิบัติตอ           

ผูมีสวนไดเสียอยางเทาเทียมกัน transparency หรือความโปรงใส มี vision ที่จะ create long term 

value หรือการมีวิสัยทัศน ethics คือการสงเสริมพัฒนาการกํากับดูแลและจรรยาบรรณท่ีดีใน               

การประกอบธุรกิจ สวนอานันท ปนยารชุน133 กลาววา good governance มีองคประกอบ ดังนี้ 
ความรับผิดชอบและมีเหตุผล การมีสวนรวมของประชาชน การคาดการณได ความโปรงใส ระบบ
กฎหมายที่ยุติธรรม รวมถึงคุณธรรมและความเท่ียงธรรม ผูบังคับใชกฎหมาย บวรศักดิ์  อุวรรณโณ134 

                                                           
130 ชนะศักดิ ์ ยุวบูรณ,  กระทรวงมหาดไทยกับการบริหารจัดการที่ดี: ในการปกครองท่ีดี 

(good governance) (กรุงเทพมหานคร:  บพิธการพิมพ, 2543), 43. 
131 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ,  คูมือการจัดระดับการกํากับดูแลองคการ

ภาครัฐตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี (Good Governance Rating) 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท พรีเมียรโปร จํากัด, 2552), 134. 
132 กระทรวงการคลัง, สํานักรัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ,  หลักเกณฑและแนวทาง               

การกํากับดูแลที่ดีในรัฐวิสาหกิจ (กรุงเทพมหานคร: รัฐวิสาหกิจและหลักทรัพยของรัฐ, 2544), 6-7. 
133 อานันท  ปนยารชุน,  ปาฐกถาเร่ือง ความโปรงใสและธรรมรัฐ, 15. 
134 บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ,  การสรางธรรมาภิบาล (good governance) ในสังคมไทย, 

13-14. 
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แสดงทัศนะวา กระบวนการท่ีเปนหัวใจของ good governance นั้นมี 3 สวนที่จะตองเชื่อมโยงกัน 

คือ การมีสวนรวมของทุกภาคในการบริหารจัดการสังคม (participation) ความโปรงใสของกระบวน 

การตัดสินใจ (transparency) และความรับผิดชอบ  ที่ตองตอบคําถามได รวมทั้งความรับผิดชอบ           

ในผลท่ีเกิดจากการตัดสินใจ (accountability) โดยมีกฎเกณฑ (norm) เปนตัวกําหนดความสัมพันธ 
ของทุกภาคสวนเพราะกฎเกณฑจะสรางสิทธิและการยอมรับในสวนรวม  สอดคลองกับคํากลาว ที่วา 
good corporate governance มีหลักการ 3 ประการ คือความรับผิดชอบ (accountability)           

ความโปรงใส (transparency) และความเสมอภาค (equity)135 กลาวโดยสรุป องคประกอบรวม          

ของหลักธรรมาภิบาล คือ หลักนิติธรรมหลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความมีสวนรวม หลัก        

ความรับผิดชอบและหลักความคุมคา 
หลักนิติธรรม (the rule of law) 

           หลักนิติธรรม (the rule of law) โดยมีความหมายสอดคลองกับแนวคิด 

ประชาธิปไตยและการปกปองคุมครองสิทธิเสรีภาพของประชาชน 136 ทั้งนี้ กฎหมายมีลักษณะเปน
กฎเกณฑสูงสุดที่ตองยึดถือในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรตองปฏิบัติงานภายใตขอบังคับของกฎหมาย
อยางหลีกเลี่ยงไมได หากมีการฝนตอกฎหมายหนวยงานท่ีเกี่ยวของจะทําหนาที่บังคับใชกฎหมาย             

ใหเปนไปตามท่ีระบุไว อยางเครงครัด กลาวคือ กฎหมายที่อยูภายใตหลักนิติธรรม (the rule of law) 

นั้นตองมีกฎหมายที่มีความยุติธรรมกับทุกฝายในสังคมและปจเจกชนและตองมีผูใชกฎหมายและ
ระบบยุติธรรมที่ดีดวยในการการบังคับใชกฎหมาย   

หลักคุณธรรม (ethics) 
หลักคุณธรรม (ethics) ประกอบดวยหลักการสําคัญ 3 หลักการ คือ หนวยงาน 

ปลอดการทุจริต หนวยงานปลอดจากการทําผิดวินัย และหนวยงานปลอดจากการทําผิดมาตรฐาน
วิชาชีพนิยมและจรรยาบรรณ องคประกอบของคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงคที่ปลอดจาก
คอรัปชั่น หรือมีคอรัปชั่นนอยลง เมื่อพิจารณาเรื่องของคุณธรรมจึงควรพิจารณาเรื่องตอไปนี้ 
องคประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงคท่ีปลอดจากการไมปฏิบัติตามกฎหมายอยางโจงแจง
หรือไมปฏิบัติตามกฎหมายนอยลง องคประกอบคุณธรรมหรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงคที่ปลอดจาก      

การปฏิบัติที่นอยกวาหรือไมดีเทาที่กฎหมายกําหนดหรือปฏิบัติเชนนี้นอยลง องคประกอบคุณธรรม

                                                           
135 เดือนเดน  นิคมบริรักษ และรจิตกนก  จิตมั่นชัยธรรม,  การคอรรัปชั่นในภาคธุรกิจกับ

บรรษัทภิบาลในประเทศไทย, เขาถึงเม่ือ 18 ตุลาคม 2555,  เขาถึงไดจาก http://www. thaicg. 

org/ research /TDRI_29thai.pdf 
136 จันทจิรา  เอ่ียมมยุรา,  หลักนิติธรรมกับการพัฒนากระบวนการยุติธรรมในสังคมไทย. 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, คณะนิติศาสตร, 2552), 1. 
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หรือพฤติกรรมท่ีพึงประสงคที่ปลอดจากการปฏิบัติตามเจตนารมณของกฎหมาย แตใชวิธีการท่ีผิด
กฎหมายหรือปฏิบัติเชนนี้นอยลง  

หลักความโปรงใส (transparency) 

หลักความโปรงใส (transparency) เปนศัพทที่ใหแงมุมในเชิงบวกและเชิงความสุข  

ที่มีความหมายตรงกันขามหรือเกือบตรงกันขามกับการทุจริตคอรรัปชั่น 137 ซึ่งเจริญ เจษฎาวัลย             
เห็นวา ความโปรงใสเกี่ยวของกับความสามารถในการมองผานหรือสามารถเห็นไดอยางชัดเจนเปดเผย
เขาใจงาย ซึ่งความโปรงใสเปนส่ิงสําคัญและจําเปนโดยเฉพาะอยางยิ่งในดานภารกิจการใหบริการ
สาธารณะที่ตองมีการเปดเผยการดําเนินงานและรายงานทางการเงินของกิจการอยางถูกตอง ครบถวน 

เพียงพอ มีความชัดเจนและเรียบงาย138 อีกท้ัง นอกจากการใหขอมูลขาวสารที่ตรงกับขอเท็จจริง            
ของการตัดสินใจและการดําเนินการ และสามารถตรวจสอบความถูกตองชัดเจนของการตัดสินใจ            

และการดําเนินการในเรื่องน้ันๆ ได ยังจําเปนตองมีระบบ กติกาขั้นตอน และระยะเวลาดําเนินการ          

ที่เปดเผย ชัดเจน และเปนไปตามท่ีกําหนดซึ่งแสดงความโปรงใสดวย139  

หลักการมีสวนรวม (participation) 

หลักการมีสวนรวม (participation) หมายถึง การกระจายโอกาสใหประชาชน   

หรือผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขาไปเกี่ยวของในกระบวนการทางการเมืองและการบริหารเกี่ยวกับ                 

การกําหนดกฎเกณฑ นโยบาย กระบวนการบริหารและตัดสินใจในเรื่องตางๆเพ่ือผลประโยชนของ
ประชาชนโดยสวนรวมอยางแทจริง ทั้งในดานการจัดสรรทรัพยากรของชุมชนและของชาติ ซึ่งจะ
สงผลกระทบตอ วิถีชีวิตและความเปนอยูของประชาชน โดยการใหขอมูลแสดงความคิดเห็น              

ใหคําแนะนําปรึกษา รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมตลอดจนการควบคุมโดยตรงจาก ซึ่ง การมีสวนรวม
ของประชาชนท่ีมากขึ้นจะชวยใหมีการตรวจสอบการทํางานของผูบริหารและทําใหผูบริหารมี                

ความรับผิดชอบตอสังคมมากข้ึนอีกดวย อีกท้ังยังเปนการปองกันนักการเมืองจากการกําหนดนโยบาย
ที่ไมเหมาะสมกับสังคมนั้นๆ  

 

 

                                                           
137 สถาบันพระปกเกลา,  วัดระดับการบริหารจัดการที่ดี (นนทบุรี: สถาบันพระปกเกลา, 

2547), 65. 
138 เจริญ  เจษฎาวัลย,  การตรวจสอบธรรมาภิบาล ทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

(กรุงเทพมหานคร: พอดี, 2547), 16. 
139 สุดจิต  นิมิตกุล,  การปกครองท่ีดี (good governance) (กรุงเทพมหานคร: บพิธ           

การพิมพ, 2543), 17. 
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หลักความสํานึกรับผิดชอบ (accountability) 

หลักความสํานึกรับผิดชอบ (accountability) เกรียงศักดิ ์นิรัติพัฒนะชัย140  

กลาวถึง ความสํานึกรับผิดชอบวาจะเก่ียวของกับเปาหมายท่ีตองรับผิดชอบรวมกันระหวาง               
ตนเองกับผูที่เกี่ยวของดวย โดยบุคลากรตองรูจักขอบเขตความรับผิดชอบตามแผนในการปฏิบัติ               
งานซึ่งความสํานึกรับผิดชอบในสวนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธในการทํางานระหวางผูบังคับบัญชา 
ผูใตบังคับบัญชานี้ เรียกวา organizational/administrative accountability ไดแกความรับผิดชอบ       

ตามลําดับข้ันของสายการบังคับบัญชาในองคการทั่วไป ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชาและ
ผู ใตบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาสามารถสั่งการใดๆ  เพ่ือใหผู ใตบังคับบัญชาปฏิบัติงานและ
ผูใตบังคับบัญชาก็ตองปฏิบัติตามคําสั่งและภารกิจที่ไดรับมอบหมาย การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามคําสั่ง
ของหัวหนา/ผูบังคับบัญชาถือ ไดวาไมมีความรับผิดชอบและมีความผิดที่ตองไดรับโทษตามกําหนด 

คําสั่งของผูบังคับบัญชาจึงถือเปนเปาหมายในการปฏิบัติงานดวย141 และในสายการบังคับบัญชา
ระหวางผูบังคับบัญชากับผูใตบังคับบัญชาจําเปนตองมีความสํานึกรับผิดชอบในดานการปฏิบัติหนาที่
ตามอํานาจหนาที่ของตนซ่ึงเปนความรับผิดชอบท่ีจะตองปฏิบัติตามที่กฎหมายกําหนดหรือตามท่ี            

ทางราชการกําหนดไวใหเปนหนาที่ที่ตนเองจะตองปฏิบัติ ขณะเดียวกันตองปฏิบัติหนาที่โดยยึด
เปาหมาย ทั้งนี้ตองแสดงความรับผิดชอบตอผลที่เกิดขึ้นจากการกระทําหรือการตัดสินใจของตนเอง
หรือ ที่ตนเองมอบหมายใหคนอื่นหรือผูใตบังคับบัญชาทํา ไมวาผลนั้นจะออกมาดีหรือไมก็ตาม142  

หลักการควบคุมการคอรรัปชั่น (control of corruption) 

การคอรรัปชั่นหรือการฉอราษฎรบังหลวง หมายถึง การใชอํานาจหนาที่หรือ 

การอาศัยความไววางใจที่สาธารณชนมอบใหไปในทางที่เปนการหาผลประโยชนสวนตน การทุจริต
เกิดขึ้นไดทั้งในระดับบุคคลและองคกรหรือสถาบันในสวนของระบบราชการ การทุจริตสวนใหญ  
หมายถึง การกระทําของหนวยงานราชการหรือของขาราชการที่มิชอบดวยกฎหมายการปราบปราม
การทุจริตและการประพฤติมิชอบจึงถือเปนตัวชี้วัดสําคัญท่ีแสดงความตั้งใจจริงในการสราง                

                                                           
140 เกรียงศักดิ์  นิรัติพัฒนะชัย, “คานิยมของชาวตะวันตกตอคําวา  Accountability,” 

Business. Com, 163(12), 2545, 57-58. 
141 Joseph G, Jabbra., and Dwivedi, O. P., Public Service Account inability:                  

A Comparative Perspective (London: Kumarian Press, 1989). 
142 มนูญ  จันทรสมบูรณ,  “วัฒนธรรมธรรมาภิบาลของผูนําทองถิ่นและประชาชนในเขต

องคการบริหารสวนตําบล” (ดุษฎีนิพนธสหวิทยาการดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550), 

113. 
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ธรรมาภิบาลใหเกิดข้ึนรูปแบบของการทุจริตคอรรัปชั่น143 ซึ่งแบงได 8 รูปแบบ ดังนี้ การยักยอก 

(embezzlement) การที่เจาหนาที่รัฐเรียกรองเงินจากธุรกิจเอกชน (extortion) หรือการที่ธุรกิจ
เอกชนใหสินบน (bribery) หรือผลประโยชนภายหลัง (kickback) การเลือกจางหรือแตงต้ัง            
ญาติและพรรคพวกของตน (nepotism) การทําสัญญาจางหรือใหสัมปทานเฉพาะพรรคพวกตน 

(cronyism) การใชขอมูลภายในเพ่ือซื้อหรือขายหุนในตลาดหลักทรัพย ( insider trading) การฟอก
เงิน (money underling) การใชตําแหนงหนาที่ ของเจาหนาที่รัฐเอ้ือประโยชนใหบริษัทตนเอง            
และพรรคพวก ซึ่งอาจเรียกวาเปนผลประโยชนขัดแยงหรือผลประโยชนทับซอน (conflict of 

interest) การเอ้ือประโยชน (trading influence) ไดแก การท่ีบริษัทใหสัญญาจะใหผลประโยชนแก
เจาหนาที่รัฐในทางออม144 

หลักประสิทธิภาพ (efficiency) 

หลักประสิทธิภาพ (efficiency) ประสิทธิภาพเปนกระบวนการหรือวิธีจัดการงาน  

ที่ทําใหตนทุนในการบริหารตอหนวยต่ําสุดในเชิงเปรียบเทียบ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือผลงานท่ีไดมา
เมื่อเปรียบเทียบกับตนทุนคาใชจายโดยใชคาใชจายตํ่ากวามูลคาของผลงาน 145 ซึ่งมุมมองทางธุรกิจที่          
มุง ใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยพิจารณาความสามารถในการผลิตสินคาหรือบริการ  ในปริมาณและ
คุณภาพท่ีเหมาะสมและตนทุนนอยท่ีสุดโดยคํานึงถึงองคประกอบ 5 ประการ คือ ตนทุน (cost) 

คุณภาพ (quality) ปริมาณ (quantity) เวลา (time) วิธีการ (method) ในการผลิต146 ขณะที่ 
Simon กลาววา ประสิทธิภาพเปนการปฏิบัติงานที่มุงใหเกิดประโยชนสูงสุดเชนกันแตคํานึงถึงผลงาน
การปฏิบัติงานที่ทําใหเกิดความพึงพอใจและไดรับผลกําไรจากการปฏิบัติงานไปพรอมกันดวย147 

 

 

                                                           
143 ไชยวัฒน  ค้ําชู,  ธรรมาภิบาล การบริหาร การปกครองที่โปรงใสดวยจริยธรรม, 46. 
144 วิทยากร  เชียงกูล,  แนวทางปราบคอรรัปชั่นอยางไดผล  (กรุงเทพมหานคร: สาย, 

2549), 26-27. 
145 ตะวัน  สาดแสง,  สรางคน สรางองคการ คัมภีรเพิ่มทักษะการบริหาร 

(กรุงเทพมหานคร: ส. เอเชีย พลัส, 2548), 13. 
146 อุทัย  หิรัญโต,  หลักการบริหารบุคคล (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ เอ.เอส.พริ้นทติ้ง

เฮาส, 2531), 19. 
147 Simon, A.,  Administrative behavior (New York: Macmillan, 1961), 180-181. 

;Millet, J. D., Management in the public service (New York: McGraw Hill Book, 1954), 
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ความจําเปนในการใชธรรมาภิบาลในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สืบเน่ืองมาจากการปฏิรูปโครงสรางและระบบบริหารไดมีความพยายามนํารูปแบบ            

การบริหาร จัดการที่ยึดแนวทางธรรมาภิบาลมาใชในทุกระดับองคกรไมวาระดับกระทรวงระดับ           

เขตพ้ืนที่และระดับสถานศึกษาในระดับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความจําเปนตองนํา “ธรรมาภิบาล”             

มาใชในการบริหารจัดการศึกษา เนื่องมาจากความเปล่ียนแปลงและเคลื่อนไหว ดังนี้ 148 ประการที่ 1 

รัฐบาลไดออกพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.  2546 

ซึ่งเปนไปตามหลักการในมาตรา 3/1 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) 

พ.ศ. 2545 ที่กลาวโดยสรุปวา การบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพความคุมคา การลดขั้นตอน              

การปฏิบัติงาน การยุบเลิกหนวยงานที่ไมจําเปน การกระจายอํานาจการตัดสินใจ การอํานวย         

ความสะดวกและตอบสนองความตองการของประชาชนมีผูรับผิดชอบตอผลงาน การปฏิบัติหนาที่  
ของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี คํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน 

การมีสวนรวมของประชาชน  การเปดเผยขอมูลการตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน                

ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของภารกิจ ซึ่งประชาชนจะไดรับการบริการท่ีรวดเร็ว สามารถตรวจสอบ              

การดําเนินงานไดและมีสวนรวมในการบริหารงานภาครัฐ ประการที่ 2 การนําการบริหารจัดการฐาน
โรงเรียน (School-Based Management-SBM) มาใชในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ 
ซึ่งหลักการบริหารจัดการฐานโรงเรียนสอดคลองกับหลักการของ “ธรรมาภิบาล” เกือบท้ังหมดจึง 
เปนการสอดรับกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

ประการท่ี 3 ตามท่ีมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 

พ.ศ. 2545 มาตรา 39 ซึ่งบัญญัติไววา “มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหาร
และจัดการศึกษา ทั้งดานการบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและ           

การบริหารงานทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา           

ในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง”และใน พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 

มาตรา 35 บัญญัติไววา “สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามมาตรา 34(2) เฉพาะที่เปน
โรงเรียนของรัฐมีฐานะเปนนิติบุคคลเม่ือมีการยุบเลิกสถานศึกษาตามวรรคหน่ึงใหความเปนนิติบุคคล
สิ้นสุดลง” ในความเปนนิติบุคคลของโรงเรียนการบริหารจัดการจะเปนไปดวยดี  มีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพจําเปนตองอาศัยหลักธรรมาภิบาล149 

                                                           
148 ธีระ รุญเจริญ,  สูความเปนผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ (กรุงเทพมหานคร: ขาวฟาง, 

2548), 94-96. 
149กระทรวงศึกษาธิการ,  คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล, 49-52. 
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การบริหารสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาล 

1. การบริหารตามหลักนิติธรรม (the rule of law) ดวยการประยุกตธรรมาภิบาล “หลัก
นิติธรรม” ไปใชในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ งานวิชาการ ไดแก การสงเสริมใหครูไดปฏิบัติการสอน
โดยยึดระเบียบมาตรฐานการปฏิบัติงานตามที่คุรุสภากําหนดและมาตรฐานการปฏิบัติตนตาม
มาตรฐานความรูและประสบการณวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพครู  การสงเสริมใหครูไดจัด         

การเรียนการสอนตามแนวทางการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติ งานงบประมาณ ไดแก การกํากับ
ติดตามใหครูผูมีหนาที่ในการจัดซื้อ จัดจางและดําเนินการดานพัสดุใหเปนไปตามระเบียบแบบแผน
ของทางราชการและใชจายงบประมาณใหเปนไปตามวัตถุประสงค  กําหนดผูรับผิดชอบการเงินบัญชี
และพัสดุชัดเจน บริหารงบประมาณตามระเบียบกฎหมายที่กําหนด จัดระบบการตรวจสอบ ถวงดุล
การบริหารงบประมาณ เปนตน งานบุคลากร ไดแก การสงเสริมใหครูและบุคลากรประพฤติปฏิบัติตน
ตามวินัยของขาราชการ รูจักพัฒนาตนเองตามมาตรฐานท่ีสํานักงานคณะกรรมการขาราชการครู           
และบุคลากรทางการศึกษาไดกําหนด มีกฎระเบียบหรือขอบังคับสําหรับใชปฏิบัติงานรวมกัน นํากฎ             

ก.ค.ศ. วาดวยการเล่ือนข้ันมาใชอยางเครงครัด ประเมินผลงานบุคลากรตามระเบียบกฎหมายที่
กําหนดออกคําส่ังมอบหมายงานใหบุคลากรไดปฏิบัติไวชัดเจน  เปนตน และงานบริหารทั่วไป ไดแก 
การสงเสริม ใหครูและบุคลากรไดปฏิบัติตามระเบียบวาดวยงานสารบรรณ และระเบียบวาดวยการจัด
กิจกรรมในสถานศึกษาระเบียบวาดวยการลงโทษนักเรียนระเบียบวาดวยการจัดกิจกรรมพัฒนาผูเรียน 

เปนตน 

2. การบริหารตามหลักคุณธรรม (morality) การประยุกตธรรมาภิบาล “หลักคุณธรรม”               

ไปใชในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ งานวิชาการ ไดแก การสงเสริมใหครูผูสอนไดนําหนวยการเรียนรู
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงลงสูหองเรียน สงเสริมใหผูเรียนยึดมั่นในคุณธรรมพ้ืนฐาน                  

งานงบประมาณ ไดแก การกํากับติดตามไมใหครูและบุคลากรมีการทุจริตในการใชจายงบประมาณ              

ใชหลักคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ จัดสรรงบปจจัยพ้ืนฐานใหแกนักเรียนอยางเปนธรรม                   

จัดหาเงินทุนการศึกษาแกนักเรียนเรียนดีประพฤติดี เปนตน งานบริหารงานบุคคล ไดแก การสงเสริม        

ใหครูและบุคลากรมีวินัยยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ และขนบธรรมเนียม
ประเพณีอันดีงามของไทย และงานบริหารทั่วไป เชน การจัดกิจกรรมระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน           

ยึดมั่นใน 3 ดี คือประชาธิปไตย คุณธรรมจริยธรรม และการหางไกลยาเสพติด 

3. การบริหารตามหลักความโปรงใส (accountability) การประยุกตธรรมาภิบาล “หลัก               

ความโปรงใส” ไปใชในการบริหารสถานศึกษา ควรยึดหลักดังนี้ งานวิชาการ สงเสริมใหครูไดวัดและ
ประเมินผลการเรียนดวยความโปรงใสไมใหมีการทุจริตในการสอบ  คณะกรรมการบริหารหลักสูตร 
และวิชาการสถานศึกษาปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและสงเสริมใหมีการใชระบบขอมูลขาวสาร    

ทางราชการในเรื่องการขอดูรายงานการวัดผลของผูเรียนหรือคะแนนสอบท้ังภาคปฏิบัติและ          
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ภาคความรู งานงบประมาณ ไดแก การจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มอบหมายใหมี
ผูปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชีและการพัสดุดวยความโปรงใสและการควรขออนุมัติงบประมาณ     

ตอคณะกรรมการสถานศึกษาและเปดเผยการใชจายงบประมาณใหผูเกี่ยวของไดทราบ มีแผนการใช
จายเงินตามแผนงานโครงการอยางชัดเจน คณะกรรมการสถานศึกษาไดรับรูและอนุมัติงบประมาณ 

แผนงบประมาณ มีความสัมพันธกับการใชจายจริง เปดเผยงบประมาณใหที่ประชุมผูปกครองทราบ           

งานบริหารงานบุคคล ไดแก การประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือเลื่อนเงินเดือนดวยความโปรงใส 

ประเมินผลการปฏิบัติงานครูและบุคลากร ระบบเปดจัดทําคะแนนผลการปฏิบัติงานไว ตรวจสอบ 

การดําเนินงานดานตางๆ ใหครูไดรับทราบรวมกัน จัดสรรทุนการศึกษาหรืองบปจจัยพ้ืนฐานใหกับ
นักเรียนอยางโปรงใส ครูและบุคลากรในโรงเรียนรับทราบงบประมาณรวมกัน และงานบริหารทั่วไป 

ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาดําเนินกิจกรรมตางๆ เชนการรับนักเรียนเขาเรียนดวยความโปรงใส ไมมี
อามิสสินบน แจงงบประมาณแกผูปกครองทราบกอนดําเนินการจัดใหมีการประชุมผูปกครองนักเรียน
แตละภาคเรียน เปนตน 

4. การบริหารตามหลักการมีสวนรวม (participation) การประยุกตธรรมาภิบาล 

“หลักการมีสวนรวม” ไปใชในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ งานวิชาการ สงเสริมใหครูทํางานแบบมี
สวนรวมตั้งแตการศึกษาสภาพปญหาความตองการการศึกษาสภาพภายในและภายนอก การวางแผน            

การดําเนินการตามแผนและการประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการ  เปดโอกาสใหชุมชน           

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ประสานความรวมมือกับชุมชนในการใชแหลงเรียนรู เชิญวิทยากร
ทองถิ่นมาใหความรูกับนักเรียน จัดตั้งเครือขายผูปกครองเพ่ือพัฒนาผูเรียน เปนตน งานงบประมาณ 

ไดแก การจัดใหมีคณะกรรมการตรวจสอบภายใน มอบหมายใหมีผูปฏิบัติงานดานการเงินการบัญชี
และการพัสดุ เปนคณะทํางานรวมกันจัดทําบัญชีการเงินการรับจาย การดําเนินการเรื่องจําหนาย 

พัสดุ มีทีมงานรับผิดชอบระดมทรัพยากรจากชุมชนเพ่ือพัฒนาการศึกษา  ประสานความรวมมือ             

หางบประมาณเพ่ือการศึกษา ใหคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอความเห็นการใชเงิน  ใหครูและ
บุคลากรเสนอแนะ การใชเงินเพื่อการศึกษา เปนตน งานบริหารงานบุคคล ไดแก การบริหารงานแบบ
ประชาธิปไตยใหทุกฝายเขามามีสวนใหขอเสนอแนะ ทั้งคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง สภา
นักเรียน ครูและบุคลากรรวมประเมินผลงานซ่ึงกันและกัน สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร ไดรวม
กําหนดนโยบาย เปนตน และงานบริหารท่ัวไป หมายถึง การดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยใหผูเกี่ยวของ
ไดเขามามีสวนรับรูและตัดสินใจแกปญหารวมกัน  มีการทํางานเปนทีม มีการจัดกิจกรรมรวมกัน
ระหวางบานวัดและโรงเรียน เปนตน 

5. การบริหารตามหลักความรับผิดชอบ (responsibility) การประยุกตธรรมาภิบาล  

“หลักความรับผิดชอบ” ไปใชในการบริหารสถานศึกษา ดานวิชาการสงเสริมใหครูทํางานดวย           

ความรับผิดชอบโดยเฉพาะการเรียนการสอน กิจกรรมสอนซอมเสริม การวัดผลประเมินผลดวย          
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ความบริสุทธิ์ยุติธรรม การเอาใจใสตอนักเรียนท่ีตนเองรับผิดชอบสอน สงเสริมการจัดกระบวน         

การเรียนรูยึดผูเรียนเปนสําคัญ สงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาผูเรียน  สงเสริมครูจัด
กิจกรรมฝกนักเรียนใหรับผิดชอบตัวเอง เปนตน งานงบประมาณ ไดแก การจัดใหมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายในเพื่อตรวจสอบถวงดุลและการสงเสริมความรับผิดชอบการปฏิบัติงานการเงิน             

ในสถานศึกษา เปนตน งานบริหารงานบุคคล ไดแก การกระจายงานในความรับผิดชอบใหกับบุคลากร
ไดชวยกันรับผิดชอบ และมอบงานใหทําตามความรูความสามารถความถนัดและประสบการณ           
ในการทํางานสงเสริมครูและบุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพสงเสริมครูและบุคลากรยึดมั่น             

ในจรรยาบรรณวิชาชีพ และงานบริหารท่ัวไป ไดแก การดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยใหผูเกี่ยวของได 
เขามามีสวนรับผิดชอบรวมกัน เปนหุนสวนของปญหาและรวมกันแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล  

6. การบริหารตามหลักความคุมคา (cost-effectiveness or economy) การประยุกต     
ธรรมาภิบาล “หลักความคุมคา” ไปใชในการบริหารสถานศึกษา ดังนี้ งานวิชาการ ไดแก การสงเสริม          

ใหครูใชสื่อประกอบการสอน ใหนักเรียนไดเรียนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เพ่ือใหคุมกับงบประมาณที่ลงทุนไป งานงบประมาณ ไดแก การจัดใหมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบการใชจายงบประมาณในการดําเนินงานตามโครงการตางๆ  งานบริหารงานบุคคล ไดแก 
การกระจายงานในความรับผิดชอบใหกับบุคลากรไดชวยกันรับผิดชอบและมอบงานใหบุคลากร             

ไดชวยกันประหยัดพลังงาน และงานบริหารท่ัวไป ไดแก การดําเนินกิจกรรมตางๆ โดยใหผูเกี่ยวของ
ไดทํางานธุรการชั้นอยางสมํ่าเสมอ ชวยกันรับผิดชอบและรักษาความปลอดภัยในทรัพยสินราชการ
และการนําหลักธรรมาภิบาลมาประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาก็เพ่ือเปาหมายสําคัญคือ           

การบรรลุผลผลิตของสถานศึกษา คือ นักเรียนเปนคนดีเปน คนเกงและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค
ตามหลักสตูรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสามารถดํารงตนอยูในสังคมไดอยางมีความสุข 

สรุปไดวา สถานศึกษาสามารถนําหลักธรรมาภิบาล  คือ หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม             

หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความผิดชอบและหลักความคุมคา มาประยุกตใชใน              

การบริหาร งาน ทั้ง 4 งาน คือ งานวิชาการ งานแผนงานงบประมาณ งานบริหารงานบุคคล และงาน
บริหารทั่วไป  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับธรรมาภิบาล  

 ผูวิจัยสามารถรวบรวมงานวิจัยที่เก่ียวของได ดังนี้ 
เกียรติยศ  เอ่ียมคงเอก ศึกษาเรื่องการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศึกษาในทัศนะของบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัยพบวา ทัศนะ                     
ของบุคลากรตอการบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษาดานหลักนิติธรรม             

หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบ หลักการมีสวนรวมและหลักความคุมคา              
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อยูในระดับมาก โดยบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคมมีขอเสนอแนะเพ่ิมเติมวาใหนําหลัก                     

ธรรมาภิบาล ดานหลักคุณธรรมและความโปรงใสมาใชในการบริหารงานอยางแทจริงและใหมีสวนรวม             

ในการกําหนดเกณฑประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร150 

ชลทิชา  ลิ้มสกุลศิริรัตน ทําการวิจัยเรื่อง การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหาร
สถานศึกษา เพ่ือศึกษาและเปรียบเทียบการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
6 ดาน ไดแก ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม ดานหลักความโปรงใส ดานหลักการมีสวนรวม 

ดานหลักความรับผิดชอบและดานหลักความคุมคา ผลการวิจัยพบวา การใชหลักธรรมาภิบาลใน            

การบริหารของผูบริหารสถานศึกษา โดยรวมและรายดานอยูในระดับมาก เปรียบเทียบการใช           
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหาร โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ยกเวนดานหลักนิติธรรมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ เปรียบเทียบการใช          
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหาร โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ             

ทางสถิติ ที่ระดับ.05 ยกเวน ดานหลักนิติธรรม ดานหลักคุณธรรม และดานหลักการมีสวนรวม151 

เสริม  เกื้อสังข ไดศึกษาเรื่อง การศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการของ
ผูบริหารสถานศึกษา พบวา ผูบริหารสถานศึกษา ใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารสถานศึกษา         
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เรียงจากมากไปหานอย คือ หลักความรับผิดชอบ หลักนิติธรรม หลัก
คุณธรรม ผูบริหารสถานศึกษาที่มีอายุตางกันมีการใชหลักธรรมาภิบาล หลักความโปรงใส หลัก            

ความคุมคาตางกัน ผูบริหารท่ีมีวุฒิการศึกษาตางกัน มีการใชหลักธรรมาภิบาล หลักคุณธรรมตางกัน 

ผูบริหารที่มีตําแหนงตางกัน มีการใชหลักธรรมาภิบาลโดยภาพรวมและหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม 

หลักความโปรงใส หลักความรับผิดชอบตางกัน ดานหลักความโปรงใส หลักความคุมคาตางกัน 

ขอเสนอแนะในการสงเสริม  การใชหลักธรรมมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา พบวา ดานหลัก           

นิติธรรม ผูบริหารตองยึดหลักระเบียบและปฏิบัติตนใหเปนแบบอยางที่ดี  ดานหลักคุณธรรมตอง           
ยืนหยัดในความถูกตอง ดานหลักความโปรงใสตองรายงานขอมูลอยางตรงไปตรงมา ดานหลักการมี
สวนรวมตองใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน รวมคิด รวมทํา รวมตรวจสอบและรวมชื่นชม

                                                           
150 เกยีรติยศ  เอ่ียมคงเอก,  “การบริหารโรงเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

สถานศกึษาในทรรศนะบุคลากรโรงเรียนโพธินิมิตวิทยาคม จังหวัดนนทบุรี ”(วิทยานิพนธปริญญา          
ครุศาสตร มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย, สถาบันราชภัฏพระนคร, 
2546), 56-57. 

151 ชลทิชา ลิ้มสกุลศิริรัตน,  “การใชหลักธรรมาภิบาลในการบริหารของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาชลบุรี เขต 1” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตร มหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร, 2551), 76-79. 
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ผลงาน ดานหลักความรับผิดชอบผูบริหารตองเปนแบบอยางที่ดี ดานหลักความคุมคาผูบริหารไดใช
ทรัพยากร เกิดประโยชนสูงสุดแตควรเพ่ิมการปฏิบัติใหตอเนื่องสมํ่าเสมอ152 

1.3  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 ในการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนี้ ผูวิจัยไดศึกษาโดยครอบคลุม
ประเด็นหลายประเด็นดวยกัน ดังมีรายละเอียดตอไปนี้ 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management) เพ่ือรองรับการกระจาย
อํานาจ การปฏิรูปการศึกษาดานการบริหารจัดการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ      
พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9 ไดคํานึงถึงหลักการกระจายอํานาจ        

และจัดสรรหนาที่ในแตละระดับขององคการที่มีหนาที่ในการบริหารจัดการศึกษา คือ สวนกลาง                
สวนทองถิ่นและสถานศึกษาโดยการกําหนดอํานาจหนาที่ใหสวนกลางเปนเพียงการกําหนดนโยบาย
และแผนการสนับสนุนสงเสริมทรัพยากรการศึกษาและการติดตามประเมินผลและควบคุมคุณภาพ
และ มาตรฐานการศึกษา มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา             
ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ บุคคล และบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรงและมาตรา 40 ใหมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของแตละสถานศึกษาเพ่ือทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการ             

ของสถานศึกษา จากสาระของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 

2) พ.ศ. 2545 ดังกลาว ทําใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะมีอิสระในการบริหารและจัด
การศึกษาท้ังในดานวิชาการงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารท่ัวไป  ที่สนองตอบตอ
ความตองการของผูเรียนและชุมชนภายใตกรอบนโยบายและแผนที่กระทรวงและสํานักงานเขต                 

พ้ืนที่การศึกษากําหนด โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาทําหนาที่ในการบริหารจัดการ  จึงนําไปสู         
แนวทางการบริหารสถานศึกษา ที่เรียกวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based 

Management) หรือเรียกยอวา SBM ที่มีแนวคิดพ้ืนฐานสอดคลองตามเจตนารมณของ
พระราชบัญญัติแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คือ การบริหารโดยยึด
หลักการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมของทุกฝายที่เกี่ยวของ เกี่ยวกับแนวคิดการกระจายอํานาจ
ทางการศึกษา ซึ่งเปนการถายโอนอํานาจอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบจากศูนยกลางหรือศูนย
รวมอํานาจไปยังพ้ืนที่หรืออาณาเขตรอบๆ จากระดับบนไปสูระดับลาง หรือจากระดับชาติไปสูทองถิ่น 

เปนการถายโอนอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจทั้งหมดหรือบางสวนก็ได และการกระจายอํานาจการจัด

                                                           
152 เสริม  เกื้อสังข,  “การศึกษาการใชหลักธรรมาภิบาลของผูบริหารสถานศึกษา สังกัด 

เทศบาลนครตรัง” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต, 2551), บทคัดยอ. 
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การศึกษา คือ การที่อํานาจการตัดสินใจในการดําเนินงานตางๆ กระจายจากสวนกลางไปยังหนวยงาน
รองลงไป การกระจายอํานาจจะมีลักษณะเปนมอบอํานาจและความรับผิดชอบในการบริหาร                

และจัดการจากสวนกลาง ไปยังสถานศึกษาเพ่ือใหสามารถตัดสินใจในระดับของหนวยปฏิบัติ                    
ไดแก เขตพ้ืนที่การศึกษาองคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษานําไปสูการพัฒนาคุณภาพ             

การจัดการศึกษาโดยรวม153 จึงสรุป ไดวา การกระจายอํานาจทางการศึกษาเปนการถายโอนอํานาจ            

การตัดสินใจจากสวนกลางไปยังหนวยงานท่ีรองลงไป เพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษามีอิสระ                 
มีความคลองตัวนําไปสูการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาผูเรียนตอไป ซึ่งในสวนของรูปแบบ              

ในกระจายอํานาจทางการศึกษา อาจกระทําไดดังนี้ 1. การแบงอํานาจ (decocentration) เปน               

การจดัสรรหรือถายโอนอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจจากสวนกลางหรือศูนยรวมอํานาจไปสูหนวยงาน
ระดับลางในสายการบังคับบัญชาของรัฐบาลกลาง เพ่ือสะดวกในการดําเนินการ 2. การมอบอํานาจ 

(delegation) เปนการที่ผูบริหารท่ีมีอํานาจสูงสุดในหนวยงานหรือในสวนกลางจัดสรรหรือถายโอน
อํานาจหนาที่ในการตัดสินใจไปยังผูบริหารระดับลางขององคการ เพ่ือตัดสินใจไดเร็วมากขึ้น โดยไม
ตองผานขั้นตอนตามลําดับข้ันขึ้นไป เปนการถายโอนอํานาจไปยังหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานใน
การควบคุมของรัฐผูมอบอํานาจยังคงเปนผูรับผิดชอบตอผลของการตัดสินใจที่ไดมอบอํานาจไปแลว  

3. การโอนอํานาจหรือการใหอํานาจ (devolution) เปนการถายโอนอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจจาก
สวนกลางหรือระดับบนไปยังระดับลางอยางสมบูรณโดยมีกฎหมาย กฎระเบียบเก่ียวกับการโอน
อํานาจอยางชัดเจน ผูบริหารระดับลาง จึงมีอํานาจในการกําหนดนโยบายและควบคุมการปฏิบัติให
เปนไปตามนโยบาย ดังน้ัน จึงไมมีอํานาจหรือมีแตเพียงเล็กนอยในการควบคุมการดําเนินการใน
ภารกิจที่ไดโอนอํานาจไปแลว 4. การใหเอกชนดําเนินการ (Privatization) เปนการถายโอนอํานาจให
เอกชนท่ีเปนบุคคลหรือคณะบุคคลดําเนินการแทนรัฐเปนการมอบอํานาจหนาที่ และความรับผิดชอบ
ของทางราชการไปใหเอกชนดําเนินการแทนหรือสนับสนุนใหภาคเอกชนลงทุนในการดําเนินการ
บางอยาง เชน ขายกิจการของรัฐใหเอกชน สนับสนุนใหเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา154  

 

 

 

                                                           
153 สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์,  “การกระจายอํานาจจัดการศึกษา,” วารสารขาราชการครู 

(มิถุนายน – กรกฎาคม 2544), 20. 
154 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ,  บทความ รายงานวิจัย การกระจายอํานาจทางการศึกษา 

Educational Decentralization), เขาถึงเมื่อ 26 มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก http:// www. 

lib.lpru.ac. th/ be/SBM/sbm2.htm [26 มิถุนายน 2550], 5-6. 
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ความเปนมาของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

คําวา School-Based Management หรือ SBM นั้น เปนแนวคิดในการบริหารและจัด
การศึกษาแนวคิดหนึ่งมีการเร่ิมใชคํานี้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเปนครั้งแรกในชวงทศวรรษที่ 1980 

ในภาษาไทยยังไมมีการบัญญัติศัพทเฉพาะท่ีแนนอน สวนมากจะนิยมเรียกทับศัพทวา School-Based 

Management หรือเรียกยอๆ วา SBM นอกจากน้ียังมีศัพทที่เกี่ยวกับการบริหารท่ียึดหลักการ
กระจายอํานาจหลายคําที่มีความหมายคลายคลึงกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานและไดพบ           

วาเริ่มใชคํา “การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน” ในการวิจัยเรื่องการกระจายอํานาจการบริหาร 
และการจัดการศึกษา เมื่อป พ.ศ. 2541155 ตอมาคําวา“การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน”               

มีในการวิจัยเร่ืองการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบ               

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management) ในป พ.ศ.2543156 สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติใชคําวา“การบริหารฐานโรงเรียน”157 และวิจิตร  ศรีสอาน เสนอให
ใชคําวา “การบริหารฐานโรงเรียน”158 สวน สนานจิตร  สุคนธทรัพย และคณะใชคําวา “การบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน”159 ในตางประเทศ อะบู-ดูเฮา (Abu-Duhou) ระบุวา สหราชอาณาจักร 
(อังกฤษและเวลส) ใชคําวา Local Management of Schools และ Grant-Maintained Schools 

แคนาดา เมืองเอดมอนตัน เดิมใชคําวา School-Based Budgeting ปจจุบันเปลี่ยนเปน School-

Based Decision-Making ออสเตรเลียในแควนวิคตอเรียใชคําวา The School of the Future 

ออสเตรเลียตะวันตกใชคําวา Better Schools สหรัฐอเมริกาใชหลายคําแตกตางกันตามมลรัฐ            

เชน Charter Schools, Administrative Decentralization Site-Based Management,   

School-Based Leadership, บางครั้งใชคําสั้นๆ คือ Local Control ในนิวซีแลนดใชคําวา 

                                                           
155 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณและคณะ,  การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา. 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2541), 95. 
156 อุทัย  บุญประเสริฐ,  หลักการบริหารแบบฐานโรงเรียน (S-B-M) (กรุงเทพมหานคร: 

พระรามสี่, 2546), 1. 
157 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  แผนยุทธศาสตรของกระทรวงการศึกษา

สหรัฐ พ.ศ. 2541-2545 (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543), 15. 
158 วิจิตร  ศรีสอาน,  แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาขององคกรปกครอง      

สวนทองถิ่นตามแนวพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ
และทําปกเจริญผล, 2543), 175. 

159 สนานจิตร  สุคนธทรัพย และคณะ,  แนวทางการจัดโรงเรียนในกํากับของรัฐ (charter 

schools): บทเรียนจากตางประเทศ, 27. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



81 
 

  

Tomorrow Schools ในฮองกงระยะแรกใชคําวา School - Management Initiative - SMI 

ปจจุบันใช School-Based Management160 

การบริหารโดยรูปแบบที่ใชโรงเรียนเปนฐานจะผูกพันอยางใกลชิดในเรื่องการกระจาย             

อํานาจในการบริหารจัดการศึกษา จะพบวา มีการใชคําที่มีความหมายใกลเคียงและเก่ียวของหลายคํา           
เชน การตัดสินใจอยางมีสวนรวม (shared decision-making) การเพิ่มอํานาจใหโรงเรียน (school 

empowerment) การรวมกันปกครอง (shared-governance) การกระจายอํานาจความรับผิดชอบ 

(decentralized authority) การทําใหโรงเรียนมีอิสระ (school-site autonomy) การตัดสินใจ               
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school-based decision making) การบริหารท่ีระดับโรงเรียน (school- site 

management) โรงเรียนมีอิสระทั้งหนาที่และความรับผิดชอบ (responsible autonomy)             

แนวคิด เร่ืองอํานาจอิสระของโรงเรียน (the autonomous school concept) การกระจายอํานาจการ
บริหาร(administrative decentralization) การปกครองโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school-based 

governance) แตคําท่ีนิยมใชกันมากและที่ปรากฏในวรรณกรรมที่เกี่ยวของมากที่สุดคือ การบริหาร             

ที่ระดับโรงเรียน (school- site management) และการบริหารโดยใชหรือแบบที่ใชโรงเรียน          

เปนฐาน  ความเปนมาของแนวคิดเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานน้ัน ไดรับอิทธิพลมาจาก
วงการธุรกิจและอุตสาหกรรมท่ีประสบผลสําเร็จจากหลักการ วิธีการและกลยุทธในการทําใหองคการ   

มีประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ สรางกําไร สรางความพึงพอใจแก          
ลูกคา และผูเกี่ยวของมากข้ึน ในระหวาง ค.ศ. 1960-1979 ในวงการศึกษาของสหรัฐอเมริกาและ
ประเทศตางๆ ไดแสวงหานวัตกรรมมาใชในการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการจัดการเรียนการสอน           

แบบใหมๆ แตผลที่ไดยังไมเปนที่นาพอใจนัก จนกระทั่ง ค .ศ.1980 เปนตนมา มีการศึกษา พบวา          
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้น ตองปรับปรุงและพัฒนาระบบบริหารโรงเรียนโดยมุงปรับระบบ
โครงสรางการบริหารโรงเรียนเสียใหม  มีการกระจายอํานาจ การบริหารและจัดการศึกษาไปยังโรงเรียน
ใหมากขึ้นจึงไดมีการนํา วิธีการบริหารงบประมาณดวยตนเอง (self-budgeting school) การพัฒนา
หลักสูตรโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school-based curriculum development) การพัฒนาบุคลากร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (school-based staff development) และการใหคําปรึกษานักเรียนโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน (school-based student counseling) เขามาใช161 การกระจายอํานาจการบริหาร

                                                           
160 Abu-Duhou, I.,  School-based management (Paris: Unesco, International 

Institute for Educational Planning, UNESCO,1999), 19. 
161 สุเทพ บุญประสพ,  “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน: การศึกษาเชิงคุณภาพ”

วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2545), 17. 
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จัดการเฉพาะเร่ืองไปสูโรงเรียนโดยใหการปฏิบัติคงอยูภายในอุงมือนักปฏิบัติการระดับโรงเรียนนั้น   

จะไมสามารถประกันการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพท่ีโรงเรียนไดอยางแทจริง สิ่งที่จะตองจัดการให  
เกิดขึ้นก็คือ จัดใหผูรับผิดชอบการปฏิบัติที่ระดับโรงเรียนและผูที่ใชบริการของโรงเรียนไดมีบทบาท
รวมกันในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานในระดับโรงเรียนโดยตรงอยางแทจริงในการบริหาร
การเงิน บุคลากรและหลักสูตร แนวคิดดังกลาวเหลานี้เอง ไดกอใหเกิดการปฏิรูปการบริหารจัดการ
โรงเรียนโดยกระบวนการตัดสินใจรวม (shared decision-making movement) ขึ้นและในชวงปลาย 

ค.ศ. 1980 ปรากฏวาไดมีการใชวิธีการและกระบวนการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based 

Management)  เกิดขึ้นในหลายรูปแบบในประเทศสหรัฐอเมริกาและไดรับความนิยมแพรหลาย           

ไปยังประเทศตางๆ คอนขางกวางขวางมาก162 ประสบการณของสหรัฐอเมริกา พบวาการรวมอํานาจ
มิไดชวยใหการศึกษาบรรลุตามเจตนารมณที่ตั้งไว อีกท้ังไมมีแนวโนมใดที่เห็นวา จะทําใหผลลัพธที่ดี            
การรวมอํานาจทําใหระบบการศึกษาเคลื่อนตัวอยางเชื่องชา  เปนระบบท่ีมีขนาดใหญโตเฉื่อยชา             
ไมมีประสิทธิภาพ จุดออนอีกประการหน่ึงของการรวมอํานาจ คือ ไมสามารถโนมนาวใหบุคลากร            
ในโรงเรียนมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีปรับปรุงการศึกษาแรงผลักดันและอํานาจจากภายนอก                

ที่กดดันใหมีการปรับปรุงโรงเรียน ไมทําใหโรงเรียนมีความผูกพันที่จะปรับปรุงโรงเรียนอยางยั่งยืน 

สภาพการณเชนน้ี นักวิชาการในขณะนั้นเชื่อวาสามารถแกไขไดดวย  การบริหารโดยใชโรงเรียน           

เปนฐานโดยปจจัยที่ผลักดันใหตองมีการกระจายอํานาจสืบเนื่องจากรายงานการวิจัยหลาย                 

เรื่องที่ชี้วา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสามารถใชเปนเครื่องมือในการปรับปรุงคุณภาพ
การศึกษาได ทั้งนี้เนื่องจากเหตุผลคือ โรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติการ ในการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษา 
บุคลากรในโรงเรียนมีความใกลชิดกับนักเรียนมาก ผูบริหารมีความสําคัญกับการพัฒนาโรงเรียน          

การเปล่ียนแปลงเกิดจากความรวมมือกันระหวางโรงเรียนกับชุมชนและการบริหารโดยใชโรงเรียน              

เปนฐาน ทําใหการบริหารงบประมาณตอบสนองตองานดานการเรียนการสอนมากข้ึน163 

ในการบริหารโรงเรียนดวยวิธีการหรือแนวคิดแบบดั้งเดิมนั้น ใชรูปแบบของการรวมอํานาจ
โรงเรียนจะถูกควบคุมโดยหนวยงานหรือตัวแทนจากสวนกลาง นโยบายและแนวทางการดําเนินงาน
มักจะมาจากสวนกลาง การบริหารก็มักจะไมตรงกับปญหาและความตองการท่ีแทจริงของโรงเรียน  

อีกท้ังสมาชิกที่อยูในโรงเรียนไมมีอํานาจ ไมมีสวนรวม หรือไมมีสวนเกี่ยวของในการกําหนดการบริหาร

                                                           
162 Susan Albers, Mohrman, and Priscilla Wohlstetter,  School-Based 

Management : Organizing for High Performance (San Francisco: Jossy - Bass 

Publishers, 1994), 232.   
163 Cheng, Yin Cheong,  School Effectiveness and School-based 

Management:  A Mechanism : for Development, 69.   
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ของโรงเรียน จนกระทั่งประเทศไทยประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน นําไปสูการปฏิรูป
การศึกษาและมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติเกิดขึ้น มีสาระสําคัญบัญญัติใหมีการกระจาย
อํานาจการบริหาร และการตัดสินใจไปใหหนวยงานระดับปฏิบัติ ไดแก โรงเรียนและเขตพ้ืนท่ีให            
มากที่สุด โดยสวนกลางจะทําหนาท่ีเพียงกําหนดนโยบาย การวางแผน  การจัดสรรงบประมาณ              

การกําหนด ประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเปนสํา คัญ สวนการบริหารงานวิชาการ             
งานงบประมาณและการเงิน งานบุคคลและการบริหารทั่วไปจะมีการกระจายอํานาจไปใหโรงเรียน
และเขตพ้ืนที่รับผิดชอบดําเนินการเอง สอดคลองกับมาตรา 39 ที่กําหนดเรื่องการกระจายอํานาจ 

จากสวนกลางไวอยางชัดเจนวาใหกระทรวง  กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้ง           
ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและ             

สํานัก งานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง ซ่ึงจะทําใหมี            
ความคลองตัวมีอิสระ ในการบริหารจัดการ ซึ่งเปนไปตามหลักของการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียน
เปนฐานเปนการสรางรากฐานความเขมแข็งใหกับสถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน และมาตรา 40 ยังไดกําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือทําหนาท่ี
กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวยผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทน
องคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆ
และหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่และผูทรงคุณวุฒิ164 

จากความเปนมาดังกลาวขางตน จึงสรุปไดวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปน         

เครื่องมือสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งการบริหารโดยใช โรงเรียนเปนฐานจะมีลักษณะสําคัญ              

สองประการดวยกัน คือโรงเรียนเปนหนวยสําคัญในการตัดสินใจซ่ึงการตัดสินใจส่ังการที่ดีควรอยูที่
หนวยปฏิบัติ  ดังนั้นจึงควรเพ่ิมอํานาจในการบริหารและจัดการงบประมาณใหกับโรงเรียนมากขึ้น 

แลวลดการควบคุมจากสวนกลางลง การมีสวนรวมและการมีความรูสึกเปนเจาของเปนปจจัยสําคัญ
สําหรับการปฏิบัติ  

ความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

 นักวิชาการไดใหความหมายเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไวแตกตางกัน ดังนี้ 
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาจากคําวา School-Based Management หมายถึง 
การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังโรงเรียนใหมากท่ีสุด เพ่ือให
โรงเรียนมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบเปนอิสระและมีความคลองตัวโดยมีคณะกรรมการโรงเรียน          

ซึ่งประกอบไปดวยตัวแทนผูปกครอง ชุมชน ครู ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกาและผูบริหารโรงเรียนรวมกัน

                                                           
164 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา,  แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา (กรุงเทพมหานคร: พิมพดี, 2546), 25-26. 
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บริหารจัดการศึกษาใหเปนไปตามความตองการของนักเรียน ผูปกครองและชุมชน 165 และยัง
หมายความรวมไปถึง การบริหารจัดการที่สถานศึกษาเปนการถายโอนอํานาจของสถานศึกษาไปสู
ชุมชน เพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารอยางมีความหมาย สถานศึกษาสามารถกําหนด    

ความตองการไดดวยตนเองสมาชิกฝายตางๆ ของสถานศึกษาจึงมีอิสระและความรับผิดชอบใน             

การใชทรัพยากรมากขึ้นและสงผลดีตอการพัฒนาสถานศึกษาในระยะยาว 166 นอกจากนี้ การบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนรูปแบบหรือแนวคิดการบริหารจัดการโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีเนน             

การบริหารตนเองของสถานศึกษา ยึดโรงเรียนเปนศูนยกลางของการบริหารจัดการ ยึดตัวโรงเรียน 

เปนแกนกลางหรือเปนฐานในการคิดและกําหนดการดําเนินงานในโรงเรียนดวยตนเอง โดยโรงเรียนมี
อิสระมีความคลองตัวในการบริหารจัดการโรงเรียนมากข้ึน จะตองรับผิดชอบดูแลตนเอง รับผิดชอบ  

ในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารจัดการโรงเรียนดวยตนเอง  โดยเปนการบริหารที่ใหสถานศึกษา          
มีอํานาจหนาที่มีความรับผิดชอบและมีอิสระในการตัดสินใจบริหารจัดการท้ังดานหลักสูตร การเงิน 

การงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ดวยระบบการมีสวนรวมแบบหุนสวน        

ในรูปคณะกรรมการโรงเรียนเพ่ือบริหาร ใหสอดคลองกับความตองการของนักเรียน ผูปกครอง และ
ชุมชน167 นอกจากนี้ยังบริหารงานโดยยึดหลักการกระจายอํานาจและหลักการมีสวนรวมเพ่ือ            

การบริหารจัดการของโรงเรียนเปนไปอยางมีอิสระ รับผิดชอบ ยืดหยุน ตรวจสอบไดและผลผลิต             

มีคุณภาพโดยมีคณะกรรมการ บริหารโรงเรียน ซึ่งประกอบดวยบุคคลจากกลุมผูใหบริการการศึกษา 
และกลุมผูรับบริการการศึกษา ทําหนาที่กํากับ สงเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการใน 4 ดาน           

คือ วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป168 ทํานองเดียวกันยังหมายถึง 
แนวคิดทางการบริหารและการจัดการศึกษาท่ีมุงใหสถานศึกษาเปนองคการหลักในการจัดการศึกษา
อยางมีคุณภาพภายใตกรอบของกฎหมายท่ีกําหนดใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจที่จะพัฒนา 
นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจและเปาประสงคของสถานศึกษาและรวมมือดําเนินการทั้งดานวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป โดยบุคคลที่มีสวนไดสวนเสียอยางเทาเทียมกัน โดยมุงเนน

                                                           
165 ดิเรก  วรรณเศียร,  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ

องคการรับสงสินคาและพัสดุภัณฑ, 2545), 1. 
166 ยุวดี  ศันสนียรัตน และถวัลย  มาศจรัศ,  ปแหงการปฏิรูปการศึกษาของ สปศ.: งาน

และผลงาน , 2-4. 
167 เรื่องเดียวกัน, 2. 
168 ประสิทธิ์  เขียวศรี, “การนําเสนอแบบจําลองการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียน 

ที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา 
ภาควิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 26-27. 
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ผลผลิต ผลลัพธและผลกระทบที่เกิดกับผูเรียนเปนสําคัญภายใต การมีสวนรวมและตรวจสอบของ            
ผูมีสวนไดสวนเสีย169การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนยุทธศาสตรที่จะพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยโอนอํานาจจากรัฐและทองถ่ินไปยังโรงเรียนซึ่งอยูใกลชิดผูเรียนมากที่สุดใหมีผูบริหาร ครู               
นักเรียน พอแมผูปกครองและชุมชน สามารถควบคุมการจัดการศึกษา รับผิดชอบการจัดการศึกษา                 
การตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากรและหลักสูตรดวยตนเองเพ่ือนําไปสูการเรียนรูที่มีคุณภาพ 

และสอดคลองกับความตองการของผูเรียน170 ทํานองเดียวกัน การกระจายอํานาจการบริหาร              
และ การจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังโรงเรียนใหมากที่สุดเพ่ือใหโรงเรียนมีอํานาจ หนาที่                   
ความรับผิดชอบเปนอิสระและมีความคลองตัวโดยมีคณะกรรมการโรงเรียนซ่ึงประกอบไปดวยตัวแทน
ผูปกครอง ชุมชน ครู ผูทรงคุณวุฒิศิษยเกาและผูบริหารโรงเรียนรวมกันบริหารจัดการศึกษา171 โดยมี
สวนรวมในการตัดสินใจในดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารท่ัวไป ทั้งนี้ตอง
ดําเนินงานดวยความโปรงใสและเปดโอกาสใหสังคมตรวจสอบไดตลอดเวลา172 และยังเปนการบริหาร
จัดการโรงเรียนที่สอดคลองกับคุณลักษณะและความตองการของโรงเรียน ซึ่งหมายถึง สมาชิกโรงเรียน 

อันไดแก คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียน ครู อาจารย พอ แม ผูปกครอง นักเรียน 

สมาชิกชุมชน และองคกรอ่ืนๆ มารวมพลังกันอยางเต็มที่รับผิดชอบตอการใชทรัพยากรและแกปญหา 
ตลอดจนดําเนินการเพ่ือพัฒนากิจกรรมดานการจัดการศึกษาของโรงเรียนในระยะสั้นและระยะยาว173 

เปนรูปแบบการบริหารในการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปใหโรงเรียนท่ีใชโรงเรียนเปนศูนยกลาง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโรงเรียนมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบคลองตัวในการบริหาร
และจัดการดานวิชาการ งบประมาณ บุคคล และการบริหารท่ัวไป โดยใหความสําคัญแกผูมีสวนได

                                                           
169 กรมสามัญศึกษา,  แนวทางการดําเนินงานโครงการเสริมสรางความเขมแข็ง   

ทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามยุทธศาสตรที่ 5 การปรับปรุงโครงสรางเพื่อรองรับ 

การกระจายอํานาจ ปงบประมาณ 2545 (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2545), 9. 
170 รุง  แกวแดง,  โรงเรียนนิติบุคคล, พิมพครั้งท่ี 3 (กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช จํากัด, 

2546), 33. 
171 ดิเรก  วรรณเศียร, “การพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียน 

เปนฐานสําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” (วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหาร
การศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545), 197-202. 

172 เสาวนิตย  ชัยมุสิก,  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อการประกันคุณภาพ
การศึกษา (กรุงเทพมหานคร: บุคพอยท จํากัด, 2545), 6. 

173 ถวิล  มาตรเลี่ยม,  การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ: School-

Based Management : SBM, 41. 
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สวนเสียใหมีสวนรวมตัดสินใจ รับผิดชอบวางแผนติดตามผลพัฒนาการศึกษาตามความตองการของ
ชุมชนและทองถิ่น174นอกจากน้ีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานยังเปนยุทธศาสตรของการปฏิรูป
การศึกษาท่ีมุงเนนการถายโอนอํานาจจากมลรัฐและเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังโรงเรียนเพ่ือใหโรงเรียน
สามารถสรางระบบการตัดสินใจดวยตนเอง175 สอดคลองกับความหมายของการบริหารจัดการโดย           

ใชโรงเรียนเปนฐาน (School-based management=SBM) ที่ใหไวคลายๆ กันวาเปนกลยุทธใน                    

การปรับปรุงคุณภาพการศึกษาดวยการถายโอน (transfer) อํานาจการตัดสินใจในการบริหารและจัด
การศึกษา ทั้งในสวนที่ เกี่ยวกับงบประมาณบุคคลและหลักสูตรไปยังโรงเรียน 176,177 และยัง                
เปนแนวทางหนึ่งของการปฏิรูปการศึกษาโดยการกระจายอํานาจจัดการศึกษาไปยังโรงเรียนให              
มากขึ้น โดยมีสมมติฐานวาการใหโรงเรียนมีอํานาจมากขึ้น จะทําใหประสิทธิภาพของโรงเรียน               

สูงขึ้นมีความยืดหยุนมากขึ้นและมีผลผลิตดีขึ้น178 เปนการใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา             
ผูมีอํานาจตัดสินใจในระดับโรงเรียนไมไดมีเพียงแตผูบริหารเทานั้น  แตยังมีตัวแทนคณะครูและ
ผูปกครองรวมอยูดวย คณะบุคคลเหลานี้มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตร                
การจัดการเรียนการสอนกําหนดการ และเวลาตางๆ การควบคุมวินัยนักเรียนงานบุคลากรและ
งบประมาณ179 เปนการเปล่ียนแปลงโครงสรางการบริหาร กลาวคือ เปนการกระจายอํานาจให
โรงเรียนตัดสินใจดวยตนเองในดานตางๆ มากขึ้น อาทิ งบประมาณ บุคลากร และหลักสูตรโดย                

                                                           
174 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวทางการกระจายอํานาจการบริหาร

และการจัดการศึกษาใหคณะกรรมการ สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวงกําหนด หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา พ.ศ. 
2550 (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพชุมนุม สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด, 2550), 14. 

175 L. G. Beck and J. Murphy,  The four imperatives of a successful school 

(Thousand Oaks, CA: Corwin Press.1996), 359.  
176 Dorothy Myers and Robert Stonehill.,  School-Based Management 

(Washington, DC: U.S. Dept. of Education, Office of Educational Research and 

Improvement, Educational Resources Information Center 1993).  
177 Oswald, Lori Jo,  School-Based Management, College of Education, 

University of Oregon, July 1995, 55. 
178 Jane L. David., “The  Who, What, and Why of Site-Based Management,” 

Educational Leadership 53, no. 4 (December 1995): 4–9.      
179 Edley Jr. C.,  A World Class School for every child: The Challenge of 

Reform in Pennsylvania (Boston: Harward University law School, 1992), 65. 
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ใหมีการบริหารในรูปของคณะกรรมการที่ประกอบดวยบุคคลหลายๆ ฝาย 180 และยังเปนการบริหาร          
ที่กําหนดใหผูมีสวนเกี่ยวของซึ่งประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ตัวแทนคณะครู ผูปกครอง ชุมชน 

ฯลฯ มารวมตัวเปนคณะกรรมการโรงเรียนไดมีโอกาสจัดการศึกษาใหเปนไปตามความตองการของ               
นักเรียน ผูปกครองและชุมชน สงผลใหโรงเรียนมีประสิทธิผลสูงขึ้นและไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน181                

เปนการกระจายอํานาจการควบคุมจากสวนกลางไปยังชุมชนและโรงเรียนโดยใหคณะกรรมการ
โรงเรียน ซึ่งประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง สมาชิกในชุมชนและในบางโรงเรียน                  

มีตัวแทนนักเรียนรวมเปนกรรมการดวย  ไดมีอํานาจควบคุมสิ่งที่ เกิดขึ้นในโรงเรียนการท่ีผูมี               
สวนไดสวนเสีย (stakeholders) ในระดับโรงเรียนไดมีสวนรวมในการบริหาร จะทําใหเกิดความรูสึก
เปนเจาของโรงเรียนมากข้ึนและ ทําใหผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนนั้นเปนที่ยอมรับไดมากขึ้น182 

นอกจากนี้ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เปนการกระจายอํานาจไปยังโรงเรียนใหตัดสินใจ
เกี่ยวกับการใชทรัพยากร (ไดแก ความรู เทคโนโลยี อํานาจหนาที่ วัสดุครุภัณฑ บุคลากร เวลาและ
งบประมาณ) เปนการกระจายอํานาจทางการบริหารจัดการมากกวาจะเปนอํานาจทางการเมืองและ
ใหเกิดการตัดสินใจในระดับโรงเรียนภายใตกรอบนโยบายของทองถิ่นและของรัฐในขณะเดียวกัน
โรงเรียนยังมีความรับผิดชอบท่ีจะตรวจสอบไดในการใชทรัพยากรท่ีจัดสรรให 183 ซึ่งสอดคลองกับ            

คําที่กลาววา การบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน คือ กระบวนการที่ผูรับผิดชอบปฏิบัติตามผลของ            
การตัดสินใจมาเปนผูตัดสินใจเอง ทําใหโรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการโรงเรียน การมีอํานาจใน
การควบคุม งบประมาณ รวมทั้งตัดสินใจดานงบประมาณ184 

                                                           
180 R.T. Ogawa and S.T. Bossert,  Leadership as an Organizational Quality,  

In M. Kydd, Crawford and LC Riches, Leadership and Teams in educational 

Management  (Buckingham: Open University Press, 1997), 290.  
181 Cheng Yin. Cheong,  School  Effectiveness  and  School-based 

Management : A Mechanism for Development, 44. 
182 Priscilla Wohlstetter, “ Education by charter,” in  Mohrman, S.A. 

,Wohlstetter, P.andetal.(eds.), School-based management  organizing  for high 

performance,  22-25. 
183 Caldwell  B., “School-Based Decision Making and Management:  

International  Developments,” in Chapman. (eds.) School Based Decision Making 

and Management (London: Falmer Press, 1990). 
184 William G. Cunningham, & Paula A.  Cordeiro, Education Administration:  

A Problem Based Approach (Boston: Allyn and bacon, 2000), 50. 
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 จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการบริหารและ            
จัดการศึกษาที่หนวยปฏิบัติ คือ โรงเรียน ซึ่งเรียกไดวา เปนฐานหรือเปนองคกรหลักในการจัด
การศึกษา ซึ่งจะตองมีการกระจายอํานาจบริหารและจัดการศึกษาทําให โรงเรียนมีอํานาจ หนาที่            
ความรับผิดชอบ มีความอิสระคลองตัวในการบริหารจัดการ ทั้งดานวิชาการงบประมาณ บุคลากร            

และการบริหารทั่วไป ภายใตคณะกรรมการโรงเรียน ซึ่งประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู 
ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนศิษยเกา ผูแทนนักเรียนและผูบริหารโรงเรียน เพ่ือใหการจัดการศึกษา
เปนไปโดยมีสวนรวมและตรงตามความตองการของผูเรียน ผูปกครองและชุมชนมากที่สุดและสถานศึกษา
จะตองมีการประกันคุณภาพการศึกษา ดําเนินงานดวยความโปรงใสสามารถตรวจสอบไดตลอดเวลา 
 หลักการและแนวคิดของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

หลักการสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 5 ประการ ไดแก 1. หลักการกระจาย
อํานาจ (decentralization) เปนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากกระทรวงและสวนกลาง          
ไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด โดยมีความเชื่อวาโรงเรียนเปนหนวยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
การศึกษาของเด็ก 2. หลักการมีสวนรวม (participation or collaboration or involvement)  

เปดโอกาสใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนไดสวนเสียไดมีสวนรวมในการบริหาร ตัดสินใจและรวมจัด
การศึกษา ทั้งครู ผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนศิษยเกาและตัวแทนนักเรียน การที่บุคคลมี           

สวนรวมในการจัดการศึกษาจะเกิดความรูสึกเปนเจาของและรับผิดชอบในการจัดการศึกษามากข้ึน    

3. หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน (returning power to people) ในอดีตการจัด
การศึกษาจะทํากันหลากหลายโดยครอบครัวและชุมชน บางแหงก็ใหวัดหรือองคกรในทองถิ่น             

เปนผูดําเนินการ ตอมามีการรวมการจัดการศึกษาไปใหกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือใหเกิดเอกภาพ           

และมาตรฐานการศึกษาเมื่อประชากรเพ่ิมมากขึ้น ความเจริญกาวหนาตางๆ เปนไปอยางรวดเร็ว           

การจัดการศึกษาโดยสวนกลางเร่ิมมีขอจํากัด เกิดความลาชาและไมตอบสนองความตองการของ
ผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง จึงตองมีการคืนอํานาจใหทองถิ่นและประชาชนไดจัดการศึกษาอีกครั้ง                 

4. หลักการบริหารตนเอง (self-management) ในระบบการศึกษาทั่วไปมักจะกําหนดใหโรงเรียน
เปนหนวยปฏิบัติ ตามนโยบายของสวนกลางโรงเรียนไมมีอํานาจอยางแทจริง สําหรับการบริหารโดย
ใชโรงเรียนเปนฐานนั้นไมไดปฏิเสธเร่ืองการทํางานใหบรรลุเปาหมายและนโยบายของสวนรวม แตมี
ความเชื่อวาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายแลวปลอยใหโรงเรียนมีระบบการบริหารดวยตนเองโดยให
โรงเรียนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน ซึ่งอาจดําเนินการ ไดหลากหลาย
แนวทางดวยวิธีการที่แตกตางกันแลวแตความพรอมและสถานการณของโรงเรียนผลท่ีไดนาจะมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเดิม ทุกอยางถูกกําหนดมาจากสวนกลางไมวาจะโดยตรงหรือทางออม              

5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล (check and balance) สวนกลางมีหนาที่กําหนดนโยบายและ
ควบคุมมาตรฐาน มีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือ                  
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ใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามกําหนดและเปนไปตามกําหนดนโยบายของชาติ 185 สนานจิตร        
สุคนธทรัพย กลาวถึง  แนวคิดหลักของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก  1. การกระจาย
อํานาจ ซึ่งในระบบน้ีจะมีการกระจายอํานาจจากรัฐและเขตการศึกษาไปยังโรงเรียนตอไปของประเทศ
ไทยก็คงมีการกระจายอํานาจจากสวนกลางและเขตพ้ืนที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา   2. มีระบบ            

การแสดงความรับผิดชอบเมื่อโรงเรียนไดรับอิสระมาก ก็ตองแสดงความรับผิดชอบที่จะใหตรวจสอบ 

ดังนั้นระบบท่ีจะตองตามมา คือ ระบบการแสดงความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได  (accountability 

system) 3. การบริหารโดยมีสวนรวม การมีสวนรวมนี้ผูที่มีสวนรวมจะกวางขวางมากเรียกรวมๆ วา           
ผูมีสวนได สวนเสีย 4. ภาวะผูนําผูนําตองเลิกการใชภาวะผูนําแบบชี้นําแตตองหันไปใชภาวะผูนําแบบ
เกื้อหนุนกลาวคือ ตองถอยหลังไปเปนผูอํานวยความสะดวกมากกวาผูสั่งการ  5. การพัฒนาทั้งระบบ 

(whole school approach) ตองมีการปรับทั้งในเรื่องโครงสรางและวัฒนธรรมองคการควบคูกันไป
ซึ่งเปนผลจากการใชแนวคิดน้ี 6. ความหลากหลายในจุดหมาย คือ SBM ในแตละสังกัดหรือแมแต               
ในสังกัดเดียวกันอาจไมเหมือนกันขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะและความจําเปนของแตละโรงเรียน               

ดังนั้น ความแตกตางจะมีไดตั้งแตจุดมุงหมายในงานและในวิธีการดําเนินการ 186 ทํานองเดียวกัน 

หลักการตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กลาวไวไดแก 1. หลักการกระจายอํานาจ 
(decentralization) โดยการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับประชาชน การศึกษา ก็เชนกันเปน
กิจกรรมระหวางครูกับผูเรียน ซึ่งในตางประเทศมีการกระจายอํานาจจากสวนกลางและเขตการศึกษา
ไปยังโรงเรียน 2. หลักการบริหารตนเอง (self- management) สถานศึกษาจะมีอิสระในการตัดสินใจ
ดวยตนเองมากขึ้นภายใตการบริหารในรูปองคคณะบุคคล คือ คณะกรรมการโรงเรียนหรือคณะกรรมการ
สถานศึกษา 3. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (participation) ผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) 

เชน ผูปกครอง ชุมชน ศิษยเกา ซึ่งสามารถมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนการตัดสินใจ             

การกําหนดหลักสูตรทองถิ่น การรวมคิดรวมทํา โดยใหทุกคนไดเขามามีสวนรวมมากที่สุด 4. หลักการ
มีภาวะผูนําแบบเก้ือหนุนไมใชภาวะผูนําแบบชี้นําหรือสั่งการ แตเปนภาวะผูนําที่เนนการสนับสนุน 

และอํานวยความสะดวก 5. หลักการพัฒนาทั้งระบบ (whole school approach) มีทั้งโครงสราง                
และวัฒนธรรมองคกร โดยการเปลี่ยนแปลงตองใหระบบท้ังหมดเห็นดวยและสนับสนุน 6. หลักการ

                                                           
185 อุทัย  บุญประเสริฐ,  การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management) 

(กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 154-156. 
186 สนานจิตร  สุคนธทรัพย,  แนวคิดและรูปแบบการบริหารจัดการของสถานศึกษาโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน: ประสบการณสูทฤษฎีในรายงานการประชุมสรางความรูความเขาใจ: การปฏิรูป 
การเรียนรูเพื่อพัฒนาคุณภาพผูเรียนทั้งโรงเรียน (กรุงเทพมหานคร: พิมพดี, 2544). 
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ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (accountability) เมื่อโรงเรียนไดรับอิสระและอํานาจมาก็ตองแสดง
ความรับผิดชอบท่ีจะใหมีการตรวจสอบเพ่ือใหการบริการและการจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐาน          

ที่กําหนด187 และ ถวิล  มาตรเลี่ยม กลาวถึงหลักการสําคัญ ในการบริหารจัดการศึกษาที่ใชโรงเรียน
เปนฐาน มีดังน้ี 1.หลักการกระจายอํานาจ (decentralization) เปนการกระจายอํานาจการจัด
การศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา ใหสามารถตัดสินใจดําเนินการไดสอดคลองกับแนวทาง
พัฒนาผูเรียนใหมีคุณภาพสูงสุด 2. หลักการใชโรงเรียนเปนศูนยกลาง (school center) โรงเรียน             

จะเปนหนวยงานบริการ ไมใชถูกบริหาร โรงเรียนเปนหนวยสําคัญในการเปลี่ยนแปลง และพัฒนา
ศักยภาพของเด็กนักเรียนสามารถกําหนดจุดมุงหมาย เปาหมายทิศทางการวางแผนจัดการศึกษา             

ของตนเองที่สอดคลองกันทั้งในระดับสวนกลางเขตพ้ืนที่การศึกษาทองถิ่นและชุมชน  3. หลักการ             
มีสวนรวม (collaboration, participation) ผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝาย  ไดมีสวนรวมและให                 
ความรวมมือในการบริหาร การตัดสินใจและการจัดการศึกษาทําใหเกิดความตระหนักและความรูสึก 

เปนเจาของ 4. หลักการพ่ึงตนเอง (self- management) เนนใหโรงเรียนมีระบบการบริหารตนเอง            
มีอํานาจหนาที่และรับผิดชอบการดําเนิน  งานตามความพรอมและสถานการณของโรงเรียนผูมี           
สวนเกี่ยวของมองเห็นจุดหมายเปาหมายของโรงเรียนตรงกัน สามารถบูรณาการสภาวการณของ
ทองถิ่นกับโรงเรียนมาสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนไดดวยความภาคภูมิใจ  5. หลักการประสานงาน 

(coordination) สามารถประสานงานกันไดทุกระดับท้ังแนวตั้งและแนวนอน เปนกิจกรรมท่ีตอง                   
เนนความเขมแข็งทั้งการสราง ความเขาใจระหวางบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรภายนอกโรงเรียน
รวมทั้งการประสานงานแสวงหาความรวมมือ ความชวยเหลือทั้งทรัพยากรและเทคนิควิธีการใหมๆ 

6. หลักความตอเนื่องและหลากหลาย (continuity and diversity) การบริหารจําเปนตองมี            

ความตอเนื่อง ใชเวลารวมท้ังการใชเทคนิคการบริหาร จะตองมีความหลากหลายและสอดคลองกัน           

มุงไปสูเปาหมายเดียวกัน สามารถ  ปรับใชการบริหารตามสถานการณที่นําไปสูผลสัมฤทธิ์ได                 
7. หลักการพัฒนาตนเอง (self-improvement) โรงเรียนจะตองพัฒนาไปสูองคกรการเรียนรู         
(learning organization) พัฒนาตนเองอยูเสมอเพ่ือใหเกิดการพัฒนาทั้งการพัฒนาองคกรวิชาชีพ   

บุคคลและพัฒนาทีมงานโดยนําองคประกอบเหลานี้มาวิเคราะห สังเคราะหเปนวิสัยทัศนและ            

แผนกลยุทธสําหรับสถานศึกษานั้นๆ 8. หลักการตรวจสอบ และถวงดุล (check and balance) 

สอดคลองกับหลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไวที่มีผูใหไว ดังนี้ 1. หลักดุลยภาพ 

(principle of equality) หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานต้ังอยูบนหลักแหงดุลยภาพ  

                                                           
187 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  รายงานการประชุมแนวคิดและ

ประสบการณ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management) 

(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544), 3. 
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กลาวคือ มีวิธีการแนวทางมากมายและหลากหลายที่จะนํามาใชดําเนินการเพ่ือใหบรรลุจุดมุงหมาย
ทางการศึกษา การยืดหยุน (flexibility) เปนเร่ืองสําคัญและจําเปนโรงเรียนมีความชอบธรรมเต็ม            

ที่ในอันที่จะขับเคลื่อนพัฒนาและดําเนินงานดวยยุทธศาสตรของตนเองในการจัดการเรียนการสอน         

และบริการจัดการโรงเรียนดวยพวกเขาอยางมีประสิทธิภาพ 2. หลักการกระจายอํานาจ (principle 

of decentralization) เมื่อสภาพแวดลอมเปล่ียนแปลงไปจะสงผลกระทบใหการบริหารจัดการ
โรงเรียนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีความยุงยากและเพ่ิมปญหามากขึ้น ดังนั้น  การกระจาย
อํานาจใหโรงเรียน จะทําใหโรงเรียนมีพลังอํานาจและรับผิดชอบในการแกปญหาที่เกิดขึ้นดวย            

ตนเองใหมีประสิทธิภาพมากที่สุดเทาท่ีจะทําได และสงเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3. หลักระบบบริหารจัดการตนเอง (principle of self- management system) 

ดวยหลักการท้ังสองดังกลาวจึงจําเปนที่โรงเรียนจะใชระบบบริหารจัดการตนเองมาเปนหลักใน           

การดําเนินงานภายใตนโยบายและโครงสรางขององคกรพัฒนาจุดประสงคการสอนและยุทธศาสตร  
การพัฒนา สรางกําลังคนและทรัพยากร  การแกปญหาและจุดมุงหมาย  บรรลุผลสําเร็จดวย
ความสามารถของโรงเรียนเอง 4. หลักการริเริ่ม (principle of human initiative) ทามกลาง             
ความหลากหลาย และความซับซอนของกิจกรรมการศึกษาจําเปนจะตองอาศัยการริเริ่มและ            

ความคิดริเริ่มสรางสรรคของสมาชิกโรงเรียนในการทําหนาที่และเพ่ิมพูนคุณภาพการศึกษา ฉะนั้น 

เปาหมายของ SBM ก็เพ่ือสรางสภาพแวดลอมที่เหมาะสมที่สมาชิกของโรงเรียนจะมีสวนรวม         

อยางกวางขวาง รวมกันพัฒนาศักยภาพความคิดริเริ่มและความสามารถเพ่ือเปนพลังสรางคุณภาพ
การศึกษาและพัฒนาโรงเรียน188 ซึ่งจะเห็นไดวาหลักการดังกลาวนี้ สามารถนําไปใชเปนแนวคิด           

แนวปฏิบัติในการปฏิรูปการศึกษา หรือปฏิรูปโรงเรียน นั่นคือเปลี่ยนจากการบริหารจัดการโรงเรียน
จากภายนอกไปสูโรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ  นอกจากนี้ยังมีผูกลาววา แนวคิดสําคัญใน            

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมี 2 ประการคือ 1. โรงเรียนเปนหนวยสําคัญสําหรับการตัดสินใจ 

ซึ่งการตัดสินใจส่ังการที่ดีควรอยูที่หนวยปฏิบัติ ดังนั้น จึงควรเพ่ิมอํานาจในการบริหารและจัดการ
งบประมาณใหกับโรงเรียนมากข้ึนและลดการควบคุมจากสวนกลางลง 2. การมีสวนรวมและการมี
ความรูสึกเปนเจาของเปนปจจัยสําคัญสําหรับ การปฏิรูปการบริหารและการจัดการศึกษา ความสําเร็จ
ของการปฏิรูปไมใชเกิดจากการควบคุมจากภายนอก หากแตเกิดจากการท่ีสมาชิกในโรงเรียนและ
ชุมชน ใหความรวมมือกันในการตัดสินใจการบริหารและปฏิบัติงาน189 

                                                           
188 ถวิล  มาตรเลี่ยม,  การปฏิรูปการศึกษาโรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ : School-

Based  Management: SBM., 42. 
189 Jane L., “The Who, What, and Why of Site-Based Management,” 

Educational Leadership. 53,4 (December 1995-January 1996), 44. 
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จากการประมวลหลักการและแนวคิดของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสามารถสรุปได 
ดังนี้ 1. หลักการกระจายอํานาจเปนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยัง
สถานศึกษา ใหไดรับความเปนอิสระและมีความคลองตัว 2. หลักการบริหารแบบมีสวนรวมเปน                

การเปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของทุกฝายไดมีสวนรวมและใหความรวมมือในการบริหาร                     

การตดัสินใจจะตัดสินใจในรูปแบบของคณะกรรมการ 3. หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน
เปนการจัดการศึกษา รูปแบบของคณะกรรมการบริหาร 4. หลักการบริหารตนเอง ซึ่งสถานศึกษา             
มีระบบการบริหารตนเอง มีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบการดําเนินงานตามความพรอมและ
สถานการณของสถานศึกษา ผูมีสวนเกี่ยวของ 5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล สถานศึกษามี              
ความพรอมที่จะใหองคกรภายนอกมาทําการตรวจสอบการบริหารงานของสถานศึกษาไดตลอดเวลา           
มีความโปรงใสในทุกเรื่อง 

รูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

จากการศึกษาพบวารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีรูปแบบที่สําคัญนักวิชาการ 
เชน อุทัย บุญประเสริฐ190ดิเรก วรรณเศียร191 และสมศักดิ์ ดลประสิทธิ์192 ไดกลาวไวมีดังนี้                
รูปแบบที่ 1 รูปแบบที่มีผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก (administrative control SBM) ผูบริหารเปน
ประธานคณะกรรมการสวนกรรมการอ่ืนๆ ไดมาจากการเลือกต้ังหรือคัดเลือกจากกลุมผูปกครองครู  
และชุมชน คณะกรรมการโรงเรียนที่ตั้งขึ้นมีบทบาทสําคัญในการเปนคณะกรรมการที่ปรึกษา                

ของผูบริหารโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนเปนประธานคณะกรรมการโดยตําแหนง  คณะกรรมการ
ประกอบดวยตัวแทนครู ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนชุมชน ตัวแทนนักเรียน คณะกรรมการมีบทบาท 

ในการใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะในการบริหารแตอํานาจการตัดสินใจข้ันสุดทายยังอยูที่ ผูบริหาร
โรงเรียน รูปแบบที่ 2 รูปแบบท่ีมีครูเปนหลัก (professional control SBM) รูปแบบนี้เกิดจาก      

ความเชื่อวาครูเปนผูใกลชิดนักเรียนมากท่ีสุดและเปนผูปฏิบัติการสอนยอมจะรับรูปญหาตางๆ            

ไดดีกวา ตัวแทน คณะครูจะมีสัดสวนมากที่สุดในคณะกรรมการ คณะกรรมการโรงเรียนประกอบดวย 

ผูบริหารโรงเรียนเปนประธาน ผูแทนครูจากสหภาพครู 1 คน ผูแทนครูเลือกโดยกลุมผูบริหาร     
โรงเรียน 2 คน ผูแทนครูซึ่งกลุมครูเลือกกันเอง 2 คน ตัวแทนผูปกครอง 1-2 คนและสมาชิกจาก            

สภา ABC (Association Building Council) 1 คน บทบาทของคณะกรรมการเปนทั้งกรรมการ          
ที่ปรึกษาและกรรมการบริหาร รูปแบบที่ 3 รูปแบบที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (community control 

                                                           
190 อุทัย  บุญประเสริฐ,  หลักการบริหารแบบฐานโรงเรียน (S-B-M), 66-72. 
191 ดิเรก  วรรณเศียร,  “การพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐานสําหรับสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน”, 4. 
192 สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์,  “การกระจายอํานาจจัดการศึกษา”  วารสารขาราชการครู, 20.  
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SBM) รูปแบบการบริหารท่ีควบคุมโดยชุมชน คือ การเพ่ิมความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแก
ชุมชนและผูปกครอง เพ่ือใหผูรับบริการการศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาท่ีจัดใหมากที่สุด 

คณะกรรมการโรงเรียนจึงมีสัดสวนจํานวนตัวแทนผูปกครองและชุมชนมากที่สุด และรูปแบบท่ี 4 

รูปแบบที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (professional /community control SBM) รูปแบบนี้มี
แนวคิดวาทั้งครูและผูปกครองตางมีความสําคัญในการจัดการศึกษาใหแกเด็กสัดสวนของ ผูแทนครู 
และผูแทนผูปกครอง/ชุมชนจะมี เทาๆ กันในคณะกรรมการโรงเรียน ทํานองเดียวกันที่ สนานจิตร               
สุคนธทรัพย ระบุถึงรูปแบบของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน ฐานวามี 4 รูปแบบคือ รูปแบบที่ 1             

การบริหารแบบเพ่ือนรวมอาชีพมีสวนรวมและเปนประชาธิปไตย  รูปแบบน้ีเขาจะมอบอํานาจ             

การตัดสินใจสวนใหญไปอยูที่ครู รูปแบบ ที่ 2 นําโดยผูบริหารจะเห็นวารูปแบบน้ีในประเทศของเราคง
เปนรูปแบบที่เดน  แตในอนาคตนาจะเคล่ือนไปอยูระหวาง รูปแบบที่ 1 กับ 2 ซึ่งผูบริหารก็จะมีระดับ
ของการนํา เชน บางโรงเรียนก็จะมีการปรึกษาหรือหารือกับผูเชี่ยวชาญปรึกษาหารือกับครูบางคน  

รูปแบบท่ี 3 คณะกรรมการผูปกครองทําหนาที่เปนคณะกรรมการบริหาร เปนปญหาเฉพาะของอเมริกา 
มีปญหาวา  ครูไมจัดการศึกษาตามแบบท่ีผูปกครองตองการ ผูบริหารก็ไมฟงเสียงผูปกครองจึงเกิด           

การต้ังโรงเรียนขึ้นมาคลายๆ กับ Charter School หรือรูปแบบโรงเรียนในกํากับของรัฐ เปนรูปแบบ 

ที่โรงเรียนไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐและมีฐานะเปนเสมือนองคกรนิติบุคคลโดยคนที่มีชื่อเสียงจะมีเสียง   
ที่สุดคือ กรรมการผูปกครองและรูปแบบที่ 4 การมีคณะกรรมการ SBM คณะกรรมการดําเนินการ  
โดยมีอํานาจจํากัด แตมีอิทธิพลในเรื่องนั้นๆ เชน มีคณะกรรมการสําหรับดูแลเรื่องเด็กพิการเด็ก
พิเศษ และมีคณะกรรมการสําหรับดูแลเรื่องการใชเงินที่เขตพ้ืนที่การศึกษาลงมาใหโดยเฉพาะ เปนตน 

สอดคลองกับรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ที่วา โรงเรียนยังตองเปนหนวยงานหลักใน           

การตัดสินใจ ในเรื่องของงบประมาณ หลักสูตรและบุคลากรโดยตรง การมีสวนรวมในรูปคณะกรรมการ
ซึ่งประกอบดวยบุคคล 4 ประเภท ไดแก ผูปกครอง ครูชุมชน ผูบริหารโรงเรียน ดังนั้นการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานจึงมีรูปแบบท่ีแตกตางกันในมิติตางๆ 4 รูปแบบ ไดแก รูปแบบท่ี 1 การบริหารท่ีมี
ผูบริหารเปนผูนํา เปนรูปแบบท่ีมีการปรึกษาหารือกับบุคลากรในสถานศึกษา ผูปกครอง ครู ชุมชน  

นักเรียน แตการตัดสินใจเปนอํานาจชี้ขาดของผูบริหาร แตผูเดียวรูปแบบท่ี 2 การบริหารในรูปแบบ
คณะกรรมการเปนรูปแบบที่มีตัวแทนครูเปนคณะกรรมการในสัดสวนที่มากกวากลุมอ่ืนใหมีสวนรวม
และอํานาจในการตัดสินใจในดานงบประมาณ บุคลากรและหลักสูตรการบริหาร รูปแบบนี้มี             
ความเชื่อวาครูเปนผูใกลชิดนักเรียนมากกวาผูอ่ืนยอมรูปญหาตางๆ ดีกวา รูปแบบที่ 3 การบริหาร 
โดยคณะผูปกครองและครู  เปนรูปแบบที่ใชเพ่ือลดบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาเปน             

การบริหารสถานศึกษาในกํากับของรัฐ เปนรูปแบบของการตัดสินใจ จากความคิดพ้ืนฐานของ            
ความตองการเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในการดําเนินงานของโรงเรียนใหเกิดผลดีกับบุตรหลาน            

ของตน และรูปแบบที่ 4 การบริหารโดยใชคณะกรรมการในเขตพ้ืนที่การศึกษา เปนรูปแบบท่ีมอบ
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อํานาจการตัดสินใจอยางมีขอบขายจํากัดใหคณะกรรมการในพ้ืนท่ีการศึกษา ในเรื่องการจัดสรร
งบประมาณที่ไดรับจากเขตพ้ืนที่ใหแกสถานศึกษาการจัดการศึกษาเฉพาะทาง193 อยางไรก็ตามรูปแบบ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น ไมมีรูปแบบตายตัวขึ้นอยูกับความเหมาะสมของบริบทของ
โรงเรียนและสามารถประยุกตใชไดกับโรงเรียนทุกแบบทุกระดับสถานศึกษาแตละแหง สามารถ
พิจารณาเลือกใชรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา           

ไดตามความเหมาะสมของแตละโรงเรียนซ่ึงอาจแบงออกเปน 7 รูปแบบ ไดแก รูปแบบที่ 1 รูปแบบ                

การบริหารที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (community control SBM) เปนการบริหารแบบท่ีเพ่ิม                

ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแกชุมชนและผูปกครอง โดยมุงเนนเพ่ือให ผูรับบริการจาก
สถานศึกษามีความพึงพอใจในการจัดการศึกษาที่โรงเรียนจัดใหมากที่สุด คณะกรรมการ โรงเรียน               

จะมีสัดสวนของจํานวนผูปกครอง นักเรียนและคนในชุมชนมากที่สุด รูปแบบที่ 2 รูปแบบการบริหาร 
ที่ผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก (administrative control SBM) เปนการบริหารแบบที่คณะกรรมการ
โรงเรียนที่ตั้งขึ้นมาจะมีบทบาทเปนคณะกรรมการท่ีปรึกษาของผูบริหารโรงเรียนผูบริหารโรงเรียน      

เปนประธานคณะกรรมการโดยตําแหนง คณะกรรมการจะประกอบดวยผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง       
ผูแทนนักเรียน คณะกรรมการจะมีบทบาทในการใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะในการบริหาร แตอํานาจ            

การตัดสินใจจะอยูที่ผูบริหารโรงเรียน รูปแบบท่ี 3 รูปแบบการบริหารท่ีมีครูเปนหลัก (professional 

control SBM) เปนรูปแบบท่ีเชื่อวาครูเปนผูที่ใกลชิดกับนักเรียนมากท่ีสุดจึงรูปญหาตางๆ ในโรงเรียน
ไดดี การบริหารโรงเรียนรูปแบบนี้จึงมีสัดสวนของครู เปนคณะกรรมการโรงเรียนมากท่ีสุด รูปแบบท่ี 4 

รูปแบบการบริหารที่มีครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (professional/ community control SBM) เปน
รูปแบบที่ถือวาทั้งครูและผูปกครองตางมีบทบาทและความสําคัญในการจัดการศึกษาใหแกเด็ก
มากกวากลุมอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของกับโรงเรียน สัดสวนของผูแทนครูและผูแทนผูปกครอง/ชุมชนจะมี          
เทาๆ กัน ในคณะกรรมการโรงเรียน รูปแบบที่ 5 รูปแบบโรงเรียนในกํากับของรัฐ (charter school) 

เปนรูปแบบท่ีโรงเรียนไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐและมีฐานะเปนเสมือนองคกรนิติบุคคล  สามารถ
ดําเนินการของตนเองไดแบบอิสระ (deregulation) จากกฎระเบียบท่ีใชบังคับกับโรงเรียนท่ัวไป 

สามารถออกกฎระเบียบของตนเองไดโดยเฉพาะมีความเปนอิสระในเรื่องการจัดการดานวิชาการ 
การเงิน และบุคคล แตตองรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานตามพันธะสัญญา (charter) รูปแบบ      

ที่ 6 รูปแบบที่เปนการบริหารโดยองคกรปกครองทองถิ่น ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย   

พ.ศ. 2540 และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหองคกรบริหารราชการ           
สวนทองถ่ินสามารถจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดเองทุกระดับทุกประเภท และรูปแบบท่ี 7 รูปแบบ

                                                           
193 เสาวนิตย  ชัยมุสิก,  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อการประกันคุณภาพ

การศึกษา, 25-26. 
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โรงเรียนเอกชน เปนการสงเสริมใชประชาชนหรือเอกชนเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษา โดยอาจ
จัดในรูปของบุคคลมูลนิธิ องคกรทางศาสนาโดยการควบคุมตามพระราชบัญญัติการศึกษาเอกชน 194 

นอกจากรูปแบบตางๆ ดังกลาว ยังมีรูปแบบโรงเรียนในกํากับของรัฐจะมีลักษณะเปนโรงเรียนที่ได            
รับเงินอุดหนุนจากรัฐและมีฐานะเปนหรือเสมือนเปนองคกรนิติบุคคล โรงเรียนดําเนินการของตนเอง
ไดแบบอิสระ (deregulation) จากกฎระเบียบที่ใชบังคับกับโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนสามารถออก
กฎระเบียบของตนเองไดโดยเฉพาะมีความเปนอิสระในเรื่องการจัดการดานวิชาการ  การเงินและ
บุคคลแตโรงเรียนจะตองรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานตามพันธะสัญญา (charter) หรือตาม
ขอตกลงท่ีไดทําไวกับหนวยงานท่ีมีอํานาจอนุมัติใหเปนโรงเรียนในกํากับดูแลของรัฐไมเปน           

สวนราชการหรือเปนรัฐวิสาหกิจ แตจะไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากรัฐอาจเปนโรงเรียน              

ที่ตั้งขึ้นใหมหรือเปนโรงเรียนรัฐบาลหรือเปนโรงเรียนของเอกชนที่มีอยูเดิม แลวปรับใหเปนโรงเรียน 

ในกํากับของรัฐก็ได เปนรัฐวิสาหกิจแตจะไดรับการสนับสนุนดานงบประมาณจากรัฐผูที่เสนอขอจัด
อาจเปนบุคคล กลุมบุคคล องคกรของรัฐ หรือเอกชน เชน ครูผูปกครอง องคการบริหารสวนตําบล 

มูลนิธิ สมาคม บริษัท ก็ได จัดระบบภายในโรงเรียนของตนเองไดอยางอิสระแตตองรับผิดชอบตอ
ผลงานตามเงื่อนไขขอตกลงคณะกรรมการโรงเรียนมีอํานาจหนาที่ในการกําหนดนโยบาย จัดทํา
แผนปฏิบัติ จัดสรรงบประมาณควบคุมและกํากับการบริหารงาน การจางและเลิกจางผูบริหาร
โรงเรียนสวนผูบริหารโรงเรียนมีอํานาจหนาท่ีในการบริหารโรงเรียนตามที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการโรงเรียนดูแล การจางและเลิกจาง การบังคับบัญชาครูและบุคลากรอ่ืนๆ ในโรงเรียน
และรูปแบบที่เปนการบริหารโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดกําหนดข้ึนเพ่ือใหตอบสนอง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542             

ที่ไดเปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดหรือมีสวนรวมในการจัดการศึกษาเองไดทุกระดับ       

และทุกประเทศในการจัดการศึกษาจะกระจายอํานาจไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
สถานศึกษาโดยตรง ในระดับกระทรวงจะมีหนาท่ีและบทบาทสําคัญอยูที่การกําหนดนโยบาย
ระดับชาติกําหนดมาตรฐาน และสนับสนุนงบประมาณสวนกลางแตงบประมาณสวนใหญสําหรับ           

การดําเนินงานทางการศึกษานั้นจะไดมาจากองคการปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ  เอง การกําหนด
คณะกรรมการโรงเรียน ก็จะเปนอํานาจโดยตรงขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ แตโดยทั่วไปแลว
ควรจะประกอบดวยตัวแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นครึ่งหนึ่งอีกคร่ึงหนึ่งมากจากตัวแทน
ผูปกครองและผูทรงคุณวุฒิ โดยมีผูบริหารโรงเรียนเปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ

                                                           
194 ศิริกาญจน   โกสุมภ, “การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเพื่อการจัดการศึกษา                 

ขั้นพ้ืนฐาน” (วิทยานิพนธปริญญาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542),            

อัดสําเนา. 
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โรงเรียนจะมีบทบาทสําคัญ ในการคัดเลือกผูบริหารมีอํานาจในการจางหรือเลิกจางผูบริหารโรงเรียน
สวนผูบริหารโรงเรียนจะมีอํานาจหนาท่ีโดยตรงในการบริหารโรงเรียนการจางและการเลิกจาง        
การบังคับบัญชาครูและบุคลากรในโรงเรียน 

บทบาทของผูเกี่ยวของกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ประกอบดวย           

เกณฑตางๆ เชน การเปนผูนําทางวิชาการ การบริหารงานแบบมีสวนรวม  การเปนผู อํานวย            

ความสะดวก การประสานสัมพันธ การสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากร การสรางแรงจูงใจ               

การประเมินผล  การสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการเผยแพรประชาสัมพันธ และ              

การสงเสริมเทคโนโลยี195 สวนบทบาทของผูที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการศึกษาท่ีใชโรงเรียน               

เปนฐานควรมีบทบาท ดังนี้ 1.  บทบาทของโรงเรียน (role of schools) ในลักษณะเปนการริเริ่ม              

การพัฒนา การแกปญหาและการทําทุกอยางเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
และครู  2. บทบาทของหนวยงานสวนกลางหรือหนวยงานที่กํากับดูแลทางการศึกษา  (role of 

education department) ในลักษณะเปนที่ปรึกษาหรือผูใหการสนับสนุน 3. บทบาทของผูบริหาร 
(role of administrators) ผูบริหารจะเปนผูนําการพัฒนาไปสูเปาหมายเปนผูกระตุนชักนําสมาชิกและ
พัฒนาทรัพยากรเปนผูพัฒนาเปาหมายใหมๆ ของโรงเรียนโดยมีความรวมมือและเก่ียวของกับฝาย
ตางๆ และแสวงหาทรัพยากรเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 4. บทบาทของครู (role of teachers) บทบาทที่
สําคัญของครู คือ การเปนผูรวมงาน ผูรวมตัดสินใจเปนนักพัฒนาเปนนักปฏิบัติ ครูจะมีสวนรวมใน
การวางแผนและการตัดสินใจในเรื่องตางๆ เพ่ือใหการสอนมีประสิทธิผล และรวมพัฒนาโรงเรียนอยาง
กระตือรือรน 5. บทบาทของผูปกครอง (role of parents) ผูปกครองจะไดรับบริการเชิงคุณภาพมาก
ขึ้น บทบาทของผูปกครองจะเปนในแบบผูมีสวนรวมและผูสนับสนุน ผูปกครองจะเขามามีสวนรวมจัด
การศึกษา ชวยใหขอมูลขาวสาร สนับสนุนดานทรัพยากร ชวยเหลือและปองกันในกรณีที่โรงเรียนเกิด
ปญหา196 นอกจากน้ีบทบาทของผูบริหาร ครู และชุมชนในการบริหารจัดการศึกษาท่ีใชโรงเรียนเปน
ฐาน ควรมีบทบาทดังนี้ ผูบริหารเปนผูนําการพัฒนาโดยอาศัยความรวมมือจากคณะกรรมการมีอิสระ
และคลองตัวในการบริหารจัดการควบคูกับความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได สําหรับงบประมาณที่จะ
ไดรับเงินอุดหนุนแบบเหมาจาย สถานศึกษาจะตองกําหนดสาระการเรียนรูและวิธีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนและรับผิดชอบในการบริหาร งานบุคคลมากขึ้นกวาเดิม ครูเปนผูรวมงาน รวมตัดสินใจ              

เปนนักพัฒนาและนักปฏิบัติ รวมกับผูบริหารและคณะกรรมการ วางแผนระยะยาวและการจัดทําแผน

                                                           
195 ธีระ รุญเจริญ,  การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา (กรุงเทพมหานคร: ขาวฟาง, 

2546), 68-70. 
196 อุทัย  บุญประเสริฐ,  หลักการบริหารแบบฐานโรงเรียน (S-B-M), 38-40. 
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ประจําปผูปกครองหรือชุมชน เปนทั้งผูให ผูรับ ผูรวมหุน ผูสนับสนุนทั้งในเชิงประมาณและคุณภาพ 

ชวยเหลือดูแลทรัพยากรบุคคลในโรงเรียน ใหขอมูลท่ีเปนประโยชนมีสวนรวมแกไขปญหาในกรณี            
เกิดปญหาขึ้นในโรงเรียน197 

จากการศึกษาบทบาทของผูเกี่ยวของกับการจัดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวา 
บทบาทของโรงเรียน บทบาทของสมาชิกของโรงเรียนและบุคคลท่ีเกี่ยวของกับโรงเรียนของ  
นักวิชาการหลายๆ ทาน มีขอที่แตกตางกันในบทบาทไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออมเปน              

การกระจายอํานาจใหแกโรงเรียน โดยขึ้นอยูกับนโยบายดานการศึกษาของรัฐและผูเกี่ยวของทุกฝาย 

มีสวนรวมในการบริหารงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย ตรงตามสภาพการณของโรงเรียน เพ่ือใหมี
ประสิทธิผลสูง   

ความสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

  จากการศึกษาเร่ืองการนําหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชในการบริหารโรงเรียน             

ไดพบวา มีประโยชนตอการบริหารและการจัดการศึกษาโดยรวม ดังท่ีเมเยอร และสโตนฮิวล  (Myers 

and Stone hill)198 เฮอแมนและเฮอแมน (Herman and Herman)199กรมสามัญศึกษาของฟลอริดา
(Florida Department of Education)200 กลาวไวสรุปไดดังนี้ 1. เปนการระดมผูเชี่ยวชาญและ            

ผูมีประสบการณเพ่ือรวมกันจัดการศึกษาเปดโอกาสใหครู 2. ผูปกครอง ผูทรงคุณวุฒิและตัวแทน
องคกร ตางๆในชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารโรงเรียน  3. ขวัญและกําลังใจของครู           
ดีขึ้นเน่ืองจากมีสวนรวมและรับผิดชอบในการบริหารและจัดการเรียนการสอนมากขึ้น  ครูเกิด              

ความภาคภูมิใจในงานของโรงเรียนเพราะไดมีโอกาสรวมคิดรวมทํามากขึ้น 4. เปนการระดมทรัพยากร
จากชุมชนเพ่ือจัดการศึกษา ทั้งดานบุคลากรการเงินและวิชาการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
ในโรงเรียนโดยอาศัยเครือขายผูแทนองคกรตางๆ  และเครือขายผูปกครองที่เขามามีสวนรวมจัด

                                                           
197 ปญญา   แกวกียูร,  การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการใชโรงเรียนหรือเขตพื้นท่ี

การศึกษาเปนฐาน ชุดฝกอบรมผูบริหาร ประมวลสาระ (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานปฏิรูป
การศึกษา, 2546), 10-11. 

198 Myers, Dorothy and Stone hill, Robert,  School-Based Management, 2 – 3. 
199 Herman, Jerry J. and Herman, Janice L.,  School Based Management: 

Current Thinking and Practice (Springfield, IL.: Charles C. Thomas, 1993), 261 – 263. 
200 Florida Department of Education,  Strategies for School-Based 

Management,  accessed June 25,2013, available from: http://osi.fsu.edu/wave 

series/html versions/wave 8.htm. [2001 ,February 18 th], 1998: 1 - 4 
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การศึกษา 5. สรางภาวะผูนําใหกับบุคลากรในโรงเรียน การกระจายความรับผิดชอบใหทีมงานตางๆ 

ในโรงเรียนจะทําใหเกิดผูนํากลุมและสมาชิกในโรงเรียนจะผลัดเปล่ียนกันเปนผูนําทีม 6. เพ่ิมปริมาณ
และคุณภาพการติดตอสื่อสาร การบริหารแบบมีสวนรวมและการทํางานเปนทีมทําใหตองมีการส่ือสาร
ภายในทีมงาน และระหวางหนวยงานภายในโรงเรียนมากข้ึนและทําใหบุคลากรในโรงเรียนรับรูและ
เขาใจนโยบายและแนวทางของโรงเรียนเพ่ิมขึ้น 7. เกิดการริเริ่มสรางสรรคการใหโรงเรียนรับผิดชอบ
บริหารจัดการดวยตนเองทําใหเกิดการริเริ่มจัดทําโครงการใหมๆ  เพ่ือใหตรงกับความตองการของ
ผูเรียนและชุมชนมากข้ึน 8. เพ่ิมประสิทธิภาพการที่ครูผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการบริหาร
งบประมาณจึงเกิดแนวทางที่จะตองใชงบประมาณโดยประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด  9. เกิด
ความรูสึกมีสวนรวมและความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนเพ่ิมขึ้น เนื่องจากเปดโอกาสใหสมาชิกทุกคน 

ในโรงเรียนไดเสนอความคิดเห็นในการบริหารและจัดการศึกษารวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนา
การศึกษาใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 10. โรงเรียนมีความสัมพันธกับชุมชนมากข้ึนเนื่องจากชุมชนไดเขามา             
มีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา 11. การบริหารและการตัดสินใจทําดวยความโปรงใส 

สามารถตรวจสอบไดเนื่องจากเปนการบริหารในรูปองคคณะบุคคล 

  จากการศึกษาดังกลาวขางตนจะเห็นไดวาความสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน         

อยูที่การบริหารโรงเรียนใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น การบริหารแบบมีสวนรวม               

การพัฒนาบุคลากร การใชสารสนเทศเพ่ือการบริหาร ผูบริหารโรงเรียนมีความรูความสามารถ
วิสัยทัศนรวมที่ชัดเจนและการใหรางวัลอยางเหมาะสมและเปดโอกาสใหชุมชน สมาชิกทุกคนใน
โรงเรียนมีสวนรวมในการบริหารจัด มีสวนรวมในการปรับปรุงการศึกษาซ่ึงเปนการกระจายอํานาจให
โรงเรียนอยางแทจริง 

 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในตางประเทศและในประเทศไทย 

 ประเทศมาเลเซีย กระบวนการปฏิรูปการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่สําคัญ             

ของมาเลเซีย คือการจัดตั้งโรงเรียนแบบใหมที่เรียกวา Smart school ขึ้นในทุกโรงเรียนนํารอง            
ทําใหเกิดวิสัยทัศนทางการศึกษาเปนตัวอยางใหโรงเรียนอ่ืนๆ ใชเปนแบบในการพัฒนาและเพ่ือให
นักเรียนทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีโอกาสทางการศึกษาเทาเทียมกันทั่วประเทศ 

โรงเรียน Smart school จะใชอินเทอรเน็ตเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนกับมหาวิทยาลัยหองสมุดของ
ศูนยการศึกษาทางไกลศูนยการฝกอบรมครูและศูนยการผลิตสื่อการสอนสําหรับคอมพิวเตอรซึ่ง              
การนํา Smart school เขามาใช มีผลใหกลุมบุคคล 4 กลุม เปลี่ยนแปลงบทบาทไป คือกลุมบิดา 
มารดาผูปกครอง จะมีความใกลชิดกับโรงเรียน และการเรียนของเด็กโดยใชการดูแลมากข้ึนเขามามี              
สวนรวมกับโรงเรียนมากข้ึน 

ประเทศเวียดนาม ใน ป ค.ศ.1986 ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนโดยมีเปาหมาย 

ใหประชาชนไดรับการศึกษาอยางทั่วถึง โดยเฉพาะการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  มีเปาหมายหลักเพ่ือลด            
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อัตราการไมรูหนังสือของประชาชนใหเหลือนอยกวารอยละ 10 แนวคิด และวิธีการใหมทางสังคม           

เดิมยึดถือระบบสังคมนิยมท่ีรัฐตองกําหนดแนวทางทุกอยางของสังคมไดเปลี่ยนบทบาทมาเปน
ผสมผสานท่ีรัฐมีบทบาทสวนหนึ่ง อีกสวนหนึ่งเปนของเอกชนตองการทรัพยากรใหม โดยเฉพาะดาน
ทรัพยากรมนุษยเวียดนามไดปรับเปลี่ยนมาใชระบบบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) ที่การจัด
การศึกษาท่ีไมใชอยูในความดูแลของรัฐบาลอยางเดียวและเปดโอกาสใหชุมชน เอกชน และบุคคล         

ไดมีสวนในการจัดการศึกษามากข้ึนเปดโอกาสใหประชาชนมีอิสระที่จะเลือกการศึกษาของตนเอง  

มากขึ้นและใหโรงเรียน มีเสรีภาพในการจัดการศึกษาไดเอง ดานงบประมาณรัฐไดลงทุนใหสวนหนึ่ง 
และผูปกครองตองเสียคาเลาเรียนดวยสวนหนึ่ง 

ประเทศนิวซีแลนดไดเร่ิมปฏิรูปการศึกษาเมื่อป พ.ศ. 2532 การปฏิรูปการศึกษาของ
นิวซีแลนดเริ่มตนขึ้นโดยลดบทบาทอํานาจของกระทรวงการศึกษา  ใหเปนหนวยงานขนาดเล็กและ             

ไดยุบเลิกหนวยงานในสวนภูมิภาคลงทั้งสิ้นเพ่ือใหเหลือเพียง 2 ระดับ คือ กระทรวงกับสถานศึกษา
เทานั้นโดยกระทรวงการศึกษาทําหนาที่ดูแลนโยบาย หรือ “แนวการจัดการศึกษาของชาติ”เสนอแนะ
รัฐบาลดานนโยบายการศึกษาทุกระดับ จัดสรรงบประมาณ สนับสนุนสงเสริมประสานงาน ติดตาม
และประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนรวมทั้งมีสํานักงานทําหนาที่ประเมินคุณภาพภายนอก  

สถานศึกษาทุกแหงมีอิสระในการจัดการศึกษาของตนเองท้ังในเรื่องบุคลากร งบประมาณ หลักสูตร
และการจัดการเรียนการสอนมี “คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” (board of trustees) ใหทําหนาท่ี
จัดทําธรรมนูญโรงเรียนกําหนดวัตถุประสงค เปาหมายและนโยบายของโรงเรียน โดยความรวมมือ  

ของผูบริหารบุคลากรและชุมชน และเสนอขอความเห็นชอบ ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ
ซึ่งจะถือเปนพันธะสัญญาระหวางรัฐกับโรงเรียนและระหวางโรงเรียนกับชุมชนและโรงเรียนจะใช
ธรรมนูญ ในการประเมิน กํากับ ติดตาม และใหความสําคัญกับการอบรมผูบริหารโรงเรียนและ
คณะกรรมการโรงเรียนอยางตอเนื่องโรงเรียนจัดการเรียนการสอนโดยยึดปรัชญา  “ผูเรียนเปน
ศูนยกลาง” และยึดหลักการเรียนรูโดยการกระทํา (learning by doing) ครูจัดกิจกรรมการเรียน           

การสอนใหผูเรียนเปนผูปฏิบัติมากที่สุดครูเปนเพียงผูอํานวยความสะดวก (facilitator) คอยกระตุน 

ใหผูเรียนแสดงความคิดเห็นรูจักใชเหตุผลและฝกทักษะการปฏิบัติงาน 

          เมื่อมีการกระจายอํานาจสูสถานศึกษาเชนนี้ ความเชื่อมโยงระหวางรัฐบาลกับโรงเรียน                

จึงอยูท่ี “ธรรมนูญโรงเรียน” ซึ่งเปนขอตกลง (contract) ระยะเวลา 3 ป ระหวางโรงเรียนกับรัฐบาล 

โรงเรียนทุกแหงตองสงธรรมนูญโรงเรียนใหกระทรวงเปนผูตรวจสอบและอนุมัติเมื่ออนุมัติเสร็จ
เรียบรอยแลวกระทรวงก็จะจัดสรรเงินงบประมาณใหการดําเนินการตามธรรมนูญโรงเรียนทั้งหมด    

เปนเรื่องของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยผูบริหารสถานศึกษาในฐานะผูนําทางการศึกษาและ
ผูจัดการมีหนาที่ นํานโยบายและแนวทางการดําเนินงานท่ีคณะกรรมการสถานศึกษากําหนดไปสู               
การปฏิบัติการปฏิรูปการศึกษาของประเทศนิวซีแลนดในชวงแรกประสบปญหามากเน่ืองจาก                  
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไมเขาใจในบทบาทของตนตองมีการอบรมกันอยางจริงจัง  แตในที่สุด
นิวซีแลนดก็สามารถปฏิรูปการศึกษาสําเร็จในระยะเวลาสิบปเทานั้นแมวาจะมีการตอตานเกิดขึ้นบาง
แตฝายการเมืองทั้งฝายรัฐบาลและฝายคานก็ไดใหการสนับสนุนจนการดําเนินงานตางๆ  ประสบ
ความสําเร็จเปนอยางดี 
           ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ระบบการศึกษาของเกาหลีใต เปนระบบการศึกษาเพ่ือการมุงสู          
ยุคสารสนเทศและโลกาภิวัตน โดยมีพ้ืนฐานความคิดอยูที่การสราง “สังคมการศึกษาแบบเปดและ             

ตลอดชีวิต” มีจุดเนนสําคัญที่สงเสริมใหชุมชนมีอํานาจในการจัดการศึกษาทั้งนี้เพ่ือใหสถานศึกษา                  

ในทองถิ่นมีบทบาทตอบสนองความตองการการเรียนรูของชุมชนมากขึ้นโดยกําหนดใหมีการจัดตั้ง
สภาหรือคณะกรรมการโรงเรียน (school council) ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ครูผูปกครอง 
ผูนําชุมชน ศิษยเกาและผูเชี่ยวชาญดานการศึกษามีหนาที่พิจารณางบประมาณ วางระบบบัญชี 
เสนอแนะเร่ืองหลักสูตร สรางธรรมนูญโรงเรียน และคัดเลือกครู และผูบริหารโรงเรียนซึ่งจะเห็นวา
การจัดการศึกษาของเกาหลีเปนบทเรียนตัวอยางความสําเร็จที่มีปจจัยสําคัญ คือ  มีการเปดโอกาสให
ชุมชนและผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน 

           ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กอนป ค.ศ. 1980 การจัดการศึกษาของจีนเปนลักษณะ 

ของการรวมอํานาจอยูที่สวนกลาง (centralization) กระทรวงศึกษาธิการเปนผูรับผิดชอบงาน
การศึกษาทุกระดับทําใหไมสามารถกระจายโอกาสทางการศึกษาแกประชาชนอยางทั่วถึง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีนใชยุทธศาสตรในการบูรณาการการใชรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานโดย           

บูรณาการการใชรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในพ้ืนที่ชนบท ประชาชนรอยละ 80 ของ
ประเทศจะอยูในเขตชนบท การจัดการศึกษาในเขตชนบทจะประสบปญหาอุปสรรคมากที่สุดในเดือน
มิถุนายน ค.ศ.1994 เทศบาลเมือง 30 แหง ใน 27 จังหวัด และเขตปกครองตนเองไดรับคัดเลือก          

จากคณะกรรมการการศึกษาแหงรัฐใหเซ็นสัญญาในการดําเนินการปฏิรูปการศึกษาในรูปแบบ              

บูรณาการ สวนการบูรณาการการใชรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ในเขตเมืองผสมกับ
เขตชนบท โดยมีโครงการนํารอง เชนโครงการที่จัดต้ังระบบการใหเงินอุดหนุนในเขตเมืองกับการจัด
การศึกษาในระดับเทศบาลและอําเภอทําใหมีผลตอการขยายพ้ืนฐานการศึกษามากข้ึน  ทําให
ประชาชนเกิดความมั่นใจตอสิทธิเทาเทียมและความเสมอภาคในการไดรับการศึกษาภาคบังคับซึ่ง     
การกระจายอํานาจโดยสภาประชาชนแหงชาติ จีนตัดสินใจใหยุบกระทรวงศึกษาธิการและแตงตั้ง         
รองนายก รัฐมนตรีเปนประธานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  ทําหนาท่ีเปนรัฐมนตรีดูแล
คณะกรรมการศึกษาแหงรัฐ มีหนาที่กําหนดนโยบาย ยุทธศาสตร  การวางแผน การจัดองคกรและ
ประสานงานการจัดระบบบริหารเพ่ือใหมีเอกภาพในการปฏิรูปการศึกษาและเม่ือการปฏิรูปการศึกษา
สําเร็จในหลายเรื่อง แลวในเดือนมีนาคม ค.ศ.1998 ไดประกาศยุบคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ
และใหกระทรวงศึกษาธิการกลับมารับผิดชอบ นโยบายเชนเดิมโดยใหหนวยงานสวนภูมิภาค ไดแก 
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มณฑลจังหวัด เทศบาลนคร สามารถตัดสินใจหรือแตงต้ังคณะกรรมการการศึกษาในระดับของตนได
โดยจะตองนํานโยบาย ระบบแผนการจัดการศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาไปสูการปฏิบัติ 
          ประเทศสิงคโปร  กอนป พ.ศ . 2502 สิงคโปรตองประสบปญหารอบดานทั้งปญหา                 
ความขัดแยงระหวางชนชาติ ปญหาการวางงานขาดแคลนท่ีอยูอาศัย อัตราการเกิดสูง ฐานะยากจน 

ซึ่งตองฝาฟนปญหาอุปสรรคตางๆ เปนเวลาคอนขางยาวนาน  วันนี้สิงคโปรกลายเปนประเทศ
เศรษฐกิจอุตสาหกรรมใหม กาวสูการเปนประเทศที่พัฒนาแลวและมีความเปนเลิศซ่ึงเปนผลมาจาก
ความเชื่อมั่น วาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพ คือ กําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศผูนําสิงคโปร              
ไดทุมเทงบประมาณโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดังนี้ สิงคโปรมีการกระจายอํานาจใหกับโรงเรียน โดยจัด
หลักสูตรฝกอบรมครูใหญเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ การบริหารจัดการโรงเรียนเปนอิสระมากขึ้น
โดยเนนวิธีการจากขางลางไปสูขางบน (bottom up approach) ที่ความคิดริเริ่มจะมาจากครูใหญ 
และครูมากกวาจากกระทรวง ในเร่ืองการมีสวนรวม ป พ.ศ. 2513 ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการท่ี
ปรึกษาดานพัฒนาหลักสูตรในระดับชาติ (Advisory Committee on Curriculum Development-

ACCD) มีคณะกรรมการประกอบดวยสมาชิกที่ไมใชมาจากกระทรวงฯ แตเพียงแหงเดียวแตมาจาก
วิทยาลัยครู ครูใหญและครู คณะกรรมการไดมีการพิจารณาเก่ียวกับการเรียนในหลักสูตรตางๆ ภาษา 
สื่อที่ใชในการเรียนการสอน และการประเมินผลโดยเฉพาะเกี่ยวกับนโยบายการใชภาษาสองภาษา
ควบคูกันตอมาพ.ศ. 2524 สิงคโปร กระจายอํานาจการศึกษา โดยจัดตั้งสภาการศึกษาหรือสภา
โรงเรียน (school council) มีขอสังเกตวาสิงคโปรไมไดใหความสําคัญตอชุมชนและผูปกครองจะเขา
มาเปนกรรมการบริหารโรงเรียนโดยตรง แตโรงเรียนจะมีชมรมผูปกครองที่ทําหนาที่ใหคําแนะนํา          
และสนับสนุนชวยเหลือในโรงเรียนโดยตลอด การจัดการศึกษาของสิงคโปรไดทุมเทพัฒนาการศึกษา 
และสรางบรรยากาศที่เอ้ือตอการสงเสริมภูมิปญญาและมุงพัฒนาทรัพยากรบุคคลไดสงผลใหสิงคโปร
สามารถกาวข้ึนเปนประเทศชั้นนําของโลกอยางมีศักด์ิศรีและยืนหยัดไดอยางมั่นคง บทเรียนและ
ประสบการณความสําเร็จของสิงคโปรจึงเปนสิ่งท่ีควรแกการศึกษาและนํามาวิเคราะหเปนแนวทาง                

ในการจัดการศึกษาของไทยตอไป 

ประเทศสหรัฐอเมริกา ในป ค.ศ.1990 สหรัฐอเมริกามีเขตการศึกษาประมาณ 15,500 เขต              

ในจํานวนน้ีมีโรงเรียนจํานวนไมมากนักที่ไดนําการบริหารแบบกระจายอํานาจไปใชอยางเปน                    

ทางการเต็มรูปแบบ201 มีเขตพ้ืนที่ที่นําการบริหารรูปแบบนี้ไปใช จํานวน 1 ใน 4 ของเขตพ้ืนที่

                                                           
201 Neal, R. G.,  School-based management: A detailed guide for successful 

implementation  (Bloomington, IN: National Education Service, 1991), 1. 
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ทั้งหมด202 แตอยางไรก็ตามการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐานไดรับความสนใจจากเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามากขึ้นโดยลําดับปจจุบันมีในเกือบครบทุกมลรัฐแลว  แตยังไมครอบคลุมทุกเขตพ้ืนที่203              

จากประสบการณของสหรัฐอเมริกา พบวาการรวมอํานาจทําใหระบบการศึกษาเคล่ือนตัวอยาง
เชื่องชา เปนระบบท่ีมีขนาดใหญโตเฉื่อยชา ไมมีประสิทธิภาพ อีก ท้ังไดรับการตําหนิจากฝายอ่ืนๆ             

ที่อยูนอกวงการศึกษา เพราะมีการตัดสินใจที่เชื่องชาแมในเรื่องเล็กนอยจุดออนอีกประการหนึ่งของ
การรวมอํานาจ คือไมสามารถโนมนาวใหบุคลากรในโรงเรียนมีทัศนคติและพฤติกรรมท่ีจะปรับปรุง
การศึกษาแรงผลักดันและอํานาจ จากภายนอกที่กดดันใหมีการปรับปรุงโรงเรียนไมทําใหโรงเรียน          

มีความผูกพันที่จะปรับปรุงโรงเรียนอยางยั่งยืนสภาพการณเชนนี้นักวิชาการในขณะน้ันเชื่อวา  

สามารถแกไขดวย การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานการบริหาร (SBM) ของสหรัฐอเมริกามีหลาย
รูปแบบ แตละโรงเรียนมี “คณะกรรมการบริหารโรงเรียน” (school council หรือ school board) 

ประกอบดวย ผูแทนครู ผูบริหาร พอแม ผูปกครองนักเรียน และชุมชนคณะกรรมการมีอํานาจ           

ในการบริหารและจัดการศึกษาแตกตางกันไป แลวแตบริบทของโรงเรียน ประเทศสหรัฐอเมริกา           
แบง การปกครองเปน 3 ระดับ ไดแก ระดับชาติ ระดับรัฐและระดับทองถิ่นการจัดการศึกษาและ             

การบริการทางการศึกษาเปนความรับผิดชอบของรัฐและทองถิ่นโรงเรียนในระดับทองถิ่นจะบริหาร
จัดการตนเอง เปนรูปคณะกรรมการมีสิทธิ์ระดมทุน  มีอํานาจเต็มในการบริหารหลักสูตรและ             

การแตงตั้งครู อาจารย อยางไรก็ดีแมวาจะมีความเคลื่อนไหวการปฏิรูปการศึกษาหลายวิธีในประเทศ
สหรัฐอเมริกา แตในระยะเวลา ที่ผานมาไมนานประเทศสหรัฐอเมริกามีการปฏิรูปโรงเรียนอีกประเภท
หนึ่งเกิดขึ้นเปนโรงเรียนตามขอตกลง (charter schools) ระหวางกลุมครูผูสอนกับผูปกครองและ
โรงเรียนเพ่ือจัดโปรแกรมการเรียนการสอนที่ตอบสนองตอความตองการของนักเรียนโรงเรียนประเภท 

Charter schools จะตองดําเนินการใน 3 เรื่อง ดังตอไปนี้คือ 1. โรงเรียนกําหนดขอตกลง (charter) 

กับครูและผูปกครองซึ่งถือเปนรากฐานสําคัญของกระบวนการพัฒนาที่เริ่มจากความคิดและ
ประสบการณของครูและผูปกครอง 2. โรงเรียนกําหนดเปาหมาย (goals) ของการดําเนินงานที่ชัดเจน
และใหมีการตรวจสอบและการควบคุมท่ีเชื่อมโยงกัน 3. โรงเรียนกําหนดกระบวนการพัฒนาอยาง
ตอเนื่องไว ในขอตกลง (charter) เพ่ือเรงรัดใหเกิดนวัตกรรมและการทดสอบของการใชนวัตกรรม
พัฒนาใหเกิดรูปแบบการเรียนการสอนที่เปนเลิศจะเห็นไดวาประเทศสหรัฐอเมริกาจัดการศึกษาท่ีเนน
การกระจายอํานาจชัดเจน เนนการพัฒนาองคการเขตพ้ืนท่ีใหมีคุณภาพ คณะกรรมการชุมชนมี

                                                           
202 Brooks, R,  Contemporary debates in education: An historical 

perspective (London: Longman, 1991), 117. 
203 อุทัย  บุญประเสริฐ,  การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน, 57. 
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บทบาทชัดเจนในการนํา SBM มาใชในการจัดการศึกษาเพ่ือเนนการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียน 

         ประเทศออสเตรเลีย การกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยังโรงเรียนเพ่ือเพ่ิมอํานาจและ   

อิสระในการบริหารใหโรงเรียนเปนประเด็นสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาออสเตรเลียวิคตอเรีย            

เปนรัฐที่มีการกระจายอํานาจไปสูสถานศึกษามากที่สุด รัฐวิคตอเรียเริ่มใหอิสระแกโรงเรียนและ          

มีคณะกรรมการสถานศึกษาตั้งแตป พ.ศ. 2527 การพัฒนารูปแบบการบริหารฐานโรงเรียนของรัฐ
วิคตอเรียใชคําวา “โรงเรียนบริหารตนเอง” (self-managing school) โดยมีคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน (school council) ซึ่งประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ครู และชุมชนการปฏิรูปการศึกษา 

ของรัฐวิคตอเรียมีความกาวหนาครั้งใหญในป พ.ศ. 2539 เมื่อมีนโยบาย“โรงเรียนแหงอนาคต” 

(school of the future) ซึ่งใหอิสระแกโรงเรียนมากข้ึนโดยยึดมาตรฐานและนโยบายของรัฐให
โรงเรียนมีความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได (accountability) และจุดประสงคของการบริหารรูปแบบน้ี
คือเพ่ือพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนโรงเรียนทุกแหงมีการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน 

School Charter ระยะ 3 ปจัดทํารายงานการประเมินคุณภาพภายในทุกป และเม่ือใกลสิ้นปที่ 3          

จะรับการตรวจจากคณะผูประเมินภายนอกการกระจายอํานาจสูสถานศึกษาของรัฐวิคตอเรีย                   

มีความโดดเดนเปนที่สนใจของหลายประเทศ จนกลาวไดวาเปน  “รูปแบบที่ดีที่สุดในโลก” (world 

best practice) เพราะเปนการปฏิรูปการศึกษาท่ีมีการวางแผนอยางรอบคอบมีการสนับสนุนทาง
การเมืองท่ีเขมแข็งและการทุมงบประมาณใหกับการพัฒนาผูบริหารและครู  นอกจากนี้ออสเตรเลีย
เปนประเทศที่เปนผูนําของโลก (world leader) ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของประเทศออสเตรเลียเนนหลัก “การกระจายอํานาจ” (decentralizing) 

และ“การใชอํานาจตัดสินใจ (decision making)” เกี่ยวกับการจัดหลักสูตร การใชทรัพยากร           
การกําหนดนโยบาย การจัดลําดับความสําคัญของการพัฒนารวมทั้งการกําหนดกรอบงานสําหรับ           

การตรวจสอบ กําหนดระยะเวลาของแผนพัฒนาการจัดระบบการดําเนินงานของโรงเรียนที่มุงเนน 

การพัฒนาและปรับปรุงงานตามแผนงานที่กําหนด การกําหนดกระบวนการประเมินผลการทํางาน
ตามตัวชี้วัดคุณภาพการกําหนดการรายงานผล การดําเนินงานเพ่ือแสดงผลการดําเนินงานที่สามารถ
ตรวจสอบไดการกําหนดแผนพัฒนาโรงเรียนในภาพรวมทั้งแผนระยะส้ันและระยะยาวอยางเปน 

ระบบ School Development Plan หรือ School Action Plan และการกําหนดคุณภาพของ
ผลผลิต (quality and outcomes) อยางชัดเจน 

 ประเทศอังกฤษ  การศึกษาของประเทศอังกฤษเคยไดชื่อวาเปนระบบการศึกษาที่ดี                 
ที่สุดในโลกเปนตนแบบท่ีแพรหลายไปเกือบทุกทวีปนานาประเทศ  แตตอมาความเปนผูนําทาง
การศึกษาของอังกฤษไดตกต่ําลงพรอมกับความถดถอยทางเศรษฐกิจและความเปลี่ยนแปลงของยุค
สมัยอังกฤษไดพยายามดําเนินการปฏิรูประบบการศึกษาเพ่ือใหการศึกษาของประเทศกลับมามี
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มาตรฐานระดับโลกอีกคร้ังหน่ึงซึ่งมีจุดเดน 2 ประการดังนี้ 1. จุดเดนของการปฏิรูปการศึกษาของ
อังกฤษ คือ การกระจายอํานาจสูสถานศึกษา แตเดิมมากระทรวงเปนผูกําหนดนโยบายและให
สํานักงานบริหารการศึกษาสวนทองถิ่น (local education authority) เปนผูจัดการศึกษา แต                 
การปฏิรูปคร้ังนี้ไดเนนการกระจายอํานาจไปยังโรงเรียนใหแตละโรงเรียนมี “คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน” (school governors) เปนองคคณะบุคคล ที่มีอํานาจในการบริหารและจัดการศึกษา
กระทรวงจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดการเรียนการสอนไปยังโรงเรียนโดยตรงถึงรอยละ 95 และลด
คาใชจายสําหรับ งานสนับสนุนในสวนทองถิ่นท่ีไมจําเปนใหนอยลง การกระจายอํานาจดังกลาว ทําให
โรงเรียนมีอิสระในการดําเนินงานมากข้ึน มีโรงเรียนท่ีบริหารอยางอิสระคลายโรงเรียนในกํากับของรัฐ 
(grant-maintained schools)  2. จุดเดนของการบริหารการศึกษา คือการมีสวนรวมจากทุกสวนของ
สังคมในการจัดการศึกษา และการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาโดยมีผูแทนจากกลุมตางๆ             

ในสังคมรวมเปนกรรมการในการบริหารการศึกษาทุกระดับการบริหารการศึกษา จะมีลักษณะเปน  

การกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังทองถิ่นและสถานศึกษามีการแบงความรับผิดชอบระหวาง
รัฐบาลกลาง องคกรทองถ่ิน สถานศึกษาชุมชนและครูทั้งในดานการบริหารท่ัวไป  การบริหาร
งบประมาณ และการบริหารงานวิชาการ  สําหรับในการบริหารระดับโรงเรียน School-Based 

Management ชุมชน มีสวนรวมในการบริหารการศึกษาโดยการเปนตัวแทนในคณะกรรมการ 
บริหารโรงเรียน ซึ่งในอังกฤษและเวลส เรียกวา school board คณะกรรมการของโรงเรียนมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการตัดสินใจ  และดูแลในเร่ืองแนวทางการดําเนินงานของโรงเรียนการปฏิบัติตาม
หลักสูตรแหงชาติ งบประมาณ ของโรงเรียน จํานวนบุคลากรการคัดเลือกครู และครูใหญ การจัดทํา
รายงานประจําป และการสงเสริมความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน204  

          เขตปกครองพิเศษฮองกงซึ่งเปนอีกตัวอยางหน่ึงของความสําเร็จในการปฏิรูปการศึกษา  
โดยใชรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในสองทศวรรษท่ีผานมาฮองกงไดดําเนินการปฏิรูป
การศึกษาในดานตางๆ ในป พ.ศ. 2534 กระทรวงการศึกษาของฮองกงในสมัยนั้นมีโครงการ               
เสนอแนวคิดเรื่อง School-Based Management สําหรับปรับปรุงคุณภาพโรงเรียนประถมและ
มัธยมกําหนดแผนใหโรงเรียน ทุกแหงเปนโรงเรียน (SBM) ภายใน10 ป นับแตเริ่มโครงการ ใน
ระยะแรกคือป พ.ศ. 2534 กระทรวงการศึกษาฮองกงไดประกาศใหโรงเรียนทั่วไปเขารวมโครงการนํา
รอง (SMI) โดยความสมัครใจกอน ปรากฏวามีโรงเรียนเขารวมโครงการเพียง 21 โรงและผลการ
สํารวจพบวา ผูบริหารโรงเรียน ครูอาจารยและคณะกรรมการโรงเรียนที่เขารวมโครงการ สวนหนึ่งยัง
ไมเขาใจชัดเจนเกี่ยวกับความหมายของ (SBM) และวิธีการพัฒนาโรงเรียน จึงเลือก 

                                                           
204 สุรางค  โพธิ์พฤกษาวงศ,  โครงสรางการบริหารการศึกษาของสหราชอาณาจักร: 

รายงานการศึกษาวิจัย (กรุงเทพมหานคร: ที. พี. พริ้นท), 2542. 
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โรงเรียน 12 โรงมาเปนกรณีศึกษาผลการวิจัยครั้งนั้น ทําใหทราบจุดออนและขอดีของโครงการ               
จนสามารถแกปญหาได บางโรงเรียนกลายเปนโรงเรียนตัวอยาง และผูบริหารมีความเชี่ยวชาญมากขึ้น
และในระยะท่ี 2 มีโรงเรียนเขารวมโครงการเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 30 ของโรงเรียนท้ังหมด ในป พ.ศ. 

2543 กระทรวงการศึกษาฮองกงไดประกาศใหโรงเรียน ทุกแหงเปนโรงเรียนท่ีบริหารแบบ School-

Based Management-SBM ในความหมายของฮองกง หมายถึง การถายโอนความรับผิดชอบไปยัง
โรงเรียนใหอิสระและความคลองตัวในการบริหารและการจัดการทรัพยากรเพ่ือพัฒนาโรงเรียนใหมี
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ รวมทั้งเพ่ิมความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได หลักการของ  SBM มี 2 ขอ 

คือ ประการแรก ทําใหโรงเรียนมีความคลองตัวและความเปนอิสระในการบริหารตนเองและ             

การจัดการทรัพยากรที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน ประการที่สอง เพ่ิมความโปรงใส  และ
ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดในการใชงบประมาณของรัฐและการบริหารโรงเรียนโดยจัดใหมีกลไก  

การตัดสินใจแบบมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของหลัก ตั้งแตป พ.ศ. 2542 กระทรวงการศึกษาฮองกง
ไดเตรียมความพรอมใหโรงเรียนสามารถบริหารแบบ SBM ได ตอมาในปพ.ศ. 2545 ฮองกงไดจัดทํา
กฎหมายการศึกษาฉบับใหมเพ่ือใหอํานาจ ความเปนอิสระแกสถานศึกษา รวมทั้งความรับผิดชอบและ
ความโปรงใสในการบริหารงานโดยใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา ( Incorporated Management 

Committees-IMC) เพ่ือสนับสนุนใหโรงเรียนมีการบริหารแบบ SBM ที่เปนระบบย่ิงขึ้น เปาหมาย
สูงสุดของการบริหารฐานโรงเรียน SBM ของฮองกงก็คือ เพ่ือปรับปรุงมาตรฐานการเรียนการสอน       

โดยผานกระบวนการบริหารที่มีสวนรวมของผูเกี่ยวของ ทําใหระบบการศึกษาของฮองกงกาวทันกับ         

การพัฒนาของโลกชวยการพัฒนาผู เรียนเปนรายบุคคลสรางกําลังคนท่ีมีคุณภาพใหฮอง กงมี
ความสามารถในการแขงขันระดับนานาชาติมากขึ้น ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนแบบ (SBM) 

ของฮองกงเกิดจากกรณียุทธศาสตรการดําเนินงานที่สําคัญ ไดแก การกําหนดเปาหมายและการพัฒนา
ตัวบงชี้คุณภาพ การจัดใหมีกลไกการประกันคุณภาพ การใชระบบการจัดการดานการเงินและ
งบประมาณท่ีมีความยืดหยุนสูง การใหรางวัลท่ีเหมาะสมเพ่ือสงเสริมโรงเรียนคุณภาพ การยกระดับ
มาตรฐานทางวิชาชีพของผูบริหารโรงเรียน และครูอาจารย การดําเนินงานปฏิรูปดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ
ไปดวยกันอยางเปนระบบ 

สําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของประเทศไทย สํานักนายกรัฐมนตรี สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดขอใหอุทัย บุญประเสริฐ ทําการวิจัยเรื่องการศึกษาแนวทาง           
การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และ           

สนานจิตร สุคนธทรัพย และคณะ ทําการวิจัยเรื่องแนวทางการจัดโรงเรียนในกํากับของรัฐซึ่งได            
ชวยใหผูบริหารสถานศึกษาจํานวนมาก มีความรูเรื่องนี้กระจางขึ้นในประเทศไทยพยายามกระจาย
อํานาจจริงจังโดยกระทรวงศึกษากระจายอํานาจสูเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งเปนการเปล่ียนแปลงภายใต
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ความไมพรอมในทุกดาน วิธีการบริหารจึงเปนไปตามความเคยชิน สุดทายอํานาจการบริหารก็เปนไป
ในทํานองเดิมเพียงแตเปล่ียนจากสวนกลางที่เปนกระทรวงมาเปนเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนผูควบคุม   

การดําเนินงานของโรงเรียน205 

 จากการศึกษาเร่ืองการกระจายอํานาจทางการศึกษาทั้งในและตางประเทศขางตน แมจะ
พบวา การบริหารโดยใชสถานศึกษาเปนฐาน จะมีความแตกตางกันไปตามบริบท แตอยางไรก็ตาม 

พบวา การกระจายอํานาจทางการศึกษามีหลักการสําคัญ 6 ประการ ดังนี้ 1. หลักการนิติบัญญัติ 
หมายถึง การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาตองมีกฎหมายรองรับ  เพ่ือเปน
หลักประกันในการมีสวนเก่ียวของนําไปปฏิบัติใหบรรลุผล เปนการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา 
(decentralization) จากกระทรวงและสวนกลางไปยังสถานศึกษาใหมากที่สุด โดยมีความเชื่อวา 
สถานศึกษาเปนหนวยปฏิบัติการท่ีสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาจึงควรมีอํานาจ                     

ในการตัดสินใจดําเนินการ 2. หลักการมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนหรือผูมี               
สวนไดสวนเสีย (participation or collaboration or involvement) รวมจัดการศึกษาไดมีสวนรวม
ในการบริหาร การตัดสินใจและการมีสวนรวมจัดการศึกษาในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษา          
ขั้นพ้ืนฐานและภาคีเครือขายที่เกี่ยวของ 3. หลักความเปนกลางทางการเมือง มีความเปนอิสระ       
ปลอดการแทรกแซงทางการเมืองเปนการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหแกประชาชน (return power to 

people) เนื่องจากการจัดการศึกษาโดยสวนกลางเริ่มมีขอจํากัด เมื่อประชากรเพ่ิมมากขึ้นความเจริญ
ตางๆ รุดหนาไปอยางรวดเร็ว เกิดความลาชาและไมตอบสนองความตองการของชุมชนอยางแทจริง 
จึงตองมีการคืนอํานาจใหทองถ่ินและประชาชนไดจัดการศึกษาเองอีกครั้ง  4. หลักความเปนมืออาชีพ 

โดยใชการบริหารตนเอง (self-managing) บุคคลที่เขามามีบทบาททางการศึกษาตองมาจากบุคคล         

ที่มีประสบการณและมีทักษะทางอาชีพ เปนสมาชิกขององคกรวิชาชีพ ทางการศึกษาและไดรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนๆ ในระบบการศึกษาทั่วไปจะกําหนด           

ใหโรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติการตามนโยบายของสวนกลาง โรงเรียนไมมีอํานาจอยางแทจริง                   
5. หลักความเปนอิสระในการบริหารจัดการ (autonomy) เปนการมอบอํานาจการตัดสินใจใหกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพสูงสุด            

6. หลักการตรวจสอบและถวงดุล (check and balance) สวนกลางมีหนาที่กําหนดนโยบายและ
ควบคุมมาตรฐาน มีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบการศึกษาเพ่ือใหมีคุณภาพและมาตรฐานเปนไป
ตามนโยบายของชาติ ซึ่งก็คือ การประกันคุณภาพการศึกษา โดยจัดใหมีระบบการประกันคุณภาพ

                                                           
205 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  รายงานผลการดําเนินงานโครงการนํารอง

ระดับชาติ เรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน: วิถีและวิธีไทย (กรุงเทพมหานคร:  พริกหวาน
กราฟฟค, 2546), 58. 
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การศึกษา และจัดใหมีองคกรภายนอกเขามาประเมินคุณภาพ เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในการจัด
การศึกษาและจัดทํารายงานประจําป ไปยังผูปกครอง ชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ206  

 กลาวโดยสรุปไดวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งมีแนวคิดหลักเร่ืองการกระจาย
อํานาจการจัดการศึกษา เปนแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับรัฐธรรมนูญที่
ตองการใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยังหนวยปฏิบัติและเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนรวมทุกดาน โดยมีหลักการและกระบวนการจัดการศึกษาที่เนนใหมีการกระจายอํานาจและ              

การจัดการศึกษาไปสูเขตพ้ืนที่การศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น ทั้งในดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารงานทั่วไป และกระทรวงศึกษาธิการ  มีหนาท่ี
กํากับดูแลเฉพาะดานการกําหนดนโยบาย แผนและมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนทรัพยากรและ
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการศึกษา ถาเปนสถานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะมีการกระจาย
อํานาจแบบมอบอํานาจ การตัดสินใจ และความรับผิดชอบไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
สถานศึกษาโดยตรง  

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

ผูวิจัยสามารถรวบรวมได ดังนี้ 
 ดิเรก  สายศิริวิทย ศึกษาเก่ียวกับบทบาทของผูบริหารในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 พบวา ระดับบทบาทของผูบริหาร 
ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6              

ทั้ง 5 หลักการ คือ หลักการกระจายอํานาจ หลักการมีสวนรวม หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาให
ประชาชน  หลักการบริหารตนเองและหลักการตรวจสอบและถวงดุล สวนใหญมีบทบาทอยูในระดับ
มากเม่ือเปรียบเทียบบทบาทจําแนกตามขนาดโรงเรียน พบวา โรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขนาดกลาง 
โรงเรียนขนาดใหญพิเศษ บทบาทอยูในระดับมาก สวนโรงเรียนขนาดใหญอยูในระดับมากที่สุด207 

วรุณยุพา วิโนทพรรษ ศึกษาการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดสุราษฎรธานี พบวา การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
ผูบริหารสถานศึกษาตามการรับรูของครูและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยูในระดับ               

ปานกลาง ผลการเปรียบเทียบการรับรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานระหวางครู
กับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมแตกตางกัน และขอเสนอแนะในการบริหารจัดการโดยใช

                                                           
206 สํานักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน,  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                 

ขั้นพ้ืนฐาน,  คูมือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบนิติบุคคล, 3-4. 
207 ดิเรก  สายศิริวิทย,  “บทบาทของผูบริหารในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

โรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6”, บทคัดยอ. 
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โรงเรียนเปนฐาน คือควรประชาสัมพันธและใหความรูเกี่ยวกับทิศทางและการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาแกผูเกี่ยวของโดยผานสื่อตางๆ ควรใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
อยางชัดเจนและเปนรูปธรรม ควรจัดสรรงบประมาณสําหรับการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ     

ความตองการความจําเปนของโรงเรียนและควรใหความรูเกี่ยวกับบทบาท หนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สวนการสัมภาษณ พบวา ครูเปนผูที่มีบทบาทตามหลักการมีสวนรวมและ
หลักการกระจายอํานาจมากที่สุด เนื่องจากเปนบุคลากรภายในของสถานศึกษา การกระจายอํานาจ
ใหกับผูที่มีสวนเกี่ยวของ  ตองกําหนดเปนกฎระเบียบที่ชัดเจนและทําความเขาใจใหตรงกันทั้งหนวย
บังคับบัญชาและผูปฏิบัติ ปญหาและอุปสรรค ไดแก ผูที่มีสวนเก่ียวของขาดความรูความเขาใจ
เกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของตนเองในการจัดการศึกษา208 

 อุทัย  บุญประเสริฐ ไดทําการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
ในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบปจจัยที่เอ้ือและปจจัยอุปสรรคตอการดําเนิน           

การนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใช ดังนี้ ปจจัยที่เอ้ือไดแก กระจายอํานาจหนาที่            
การบริหารจากหนวยงานการบริหารสวนกลางไปยังคณะกรรมการโรงเรียนอยางแทจริง ไดรับ           

การยอมรับจากผูเกี่ยวของทุกฝาย มีการประชาสัมพันธที่ดี มีระบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 

บุคลากรตองรับการอบรมความรูเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ทําการฝกอบรม
คณะกรรมการโรงเรียนเกี่ยวกับการบริหารการจัดการศึกษา ไดผูบริหารโรงเรียนที่มีความรู 
ความสามารถ และมีภาวะผูนําที่เหมาะสม พัฒนาความรู ทักษะและภาวะผูนําใหผูบริหารเพ่ือ           

เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (change agent) ที่ดี ผูบริหาร คณะกรรมการโรงเรียน บุคลากรในโรงเรียน
รูบทบาทหนาที่ของตนเองและของผูเกี่ยวของอยางชัดเจน มีการใหรางวัลสําหรับโรงเรียนที่ประสบ
ความสําเร็จในการบริหารและจัดการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ปจจัยที่เปนอุปสรรค ไดแก              
การเปลี่ยนรูปแบบแตไมเปลี่ยนวิธีการบริหารงานและการทํางาน อํานาจการตัดสินใจผูกขาดอยูที่
คณะกรรมการโรงเรียนไมกระจายไปท่ัวโรงเรียน ผูบริหารยังใชความคิดเห็นสวนตัวในการตัดสินใจ  

ความขัดแยงระหวางผูบริหาร ครู และคณะกรรมการโรงเรียน209 

กูด, อิลีน (Goode, Eileen) ทําการวิจัยเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในโรงเรียน
รัฐบาล: ความทาทายตอวิกฤติการเปล่ียนแปลง (Site-Based Management in Public Education: 

A Challenge for Critical Pragmatism) ผลการวิจัยพบวา การท่ีผูบริหารโรงเรียนทําการบริหาร

                                                           
208 วรุณยุพา  วิโนทพรรษ,  “ศึกษาการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี”, บทคัดยอ. 

 209 อุทัย  บุญประเสริฐ,  การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน, 135.  
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แบบมีสวนรวมมีสวนสําคัญตอความสําเร็จในการบริหารแบบ SBM ปจจัยสําคัญตอความสําเร็จ ไดแก 
การปรับโครงสรางการบริหารโรงเรียนการกระจายอํานาจสูโรงเรียน ทั้งดานงบประมาณบุคลากรและ
วิชาการ การไดรับความรวมมือและมีสวนรวมในการตัดสินใจจากผูเกี่ยวของปจจัยอ่ืนๆ  ไดแก 
ความสัมพันธของบุคลากร การกําหนดกฎระเบียบแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน210 

เคลบาร, แคธริน รีด (Claybar, Kathryn Reed) ไดวิจัยเร่ืองการบริหารโดยใชโรงเรียน   

เปนฐาน: การศึกษาการเปล่ียนแปลงองคการในการตัดสินใจและปจจัยที่สงผลตอกระบวนการบริหาร
โรงเรียน (School - Based Management: A Study of Organizational Change in Decision-

making and Factors Influencing the Institutionalization of the Process) ผลการวิจัยพบวา 
การเปล่ียนแปลงในองคการเปนแบบพัฒนาการมีการเพ่ิมขึ้นทีละนอย  ปจจัยสําคัญในการบริหาร
ไดแก การส่ือสาร ภาวะผูนํา การแนะนํา การสนับสนุน การรวมมือของผูเกี่ยวของ ความไววางใจ      

ความกลาเสี่ยง211 

พอลลอซซี่ (Pallozzi) ทําวิจัยเรื่องรูปแบบของชุมชนตอการเขาไปเก่ียวของกับการตัดสินใจ
ของโรงเรียนทองถิ่นในมลรัฐนิวเจอรซี ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา รูปแบบที่ใชใน           

การจัดการศึกษาควรขยายออกไปเปนรูปแบบของชุมชนเมืองดวยการจัดการศึกษาในโรงเรียนทองถิ่น 

ควรรวมมือกันทั้งสองฝาย โรงเรียนไมควรยึดติดอยูกับนโยบายมากนัก  สวนฝายชุมชนควร เสนอ
นโยบายที่ตรงกับความสามารถของตนและสิ่งที่โรงเรียนควรคํานึงถึง คือความรับผิดชอบกิจกรรมของ
โรงเรียนที่จัดขึ้นและอยูในวิสัยที่เปนไปได การปฏิบัติจะตองเปนไปอยางตอเนื่อง212 

  แอดเดอร อารโนล เอ็น (Adler, Arnold N.) ทําการวิจัยเร่ืองการศึกษาการรับรูของครู
เกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีมีผลกระทบตอการใหอํานาจครู (A study of Teachers’ 

Perceptions of School-Based Management’s Impact on Teacher Empowerment)

ผลการวิจัยพบวา การใหอํานาจในโรงเรียนคือการใหครูมีสวนรวมในการบริหารการสนับสนุนและ          

การทํางานเปนทีม ปจจัยกระตุนใหครูมีสวนรวมใน SBM คือ การรวมมือทํางานความกาวหนาทาง

                                                           
210 Goode  Eileen, “Site-Based Management in Public Education: A Challenge 

for Critical Pragmatism” (Dissertation Abstracts International, 55-06A, 1994), 816. 
211 Claybar,  Kathryn Reed, “School-Based Management:  A Study of 

Organizational Change in Decision-Making and Factors Influencing the 

Institutionalization of the Process” (Dissertation Abstracts International, 55-06A,1994), 

1431.        
212 Pallozzi, D. P, A model for community participation in local school 

district decision making (Dissertation Abstract  International, 1981, 42(4)), 1481-A. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



110 
 

  

อาชีพของครู การพัฒนาของโรงเรียนและการสื่อสารของโรงเรียน สิ่งที่ทาทายใหครูมีสวนรวมใน SBM 

คือครูไดรวมสรางฉันทามติในเรื่องสําคัญของโรงเรียน การตัดสินใจในระดับโรงเรียนมี 5 ดานคือ         

การวางแผนการดําเนิน งานการพัฒนาครู การบริหารบุคคลและการบริหารงบประมาณ สิ่งที่มี
อิทธิพลตอการทํางานของทีมงาน SBM คือการสื่อสารการสนับสนุนและการอํานวยความสะดวก          

โดยผูบริหารโรงเรียน ปจจัยสําคัญตอการตัดสินใจในโรงเรียนคือการมีสวนรวมของบุคลากร และครู           
มีความรูสึกวาไดรับอํานาจเน่ืองจากไดมีสวนรวมใน SBM และไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
โรงเรียน213 

เมรคิริ, โทมัส ฟรานิกส (Maquire, Thomas Francis) ทําการวิจัยเรื่องการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน: เงื่อนไขสําหรับการปฏิบัติ (School-Based Management: Conditions for 

Implementation) ผลการวิจัยพบวาปจจัยสําคัญ 6 ประการในการนํานโยบาย School- Based 

Management/Shared Decision Making หรือ SBM/SDM ไปปฏิบัติ ไดแก งบประมาณ             

ความไววางใจ การฝกอบรม การตรวจสอบ ไดความรวมมือในการตัดสินใจและความรวมมือจาก 

สหภาพครู นอกจากน้ีผลการวิจัยยังพบอีกวา ทั้งครูและผูบริหารโรงเรียนตางมีความตองการมี          
สวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณบุคลากรและหลักสูตร214 

 ฮู เวนบิน (Hu Wenbin) ไดศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาโรงเรียน: กลไกสําหรับ            

การสงเสริมความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน (School Development Planning (SDP) :           

A Mechanism for Promoting Development of School and Community) การดําเนิน         

การวิจัยเปนการสรางกลไกลการพัฒนาในจังหวัดกานชู (Gansu) ของประเทศจีน เพ่ือลดอุปสรรค
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนและเพ่ิมความเขมแข็งในความเปนอิสระของโรงเรียนผลการวิจัย พบวา  
การสรางความรวมมือเกี่ยวกบัการดําเนินการการวางแผนพัฒนาโรงเรียนสงผลใหประชาชนในทองถิ่น                

มีแนวคิดในการรวมมือพัฒนาโรงเรียนเปนครั้งแรกในรอบ 10 ป ซ่ึงสามารถระดมทรัพยากรในทองถิ่น
เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน ความสัมพันธอยางใกลชิดระหวางโรงเรียนกับชุมชนมีความสําคัญ
สําหรับการเพ่ิมอัตราความรวมมือของผูปกครองในการจัดการศึกษามากย่ิงขึ้น ความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกบัหนวยงานทางการศึกษาในทองถิ่นมีการเปล่ียนแปลงใหโรงเรียนมีอิสระมากขึ้นและชุมชน
เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเกีย่วกบัการดําเนินการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด แมจะ

                                                           
213 Arnold, N. Adler “A Study of Teachers’ Perceptions of School-Based 

Management‘s Impact on Teacher Empowerment” (Dissertation Abstracts  

International. 60-11A, 1999), 168. 
214 Thomas, Francis Maquir, “School-Based Management: Conditions for 

Implementation” (Dissertation Abstracts International. 55-03 A 1994), 434. 
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ไดรับการจัดสรรทรัพยากรจากรัฐอยางจํากัดกต็าม โดยมีการระดมงบประมาณจากชุมชนมาสนับสนุน
สงเสริมการจัดการศึกษาทําใหผูปกครองลดภาระคาใชจายหลายๆ ประการ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนเนื่องจากโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาใหโดยผูปกครองไมตองเสียคาใชจายในหลาย
กิจกรรม ดังน้ัน การเปล่ียนแปลงการบริหารจัดการโดยรัฐ เพ่ือใหชุมชนมีสวนในการดําเนินการ            
เปนแนวทางสําหรับการพัฒนาโรงเรียนและการพัฒนาของชุมชน รวมท้ังควรสนับสนุนใหองคการ
ทางการศึกษาของทองถ่ิน (local education authorities) เปลี่ยนแปลงแนวคิดจากการส่ังการ           
เปนการสนับสนุนและบริหารโรงเรียน215   

 จากการศึกษาแนวคิด หลักการและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ดังกลาวแลวขางตน ผูวิจัยสรุปสาระสําคัญเกี่ยวกับหลักการกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษาหลักการบริหารแบบมีสวนรวม คณะกรรมการโรงเรียน คุณลักษณะโรงเรียนที่บริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานซึ่งจุดมุงหมายสําคัญของโรงเรียน คือการบริหารจัดการเรียนการสอนและฝกอบรม         

เพ่ือใหนักเรียนเปนมนุษยที่สมบูรณ เปาหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานตองยึดผูเรียน              

เปนสําคัญ โรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการโรงเรียนดวยตนเอง การตัดสินใจส่ังการในการบริหาร 
งานวิชาการงานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไปที่เปนสวนของโรงเรียน จึงควร
เบ็ดเสร็จอยูที่โรงเรียนมากที่สุด โรงเรียนควรมีบทบาทหลักเปนหนวยบริการทางการศึกษาท่ีใกลชิด
และสอดคลองความตองการของทองถิ่นและควรเปนหนวยนําทางสังคมของชุมชนทองถิ่นนั้นใน             

การบริหารจัดการ โดยคํานึงถึงกรอบนโยบายระดับชาติเปนแนวทาง โรงเรียนตองไดรับการกระจาย
อํานาจในการบริหารโรงเรียนอยางแทจริงและมีการกระจายอํานาจใหทั่วถึงในโรงเรียน  โดยยึดหลัก 

การบริหารแบบมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนทุกแหงตองมี
ระบบการประกันคุณภาพ การบริหารและการจัดการเรียนการสอนเปนไปตามเกณฑมาตรฐานและ  

ตัวบงชี้คุณภาพที่สามารถตรวจสอบและเปดเผยตอสาธารณชนไดโรงเรียนตองมีวัฒนธรรมองคกรที่
เนนการบริหารแบบมีสวนรวม เนนการทํางานเปนทีม นําธรรมาภิบาล (good governance) มาใช 
ซึ่งประกอบดวยหลักนิติธรรม หลักคุณธรรมหลัก ความโปรงใส หลักความคุมคา หลักการมีสวนรวม 

โรงเรียนตองรับผิดชอบการบริหารการเงินและงบประมาณเอง จึงตองมีความรับผิดชอบดําเนินการ
อยางโปรงใสคุมคาสามารถตรวจสอบมีระบบ  การควบคุมภายในโรงเรียนตองเปนองคกรเอ้ือ               

การเรียนรู (learning organization) ที่พรอมสําหรับการเปล่ียนแปลงไปในทางที่ดีอยางเปนระบบ             

มีการพัฒนาอยางตอเน่ือง ตองดําเนินการปฏิรูปการศึกษาทุกดานตามพระราชบัญญัติการศึกษา

                                                           
215 Hu Wenbin,  School Development Planning (SDP): A Mechanism for 

Promoting Development of School and Community (2003), 34-35. 
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แหงชาติ พ.ศ. 2542 ไปพรอมๆ กันในลักษณะองครวมหรือการปฏิรูปทั้งโรงเรียน  (whole 

school reform) ไมทําแบบแยกสวน 

1.4  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
แนวคิดพื้นฐานของการจัดการการเปล่ียนแปลง 
แนวคิดสําคัญของการจัดการเปล่ียนแปลงคือ นักบริหารตองตัดสินใจระหวางการปรับตัว                

ใหเขากับสิ่งแวดลอมหรือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  ไดแก การปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอม              

เปนเพียงการปรับเปลี่ยนบางสวนขององคกรเพ่ือใหสามารถอยูรอดในสภาพแวดลอมที่เปลี่ยนแปลงได 
และการเปล่ียนแปลงพฤติกรรม (behavior modification) เปนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ          
คนในองคกร ใหมีความสอดคลองและดําเนินไปในแนวทางเดียวกันและเหมาะสม เพราะถาหาก
พฤติกรรมของคนในองคกรไมสอดคลองกัน และขัดแยงกับเปาหมายในการดําเนินงานขององคกร             

จะทําใหเกิดอุปสรรคตอการบริหารงานขององคกรได 
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคกร 

  ความหมายของการบริหารเปลี่ยนแปลง 
การบริหารการเปลี่ยนแปลง (change management) มีผูใหคํานิยามไว ดังนี้ 

  การบริหารการเปล่ียนแปลง เปนการใชเทคนิควิธีที่ เปนระบบเพ่ือประกันวา                
การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นเปนไปตามทิศทางท่ีไดวางแผนไว กอใหเกิดความคุมคาและประสิทธิภาพ 

ภายในระยะ เวลาที่กําหนดพรอมทั้งบรรลุเปาหมายท่ีตองการ นอกจากนี้ หลักการของการบริหาร  

การเปลี่ยนแปลงเปนผลลัพธจากการบริหารการเปลี่ยนแปลง คือ การเปลี่ยนแปลงการปฏิบัติ งาน 

(changing of the business) จากการใชองคความรูของการบริการการเปล่ียนแปลง เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพของหนวยงานในการประยุกตและรับเอาเทคนิควิธีตางๆ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงาน216             

การบริหารการเปลี่ยนแปลง  เปนกระบวนการปรับปรุงหรือทบทวนการออกแบบการปฏิบัติ              
การเทคนิค หรือระบบรวมทั้งสวนที่เปนโครงสรางและไมใชโครงสราง เชน กระบวนการ องคการ           
การทบทวนเอกสาร โดยอาศัยการวางแผน การเปลี่ยนแปลง217 การบริหารการเปลี่ยนแปลง         
และจัดใหมีการดําเนินไปอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงานใหมที่มีประสิทธิภาพและ             
การบริหารปฏิกิริยาตอบโตการเปล่ียนแปลง นัยแรก หมายถึง งานที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริหาร                  
การเปล่ียนแปลง (task of management of change) ซ่ึงเกี่ยวของกับงาน 2 สวน ไดแก สวนที่ 1 

                                                           
216 Holland  and  Davis,  Management Consulting Service, accessed 25 June 

2012, available from http://www.hdline.com/hot_topic4-98.htm 
217 The NASA Headquarters Library,  accessed 25 June 2012,  available from 

http://www.hq.nasa.gov/office/hqlibra/ppm/ppm36.htm 
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คือ การวางแผนการเปลี่ยนแปลงและจัดใหมีการดําเนินไปอยางเปนระบบ เพ่ือใหเกิดการปฏิบัติงาน
ใหมที่มีประสิทธิภาพและงานในสวนที่ 2 คือ การบริหารปฏิกิริยา ตอบโตการเปล่ียนแปลง นัยที่สอง 
หมายถึง อาณาเขตของการปฏิบัติงานของผูเชี่ยวชาญ (The area of profession practice)        

เนื่องจากการบริหารการเปลี่ยนแปลง ตองอาศัยผูที่มีความเชี่ยวชาญ เขามาทําหนาท่ีเปนผูนํา                     
ในการเปล่ียนแปลง (change agent) นัยที่สาม หมายถึง องคความรู (body of knowledge) ซ่ึง
ประกอบดวยรูปแบบวิธีการ เทคนิค เครื่องมอื ทักษะ ฯลฯ ทีส่งเสริมการบริหารการเปลี่ยนแปลง218 

ความเปนมาและความสําคัญของการเปลี่ยนแปลง 
การจัดการ การบริหารองคกรจําเปนตองมีการปรับแนวทางในการดําเนินการเพ่ือให    

 บรรลุเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงคที่ตั้งไว สิ่งท่ีเปนแนวคิดในการบริหารองคกรเพ่ือใหอยูรอด             

และประสบความสําเร็จ คือ การบริหารการเปล่ียนแปลง (management of change หรือ change 

management) การเปล่ียนแปลง (change)  เปนกระบวนการท่ีทําใหองคกรมีประสิทธิภาพมากขึ้น   

ในการทํางาน ใหบรรลุวัตถุประสงค เชน ในสวนราชการมีการปฏิรูประบบราชการ มีการเปล่ียนแปลง
เพ่ือใหมีขั้นตอนการทํางานไดรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทํางานใหเสร็จลุลวงไดในจุดเดียว 
(one stop services) การเปลี่ยนแปลงการบริหารจากเดิมเปนระบบการบริหารแบบบูรณาการ CEO 

โดยผูบริหารมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการตัดสินใจสั่งการ ในกรณีที่จําเปน เรงดวน โดยไมตองผานขั้นตอน
ที่ยุงยากสลับซับซอน การเปลี่ยนแปลงไมใชทางเลือก แตกลายเปนทางที่ตองเลือก ทั้งผูบริหาร        
และพนักงาน ตองเปล่ียนแปลงตัวเองเพ่ือความอยูรอด การนําวิธีการบริหารใหมๆ มาใช มีการบริหาร
โดยเนนการลดคาใชจาย มีการลงทุนที่คุมคา มีการประเมินผลงาน ประเมินบุคลากรท้ังระดับบริหาร
และระดับปฏิบัติการ การศึกษาเริ่มที่หลักการสําคัญของทฤษฎี Z ผูนําลักษณะน้ีจะเก่ียวของในเร่ือง
บทบาทของตนเองตามประเด็นหลักๆ เชน การมอบอํานาจ สั่งการใหกับครู การปรับปรุงคุณภาพชีวิต
การทํางาน และสรางสัมพันธที่เขมแข็งระหวางโรงเรียนกับชุมชน เมื่อการนําหลักการเหลานี้มาใช            
ในโรงเรียนตางๆ อาจจะแสดงถึง การเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติที่มีอยูจริง แตสิ่งใดที่เปนสาเหตุให              
การเปล่ียนแปลงนั้นเกิดข้ึน ซึ่งกอนนี้เราใชระบบเก่ียวกับสังคมเพ่ือท่ีจะไปสูความสัมพันธในบุคคลท่ี
อยูในโรงเรียน บริเวณโรงเรียนและชุมชน ผลกระทบของส่ิงแวดลอมภายนอกที่มีตอระบบสังคมท่ี
กลาวถึงในทางอ่ืนๆ ระบบสังคมเกือบทั้งหมดจะเปนระบบเปด ซึ่งรายละเอียดเกี่ยวกับระบบเปด                

ซึ่งจะเปนประโยชนในการเขาใจการเปล่ียนแปลงองคกร ในการจัดระบบในโรงเรียน 

 

 

                                                           
218 Fred  Nickols,  Change Management 101: A primer, accessed 25 June 

2012, available from http://www.ho,e.att.net/nikols/ change.htm, 1999. 
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โรงเรียนในระบบเปด  (schools as open systems) 

ในระบบสังคมโรงเรียนเปนองคการหนึ่งที่มีระบบเชื่อมโยงกัน ไดแก  ปจจัยปอนเชน วัสดุ 
ขอมูล บุคคล จากแหลงตางๆ ที่เปนสิ่งแวดลอมภายนอก กระบวนการถายโยงและผลลัพธ (ผลผลิต
และการบริการ) ระบบน้ีอาจรวมถึงการใหผลยอนกลับเพ่ือใหมีการควบคุมจนครบวงจร ตัวอยางเชน 

ผลยอนกลับจากสภาพแวดลอมภายในและภายนอกที่ชี้ใหเห็นวาผลลัพธที่ไดมาตรฐานสามารถนําไปสู             
การเปล่ียนแปลงไดอาจเปนการเปลี่ยนแปลงกระบวนการถายโยงหรือการเปล่ียนแปลงปจจัยปอน  

หรือ อาจตองมีการเปล่ียนแปลงทั้งคู องคการท่ีมีประสิทธิผลจะตองมีการปรับตัวตามแรงกดดันจาก
สภาพภายในและภายนอก ตามภาพที ่3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 รูปแบบของระบบเปด (open  systems model) 

ที่มา:  Lunenburg, Fred C. and Omstein, Allan C, 1996: 204 

แดเนียล คาทซ และ โรเบิรต แอล คาหน (Daniel Katz and Robert L. Kahn)219ไดอธิบาย
ใหเห็นภาพของระบบเปดโดยเสนอคุณลักษณะของระบบเปดทั้งหมด 9 ประเด็นดังนี้  1. ความสําคัญ
ของพลัง (importation of energy) ตองมีพลังจากสภาพแวดลอมภายนอกในดานของคนวัตถุและ
ขอมูล 2. ความคิด (throughput) พลังที่รับเขามาจะทําใหองคการสามารถสรางผลผลิต ฝกอบรม
บุคลากร ใหบริการหรือดําเนินการกับวัตถุที่ไดรับ 3. ผลลัพธ (output) การนําผลผลิตออกไปสู
สภาพแวดลอมภายนอกสําหรับโรงเรียน อาจหมายถึงความรู ทักษะความสามารถและเจตคติของ
ผูเรียน 4. วงจรของเหตุการณ (cycles of events) แบบของกิจกรรมจะเปนระบบวงจร ผลผลิตที่ได

                                                           
219 Daniel Katz and Robert Kahn, Robert L,  The Social Psychology of 

Organization (New York: John Wiley and Simon,1978), 127.   

 

สภาพแวดลอม (environment)       

การควบคุม (control) 

 

 

การใหผลยอนกลับจากภายใน (internal feedback) 

การใหผลยอนกลับจากภายนอก (external feedback) 

สภาพแวดลอม (environment)       

การบวนการถายโยง
(transformation process) 

ปจจัยปอน
(inputs) 

ผลลัพธ
(outputs) 
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จะทําใหเกิดการเตรียมการที่จะนําพลังกลับมาใชใหมในระบบโรงเรียนความสําคัญของแหลง
ทรัพยากร (คน วัตถุ ขอมูล) ที่นํามาใชสอนผูเรียนซ่ึงจะเปนผลผลิตออกไปสูสภาพแวดลอมภายนอก 

ผูสําเร็จการศึกษาจะออกไปเปนพลัง ในระบบโรงเรียนที่จะกําหนดในทรัพยากรตางๆ (เชน การเงิน 

คน วัตถุ) ความสําคัญของพลังใหมที่จะเขาไปสูระบบนี้เรียกไดวา เปนระบบวงจรใหม 5. กฎของ
ธรรมชาติที่ถวงดุลกัน (negative entropy) เปนกฎของธรรมชาติ ที่กําหนดวาแบบองคการทุกแบบ
เริ่มจากจุดที่ไมมีอะไร (death) หรือไมเปนองคการ ทั้งนี้เนื่องจากระบบเปดสามารถนําพลังมาใช
มากกวาที่ใชจริงและยังตอบสนองความตองการและขยายพลังออกไปได อยางไรก็ตามมิไดหมายความ
วา องคการทุกองคการจะสามารถระดมพลังงานมาใชไดมากกวาที่ใชจริงทุกกรณีไป ดังนั้น หลายๆ  

องคการณจึงตองออกไปดําเนินการทางธุรกิจได 6. การใหขอมูลยอนกลับ (feedback) ขอมูลท่ีมาจาก
องคการจะถูกลงรหัสและคัดสรรกอน ดังนั้นองคการจึงไมตองรับขอมูลมาเพ่ิมอีกขณะอยู กระบวนการ 
ขอมูลที่มีอยูจะสงสัญญาณมาจากสภาพแวดลอมและขอมูลเชิงลบชี้ใหเห็นวามีความแตกตางจาก
สภาพแวดลอมที่ตองการในดานใดบาง 7. การผสมกลมกลืน (dynamic homeostasis) ขอมูลจาก
สภาพแวดลอมภายนอกผนวกเขากับขอมูลที่มีอยูเดิมในอัตราสวนเทากัน  ลักษณะเชนนี้จะทําให
ลักษณะของระบบอยูในความสมดุลแตอยางไรก็ดีความสมดุลนี้ไมคงที่เสมอไป  8. การจําแนก 

(differentiation) ระบบเปดมีแนวโนมที่จะกําหนดบทบาทหนาที่ใหชัดเจน เชน บทบาทในโรงเรียน
จะรวมไปถึงระดับผูอํานวยการเขตพ้ืนที่ ครูใหญ ครูผูเชี่ยวชาญอ่ืนๆ บทบาทเหลานี้จะแสดงออกมาให
เห็นชัดเจน ความสมดุลในข้ันสุดทาย (equifinality) จากแนวทางหลายๆ แนวทางมุงไปสูเปาหมาย
สุดทายเดียวกันที่พบอยูในระบบเปด 

 จากภาพที่ 3 จะเห็นไดวาระบบเปดเปนสิ่งที่ตองเกี่ยวของกับสภาพแวดลอมภายนอกและ
แสดงคุณลักษณะเดนของระบบเปดในฐานะที่ เปนระบบเปดขององคประกอบขององคการ             

จึงมีความเก่ียวของกัน องคประกอบดังกลาว  ไดแก ปจจัยปอน กระบวนการถายโยง ผลลัพธ            
สภาพแวดลอมภายนอกและภายในจะตองมีการจัดการเพ่ือใหมีความเชื่อมโยงกันจึ งจะทําให          
องคการน้ันมีประสิทธิผล ตัวอยางเชน การใหความสําคัญเกี่ยวกับเทคนิคกับคนในองคการใหมากขึ้น
และไมตองสนใจกับสภาพแวดลอมภายนอกใหมากนัก จะสงผลกระทบตอผลผลิตและบริการที่
องคการจัดใหมีขึ้นรวมทั้งผลเสียอยางอ่ืนๆ ตามมาอีกมาก ในทํานองเดียวกันการใหความสําคัญ                  

กับปจจัยปอนหรือผลลัพธโดยไมสนใจ การใหเทคนิคกับคนในองคการก็จะทําใหเกิดผลตอองคการ            

ในลักษณะเดียวกัน 

      ความกดดันจากการเปลี่ยนแปลงองคการ (pressures for organizational) 

      สาเหตุใหมีการเปลี่ยนแปลงในองคการโรงเรียน  คือ ความกดดันเกิดจากสภาพแวดลอม              

ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการเขาแทรกแซงของรัฐบาลในดานการศึกษา คานิยมทางสังคม             

การเปลี่ยนสถิติประชากร การขาดแคลนบุคลากร การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและการพัฒนา 
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ความรู รวมทั้งกระบวน การบริหารและการเติมเต็มกับความตองการของบุคลากรในโรงเรียน             

ไดแก 1. การแทรกแซงของรัฐบาล (government intervention in schools) แตเดิมกอนที่จะมี                
การประกาศใช พ.ร.บ.การศึกษา 2542 กระทรวงศึกษาเขามามีสวนในการส่ังการใหโรงเรียนปฏิบั ติ 
ทั้งนี้เนื่องจากโรงเรียนยังไมสามารถปฏิบัติงานการศึกษาไดดวยตนเองทุกอยางตามกฎหมาย ตอมา
เมื่อมีการประกาศ ใช พ.ร.บ.การศึกษา 2542 ซึ่งมีหลักการในการกระจายอํานาจไปยังโรงเรียนและ   

ยังมีนโยบายที่จะใหโรงเรียนสามารถปฏิบัติหนาที่ โดยอิสระคือ การกาวไปสูโรงเรียนนิติบุคคล               

สิ่งเหลานี้ทําใหสถานศึกษาจะตองมีการเปลี่ยนแปลงในการเตรียมความพรอมเพ่ือรองรับ              

การเปล่ียนแปลงน้ัน 2. คานิยมทางสังคม (society’s values) การเปล่ียนแปลงคานิยมทางสังคม 

เปนการแสดงใหเห็นภาพของสภาพแวดลอมภายนอกที่สงผลกระทบตอการเปล่ียนแปลงองคการ 
คานิยมทางสังคมเปนตัวที่ทําใหเกิดเจตคติและความคาดหวังของพนักงาน ตัวอยางเชน ทฤษฎีสอง
องคประกอบของเฮอรซเบริ์ก (Hertzberg) ซึ่งประกอบดวยเงินเดือน ความปลอดภัยในงาน สภาพ
การทํางานการแนะนํางาน นโยบายองคการและสถานภาพพนักงาน เปนสิ่งที่พนักงานไดรับรูดังนั้น  

ถาองคประกอบเหลาน้ีขาดหายไปก็จะสงผลตอความไมพึงพอใจในงาน จากแนวคิดของเฮอรซเบร์ิก 

(Hertzberg) ทําใหเกิดคํานิยามวา “คุณภาพของชีวิตการทํางาน” (quality of work life) ซึ่งขยาย
ความไดวาพนักงานคนใดท่ีสามารถไดในสิ่งที่ตองการโดยการเขาไปมีสวนรวมในองคการน้ันๆ   เขาจะ
มีคุณภาพชีวิตการทํางานที่ดี 3. การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและความรูใหม (technological 

change and knowledge explosion) ความกดดันภายนอกอีกประการหน่ึงที่ทําใหองคการตอง           
มีการเปล่ียนแปลง คือความกาวหนาทางเทคโนโลยีและความรูที่องคการไดรับประสบการณมา           
ความกดดันสวนหนึ่งที่ทําใหตองมีการวิจัย และพัฒนาภายในองคการ การพัฒนาอยางรวดเร็วของ
เทคโนโลยีภายนอกโรงเรียนทําใหโรงเรียนตองดําเนินการศึกษาวิจัย นอกจากน้ันความกาวหนาของ
ความรูตางๆ ทําใหครูตองขวนขวายศึกษาหาความรูโดยการฝกอบรมศึกษาตอในระดับสูงขึ้นอาจจะ   
ทําทั้งในระบบและการศึกษาดวยตนเองเพ่ือพัฒนาความรูใหทันตอการกาวไกลของเทคโนโลยี             
4. กระบวนการและบุคคล (processes and people) ความกดดันที่เกิดจากสภาพแวดลอมภายใน
องคการเปนองคประกอบหนึ่งที่กระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองคการ ความกดดันภายในที่
สําคัญมากท่ีสุดสองประการ คือ ดานกระบวนการและบุคคล กระบวนการท่ีทําใหเกิดความกดดันตอ
การเปลี่ยนแปลงในองคการ  ไดแก การสื่อสาร (communications) การตัดสินใจ (decision 

making) ภาวะผูนํา (leadership) กลวิธีในการใหแรงจูงใจ (motivational strategies) ฯลฯ ปญหา
ที่เปดจากกระบวนการท่ีกลาวมา แลวสามารถกดดันใหเกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองคการได เชน 

การส่ือสารอาจไมมีความเหมาะสม การตัดสินใจท่ีดอยคุณภาพ ภาวะผูนําที่ไมเหมาะสมกับ
สถานการณ การใหแรงจูงใจท่ีไมสม่ําเสมอ กระบวนการเหลานี้เปนการถายโยงในแบบของระบบเปด 
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(แผนภาพท่ี 3) และอาจสงผลตอความตองการท่ีจะมีความเปล่ียนแปลง สิ่งที่แสดงปญหาของบุคคล 

คือการปฏิบัติงานของครูและผลจากตัวนักเรียนลดตํ่าลง เชน ครูขาดบอย นักเรียนขาดเรียน นักเรียน
ลาออกกลางคัน ครูยายงานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนไมดี  การจัดการความสัมพันธ  
ในหนวยงานไมดี ขวัญกําลังใจและความพึงพอใจในงานลดตํ่าลง  การตอตานของครู การบนวาของ
เจาหนาที่และการใหพนักงานออก ลวนแตเปนปญหาจากสภาพแวดลอมภายในองคประกอบเหลานี้
เปนสัญญาณบอกเหตุที่ผูบริการจําเปนตองมีการเปลี่ยนแปลง นอกจากนั้น ความกดดันภายในที่ทําให
เกิดการเปลี่ยนแปลงนั้นคือการท่ีเกิดจากสภาพแวดลอมภายนอกดวย อยางไรก็ดีปจจุบันการวางแผน
เปลี่ยนแปลงเปนสิ่งสําคัญที่ผูบริหารโรงเรียนดําเนินการไดหลากหลายรูปแบบ ตั้งแตการตัดสินใจท่ีมี
พ้ืนฐานมาจากพ้ืนที่ (Site-based Decision Making: SBDM) หรือ การหาวิธีการปรับปรุงหลักสูตร
และการเรียนการสอน ริชารด แอล บูโกล (Richard L. Bucko) ไดเสนอแนะวิธีการเปลี่ยนแปลง         
การทํางานไวดังนี้220  

การเปล่ียนแปลงการทํางาน (making change work) มีสถานการณ 4 รูปแบบท่ีชวยใหเกิด            

การเปล่ียนแปลงดังนี้ คือ สถานการณที่ 1 ใหทุกคนมีสวนรวม (participant involvement) ทฤษฎี          
การบริหารที่นํามาใช คือ วงจรเดมมิ่ง (deming) ที่ใชการจัดการคุณภาพแบบองครวม (Total 

Quality Management: TQM) คือ การพูดคุยกับผูรวมงานโดยตรงเพ่ือใหเกิดการตัดสินใจสิ่งที่            
จะมี ผลโดยตรงตอชีวิตการทํางานของเขา มีผูเขียนหลายคนนําเสนอกรณีศึกษาท่ีตอ งใชการจัด
ประชุม สัมมนาเพ่ือใหมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในโรงเรียนสถานการณที่ 2 ผูบริหารอาวุโสให               
การสนับสนุน (senior administrator support) ผูอํานวยการเขตพ้ืนที่ไมใชเปนผูกําหนดใหเกิด            

การเปลี่ยนแปลง ในโรงเรียนแตจะเปนผูสนับสนุนใหการผูอํานวยการเปลี่ยนแปลงนั้นประสบ
ความสําเร็จ อาจสนับสนุนดานการเงิน การวิพากษวิจารณในการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน          

การแวะมาเย่ียมเยียนการกระทําลักษณะนี้จะทําใหเกิดผลทางบวกใหกับสมาชิกในองคการ  

สถานการณท่ี 3 อยาปรับเปลี่ยนภาระงานของครู (no escalation of teacher workload) ลักษณะ
งานครูโดยทั่วไปมักจะมีภาระงานมากเกินกวาที่ควรจะเปนอยูแลว จะมีเวลาในการทํางานอ่ืนนอยมาก 

ตามปกติแลวการเปลี่ยนแปลง ไมควรใชวิธีเพ่ิมภาระงานใหครูมากขึ้น การเปลี่ยนแปลงอาจตองการ
เวลาเพ่ิมขึ้นเพ่ือใชในการวิพากษวิจารณและวางแผนงานรับผิดชอบอ่ืนๆ ใหนอยลง สถานการณที่ 4 

เปลี่ยนแปลงใหหนวยงานเขารวมปฏิบัติงานดวย (change agent’s active involvement)                     

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหนวยงานอาจมีการเปล่ียนแปลงบุคคลใดบุคคลหน่ึงในโรงเรียน  บุคคลที่มี             

                                                           
220 Fred C. Lunenburg, and Ornstein, Allan C,  Education Administration 

Concepts and Practices, 2ed. (Belmont, California: Wadsworth Publishing Company, 

1996), 206.  
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ความรับผิดชอบตามสายงานที่จะตองมีการเปล่ียนแปลงจะตองลงมือปฏิบัติการเองพรอมๆ  กับแสดง
บทบาทในการสนับสนุนใหมองเห็นวาการเปลี่ยนแปลงตอวันและจัดหาแหลงขอมูลใหพรอมที่จะมี                      
การเปลี่ยนแปลง 
 การตอตานการเปลี่ยนแปลง (resistance to change) 
        แรงกดดันเพื่อใหโรงเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงมักจะเกิดข้ึนอยูเสมอและตองการ                
การตอบสนองตอสมาชิกในองคการ แตบางครั้งปญหาหลายอยางที่เกี่ยวของกับการเปล่ียนแปลง            
คือ การตอตาน เพ่ือใหสถานภาพยังคงอยูหรือเพ่ือใหเกิดความถวงดุลกัน ประเด็นท่ีเกี่ยวของกับ               

การตอตานดังกลาวไดแก สาเหตุที่ตอตาน และวิธีการลดการตอตาน 

  สาเหตุของการตอตานการเปลี่ยนแปลง (cause of resistance to change)  

การเปลี่ยนแปลงในองคการเปนความพยายามที่โรงเรียนตองการจะปรับปรุงประสิทธิผลของโรงเรียน 

ความพยายามเหลานี้สงผลใหเกิดการตอบสนองจากสมาชิกในองคการท่ีแตกตางกันผูบริหารโรงเรียน
จําเปนตองเขาใจสาเหตุที่มีการตอตาน ซึ่งไดแก 1. การเขามายุงเกี่ยวเพ่ือใหไดตามที่ตองการ 
(interference with need fulfillment) การเปลี่ยนแปลงที่เขามายุงเกี่ยวกับคนในองคการ              
ในดานเศรษฐกิจ สังคม ความมุงหวังหรือความตองการอ่ืนๆ ในลักษณะคลายคลึงกันนี้จะทําใหเกิด                 

การตอตาน 2. ความกลัวในส่ิงที่ไมรู (fear of the unknown) ปกติคนเราไมชอบการเปล่ียนแปลง
เขาอาจใชระยะเวลาและความพยายามมากกวาจะมาอยูในสถานภาพที่เปนอยู เขาไดสรางสถานภาพ
การทํางานจนเปนกิจวัตร ไดเรียนรูหนาที่และปฏิบัติตนตามท่ีหัวหนางานคาดหวัง เขาอาจมีแนวคิด
เกี่ยวกับปญหาที่เกิดข้ึนเปนประจํานั่นคือ บุคคลไดเรียนรูวิธีการทํางานที่จะทําใหประสบความสําเร็จ
มาแลว การทํางานท่ีเปนอยูในปจจุบันจึงเปนระบบที่เขาเกิดความรูสึกมั่นใจ ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง
ประจําหรือการเปลี่ยนแปลงงานหนาที่ จึงเปนสิ่งที่ตองใชศักยภาพบางอยางที่เขาเองไมรู จึงทําใหเกิด
การตอตาน  3. อุปสรรคจากอํานาจและอิทธิพล (threats to power and influence) การตอตาน
อาจเกิดข้ึนไดจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นและอาจจะทําใหบุคคลลดอํานาจหรืออิทธิพลในองคการ
ลงแหลงอํานาจแหลงหนึ่ง คือ การไดควบคุมบางสิ่งที่คนอ่ืนๆ ตองการ เปนตนวา ตําแหนงในองคการ
จะตอตานถาการเปล่ียนแปลงนั้นทําใหเขาตองลดอํานาจหรืออิทธิพลลง ผูที่สูญเสียอํานาจก็จะแสดง
อาการตอตาน 4. ความรู ทักษะที่กําลังจะหมดไป (knowledge and skill obsolescence) สิ่งที่
เกี่ยวของกับอุปสรรคที่เกิดจากอํานาจและอิทธิพล คือ ความรูและทักษะท่ีกําลังจะหมดไป ทั้งนี้
เนื่องจากอุปสรรคจากอํานาจและอิทธิพลเก่ียวของกับการบริหารจัดการ สวนความรูและทักษะ               

ที่กําลังจะหมดสิ้นไปเกี่ยวของกับลําดับขั้นของสมาชิกในองคการ พนักงานในองคการจะตอตาน            

หากความรูและทักษะของเขาจะตองหมดไป 5. โครงสรางองคการ (organizational structure) 

โรงเรียนมีโครงสรางบริหารตามระบบราชการ ตั้งแตมีการกําหนดระดับขั้นตอนของอํานาจ การแบง
งานออกเปนฝายๆ มีกฎระเบียบ และการขาดความเปนกันเองในองคการ อยางไรก็ตามความตองการ
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ทางดานการกําหนดโครงสรางใหถูกตองตามกฎหมายอาจจะทําใหเกิดการตอตานการเปล่ียนแปลง
องคการ 6. ความจํากัดในดานทรัพยากร (limited resources) โรงเรียนพอใจท่ีจะใหสถานภาพของ
ตนเองยังคงอยูในขณะที่โรงเรียนอ่ืนๆ อาจตองการใหมีการเปลี่ยนแปลงถ ามีทรัพยากรเพียงพอ            

โดยปกติแลวการเปล่ียนแปลงจําเปนตองมีทรัพยากร แตถามีทรัพยากรไมเพียงพอตอความตองการ
การเปล่ียนแปลงก็อาจไมสําเร็จจนกวาจะไดงบประมาณ บุคคลหรือทรัพยากรอ่ืนๆ มาสนับสนุน                

7. การรวบรวมขอตกลงท่ีมีตอการตอรอง (collective bargaining agreements) การเปล่ียนแปลง
นโยบายทางการศึกษาสวนใหญมักจะนําไปสูการตอรองกับสมาคมครูหรือองคการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 
ขอตกลงระหวางการบริหารกับสหภาพตางๆ มักจะมีขอตกลงกับผูมีสวนรวมวาจะทําใหกลุมบุคคล
เหลานี้ สามารถแสดงพฤติกรรมเชนที่เคยเปนได การรวบรวมขอตกลงท่ีมีการตอรองนี้ เปนตัวอยาง             
ที่ดีที่แสดงใหเห็นวาการกระทําใดๆ ที่ตองการสิทธิพิเศษอาจตองใชการตอรองเพ่ือใหเกิดการตอรอง  

การลดการตอตานการเปลี่ยนแปลง (reducing resistance to change)จากที่กลาวมาแลว
วา การเปล่ียนแปลงมีความเก่ียวของกับระบบโดยเฉพาะอยางยิ่งในระบบเปด การเปล่ียนแปลงตอง
เกี่ยวกับความใสใจในสวนตางๆ ที่เชื่อมโยงกันในระบบสังคม (ตามแผนภาพที ่2) นอกจากนั้นในระบบ
เปดจะตองมีความสมดุลกันในแตละสวนเมื่อไดเปาหมายของระบบสังคมเปล่ียนแปลง ความสมดุลจะ
มีการเปลี่ยนแปลงไปดวยซ่ึงผูบริหารโรงเรียนสามารถใช 6 วิธีการที่จะลดการตอตานการเปล่ียนแปลง
ดังนี้ 221(1) การมีสวนรวม (participation) วิธีการที่ดีท่ีสุดวิธีหนึ่งที่จะลดการตอตานการเปล่ียนแปลง 
คือ การใหผูมีสวนไดสวนเสียจากการเปล่ียนแปลงเขามารวมในการวางแผน ออกแบบ และการนําผล
ไปใชมี 3 ประเด็นที่จะทําใหผลจากการมีสวนรวมทําใหลดการตอตานลงได ไดแก ประเด็นแรกคือผล
ที่เกิดจากการวางแผน ออกแบบและนําผลไปใชเปนแนวคิดใหมและขอมูลดังกลาว  จะนําไปขยายผล 

การใหขอมูลมากขึ้นจะเปนผลดีตอการเปล่ียนแปลง ประเด็นที่ 2 การมีสวนรวมชวยใหเห็นความเปน
เจาของการเปลี่ยนแปลงนั้นดวยเปนการนําไปสูการยอมรับวาการนําการเปล่ียนแปลงไปใชจะเกิดผลดี
และประเด็นสุดทายคือการจัดหาขอมูลขาวสารเก่ียวกับธรรมชาติและผลท่ีตามมาจากการเปล่ียนแปลง
ความวิตกกังวลจากการไมรูขาวสาร ก็จะลดลง (2) การส่ือสาร (communication) วิธีการอีกวิธีหนึ่ง
ที่จะลดการตอตานการเปลี่ยนแปลง คือ การสื่อสารและการอธิบายใหพนักงานเขาใจถึงธรรมชาติและ
ความจําเปน และในการอธิบายความจําเปนนั้น ผูบริหารอาจใชวิธีการอธิบายใหเห็นผลท่ีจะเกิดขึ้น
จากการเปลี่ยนแปลงท่ีพนักงาน จะไดรับเปนการขจัดความกลัวสิ่งท่ีไมรูของพนักงาน พนักงานท่ีไดรับ
ขอมูลเกี่ยวกับหลักการเบื้องหลังการตัดสินใจในการบริหารและจะหันกลับมาสนับสนุนแนวคิดใหมนี้  
(3) การสนับสนุน (support)การนําผลการเปลี่ยนแปลงมาใชใหเกิดผลดีจําเปนตองไดรับการสนับสนุน
จากผูบริหารดับสูง เชน ผูอํานวยการโรงเรียน การสนับสนุนจากผูอํานวยการจะทําใหผูชวยผูบริหาร
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ระดับรองลงไปยอมรับ การเปลี่ยนแปลง นับวาการทําใหผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนใหการสนับสนุน
จะนําไปสูภาวะผูนําเมื่อนําการเปล่ียนแปลงไปใช พฤติกรรมของผูนําในการใหการสนับสนุน ไดแก 
การรับฟงแนวคิดของลูกนอง การเขาไปหาลูกนองและการใชแนวคิดของลูกนองเม่ือแนวคิดนั้นมี
คุณธรรม ผูนําที่ใหการสนับสนุนจะทําใหสภาพแวดลอมมีความสะดวกสบาย  (4) การใหรางวัล 

(rewards) เมื่อ การเปล่ียนแปลงกําลังจะเริ่มขึ้น คนสวนใหญมักพูดกันวา “มีอะไรท่ีเกี่ยวของกับฉัน
บาง”พนักงาน   ที่ไดรับผลดีจากการเปล่ียนแปลงจะมีการตอตานนอย เชน การรวบรวมขอตอรอง
ระหวางคณะกรรมการการศึกษาและสหภาพครู การยินยอมจะเกิดขึ้นไดถามีการแลกเปลี่ยนเพ่ิงจะ
เกิดข้ึนจากโปรแกรมใหญตามความตองการของผูบริหารการยินยอมดังกลาวอาจจะหมายถึง การเพ่ิม
เงินเดือน การใหโบนัส หรือการใหสหภาพครูเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจ ผูบริหารสามารถให
รางวัลที่เปนมาตรฐาน อาจชวยลดการตอตานการเปล่ียนแปลงลงได  (5) การวางแผน (planning) 

ภาพลักษณของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นควรมีการวางแผนอยางดี การเปล่ียนแปลงท่ีไมอาจ           

หลีกเลี่ยงไดทําใหพนักงานมีความวิตกกังวลเก่ียวกับสิ่งใหมที่คาดว าจะเกิดขึ้นและกลัวสิ่งที่ไมรู               
การนําเสนอ การเปล่ียนแปลงอาจจําเปนตองใชแนวทางปฏิบัติใหมหลายระดับ โดยระดับการปฏิบัติ
จึงตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบของผูบริหารในการวางแผนการเปล่ียนแปลงระดับการปฏิบัติ 
ถากําหนดไวต่ํามากไปจะทําใหเกิดผลไมดีนักและถากําหนดสูงเกินไปก็อาจเกิดความคับของใจ                  

(6) การบังคับ (coercion) เมื่อวิธีการท่ีกลาวมาแลวใชไมไดผล การบังคับใชเปนวิธีการสุดทาย             

ที่จะนํามาใชการเปล่ียนแปลงบางอยางตองการการนําไปใชทันทีทันใด  ผูบริหารระดับสูงอาจจะ           

ตองใชอํานาจในกรณีที่จําเปนจะตองจัดการบริหารอยางรวดเร็ว ผูบริหารอาจใชการบังคั บจึงจะ            
ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลง พนักงานอาจถูกขู หรือการโยกยายงานเพ่ือใหการเปลี่ยนแปลงประสบ             

ความสําเร็จ อยางไรก็ดีการบังคับอาจทําใหเกิดผลในทางลบ ผลจากการตอตานเชนนี้อาจเกิดผล             

ไมดีในทางปฏิบัติ 
ขั้นตอนการบริหารการเปลี่ยนแปลงในองคกร222การบริหารการเปลี่ยนแปลงที่มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลควรเริ่มจากการกําหนดวิสัยทัศน โดยมุงผลลัพธผลสัมฤทธิ์ตอองคกรเปนหลัก             

ในขณะเดียวกันก็ไมละเลยความจําเปนในระดับบุคคล เพ่ือเอ้ืออํานวยใหบุคลากรในองคกรสามารถ
ผานชวงเวลาแหงการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวเขาสูวิถีใหมไดอยางราบร่ืนที่สุดเทาที่จะเปนไปได            
อีกท้ังเพ่ือรักษาระดับผลงาน ตลอดจนขวัญกําลังใจไวไมใหเสื่อมถอยในชวงที่มีการเปล่ียนแปลง และ
เปนพ้ืนฐานเสริมผลงานใหดียิ่งๆ ขึ้นไปเม่ือเขาสูวิถีใหมแลว ซึ่งแนวทางการบริหารการเปล่ียนแปลง
เพ่ือใหบรรลุผลประกอบดวยขั้นตอนหลัก ไดแกการเตรียมการการดําเนินงานบริหารการเปล่ียนแปลง 
และการสนับสนุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางยั่งยืน 
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องคประกอบของการเปลี่ยนแปลง 
การเปลี่ยนแปลงที่จะบรรลุจุดประสงคนั้น เปนสิ่งสําคัญที่จะตองพิจารณาใหรอบคอบ ถี่ถวน 

เหมาะสมและมีความพรอมในการท่ีจะเปล่ียนแปลงพอสมควร จึงตองมีองคประกอบเพ่ือความสําเร็จ
ดังตอไปนี้ ผูนําการเปล่ียนแปลง  หมายถึง บุคคลท่ีพยายามจะใหมีการเปล่ียนแปลงองคกร เพ่ือให
ปรับปรุงองคกรใหดีขึ้น อาจชวยกันคิดหาหนทางหรือจางผูเชี่ยวชาญภายนอกองคกร มีความสามารถ          

ที่จะโนมนาวจิตใจใหบุคคลที่เก่ียวของเห็นคุณคาและประโยชนในการเปลี่ยนแปลงกรอบแนวความคิด
ของการเปลี่ยนแปลง การเปลี่ยนแปลงองคกรอยางใดอยางหนึ่งซ่ึงมักจะเชื่อมโยงและเก่ียวของกัน 

อาจผลักดันใหเกิดการเปลี่ยนองคกรประกอบอยางอ่ืน โดยมีกรอบแนวความคิดในการเปลี่ยนแปลง 
(framework of change) คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร เปลี่ยนใหเหมาะสมกับสภาพการณ
ทีจ่ะทําใหการบริหารจัดการคลองตัวและเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การเปล่ียนแปลงตัวบุคคล 

(people change) เปนผลตอเนื่องมาจากการเปล่ียนแปลงโครงสราง อาจมีการปรับเปลี่ยนผูบริหาร 
พนักงานอาจเก่ียวกับการเปล่ียนแปลงทักษะ ความรู คานิยม ทัศนคติ การรับรู การคาดหวังและ
พฤติกรรมของบุคคลในองคกร การเปล่ียนแปลงทางเทคโนโลยีสมัยใหม (technological change)    

มีการนําแนวทางและเทคนิคใหมๆ เขามาใชเปนการเปล่ียนแปลงวิธีการทํางานเพ่ือนํามาชวย               

การทํางานใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ การเปล่ียนแปลงกลยุทธ (strategy change)            

การเปล่ียนแปลงมักเริ่มตนจากการเปล่ียนแปลงกลยุทธและการเปล่ียนแปลงวิสัยทัศน  อาจคอยๆ 

ดําเนินงานและยกเลิกกิจการบางอยางที่ไมกอใหเกิดกําไรออกไป  การเปล่ียนแปลงวัฒนธรรม 

(cultural change) เปนการเปลี่ยนคานิยมสมมุติฐาน  พัฒนาคติ ความเชื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพ 

แวดลอมที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมของบุคคลทุกคนซ่ึงเปล่ียนแปลงอยางมีระเบียบคอยเปนคอยไป  

ประเภทของการเปลี่ยนแปลง ซ่ึงแบงตามระดับความเขมขนของการเปล่ียนแปลง ไดแก การปรับปรุง 
(turning) การปรับปรุงจะเปนการเปล่ียนแปลงที่ธรรมดาที่สุด โดยมีความรุนแรงและความเสี่ยงนอย  

การปรับปรุงจะเก่ียวกับการคาดคะเนและการหลีกเลี่ยงปญหาการปรับตัว (adaptation) หรืออาจ
เรียกไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงแบบตอบสนอง การจัดทิศทางใหม (reorientation) องคการจะเปล่ียน
แนวทางการดําเนินงานใหมเพ่ือใหทันตอการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วโดยจะตองคาดการณ
ผลกระทบท่ีมีตออนาคตและกําหนดแนวทางใหม การสรางขึ้นใหม (recitation) เปนการเปล่ียนแปลง
ที่รุนแรงมากที่สุด เพราะองคการจะตองทําลายกรอบท่ีมีอยูเดิมเสียกอน แลวจึงสรางกรอบความคิด
ใหมขององคการข้ึนมา ถาองคการไมสามารถรับหรือปรับตัวใหเขากรอบใหมไดอยางเหมาะสม               

ก็อาจจะมีปญหาในการดําเนินงานและลมสลายในท่ีสุด ผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง              
การเปลี่ยนแปลง สิ่งใดก็ตามผูบริหารจะตองพิจารณาและม่ันใจแลววาผลท่ีไดรับจากการเปล่ียนแปลง           
มีมากกวาผลเสียหรือผลกระทบซึ่งจะคงมีบางเปนธรรมดา  ซึ่งผูบริหารจะตองหาวิธีการใหมีผล       

กระทบนอยท่ีสุดโดยมีวิธีการ ไดแก การหาวิธีการส่ือสารทําความเขาใจวัตถุประสงคการเปล่ียนแปลง 
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การกําหนดข้ันตอนการเปล่ียนแปลง อาจมีการนํารองเปนบางแผนกกอนแลวคอยเปล่ียนแปลง
ทั้งหมด เพ่ือลดความวิตกกังวลและการสูญเสียผลประโยชนที่เคยไดรับการใหความรูและการมี           
สวนรวมของผูเกี่ยวของ การเจรจาตอรองเม่ือมีการตอตานอาจมีการใหรางวัลหลังจากมีการปรับเปล่ียน 
และวิธีการสุดทายอาจมีการลงโทษตอผูตอตานการเปล่ียนแปลง  การประเมินผลการเปลี่ยนแปลง             
ซึ่งทําใหทราบปญหาและอุปสรรค เพ่ือปรับปรุงเพ่ิมประสิทธิภาพขององคกร  กระบวนการของ               
การเปลี่ยนแปลง บางครั้งสรางความตึงเครียด ความสับสนซึ่งอาจทําใหประสิทธิภาพการทํางานลดลง
ได จึงตองมีการวางแผนอยางดีและดําเนินการอยางเปนระบบ  

สามารถสรุปไดวา กระบวนการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนใชกรอบของระบบเปดซ่ึงประกอบ 

ดวยการหมุนเวียนระหวางปจจัยปอน กระบวนการและผลลัพธ สภาพแวดลอมภายในและภายนอก             

ที่สงผลกระทบตอวงจรของระบบเปดโรงเรียนตองเผชิญหนากับความกดดัน  ใหเกิดการเปล่ียนแปลง 
ตั้งแตการแทรกแซงของรัฐบาล การเปล่ียนคานิยมทางสังคม การเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีและความรู
ใหม กระบวนการบริหารและความตองการของพนักงาน  โรงเรียนยังคงตอตานการเปล่ียนแปลง              
ซึ่งมาจากสาเหตุตางๆ กัน เชน การเขามายุงเกี่ยวเพ่ือใหไดตามความตองการ ความกลัวในสิ่งที่ไมรู 
อุปสรรคจากอํานาจหรืออิทธิพล ความรูและทักษะที่กําลังจะหมดไป โครงสรางองคการ ความจํากัด
ในดานทรัพยากร และการรวบรวมขอตกลงที่มีการตอรอง วิธีการท่ีโรงเรียนสามารถใชลดการตอตาน
การเปลี่ยนแปลงคือ การมีสวนรวม การส่ือสาร การสนับสนุน การใหรางวัล การวางแผน  และ            
การบังคับ วิธีการท่ีใชในการเปล่ียนแปลงโดยการเขาถึงเอกัตบุคคลและกลุมบุคคล  การเพ่ิมคุณภาพ
งาน การฝกอบรมในหองปฏิบัติการ การปรับพฤติกรรม การวิเคราะหวิธีการทํางาน สวนวิธีการเขาถึง
กลุมบุคคลเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในองคการ ไดแก เทคนิคการวิเคราะหบทบาท การแกปญหา          

ที่เกิดขึ้นระหวางกลุมการใชที่ปรึกษา การใหผลยอนกลับโดยการสํารวจและการวาง แผนกลยุทธ 

1.5  แนวคิดการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล 

ความหมายและความสําคัญของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 “สถานศึกษา” หมายถึง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนยการเรียนวิทยาลัย สถาบัน 

มหาวิทยาลัยหนวยงานการศึกษา หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐหรือเอกชนท่ีมีอํานาจหนาท่ีหรือมี
วัตถุประสงคในการจัดการศึกษา223 การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนการศึกษาในระบบและแบง
ออกเปน 3 ระดับ ตามกฎกระทรวงวาดวยการแบงระดับและประเภทของการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

กลาวคือ ระดับกอนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาซ่ึงในระดับมัธยมศึกษา 

                                                           
223 กระทรวงศึกษาธิการ,  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ (กรุงเทพมหานคร:  โรงพิมพองคการรับสงสินคาและ
พัสดุภัณฑ, 2546), 2-3. 
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ตอนปลายน้ันจะแบงเปน 2 ประเภท คือ สามัญศึกษาและอาชีวศึกษา224 สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมี
หนาที่ในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหกับผูเรียนโดยยึดหลักวาผูเรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู 
และพัฒนาตนเองไดถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาตองสง เสริมใหผูเรียน
สามารถพัฒนาตามธรรมชาติ และเต็มตามศักยภาพ การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนการศึกษาท่ีรัฐควรจะ  

ถือเปนหนาท่ีที่จะจัดใหปวงชนชาวไทยทุกคน แตในสังคมไทยปจจุบันนี้ทุกคนมีความจําเปนตองศึกษา
ตลอดชีวิต ความรูวิทยาการใหมกาวหนาและโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว จําเปนตองเรียนรูของใหมๆ 

ฉะนั้นการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในขั้นตนของสถานศึกษา จึงตองสรางพ้ืนฐานสําหรับการศึกษา
ตลอดชีวิตดวยทักษะที่จําเปน สรุปไดวา สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสําคัญในการพัฒนาผูเรียน          

ใหเปนคนท่ีมีคุณภาพทั้งดานรางกาย สติปญญาและจิตใจ ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาประเทศและ          

การอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข การศึกษาในระบบโรงเรียนนั้น  หนวยงานที่มีบทบาทและ
ความสําคัญ ก็คือ โรงเรียนหรือสถานศึกษา เพราะกิจกรรมการศึกษาท่ีแทจริงหรือการเรียนการสอน
นั้น เกิดขึ้นที่โรงเรียน บทบาทหนาที่ที่สําคัญของสถานศึกษาก็คือ การจัดการศึกษาเพ่ือใหผูเรียน  

เปนคนที่มีคุณภาพ คิดเปน ทําเปน และแกปญหาได  
กระทรวงศึกษาธิการไดใหความสําคัญของการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในนโยบายและแผนการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยกําหนดวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไววา การจัดการศึกษา               

ขั้นพ้ืนฐาน เปนการจัดการศึกษาเพ่ือใหผูสําเร็จการศึกษามีการพัฒนาการทางรางกาย สติปญญา 
จิตใจ อารมณ และสังคม เหมาะสมกับวัย มีความรูคูคุณธรรมที่จะดํารงชีวิตอยูรวมกันในสังคมได
อยางมีความสุขบนพ้ืนฐานความเปนไทยอยางมีศักด์ิศรีและภาคภูมิใจ สามารถพ่ึงตนเอง มีทักษะ        

ที่จะแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง มีทักษะเบื้องตนในการประกอบอาชีพ มีวิสัยทัศนอันกวางไกล
พอที่จะรู เทาทันการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในสังคมโลก มีจิตสํานึกที่ถู กตองทางการเมือง                    
การปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข และมีความมุงมั่นใน                 

การอนุรักษสืบสานวัฒนธรรมไทย และภูมิปญญาไทย โดยรัฐจะจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไมนอยกวา 
12 ป อยางทั่วถึง ใหกับทุกคนอยางมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจายดวยหลักการกระจายอํานาจ การมี
สวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน และการใชนวัตกรรม ตลอดจนรูปแบบ               

ที่หลากหลายใหสอดคลองกับสภาพความแตกตางของแตละบุคคลและความแตกตางของแตละ
ทองถิ่น225 การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เปนการจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน โดยรัฐตองจัดใหมีการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานเพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยทุกคน ใหมีคุณลักษณะที่พึงประสงคทั้งในฐานะท่ีเปนพลเมืองไทย

                                                           
224 เรื่องเดียวกัน, 39-40. 
225 กระทรวงศึกษาธิการ,  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา             

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 (ม.ป.ท.2546), 16. 
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และพลเมืองของโลก เพ่ือเปนรากฐานที่พอเพียงสําหรับการใฝรูใฝเรียนตลอดชีวิต รวมทั้งเพ่ือ                 

การพัฒนาหนาที่การงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนตนและครอบครัว และเพ่ือสรางเปนรากฐาน
ที่แข็งแกรงสําหรับการสรางสรรคสังคมไทยใหเปนสังคมแหงการเรียนรู  เพ่ือการพัฒนาประเทศที่ 
ยั่งยืนในอนาคต 

ความหมายของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดมีผูใหความความหมายรวมทั้งรูปแบบและแนวการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตลอดจนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังนี้ การจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน คือ การศึกษาระดับประถมศึกษา 6 ป และมัธยมศึกษา 6 ป ซึ่งรวมท้ังมัธยมศึกษาตอน
ปลายสายสามัญและสายอาชีพ226 เปนการศึกษาท่ีจําเปนท่ีเปนประโยชนเพ่ือใหผูเรียนมีพ้ืนฐาน           

และฐานที่แข็งแรง มั่นคง เพียงพอกับการดํารงชีวิตที่ดีในวันขางหนา อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางดีมีชีวิต          

อยูในสังคมอยางมีความสุข สามารถประกอบการงานอาชีพ เพ่ือเลี้ยงตนเองและครอบครัวไดและ
สามารถพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาตลอดจนมีสวนรวมกับผูอ่ืนในการพัฒนาชุมชน  สังคมและ
ประเทศชาติ227 และเปนการศึกษาทุกรูปแบบท่ีจัดขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตใหคนไทย ดําเนินชีวิต
รวมกันในสังคม อยางมีความสุข ความรูความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรูอยางตอเนื่อง
ไดตลอดและทันตอการเปล่ียนแปลงมีความสามารถในการประกอบอาชีพและพ่ึงตนเองได ดํารงชีวิต
อยางมีคุณธรรมและมีศักดิ์ศรี พัฒนาตนเองและมีบทบาทรวมในการพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม 

และใหหมายถึงการศึกษาที่เริ่มจากระดับประถมศึกษาถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 228 และมาตรา 
4 ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ระบุวา การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หมายถึง การศึกษากอน
ระดับอุดมศึกษา ซึ่งการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือ การศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาจนถึงมัธยม 

ศึกษาตอนปลายโดย รวมถึงอาชีวศึกษาระดับประโยควิชาชีพหรือ ปวช. และท่ีสําคัญการจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานวาเปนการศึกษาเพ่ือชีวิตที่มีคุณภาพของประชาชนไทยชวยใหประชาชนไทย มีคุณธรรมใน
การดํารงอยูรวมกันในสังคมอยางมีความสุข มีความรู ความสามารถและทักษะในการแสวงหาความรู
ไดอยางตอเน่ืองตลอดชีวิตและทันตอความเปล่ียนแปลง ในอนาคตมีความสามารถในการประกอบ

                                                           
226 สงบ  ลักษณะ, “กรอบนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ป,”  ใน แนวคิดและ

นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภา ลาดพราว, 2542), 38. 
227 พนม  พงษไพบูลย, “อะไรคือการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 12 ป” วิชาการ, 2(2), 2542,    

2-3. 
228 สิปปนนท  เกตุทัต, “การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”  วิชาการ, 12. 
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อาชีพพ่ึงตนเองไดและดํารง ชีวิตอยางมีศักดิ์ศรีมีความสามารถในการพัฒนาตนเอง มีความรับผิดชอบ 

มีบทบาทรวมในการพัฒนาสังคมไดอยางเหมาะสม229 

กลาวโดยสรุปไดวา การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนการศึกษาทุกรูปแบบท่ีรัฐหรือเอกชน           

จัดขึ้นตั้งแตระดับกอนประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาปที่ 6 ทั้งสายสามัญและสายอาชีพ โดยมุงพัฒนาให
ผูเรียนมีความรูความสามารถ มีทักษะในการแสวงหาความรูไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  สามารถ
ดํารงชีวิตรวมกันในสังคมไดอยางมีความสุข สามารถพัฒนาตนเองใหเจริญกาวหนาและมีสวนรวมกับ
ผูอื่นในการพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศชาติ 

หลักการสําคัญของการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ยึดหลักที่สอดคลองกับอุดมการณ ดังนี้  1. หลักการพัฒนา
ผูเรียนอยางครบถวนสมบูรณทั้งรางกายจิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม เปนผูที่มีจริยธรรม            

ในการดําเนินชีวิต สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ใฝรู มีทักษะในการแสวงหาความรู               
ที่พอเพียงตอการพัฒนางานอาชีพและคุณภาพชีวิตสวนตน สามารถเผชิญความเปล่ียนแปลงได              
อยางเทาทันและชาญฉลาด และมีความเปนประชาธิปไตย 2. หลักการจัดการศึกษาเพ่ือความเปนไทย              

ใหมีความรักและภาคภูมิใจในทองถิ่นและประเทศชาติ มีความรูและทักษะพ้ืนฐานสําหรับ                      

การประกอบอาชีพสุจริต มีความมุงมั่น ขยัน ซื่อสัตย ประหยัด อดทน มีลักษณะนิสัยและทัศนคติ             

ที่พึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคมไทยและสังคมโลก  3. หลักแหง               
ความเสมอภาค คนไทยท้ังปวงตองมีสิทธิ์เสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 ป 
อยางทั่วถึงเทาเทียม ควบคูไปกับความมีคุณภาพโดยไมแบงชนชั้นหรือความแตกตางทางสังคม
วัฒนธรรม 4. หลักการมีสวนรวม องคกรปกครองสวนทองถิ่นและภาคเอกชนมีสวนรวมในการบริหาร
และการจัดการศึกษารวมกับคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา                     

เพ่ือเสริมสรางเอกลักษณ ศักดิ์ศรี และตอบสนองความตองการทองถิ่นตามนัยของรัฐธรรมนูญ               

แหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2540 เกี่ยวกับการกระจายอํานาจ 5. หลักแหงความสอดคลอง 
อุดมการณ หลักการและมาตรฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตองสอดคลองระหวางสาระบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไข
เพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 นโยบายการศึกษาของรัฐบาลท่ีแถลงตอรัฐสภา สอดคลองกับ

                                                           
229 กระทรวงศึกษาธิการ,  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา              

ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543, 21. 
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มาตรฐานการศึกษาของชาติและสัมพันธเชื่อมโยงกับมาตรฐานการอาชีวศึกษาและมาตรฐานการ
อุดมศึกษา230 

ภารกิจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความจําเปนและสําคัญตอการจัดการศึกษาของประเทศมาก            

เพราะเปนการศึกษาสําหรับประชาชนทุกคนโดยถวนหนา และครอบคลุมการศึกษาภาคบังคับการจัด 

การศึกษาในระดับน้ีจําเปนตองจัดใหเปนไปและสอดคลองกับกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวของท้ัง         
ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 

พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช 2545 ตลอดทั้งกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของ 
รวมท้ังกฎกระทรวงศึกษา ธิการตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 

2542 และหลักสูตรการศึกษาที่กําหนด โดยมีสาระสําคัญที่ตองดําเนินการ พอสรุปไดดังนี้231                  

จัดการศึกษาใหสอดคลองกับหลักการใหการศึกษา เพ่ือประโยชนตอผูเรียนและสังคมใหบรรลุ                 
ความมุงหมายที่กําหนด ซึ่งเปนการศึกษาตลอดชีวิต จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหทั้งนักเรียนปกติ 
นักเรียนพิการนักเรียนดอยโอกาส และนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ  จัดการศึกษาโดยใชรูปแบบ 

การจัด 3 รูปแบบคือ ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัย ตามความเหมาะสม ปฏิรูปการเรียนรู 
ตามหลักการและแนวทางท่ีกําหนดไว อาทิ จัดตามธรรมชาติและศักยภาพของนักเรียนแตละวัยเรียน            

และแตละคน จากแหลงตางๆ ทั้งในและนอกโรงเรียนตลอดท้ังจัดการวัดและประเมินผลตาม             

สภาพจริง จัดทําหลักสูตรสถานศึกษา โดยปรับใชหลักสูตรแกนกลางใหเหมาะกับสภาพปญหาและ              
ความตองการของทองถ่ินที่ตั้งโรงเรียน จัดกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตใหแกประชาชนในชุมชน                     

โดยใหการศึกษาอบรม ตามความจําเปนและความเหมาะสม  จัดใหมีการวิจัยเกี่ยวกับการเรียน              

การสอนและการบริหารจัดการ ตลอดท้ังมุงสงเสริมใหใชกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน บริหารจัดการ
โรงเรียนตามกระบวนการกระจายอํานาจการบริหารทั้งดานวิชาการดานบุคลากร ดานงบประมาณ
และดานการบริหารทั่วไป สอดคลองกับหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน การมีสวนรวมของ            

ผูที่มีสวนไดสวนเสียเต็มที่ จัดการประกันคุณภาพการศึกษา ทั้งคุณภาพภายในและภายนอกตาม
เกณฑมาตรฐานการศึกษาท่ีกําหนด พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรอ่ืนเพ่ือจัดการเรียนการสอน               

ใหสอดคลองกับแนวทางหลักการที่กําหนดตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาและแสวงหาเทคโนโลยี
ภูมิปญญาไทยและภูมิปญญาทองถิ่นมาใชในการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน 

                                                           
230 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,  ระบบการประกันคุณภาพ

การศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัทพิมพดีจํากัด, 2548), 19. 

231 ธีระ รุญเจริญ,  การบริหารโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา, 30-44. 
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หลักการและแนวคิดตามภารกิจการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
 ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่พัฒนาโรงเรียนเพ่ือบริหารจัดการศึกษาใหบรรลุจุดประสงค 
เปาหมายของสถานศึกษา ดังที่นักการศึกษาไดใหขอคิดเห็นเก่ียวกับงานของผูบริหารตามขอบขาย             

ไวหลากหลาย ดังนี้ งานของผูบริหารมี 4 งาน คือความสัมพันธกับชุมชน ปรับปรุงและขยายโอกาส           

ทางการศึกษาแกประชาชน รับและปรับปรุงบุคลากร จัดหาและรักษาเงินและอาคารสถานท่ี232          

โดยงานท่ีผูบริหารจะตองรับผิดชอบไวอยางชัดเจน แบงหนาที่แตละงานไว ดังนี้ งานในหนาที่ทั่วไป 

5% งานบริหารบุคลากร ครูผูสอนและเจาหนาที่ 20% งานวิชาการ 40% งานบริหารอาคารสถานที่ 
5% งานบริหารการเงิน 5% งานบริหารกิจการนักเรียน 20% งานดานความสัมพันธกับชุมชน 5%233 

แตนักวิชาการบางทานมีความเห็นวา งานบริหารการศึกษามี 6 งาน คืองานดานหลักสูตรและ            

การสอน งานบริหารบุคลากรสถานศึกษา งานบริการนักเรียน งานอาคารสถานท่ี งานการเงินและ
ธุรการและงานสัมพันธระหวางสถานศึกษาและชุมชน234 นอกจากน้ีผูบริหารยังมีงานเพ่ิมเติมอีก            

ไดแก งานพัฒนาองคกรและธํารงไว ซึ่งองคกร งานบริหารหลักสูตรและการสอน งานบริหารเศรษฐกิจ
การศึกษา งานธุรการ งานบริหารงานบุคคล  งานกิจการนักเรียน งานสรางภาวะผูนําในดาน
ความสัมพันธกับชุมชน และงานดานการประเมิน ผลการวิจัยและสรางความเชื่อถือจากประชาชน235 

และในสวนที่เหมือนกันทั่วๆ ไป คือ กลาวถึงงานของผูบริหารสถานศึกษาที่ตองรับผิดชอบและ          

ปฏิบัติใหสําเร็จ มี 8 งาน ไดแก งานวางแผนงานและโครงการ งานการเรียนการสอน งานกิจการ
นักเรียน งานดานบุคลากร งานดานอาคารสถานที่ พัสดุ อุปกรณ งานการเงินและธุรการ                 

                                                           
232 Diniel E. Griffiths,  Human Relation in School Administration (New York: 

Appleton Century-Crofts, 1956), 5. 
233 Edward W. Smith and others,  The Education's Encyclopedia (New York: 

Prentice-Hall, 1961), 170. 
234 Ronald F. Campbell,  Introduction to Education Administration 5th 

(Boston: Allyn and Bacon, 1978), 23. 
235 Ralph B. Kimbrough and Michael Y. Nunnery,  Education Administration            

(New York: Macmillan, 1988), 165. 
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งานประชาสัมพันธ งานวัดผลและประเมินผล236 สําหรับแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา          
ในเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาไวมีรายละเอียด ดังน้ี237  

ดานการบริหารงานวิชาการ โดยมีหลักการและแนวคิด ดังนี้ 1. ยึดหลักใหสถานศึกษาจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสอดคลอง           
กับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสังคมอยางแทจริง  โดยมีครู ผูบริหาร ผูปกครอง  
และชุมชน มีสวนรวมในการดําเนินงาน 2. มุงสงเสริมสถานศึกษาใหจัดกระบวนการเรียนรูโดยถือวา       
ผูเรียนมีความสําคัญสูงสุด 3. มุงสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตร 
กระบวนการเรียนรูรวมท้ังเปนเครือขายและแหลงการเรียนรู 4. มุงจัดการศึกษาใหมีคุณภาพและ
มาตรฐานโดยจัดใหมีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูและสามารถตรวจสอบ
คุณภาพการจัดการศึกษาไดทุกชวงชั้น ทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 5. มุงสงเสริม             

ใหมีการรวมมือเปนเครือขายเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพในการจัดและพัฒนาการศึกษา 
         ดานการบริหารงานงบประมาณ มีหลักการและแนวคิด ดังนี้ 1. ยึดหลักความเทาเทียมกัน
และความเสมอภาคทางโอกาสการศึกษาของผูเรียนในการจัดสรรงบประมาณเพ่ือจัดการศึกษา              

ขั้นพ้ืนฐานโดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเปนคาใชจายรายบุคคลสําหรับผู เรียนในระดับการศึกษา              

ขั้นพ้ืนฐานใหแกสถานศึกษาของรัฐและเอกชนอยางเทาเทียมกันและจัดสรรเพ่ิมเติมใหแกผูเรียน             

ที่มีลักษณะพิเศษตามความจําเปน 2. มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลของระบบ
การจัดการงบประมาณโดยใหเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเปนอิสระในการตัดสินใจ                     
มีความคลองตัวควบคูกับความโปรงใสและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดจากผลสําเร็จของงาน              

และทรัพยากรท่ีใช 3. ยึดหลักการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณโดยจัดสรร
งบประมาณใหเปนวงเงินรวมแกเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 4. มุงพัฒนาขีดความสามารถ           

ในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินทั้ง 7 ดาน คือการวางแผน
งบประมาณการคํานวณตนทุนผลผลิต การจัดระบบการจัดหาพัสดุ การบริหารทางการเงินและ           

การควบคุมงบประมาณ การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินงาน การบริหารสินทรัพย             
การตรวจสอบภายในมุงสงเสริม การระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณการเงินและ
ทรพัยสินจากทุกสวนของสังคมมาใชเพื่อการจัดและพัฒนาการศึกษา 

                                                           
236 Miller Van,  The Public Administration of American School (New York: 

Macmillan, 1998), 53. 
237 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา,   แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่

การศึกษาและสถานศึกษา กรุงเทพมหานคร: พิมพดี, 2546 
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         ดานการบริหารงานบุคคล มีหลักการและแนวคิดดังนี้ 1. ยึดหลักการบริหารเพ่ือใหเกิด                

การพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง 2. ยึดหลักความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษาตามนโยบายกฎหมายและหลักเกณฑที่กําหนด 3. ยึดหลักธรรมาภิบาล 

         ดานการบริหารทั่วไป มีหลักการและแนวคิด ดังนี้ 1. ยึดหลักใหสถานศึกษามีความเปนอิสระ           

ในการบริหารและจัดการศึกษาดวยตนเองใหมากที่สุดโดยเขตพ้ืนที่การศึกษามีหนาที่กํากับ ดูแล 

สงเสริม สนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบาย
และมาตรฐานการศึกษาของชาติ 2. มุงสงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัด
การศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาตามหลักการการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์             
ของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของ
บุคคล ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ 3. มุงพัฒนาองคกรทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ใหเปนองคกรสมัยใหมโดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสม สามารถเชื่อมโยง 
ติดตอสื่อสารกันไดอยางรวดเร็วดวยระบบเครือขายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4. การบริหารงานทั่วไป
เปนกระบวนการสําคัญที่ชวยประสานสงเสริมและสนับสนุนใหการบริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตาม
มาตรฐานคุณภาพและเปาหมายที่กําหนดไวโดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริม สนับสนุน             

และการอํานวยความสะดวกตางๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ ทั้งการศึกษาในระบบ 

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตามบทบาทของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
สถานศึกษาตลอดจนการจัดและใหบริการการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบัน
สังคมอ่ืน 

 จากการศึกษาดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวาโรงเรียนในฐานะหนวยงานที่มีเปาหมาย              

ในการสรางเยาวชนของชาติใหเปนคนที่มีคุณภาพมีคุณลักษณะท่ีพึงประสงคตามที่สังคมตองการ                
ภารกิจดังกลาวจะบรรลุตามเปาหมายหรือไมขึ้นอยูกับผูบริหารโรงเรียน ผูชวยผูบริหาร ครู อาจารย             
และบุคลากรที่เกี่ยวของทุกคนท่ีจะตองรวมมือกันดําเนินการโดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียนที่จะตอง            
วางแผนและปฏิบัติทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนหลายประการ 

การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
การปฏิรูปการศึกษามีความมุงหมายท่ีจะจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษย            

ที่สมบูรณ เปนคนดี มีความสามารถและมีความสุขการดําเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและ           

มีประสิทธิภาพ จึงจําเปนตองมีการกระจายอํานาจใหสถานศึกษาใหชัดเจน โดยมีการกําหนดเรื่องนี้ไว
อยางชัดเจนในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ มาตรา 39 และกระทรวงศึกษาธิการไดกําหนด               

แนวทางการบริหารสถานศึกษาไวในคูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลโดยจําแนก 

งานบริหารสถานศึกษาออกเปน 4 ดาน คือ ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ             

ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารงานทั่วไป ซึ่งจะไดนําเสนอรายละเอียดแตละงาน ดังนี้ 
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1. ดานการบริหารวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดกรอบงานดานวิชาการเพ่ือ
กระจายอํานาจไปยังสถานศึกษาใหมีความอิสระ คลองตัว รวดเร็ว และสอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียน สถานศึกษาและชุมชน รวมท้ังการมีสวนรวมจากผูมีสวนเก่ียวของ มีขอบขายและภารกิจ
ดังนี้238 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล และ
เทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา การพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษา การพัฒนาแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพัฒนา            

ระบบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน การประสาน
ความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน การสงเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก  
บุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา  

2. ดานการบริหารงบประมาณ กระทรวงศึกษาธิการ ไดกําหนดกรอบการบริหารงาน
งบประมาณ เพ่ือความเปนอิสระในการบริหารจัดการใหมีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบไดยึด
หลักการบริหาร มุงผลสัมฤทธิ์และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงานใหมีการหาประโยชน             
ทางการศึกษาสงผลใหเกิดคุณภาพท่ีดีขึ้นตอผูเรียน มีขอบขายงานและภารกิจ  ดังนี้ 239 การจัดทํา 
และเสนอของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผล           

การใชเงินและผลการดําเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา การบริหารการเงิน 

ไดแก การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การจายเงิน การนําสงเงิน การกันเงินไว          
เบิกเหลื่อมป การบริหารบัญชี การบริหารพัสดุและสินทรัพย  

3. ดานการบริหารงานงานบุคคล กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดกรอบการบริหารงานบุคคล          

ในสถานศึกษาใหเปนภารกิจที่สําคัญที่มุงสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนอง
ภารกิจ การดําเนินงานดานบริหารบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระ ภายใตกฎหมาย ระเบียบ        

เปนไปตามหลักธรรมาภิบาล ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนามีความรู 
ความสามารถ มีขวัญและกําลังใจ ไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและกาวหนาในวิชาชีพ 

ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนสําคัญ โดยมีขอบขายและภารกิจ             

โดยสรุป ไดแก240 การวางแผนอัตรากําลังและกําหนดตําแหนง การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง           
การเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ วินัยและการรักษาวินัย การออกจากราชการ 

4. ดานการบริหารทั่วไปสําหรับดานการบริหารทั่วไป กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดขอบขาย
ใหเปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคการ ใหบริการบริหารงานอ่ืนๆ บรรลุผลตาม

                                                           
238 กระทรวงศึกษาธิการ,  คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล, 33-38. 
239 เรื่องเดียวกัน, 39-50. 
240 เรื่องเดียวกัน, 51-63. 
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มาตรฐานคุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริมสนับสนุนการ
อํานวยการ ความสะดวกตางๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ งพัฒนาสถานศึกษา              
ใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริมในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใส              

ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล  ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ    
เพ่ือ ใหการจัดการศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยฝายงานบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
จะตองดําเนินการเรื่องตอไปน้ี 241 การดําเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน การพัฒนาระบบและเครือขายขอมูลสารสนเทศ การประสานและพัฒนาเครือขาย
การศึกษา การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การสงเสริมสนับสนุน
ดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม             

การจัดทําสํามะโนผูเรียน การรับนักเรียน การสงเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ           

นอกระบบและตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การสงเสริมงานกิจการนักเรียน            

การประชาสัมพันธงานการศึกษา การสงเสริมสนับสนุนและประสาน งานการจัดการศึกษาของบุคคล 

ชุมชน องคกร หนวยงาน และสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับเขตพ้ืนที่
การศึกษาและหนวยงานอ่ืน การจัดระบบการควบคุมภายในหนวยงาน งานบริการสาธารณะ และ            
งานที่ไมไดระบุไวในงานอ่ืน 

หลักการและแนวคิดเรื่องการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดระบุอํานาจในการบริหารและจัด           

การศึกษาของสถานศึกษาไวในมาตรา 39 ซึ่งกลาวถึง การกระจายอํานาจการจัดการศึกษา                 
ใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง นอกจากนี้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ยังกําหนดใหมีการกระจายอํานาจที่สอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติดวย คือ มาตราที่ 44 ใหปลัดกระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา 
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา และเลขาธิการ
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา ไวเปนการเฉพาะใหผูดํารงตําแหนงดังกลาวมอบอํานาจใหแก
ผูอํานวยการสํานักงาน เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือผูอํานวยการสถานศึกษาแลวแตกรณี ทั้งนี้ใหคํานึงถึง
ความอิสระและเปนการบริหารงานที่คลองตัวในการจัดการศึกษาของสํานั กงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษาภายใตหลักการบริหารงานการศึกษา ดังตอไปน้ี  

1. อํานาจหนาที่ในการพิจารณาใหความเห็นชอบเกี่ยวกับงบประมาณและการดําเนินการ  

ทางงบประมาณของผูอํานวยการสถานศึกษา หรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวม
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ตลอดถึงหลักการ การใหสถานศึกษา หรือสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีอํานาจทํานิติกรรมสัญญา              

ในวงเงินงบประมาณท่ีไดรับอนุมัติแลว  
2. หลักเกณฑการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนาและดําเนินการทางวินัยกับครูและ

บุคลากรทางการศึกษา โดยสัมพันธกับแนวทางท่ีกําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

การกระจายอํานาจตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ และพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา โดยใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลจะเสริมพลังใหกับ “การบริหารฐานโรงเรียน” ทําให 
สถานศึกษาสามารถบริหารตนเองไดอยางอิสระ จากเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ ที่ตองการใหกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษา ซึ่งเปนผูจัดการเรียนการสอนโดยตรง ฉะนั้น 

ไมวาจะมีก่ีเขตพ้ืนที่การศึกษาก็ตาม สถานศึกษาตองมีอํานาจในการบริหารและจัดการศึกษามากท่ีสุด 

เขตพ้ืนที่การศึกษาตองไมไปกาวลวงในความเปนอิสระของสถานศึกษา แตควรมีบทบาทในฐานะ               

ผูอํานวยความสะดวก (facilitator) เปนพ่ีเลี้ยงในทางวิชาการ กําหนดนโยบายและแผนในภาพรวม 

สนับสนุนทรัพยากร ประสานการบริหารและจัดการศึกษาระหวางสถานศึกษา และตองระวังไมให 
เกิดการรวมอํานาจไวที่เขตพ้ืนที่การศึกษา ตองมุงพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผูเรียนเปนเปาหมาย
สําคัญ การกําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลจึงเปนโอกาสที่จะชวยใหโรงเรียนมีความเปนอิสระ  

มากขึ้น แตทั้งน้ีไมไดหมายความวาโรงเรียนจะเปนอิสระอยางสิ้นเชิงโดยปราศจากการกํากับดูแล             

ของเขตพ้ืนที่การศึกษา เขตพ้ืนที่การศึกษาท่ีดีตองเปนพ่ีเลี้ยงใหกับกลุมสถานศึกษาในกํากับและ
สนับสนุนใหสถานศึกษามีความพรอมในการเปนนิติบุคคล เพราะในท่ีสุดองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สามารถจัดการศึกษาไดเอง หรือสถานศึกษามีความพรอมทั้งหมด ก็จะตองยุบเลิก เขตพ้ืนที่การศึกษา 
มิฉะน้ันจะมีปญหาในภายหลังกลาวคือจะเกิดการกระจุกอํานาจท่ี 185 เขตพ้ืนที่ ระบบรวมศูนย
อํานาจจะกลับมาเขมแข็งและดูดทรัพยากรไวทําใหไมถึงผูเรียน    

การกระจายอํานาจลงสูสถานศึกษา มี 4 ดาน คือ การบริหารงานดานวิชาการ การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ดังจะกลาวถึงตอไปนี้ 

1. การบริหารงานวิชาการ คือ การกระจายความรับผิดชอบดานหลักสูตรและการเรียน             

การสอน ปญหาและอุปสรรคของการปฏิรูปการเรียนรูดังกลาว คือ ครูตองเรงสอนเนื้อหาใหครบ           

ตามจํานวนคาบตามท่ีหลักสูตรกําหนดทําใหไมมีเวลาวางแผนกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนน            

ผูเรียนเปนสําคัญ นอกจากน้ียังมีปญหาเดิมๆ วาหลักสูตรไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของชุมชน การศึกษา            
แปลกแยกจากชุมชน ละเลยภูมิปญญา และวัฒนธรรมทองถิ่นด้ังเดิม ทําใหผูเรียนไมรูจักไมมี              
ความภูมิใจและไมผูกพันกับถ่ินกําเนิด ในขณะนี้พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไดใหอํานาจใน            

การบริหารดานวิชาการแกสถานศึกษา โดยกําหนดใหกระทรวงกําหนดเฉพาะหลักสูตรสวนกลาง           
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และใหสถานศึกษามีอิสระในการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาไดเอง โดยเปดโอกาสใหชุมชนเขามา            

มีสวนรวมในการออกแบบหลักสูตร กําหนดแหลงเรียนรู ออกแบบการวิจัยในชั้นเรี ยน ออกแบบ
กิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับผูเรียนแตละคน และออกแบบการประเมินผลผูเรียน  

2. การบริหารงบประมาณ ความจริงทรัพยากรและงบประมาณดานการศึกษาของประเทศ
ไทยไมไดมีอยูอยางจํากัด เพราะเราใชงบประมาณเพ่ือการศึกษาถึงรอยละ 21 ของงบประมาณ
แผนดินแตปญหาอยูที่จะใชเงินอยางไรใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียนโดยไมตกหลน ปญหาของ             
การบริหารงบประมาณในระบบรวมศูนยอํานาจนั้น นอกจากจะทําใหเกิดความลาชาและผูกรัด             

ดวยระเบียบท่ีทําใหขาดความคลองตัวในการบริหารแลว สถานศึกษาหลายแหงจะประสบปญหา                   

ที่คลายกันสวนใหญคือ 

2.1 การจัดสรรทรัพยากรที่ไมตรงกับความตองการ ซึ่งทําใหเกิดความสูญเปลา แตถาให
โรงเรียนจัดหาเองจะสอดคลองกับความตองการความจําเปนของผูเรียนมากกวา เชน การซ้ือหนังสือ
เขาหองสมุด ตนสังกัดจะจัดสรรงบประมาณมาใหเมื่อใกลสิ้นปงบประมาณและผูประมูลไดก็เปน             

รานหนังสือในจังหวัดซึ่งผูกขาดตลอดมา โรงเรียนไมมีสิทธิเลือกหนังสือเอง หนังสือท่ีไดรับจึงไมตรง
กับความตองการของโรงเรียน 

2.2 การทุจริต การรวมอํานาจการบริหารงบประมาณไวที่สวนกลางทําใหเกิดกรณีทุจริต            

การจัดซื้อจัดจาง ไมวาจะเปนกรณีจัดซื้อเคร่ืองแบบนักเรียน คอมพิวเตอร ซอฟแวร การท่ีสถานศึกษา
มีอํานาจตัดสินใจเร่ืองงบประมาณไดเอง จะทําใหการใชเงินเปนไปเพ่ือประโยชนของสถานศึกษา
โดยตรงมากข้ึน มีประสิทธิภาพมากข้ึนแตท้ังนี้ตองเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมและตรวจสอบ
ได การจัดสรรคาใชจายรายหัวตรงไปยังสถานศึกษาจะเปนการกระจายอํานาจใหโรงเรียนเปนอิสระ  

ในการตัดสินใจ เรื่องการบริหารงบประมาณอยางไมเคยปรากฏมากอนในการบริหารการศึกษาไทย 

โดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุน (block grant) ใหเปนคาใชจายรายบุคคลตามจํานวนนักเรียน โรงเรียนจะมี
อํานาจและอิสระในการใชเงินมาก และถามีเงินเหลือก็สามารถเก็บไวใชในปตอไปได  

3. การบริหารงานบุคคล ปญหาใหญที่สถานศึกษาประสบเก่ียวกับการบริหารบุคลากร ก็คือ 

ขาดแคลนบุคลากรครูในวิชาใดวิชาหนึ่ง แมจะตองการอัตรากําลังครูเพ่ิม กรมก็อาจยายครูอีกวิชา 
หนึ่งมาใหเพราะพิจารณาตัวเลขจํานวนครูที่เปนภาพรวม ไมไดพิจารณาอัตรากําลังเปนรายวิชาจึงไม
ตรงกับความตองการของโรงเรียน รวมท้ังการที่โรงเรียนไมสามารถจัดการกับบุคลากรท่ีทําผิดวินัย 

หรือไรประสิทธิภาพไดเองอยางโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่เปนนิติบุคคล 

นอกจากนี้ ปญหาที่โรงเรียนหลายแหงประสบ คือ ครูตองทํางานอ่ืนที่ไมใชการเรียนการสอนทําให          
ไมสามารถทุมเทเพ่ือการปฏิรูปการเรียนรูไดอยางเต็มที่ ดังนั้น  การกระจายอํานาจดานการบริหาร 
งานบุคคล จึงเปนโอกาสที่สถานศึกษาจะมีบทบาทและอํานาจหนาที่ในการบริหารงานบุคคลมากขึ้น 

นับตั้งแตการสรรหา การคัดเลือก การพัฒนา การใหคาตอบแทน ฯลฯ โดยที่เปาหมายสูงสุดของ          
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การมีอํานาจ  และความรับผิดชอบในการบริหารงานบุคคลน้ี เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 

สําหรับผูเรียนเปนสําคัญ 

4. การบริหารงานท่ัวไป การบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนนิติบุคคลตองใหความสําคัญ     

กับ  การจัดทํานโยบาย แผนและระบบขอมูลสําหรับการดําเนินงาน โดยจะรวมงานดานการประกัน
คุณภาพภายในไวดวย ดังนั้นงานบริหารทั่วไปจึงตองมีประสิทธิภาพ มีระบบขอมูลที่ทันสมัย             

สําหรับสนับสนุนงานวิชาการ มีความคลองตัว ใชบุคลากรนอยและควรจัดใหเปนการศึกษาเบ็ดเสร็จ                 
ณ จุดเดียว (one–stop service) ทั้งหมด ปญหาที่โรงเรียนสวนใหญพบเหมือนกัน คือ ตองกรอก
ขอมูลใหกับตนสังกัดและหนวยงานตางๆ ปละหลายเร่ืองและหลายคร้ัง ทําใหครูตองเสียเวลาที่            
ควรใหกับเด็กมาทํางานที่ไมใชหนาที่โดยตรง ปละหลายชั่วโมง ดังนั้น ถาโรงเรียนพัฒนาระบบขอมูล
สารสนเทศใหดีจะชวยแกปญหานี้ไดมาก 

จากการกระจายอํานาจทั้ง 4 ดาน สูสถานศึกษาก็เพ่ือใหเปาหมายสูงสุดตามเจตนารมณ           
ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คือ คุณภาพผูเรียน ดังนั้น การบริหารงานวิชาการ การบริหาร 
งานบุคคล การบริหารงบประมาณ การบริหารท่ัวไป ตองเปนไปเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียน ผูบริหาร
สถานศึกษาจะตองเขาใจในเปาหมายนี้และใชอํานาจที่ไดรับมอบมาใหเกิดคุณภาพแกผูเรียนใหได             

การกระจายอํานาจภายในสถานศึกษาน้ัน ผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีความสามารถตองกระจาย
อํานาจการตัดสินใจใหกับครูในโรงเรียน เพ่ือที่ครูจะไดไมตองถูกครอบงําทางความคิด มีอิสระ 
สามารถคิดริเร่ิมนวัตกรรมการสอนใหมๆ ได ผูเรียนก็จะมีอิสระทางความคิดรูจักคนควาหาความรู 
ดวยตนเอง เปนการใหอิสระทางปญญาแกครูและผูเรียน แมการกระจายอํานาจอยางสมบูรณแบบ             

ยังไมอาจทําได เนื่องจากมีกฎหมายรองรับ แตขณะนี้ผูบริหารสถานศึกษาหลายแหงก็จัดใหมีระบบ 

“โรงเรียนเล็กในโรงเรียนใหญ” (schools within school) โดยมอบอํานาจในการตัดสินใจใหกับ              

ครูทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การพิจารณาความดีความชอบของครู และจัดใหมีเครือขายผูปกครอง 
ในทุกระดับเพ่ือใหทุกฝายมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษา อยางไรก็ตามการกระจายอํานาจ
ของผูบริหารสถานศึกษาภายในสถานศึกษานี้ ตามมาตรา 45 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ไดกําหนดวาจะตองดําเนินการตามระเบียบที่คณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษากําหนด ตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เรื่อง               
การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 กําหนดไวเพ่ือการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
ในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังสํานักงาน            

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานแลวแตกรณี ทั้งนี้เพ่ือใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
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สถานศึกษามีความเปนอิสระ  ความคลองตัวและสามารถรับผิดชอบในการดําเนินการไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับ                

การกระจายอํานาจ ซึ่งทําใหสถานศึกษามีความคลองตัวในการบริหารมากย่ิงขึ้นและสอดคลอง             
กับการบริหารโรงเรียนในระบบของการบริหารของโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยบริหารงานตามภารกิจในแตละดาน242 ดังนี้  

1. ดานการบริหารวิชาการ ประกอบดวย การพัฒนาหรือดําเนินการเก่ียวกับการใหความเห็น 

การพัฒนาสาระหลักสูตรทองถิ่น การวางแผนงานดานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนใน               

สถานศึกษาการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผล
และการเทียบโอนผลการเรียน การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา การพัฒนา
และและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การแนะแนว การพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในและมาตรฐานการศึกษา การสงเสริมชุมชนใหมีความเขมแข็งทางวิชาการ การประสาน             

ความรวมมือในพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน การสงเสริมสนับสนุนงานวิชาการ               

แกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงาน สถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา การจัดทํา
ระเบียบและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับงานดานวิชาการของสถานศึกษา การคัดเลือกหนังสือแบบเรียน             

เพ่ือใชในสถานศึกษาการพัฒนาและใชสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา  
2. ดานงบประมาณ ประกอบดวย การจัดทําแผนงบประมาณและคําขอตั้งงบประมาณ           

การจัดทําแผนปฏิบัติการใชจายเงิน การอนุมัติใชจายงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร การขอโอนและ             

การขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชงบประมาณ การตรวจสอบ
ติดตามและรายงาน การใชผลผลิตจากงบประมาณ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา             

การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การวางแผนพัสดุ การกําหนดรูปแบบรายการหรือ 

คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ การจัดหาพัสดุ การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การจัดทําบัญชี
การเงิน การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 

3. ดานการบริหารงานบุคคล ประกอบดวย การวางแผนอัตรากําลัง การจัดสรรอัตรากําลัง
ขาราชการรูและบุคลากรทางการศึกษา การสรรหาและการบรรจุแตงตั้ง การเปล่ียนตําแหนงให           
สูงขึ้น การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเล่ือนขั้นเงินเดือน การลาทุกประเภท                 

การประเมิน ผลการปฏิบัติงาน การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ การส่ังใหพักราชการและ          

สั่งใหออกจากราชการไวกอน การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ การลาอุทธรณ               

                                                           
242 ราชกิจจานุเบกษา,  กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจ

การบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 เลม 124  ตอนท่ี 24 ก, 16 พฤษภาคม  2550.               

(อัดสําเนา), 29-35. 
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การรองทุกข การออกจากราชการ การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ การสงเสริมและ           

ยกยองเชิดชูเกียรติ การสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ การสงเสริมวินัยขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  การรับใบอนุญาตและ               

ขอตอใบอนุญาตวิชาชีพ 

4. ดานการบริหารทั่วไป ประกอบดวย การพัฒนาระบบเครือขายและขอมูลสารสนเทศ  

การประสานงานและพัฒนาเครือขายการศึกษา การวางแผนการบริหารงานการศึกษา  งานวิจัย             

เพ่ือพัฒนานโยบายและแผน การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองคกร  การพัฒนามาตรฐาน                

การปฏิบัติงาน งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา การดําเนินงานธุรการ ดานการเงิน การคลัง บัญชีและ
พัสดุ การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอม การจัดทําสํามะโนผูเรียน การรับนักเรียน การจัดตั้ง 
ยุบ รวม หรือเลิกสถานศึกษา การอํานวยการและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ 

และตามอัธยาศัย การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การทัศนศึกษา งานกิจกรรมนักเรียน              

การประชาสัมพันธงานการศึกษา การสงเสริม สนับสนุนและประสานการจัดการศึกษาของบุคคล 

ชุมชน องคกร หนวยงานและสถาบันสังคมอ่ืนที่จัดการศึกษา งานประสานราชการกับส วนภูมิภาค 

และสวนทองถิ่น การจัดระบบควบคุมภายในหนวยงาน 

จากรายงานการวิจัยประเมินผลการกระจายอํานาจ  การบริหารและการจัดการศึกษาให                 
เขตพ้ืนที่การศึกษาในปงบประมาณ 2551243 โดย สพฐ. ซึ่งไดติดตามการดําเนินงานตามกลยุทธ              
ในการขับเคลื่อนการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย 6 กลยุทธ โดยกลยุทธที่ 4 การกระจาย
อํานาจไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาเปนกลยุทธที่เกี่ยวของกับการกระจาย
อํานาจการบริหาร และการจัดการศึกษาโดยตรง นอกจากนี้ สพฐ. ยังไดจัดการประชุมผูอํานวยการ 
สพท. เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการบริหารจัดการตามกลยุทธของ สพฐ.เพ่ือใหประสบความสําเร็จ 

โดยมีสาระสรุปดังนี้ 1. สถานศึกษายังมีความเขมแข็งไมเทาเทียมกันและยังตองการความชวยเหลือ
เพ่ือใหมีความพรอมอีกมาก การสงเสริม สนับสนุนและความชวยเหลือจากหนวยงานตนสังกัดจึง          
เปนสิ่งที่มีความจําเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะการดําเนินโครงการตางๆ ซึ่งสวนกลางไดรวมมือกับ
หนวยงานตางๆ ในการใหความชวยเหลือและสนับสนุนการดําเนินงานของ สพท. และสถานศึกษา 
อยางไรก็ตาม สวนกลางมักจะกําหนดแนวทางการดําเนินงานสําหรับ สพท. และสถานศึกษาซึ่ง            
แมจะมีความจําเปนแตก็ทําใหผูปฏิบัติงานในพ้ืนที่ขาดความเปนอิสระในการดําเนินงานได  ทําให             
ไมมีโอกาสไดคิดแนวทางการดําเนินงานและแกปญหาอุปสรรคดวยตนเองไดมากนัก  ซึ่งยังไม

                                                           
243

 สํานักงานประเมินผลการจัดการศึกษา, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  รายงาน            
การติดตามการดําเนินงานการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสูเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ปงบประมาณ 2551, 61-62. 
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สอดคลองกับหลักการกระจายอํานาจ หลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีมุงเนนการเพ่ิม            

ความเปนอิสระใหกับสถานศึกษาในการบริหาร จัดการโรงเรียนตามสภาพบริบทของโรงเรียน และ
สรางความรวมมือของผูมีสวนได สวนเสีย รวมทั้งสงผลใหการกระจายอํานาจสูสถานศึกษาในระยะ
ยาวประสบความสําเร็จ 2. ปจจุบันการกระจายอํานาจสู สพท.และสถานศึกษายังไมเปนไปตาม
หลักการกระจายอํานาจท่ีแทจริงโดยในทางปฏิบัติ สพท.ยังคงเปนหนวยงานภายใตการบังคับบัญชา
ของกระทรวงศึกษาธิการและยังมีอํานาจเหนือสถานศึกษาอยูมาก แมวาโรงเรียนจะมีอิสระในดาน
วิชาการ แตโรงเรียนยังไมมีอํานาจในการบริหารงบประมาณของตน ตองขอไปยังหนวยงานตนสังกัด
ตามกฎ ระเบียบที่สวนกลางกําหนด โรงเรียนไมสามารถสรรหา โยกยาย บรรจุ แตงต้ังผูบริหารและ
บุคลากรไดเอง โดยตองเปนไปตามกรอบอัตรากําลังและระเบียบที่เปนอํานาจของผูที่อยูเหนือระดับ
โรงเรียนขึ้นไป ประกอบกับปจจุบันมีโรงเรียนที่มีความสามารถในการแขงขันสูงอยูทั่วประเทศ จึงควร
ใหโรงเรียนดังกลาวบางสวนมีอิสระ ในการบริหารจัดการ พรอมทั้งจัดใหมีการติดตามประเมินผล                

การดําเนินงานอยางตอเนื่องเพ่ือเปนแนวทางในการนํารองการกระจายอํานาจการบริหารจัดการสู
สถานศึกษาตอไป 3. การคัดเลือกโรงเรียนที่เขารวมโครงการนํารองในการพัฒนาสถานศึกษาขนาด
เล็กท่ีผานมา ซึ่งมุงเนนโรงเรียนที่คุณภาพดี ไมใชทรัพยากรมาก ผูบริหารมีความตั้งใจในการพัฒนา
และมีแนวโนมในการเปนผูนํา/ตัวอยางใหกับโรงเรียนอ่ืนไดรวมทั้งการพิจารณาความเปนไปไดของ 
สพท. ในการพัฒนาสถานศึกษาขนาดเล็ก และความเปนไปไดของสถานศึกษาในการพัฒนาผูเรียน 

ตามมาตรฐานที่ 5 เพ่ือใหการสนับสนุนชวยเหลือไมสูญเปลา อยางไรก็ตาม ในการดําเนินโครงการนํา
รองควรเลือกสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพระดับตางๆ กันกระจายออกไปเขารวมดําเนินโครงการดวยเพ่ือ
เปนแนวทางการพัฒนาโรงเรียนที่มีระดับคุณภาพตางกันตอไป 4. สถานศึกษาขนาดเล็กยังขาด           

ความพรอมในการบริหารการเงินและบุคลากรเนื่องจากบุคลากรนอยและยังมีความเขาใจท่ีไมชัดเจน
เกี่ยวกับระเบียบตางๆ  ดานการเงิน พัสดุ การบัญชี และการดําเนินการตามกฎหมาย แมผูบริหาร             
จะไดรับการถายทอดความรูมาบาง แตผูบริหารอีกจํานวนมากยังไมทราบวามีอํานาจบริหารจัดการ        

ในเรื่องตางๆ เพียงใด ซึ่งนอกจากการชวยเหลือในการจัดหาพนักงานธุรการใหโรงเรียนขนาดเล็ก
จํานวน 1 คน ตอ 4 โรงเรียนแลว ควรอบรมผูบริหารใหมีความเขาใจการบริหารการเงินจนเกิด           

ความมั่นใจ และมีการติดตามวาสามารถนําไปใชไดอยางมั่นใจ 5. กรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา          
และกรรมการสถานศึกษาบางแหงยังมีบทบาทไมมากนัก  โดยมีบทบาทเปนเสมือนที่ปรึกษา            
การตัดสินใจจึงอยูที่ผู อํานวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาและผู อํานวยการสถานศึกษาที่จะเปน                     

ผูกําหนดการประชุมและกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาบางทานยังไมเขาใจในบทบาท
ของตนเอง รวมทั้งอาจขาดศักยภาพและความพรอม จึงไมสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทท่ี            

กฎหมายกําหนดได นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวา ปจจัยที่สําคัญยิ่งในการบริหารจัดการโรงเรียน 

ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีตองรับผิดชอบตอการกําหนดทิศทางและนโยบายของโรงเรียน  
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และผูบริหารโรงเรียนท่ีตองรับผิดชอบตอการนํานโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษาไปปฏิบัติ  
การคัดเลือกผูที่มีความรูความสามารถมีประสบการณในดานตางๆ  ใหเขามารวมเปนคณะกรรมการ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา จึงเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญ สวนสถานศึกษาที่อาจมีขอจํากัดใน        

ดานผูรูในชุมมชนทองถิ่นที่มีจํานวนไมมากนักจึงควรใหความสําคัญในการพัฒนาหรือใหความรูแก
กรรมการสถานศึกษาเปนการเรงดวน 6. ผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงเปนปจจัยหลักประการหน่ึงที่สงผล
ตอการบริหารจัดการสถานศึกษา โดยผูบริหารโรงเรียนตองมีความรูความสามารถในการบริหารและ
งานวิชาการ การวิเคราะหนโยบาย การคิดโครงการและการดําเนิน งานตามโครงการใหเปนไปตาม
นโยบายที่กําหนด ขณะที่ผลจากการวิจัย พบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญยังไมเปนผูนําทาง
วิชาการ การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนความจําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนินการ  โดยพัฒนา
และใหความรูแกผูบริหารสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอ โดยเฉพาะความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับ
ผูบริหารดังกลาว รวมทั้งนําความรูความสามารถดังกลาวเปนเกณฑประการหนึ่งในการคัดเลือก
ผูบริหารสถานศึกษา 

แนวคิดเกี่ยวกับสถานศึกษานิติบุคคล 

ความหมายของสถานศึกษานิติบุคคล 

  โรงเรียนนิติบุคคล หมายถึง โรงเรียนที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามมาตรา 34(2) 

แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 ประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชยและกฎหมายอ่ืนๆ ซึ่งกําหนดสิทธิและหนาที่ไวเปนการเฉพาะ244 การเปนนิติบุคคล
จะกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงก็ตอเมื่อกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ และใหอํานาจอิสระในการบริหาร
ทั้งดานการคลัง การบริหารบุคคลและการใชอํานาจหนาที่เฉพาะ245 โรงเรียนของรัฐที่เปนนิติบุคคล            

มีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา                
ทั้งที่เปนราชพัสดุตามกฎหมายวาดวยที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอ่ืนสามารถบริหารจัดการ
ทรัพยสินที่ใหจัดการบริจาค ดูแลจัดการผลประโยชนที่เกิดจากท่ีราชพัสดุ  คาปรับท่ีไดจากสัญญา

                                                           
244 กระทรวงศึกษาธิการ,  “คําอภิปรายสนับสนุนการเปนนิติบุคคลของโรงเรียน,”  ใน 

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง โรงเรียนนิติบุคคล: มิติใหมของการบริหาร 
(กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2546), 8. 

245 สงขลา  วิชัยขัทคะ,  “บทวิเคราะหเรื่อง สภาพความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษา             
ที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะมีผลกระทบตอการบริหารการศึกษาอยางใด,”  ใน เอกสารประกอบ           
การประชุม สัมมนาทางวิชาการ เรื่อง โรงเรียนนิติบุคคล: มิติใหมของการบริหา (กรุงเทพมหานคร:  
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2546), 9. 
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จัดซื้อจัดจาง หรือคาปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาตางๆ ใหคิดเปนรายไดของโรงเรียนนั้นๆ246              

กลาวโดยสรุป “สถานศึกษานิติบุคคล” หมายถึง การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานตาม             

ความตองการและจําเปนของสถานศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาซ่ึงจะมีอํานาจหนาที่ รวมคิด 

(plan) รวมตัดสินใจ (decision-making) รวมทํา (implementation) และรวมประเมิน (evaluation) 

มุงหวังเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพของสถานศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปน 

กลยุทธในการปรับปรุงการศึกษา โดยถายโอนอํานาจหนาท่ีในการตัดสินใจจากสวนกลางไปยัง              
แตละแหงโดยใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (school council หรือ school board)               

ซึ่งประกอบดวย ผูปกครอง ครู สมาชิกในชุมชน ผูทรงคุณวุฒิ ศิษยเกาและผูบริหารโรงเรียนซึ่ง             
บางโรงเรียนมีตัวแทนนักเรียนเปนกรรมการดวยไดมีอํานาจในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียนมี
หนาที่และความรับผิดชอบในการตัดสินใจที่เกี่ยวเพ่ือมุงเนนใหการบริหารจัดการศึกษาเบ็ดเสร็จที่
สถานศึกษา247 ในกรณีสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ไดรับสถานภาพเปนนิติบุคคลโดยบทบัญญัติในมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร         
ราชการกระทรวง ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 สถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล จึงหมายถึง โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาที่กฎหมายยอมรับใหสามารถกระทํากิจกรรมตางๆ ไดดวยตนเอง                
ภายในขอบวัตถุประสงค  มีสิทธิและหนาที่ตามบทบัญญัติแหงกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ประมวลกฎหมายแพงและพานิช และกฎหมายอ่ืนซึ่งกําหนดสิทธิ
และหนาท่ีของสถานศึกษาไวเปนการเฉพาะความเปนนิติบุคคลของโรงเรียนจึงเปรียบเสมือนจังหวัด 

ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินท่ีไมอาจบริหารราชการภายในจังหวัดไดอยาง
อิสระเหมือนอยางองคกรปกครองสวนทองถิ่น เพราะยังตองรับนโยบายจากสวนกลางมาปฏิบัติ อีกทั้ง 
การจัดซื้อจัดจางก็ตองดําเนินการภายใตระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ .ศ.2535 และ
ที่แกไขเพ่ิมเติม ดังนั้นการเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาจึงมิใชวาสถานศึกษาจะใชอํานาจหนาที่ไดเอง
อยางอิสระปราศจากขอบเขตของกฎหมาย 

กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดวัตถุประสงคของสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลไว 2 ประการ 
คือ248 1. เพ่ือใหสถานศึกษาจัดการศึกษาอยางเปนอิสระ คลองตัวใหสามารถบริหารจัดการศึกษา             

                                                           
246 สุรพล  นิติไกรพจน,  “ความเปนนิติบุคคลของโรงเรียน,”  ใน เอกสารประกอบ                

การประชุม สัมมนาทางวิชาการเรื่องโรงเรียนนิติบุคคล: มิติใหมของการบริหาร (กรุงเทพมหานคร:  
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ, 2546), 10. 

247 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  มาตรฐานและตัวบงช้ีการบริหารฐาน
โรงเรียน (มปท. 2546), 5-6. 

248 กระทรวงศึกษาธิการ,  คูมือการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคล, 11. 
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ไดสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพตามหลักการกระจายอํานาจและการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน  

2. เพ่ือใหการจัดการศึกษาเปนไปเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกายจิตใจ สติปญญา 
ความรูและคุณธรรมมีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมี
ความสุข 

จากแนวคิดที่กลาวขางตนสรุปไดวาสถานศึกษานิติบุคคล คือ รูปแบบบริหารจัดการ
การศึกษาท่ีใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการบริหารท่ีมุงเนนการคืนอํานาจในการจัดการศึกษาใหโรงเรียน
หรือสถานศึกษา เพราะการศึกษาเกิดขึ้นที่โรงเรียน ผูบริหาร ครู กรรมการสถานศึกษา ชุมชน 

ตลอดจนผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายควรมีอํานาจการบริหารอํานาจการจัดการอํานาจการตัดสินใจ            

และมีอิสระในการจัดการศึกษา โดยการมีสวนรวมกับชุมชนในทุกเรื่องที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา
ใหประสบผลสําเร็จโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ 

ความเปนมาของสถานศึกษานิติบุคคล 

การปฏิรูปการศึกษาในอดีตไดเนนการปรับปรุงหนวยงานที่มีอํานาจเหนือกวา 
สถานศึกษาซึ่งมีผลตอการเรียนการสอนนอยมาก ถาตองการปรับปรุงคุณภาพการเรียนของนักเรียน
ใหดีขึ้น จุดที่ตองปฏิวัติ คือ โรงเรียนหรือสถานศึกษา ซึ่งจะสงผลโดยตรงกับการพัฒนาคุณภาพ         

การเรียนการสอนของคนทั้งประเทศใหประสบความสําเร็จ และพบวาการบริหารระดับโรงเรียนหรือ
สถานศึกษาของประเทศไทย มีปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอประสิทธิภาพของการบริหาร คือ ปญหา           
การรวมอํานาจสูสวนกลาง สถานศึกษาทุกแหงไมวาจะอยูที่ ใดของประเทศ ตองขึ้นตรงตอกรมหรือ
สํานักงานในสวนกลางซึ่งเปนนิติบุคคล สถานศึกษาไมมีอํานาจในการบริหารตนเองท้ังดานวิชาการ
งบประมาณ และบุคลากร การดําเนินงานทุกอยางตองรายงานและขออนุมัติขึ้นมาที่กรม หรือ
สํานักงาน โดยผานสายการบังคับบัญชาระหวางโรงเรียนกับกรม มีถึง 6–7 ลําดับชั้น สถานศึกษา            
เปนหนวยงานที่อยูระดับลางสุด ถูกควบคุม ตรวจสอบและบังคับบัญชาโดยสวนกลางในทุกๆ เรื่อง 
ผูบริหารโรงเรียนไมมีอํานาจในการตัดสินใจ  ทําหนาที่เปนเพียงตัวแทนของสวนกลางเปนผู
ประสานงานมากกวาจะเปนผูบริหารดานหลักสูตรและการเรียนการสอน แนวทางการดําเนินงานถูก
กําหนดโดยสวนกลางดานบริหารงานบุคคล โรงเรียนก็ไมไดตัดสินใจเองการคัดเลือกการบรรจุ               
การเลื่อนตําแหนง การโยกยาย เปนอํานาจของกรม การสอบคัดเลือกครูยังเปนอํานาจของสวนกลาง 
หรือระดับจังหวัด โรงเรียนจะมีสวนรวมอยูบางก็เฉพาะเรื่องการพิจารณาความดีความชอบในสวนที่
เปนอํานาจของโรงเรียน ดานอาคารสถานที่อาคารจะตองสรางตามแบบที่ออกโดยสวนกลาง เทานั้น 

ดานกิจการนักเรียนและสัมพันธชุมชน ถึงแมจะดําเนินการโดยโรงเรียนเองแตกิจกรรมก็ถูกกําหนดมา
จากสวนกลาง ดานบริหารการเงินก็ยังตองพ่ึงงบประมาณจากสวนกลางเกือบทั้งหมด ผูบริหาร
สถานศึกษาไทย มีอํานาจในการบริหารท่ีจํากัดมาก ผูบริหารใหความสําคัญกับผูบังคับบัญชามากกวา
ผูเรียน เชน กรณีผูบังคับบัญชาระดับสูงเดินทางไปราชการตางจังหวัดจะพบผูบริหารสถานศึกษา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



141 
 

  

เกือบทุกแหงในภาคน้ันๆ เดินทางไกลจากหลายจังหวัดเพ่ือมาคอยตอนรับและหอมลอมติดตาม         

ดูแลเปนสาเหตุหน่ึงที่ผูบริหารไมอยูสถานศึกษา หรือกรณีผูบริหารเดินทางเขากรมบอยๆ โดยให
เหตุผล วาติดตามงานท่ีเสนอขออนุมัติไวและถือโอกาสเขาพบคารวะผูบังคับบัญชา เพราะกรมเปน
ผูใหผลประโยชนตอบแทนแกผูบริหารสถานศึกษาในทุกเรื่องไมวาจะเปนเรื่องการเล่ือนตําแหนง              
การโยกยายการพิจารณาความดีความชอบ การลงโทษทางวินัย  ถาเปรียบเทียบกับตางประเทศ 

อํานาจการบริหารโรงเรียนจะแตกตางกันมาก ผูบริหารโรงเรียนในตางประเทศนั้นมีอํานาจมีอิสระ            

ที่จะบริหารงานใหประสบความสําเร็จ โดยยึดผูเรียนเปนศูนยกลางใหความสําคัญกับ ครูและนักเรียน      

ซึ่งเปนลูกคามากกวาผูบริหารกระทรวง ชุมชนและผูปกครองไมมีบทบาทในการจัดการศึกษา แมวาจะ
มีแนวคิดใหชุมชนมีสวนรวม ในการจัดการศึกษามานานแลวก็ตาม เนื่องจากการบริหารการศึกษาของ
ไทยส่ังตรงลงไปจากสวนกลาง งบประมาณเกือบทั้งหมดไปจากสวนกลาง โรงเรียนจึงไมเปดโอกาสให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางจริงจัง ดังนั้น  ทฤษฎีของตางประเทศที่กําหนดให
โรงเรียน มีภารกิจดานความสัมพันธกับชุมชน จึงเปนเร่ืองยากสําหรับประเทศไทย บทบาทของชุมชน
ในการบริหารโรงเรียนมีนอยมาก จะมีอยูก็เฉพาะการบริจาคเงินชวยเหลือโรงเรียนหรือบริจาค      

แรงงานเทาน้ัน 5. การเรียนไมสอดคลองกับวิถีชีวิตในทองถิ่น การบริหารดานวิชาการนั้น กระทรวง 
ศึกษาธิการไดคุมเขมมาโดยตลอด ทั้งเรื่องหลักสูตร การเลือกใชสื่อการเรียนการสอนระยะเวลาที่ใช 
ในการเรียนและการวัดผล เนื้อหาวิชาในหลักสูตร บางกรณีไมสอดคลองกับสภาพและความตองการ
ของชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ินไมไดรับการเอาใจใสใหเขามาอยูในระบบการศึกษานักเรียนเรียนสิ่งที่          
ไมสอดคลองกับชีวิตในชุมชน นําไปใชในชีวิตประจําวันไมไดโดยแทจริงแลว การเรียนการสอนตอง
สอดคลองกับ วิถีชีวิตของผูเรียน249 นอกจากนี้ ปจจุบันการศึกษาไทยไดเผชิญกับภาวะทาทายตอ            

การปฏิรูปการศึกษา ดวยเหตุหลายประการ เชน สมรรถนะและศักยภาพของคนไทยภาวะวิกฤติ            

ทางเศรษฐกิจ ความยากจน ชองวางระหวางคนรวยกับคนจนความเส่ือมถอยทางศีลธรรมและ
วัฒนธรรม ปญหายาเสพติด ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รวมถึงความออนแอ   

ทางการเมืองและเหตุผลที่สําคัญ คือ ระบบการศึกษาไทยยังมีขอจํากัดและขอดอยอยูมากทําให         
การพัฒนาคุณภาพและศักยภาพของคนไทยไมพรอมรับความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ 
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสื่อสารและสารสนเทศ หรือการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมบนฐานความรู  
หรือการรักษารากฐานทางวัฒนธรรม การลงทุนเพ่ือการศึกษาจึงไมไดผลคุมคา ดังปญหาตอไปน้ี250 

ความครอบคลุมและเสมอภาค โอกาสทางการศึกษา ในปจจุบันมีเด็กท่ีออกจากระบบโรงเรียนไมจบ

                                                           
249 รุง  แกวแดง,  โรงเรียนนิติบุคคล, 244 – 250. 
250 สํานักงานปฏิรูปการศึกษา,  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ี

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 (กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟค, 2545), 3-12. 
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ชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาที่เปนการศึกษาภาคบังคับอีกเปนจํานวนมาก กลุมเด็กเหลานี้           
สวนใหญจะเปนผูดอยโอกาส มีฐานะยากจนอยูในชนบทหางไกลและเปน  ผูพิการรวมถึงเด็กท่ีอยูใน
จังหวัดชายแดนภาคใตดวย คุณภาพการศึกษาเปนประเด็นวิกฤตที่ตองเรงแกไข เพราะมีผูสําเร็จ
การศึกษามากข้ึน แตยังขาดประสิทธิภาพและคุณลักษณะที่พึงประสงค ไมวาจะเปนความสามารถ
ดานการเรียนรู การคิดวิเคราะห การสรางความรู การมีคานิยมและพฤติกรรมที่เหมาะสมในโลกแหง        
การงาน เชน การทํางานเปนทีม ความสามารถดานการสื่อสาร ทั้งการเขียนและการพูด ความสามารถ 

ดานภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร ระบบเศรษฐกิจและสังคมบนฐานความรู รวมถึ งความออนดอย
ดานคุณธรรมจริยธรรมของผูสําเร็จการศึกษาดานตางๆ ซึ่งอาจมาจากหลายสาเหตุ ดังนี้ หลักสูตร           
และการจัดการเรียนการสอน กลาวคือ ลักษณะการจัดการเรียนการสอนในระบบโรงเรียนยังไมเนน
กระบวนการใหผูเรียนไดพัฒนาในดานการคิดวิเคราะห การแสดงความคิดเห็น การแสวงหาความรู
ดวยตนเอง ทําใหผูเรียนขาดคุณลักษณะชางสงสัย และใฝหาคําตอบ อีกทั้งเนนการสอนหนังสือ
มากกวาสอนคน เด็กและเยาวชนไมไดรับการอบรมบม นิสัยในการพากเพียรสูงานยึดมั่นใน               

ความสุจริตทั้งกาย ใจ วาจา การบมเพาะคุณภาพและสุนทรียภาพ จนเกิดผลดีตอผูเรียนโรงเรียน            

ไมจัดสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเรียนรู ครอบครัวและชุมชน ไมมีสวนรวมในการจัดสังคมแหง              
การเรียนรู ในสวนของหลักสูตรยังเปนหลักสูตรกลาง แมวามีความพยายามใหมีหลักสูตรทองถิ่น                      

ในสัดสวนท่ีเหมาะสม เพ่ือตอบสนองความตองการของชุมชนก็ยังไมประสบผลสําเร็จ เพราะขาดนโยบาย
และแนวปฏิบัติที่ชัดเจน นอกจากหลักสูตรกลางที่ใชสอนยังแบงเปนรายวิชายอยๆ ทําใหไมเอ้ือตอ
การบูรณาการ ทั้งในดานเนื้อหาสาระท่ีเชื่อมโยงกัน  หรือการเชื่อมโยงเนื้อหาสาระกับการปฏิบัติ 
รวมทั้งการเช่ือมโยงกับการปลูกฝงดานคุณธรรม จริยธรรม และการบังคับดวยคาบเวลาตามรายวิชาไม
เอ้ือใหเกิดความยืดหยุนในการจัดการเรียนท่ีหลากหลายสอดคลองกับผูเรียนครู เนื่องจากครูเปนผูที่มี
บทบาทสําคัญตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาประเทศในดานตางๆ และ
เมื่อพิจารณาแลวพบวา ผูประกอบวิชาชีพครูมีสถานภาพคอนขางตกต่ํา เพราะไมมีมาตรการสงเสริม
วิชาชีพครูใหกาวหนาในอาชีพ จึงไมสามารถดึงดูดคนดี   คนเกงมาเรียนครูเหมือนในอดีต คุณภาพ
โดยรวมของครูยังเปนเร่ืองท่ีนาเปนหวง เนื่องจากกระบวนการผลิตครูยังไมมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง           
ครูไทยยังขาดการพัฒนาอยางตอเนื่องเม่ือเขาสูวิชาชีพครูและครู  มีภาระงานมากเกินไป นอกจาก          

งานสอนแลว ยังตองทํางานธุรการของสถานศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนที่หนวยงานตางๆ มอบหมายและ
รองขอ สื่อและเทคโนโลยียังไมไดถูกนํามาใชอยางเพียงพอ และเหมาะสมโรงเรียนในชนบทหางไกล 

ขาดแคลนเครื่องมือและอุปกรณจําเปนหลายอยางในขณะที่บางโรงเรียนมีอุปกรณพรอมแตไมไดใช         
ใหเกิดประโยชนเทาที่ควร  ในปจจุบันการนําคอมพิวเตอรมาใชในการเรียนการสอนยังเปนไปไดนอย 

เนื่องจากอุปกรณไมเพียงพอกับจํานวนนักเรียนไมมีคูสายโทรศัพท คาโทรศัพทที่ยังแพงเกินกวาท่ี
โรงเรียนจะรับภาระไดหรือไมมีไฟฟาใชทั้งยังขาดสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับผูเรียนการบริหาร
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และการจัดการ เปนอีกปญหาหน่ึงที่ทําใหการศึกษาไมบรรลุผลโดยมีสาเหตุดังตอไปนี้ การบริหาร 
แบบศูนยอํานาจไวที่สวนกลาง ทําใหผูปฏิบัติ คอยรับคําสั่งจากสวนกลาง โดยขาดการมีสวนรวมใน          

การรวมคิดรวมทํา นอกจากน้ียังมีสายการบังคับบัญชาหลายระดับมีขั้นตอนการทํางานท่ีซ้ําซอน ทําให
ใชเวลาในการตัดสินใจและดําเนินงานลาชาสง ผลกระทบตอคุณภาพการจัดการเรียนการสอนใน
โรงเรียน กลาวคือ สถานศึกษาไมมีอิสระในการบริหารจัดการ ทั้งในดานวิชาการ การบริหารบุคคลการ
บริหารการเงิน และการบริหารงานทั่วไป ทําใหขาดบรรยากาศ และแรงจูงใจสําหรับผูบริหารและครูใน
การคิดริเริ่ม หานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนอีกท้ังไมสามารถจัดการเรียนการสอนใหยืดหยุน
เหมาะสมกับผูเรียนและสภาพของทองถิ่น การขาดเอกภาพดานนโยบายและการบริหาร มีหนวยงาน
บริหารการศึกษามากเกินไปขาดการประสานงานท้ังดานนโยบายและดานการปฏิบัติงานในระดับ
นโยบายหลายกรณีที่กําหนดนโยบายการศึกษาตามแนวทางของแตละพรรคการเมือง  โดยไมได
ประสานใหเปนนโยบายของ  ประเทศ ทําใหการดําเนินงานเกิดความซ้ําซอนกัน โดยไมจําเปนและ
สิ้นเปลืองทรัพยากรและทําใหผูบริหารสถานศึกษาและครู ซึ่งเปนผูปฏิบัติเกิดความสับสน ขาดการมี
สวนรวมของชุมชน การจัด การศึกษาไทยถูกมองวาเปนหนาที่ของรัฐของสถานศึกษาของผูบริหาร 

และครู ที่มีระบบราชการเปนกลไกสําคัญของการจัดการศึกษา โดยไมไดคํานึงถึงการมีสวนรวมของ
ประชาชน ครอบครัวและชุมชนไมวาจะเปนการมีสวนรวมในกระบวนการแสดงความคิดเห็นเพ่ือ
กําหนดนโยบาย การรวมวางแผนการพัฒนา การจัดการศึกษา การจัดทําหลักสูตรโดยเฉพาะอยางยิ่ง
การจัดทําหลักสูตรทองถิ่น การชวยติดตามตรวจสอบประเมินผลงานการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 
การระดมทรัพยากรเพ่ือชวยจัดการศึกษาเหลานี้   จึงทําใหการจัดการศึกษา ไมมีกลไกทางสังคม             

เขามาตรวจสอบคุณภาพของครู คุณภาพของการเรียนการสอนตลอดจนการตรวจสอบความโปรงใส
ของ การใชงบประมาณเพ่ือการศึกษาการจัดสรรงบประมาณเพ่ือการศึกษา การบริหารงบประมาณ
ของประเทศไทยยังไมมีคุณภาพเทาที่ควร เนื่องจากการมีสายบังคับบัญชาหลายระดับ การบริหาร
แบบรวมศูนยอํานาจที่สวนกลางทําใหงบประมาณท่ีจัดสรรไปถึงผูเรียนนอย เพราะไปส้ินเปลืองอยูที่
การบริหารงานในระดับชั้นตางๆ โดยไมจําเปน นอกจากนี้  การจัดสรรงบประมาณยังไมสามารถ
กระจายไปยังสถานศึกษาไดอยางเหมาะสม ซึ่งนับเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทําใหคุณภาพสถานศึกษาแตกตาง
กัน โอกาสที่เด็กจะไดรับการศึกษาอยางมีคุณภาพจึงไมเทาเทียมกัน และปญหาที่สําคัญคือขาด           

การติดตามตรวจสอบความโปรงใส ความรับผิดชอบ  และผลงาน เมื่อเทียบกับงบประมาณที่ไดรับจึง
เปนการลงทุนที่ไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 

อํานาจหนาท่ีของสถานศึกษานิติบุคคล  
  ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ .ศ. 2546           

ในมาตรา 35 กําหนดใหสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนนิติบุคคลก็ตาม แตสถานศึกษา
ดังกลาวจะตองปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขต              
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การปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่ง
สรุปเปนสาระไดดังนี้ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติ
หนาที่ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ .ศ. 2546 กําหนด         

ใหสถานศึกษา มีวัตถุประสงคและอํานาจหนาท่ีเพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกฎหมายวาดวย
การศึกษาแหงชาติและกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ ผูอํานวยการ
สถานศึกษาเปนผูแทนของสถานศึกษานิติบุคคลในกิจการทั่วไปของสถานศึกษาท่ีเกี่ยวกับ
บุคคลภายนอกใหสถานศึกษามีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุง รักษา ใช และจัดหาประโยชนจาก
ทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแก สถานศึกษา เวนแตการจําหนายอสังหาริมทรัพยที่ตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล เมื่อจําหนายอสังหาริมทรัพยตามวรรคหน่ึง
แลวใหสถานศึกษารายงานใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาทราบโดยเร็ว  ในกรณีจําเปน
เพ่ือประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา            

ขั้นพ้ืนฐาน อาจวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสินที่มีผู อุทิศใหตามวรรคหนึ่งก็ได              
ในกรณีที่จะตองมีการจดทะเบียนสิทธิ ขึ้นทะเบยีนหรือดําเนินการทางทะเบียนใดๆ เกี่ยวกับทรัพยสิน
ที่มีผูอุทิศใหแกสถานศึกษาใหสถานศึกษาสามารถดําเนินการทางทะเบียนดังกลาวไดในนามนิติบุคคล
สถานศึกษาในกรณีนิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟองคดี ใหสถานศึกษารายงานใหสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา เพ่ือแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบ เพ่ือดําเนินการแตงตั้ง
ผูรับผิดชอบดําเนินคดีโดยเร็วสถานศึกษาจะมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณในสวนที่ตั้งไว
สําหรับสถานศึกษาตามท่ีไดรับการกําหนดวงเงินและไดรับมอบอํานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามหลักเกณฑที่
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด ทั้งนี้ยกเวนงบประมาณในหมวดเงินเดือน 

สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัสดุ ในสวนท่ีอยูในความดูแล รับผิดชอบหรืออยู
ในวงเงินงบประมาณ ที่ไดรับมอบตามหลักเกณฑที่ระบุทั้งนี้ตามหลักเกณฑที่เลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีของสถานศึกษาใหเปนไป  

ตามระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนดใหสถานศึกษาจัดทําบัญชี               
แสดงรายการรับจายเงินและทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหไวเปนหลักฐานและใหสรุปรายการบัญชีทรัพยสิน
ดังกลาว รายงานใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาท่ีสถานศึกษาน้ันสังกัดทราบทุก           

สิ้นปงบประมาณ จัดใหมีการตรวจสอบความถูกตองของบัญชีทรัพยสินดังกลาวแลวรายงานให
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทราบโดยเร็ว  การบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาให
เปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดในกฎหมายวาดวยระเบียบ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
เมื่อมีการประกาศยุบ รวม เลิกสถานศึกษาใหสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาจัดใหมีการตรวจสอบ
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ทรัพยสินและชําระบัญชี รวมทั้งดําเนินการโอน หรือจําหนายทรัพยสินที่ยังคงเหลืออยูตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนด  

จะเห็นไดวาเมื่อสถานศึกษาเปนนิติบุคคลบทบาทอํานาจหนาที่จะมีความอิสระและคลองตัว            
มากข้ึนทั้งนี้ตองอยูในกรอบของอํานาจหนาที่ตามกฎหมายและวัตถุประสงคของการจัดตั้งสถานศึกษา 
และการมอบอํานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือจากสวนกลางอ่ืนๆ               

แลวแตกรณี  

ประโยชนของสถานศึกษานิติบุคคล 

สถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลมีประโยชนอยางนอย 4 ประการ กลาวคือ ประการท่ี 1 

 สามารถบริหารจัดการทรัพยสินของโรงเรียนไดในอดีตที่ผานมาสถานศึกษาหลายแหงมีผูบริจาค               

ที่ดินและทรัพยสินใหมากมายแตกฎหมายไมเอ้ือใหโรงเรียนสามารถรับทรัพยสินที่บริจาคนั้นในนาม
ของโรงเรียน ตองบริจาคใหเปนของกระทรวงหรือกรมตอไป แตตอไปน้ีโรงเรียนสามารถรับบริจาค
ทรัพยสินในนามโรงเรียนไดแลว และมีอิสระในการบริหารจัดการทรัพยสินใหโรงเรียนมากขึ้น 

เนื่องจากเห็นวาทรัพยสินนั้นจะเปนสมบัติของโรงเรียน  ประการที่ 2 สามารถทํานิติกรรมได                  
ถาโรงเรียนไมเปนนิติบุคคลก็ทํานิติกรรมสัญญาไมไดเพราะการทํานิติกรรมผูกพันกับบุคคลท่ีทํา              

ไมผูกพันกับหนวยงาน ประการที่ 3 การใหความสําคัญกับโรงเรียน ความเปนนิติบุคคลของ
สถานศึกษา มีผลในเชิงสังคมจิตวิทยาสูง คือ ทําใหสังคม เกิดความรูสึกวาโรงเรียนไดรับความสําคัญ
มากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงที่ทําใหโรงเรียนมีความเขมแข็งขึ้น ซึ่งนักวิชาการหลายทานก็เห็นดวย  

ประการที่ 4 การสรางความพรอมสําหรับการกระจายอํานาจ  การเปนนิติบุคคลนั้นก็เหมือนกับ           

การที่โรงเรียนบรรลุนิติภาวะแลวไมใชเด็กเล็กท่ีตองอยูในความดูแลของคนอ่ืน ซึ่งตองรอรับคําสั่ง           

และคิดเองไมเปน การปฏิรูปโครงสรางและกระจายอํานาจใหโรงเรียนเปนอิสระ จึ งเปรียบไดกับ          

การปลดปลอยลูกที่โตแลวออกสูทะเล เพ่ือหาเลี้ยงชีพเองแตบางโรงเรียนก็ยังไมกลาที่จะบริหาร
ตนเอง ดังน้ัน ความเปนนิติบุคคลจึงเปรียบไดกับลมสงทายท่ีจะชวยใหออกทะเลไดอยางมั่นใจไม             
วนไปวนมาอยูแคปากอาวเหมือนกับการปฏิรูปในระยะที่ผานมา251 

ธงชัย  ชิวปรีชา252 ไดกลาวสรุปในการสัมมนาเร่ืองการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล เกี่ยวกับ
ประโยชนของการท่ีสถานศึกษาเปนนิติบุคคล คือ ทําใหโรงเรียนมีอํานาจเปนของตนเอง เพ่ือใหสามารถ
จัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูงขึ้นใหมีความสอดคลองตอความตองการของชุมชนและทองถิ่น สามารถ 

นําหลักการกระจายอํานาจมาใชในการบริหารไดอยางเต็มรูปแบบ เพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและ

                                                           
251 รุง  แกวแดง,  โรงเรียนนิติบุคคล, 18-20. 
252 ธงชัย  ชวิปรีชา,  แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของรัฐ: กรณีโรงเรียน

มหิดลวิทยานุสรณ, 85. 
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เปาหมายที่กําหนดและตองมีความพรอมตลอดเวลา และสามารถใหบุคคลภายนอกมาตรวจ           

โรงเรียนไดทุกเวลา ซึ่งถือเปนตัวกระตุนใหโรงเรียนมีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความเปนอิสระ              

ในการดําเนินงานของโรงเรียนสามารถบริหารงานทั้ง 4 งานของโรงเรียนตนเองโดยไมตองรอคําสั่ง           
จากกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทําใหไดรับความรวดเร็วและสามารถแกไขปญหาที่เกิดข้ึนไดทันทวงที 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลสงผลทําใหสถานศึกษามีอํานาจ             

เปนของตนเอง มีความเปนอิสระในการบริหารงานตามภารกิจของสถานศึกษา และมีความพรอม                 

ในการดําเนินงานและแกไขปญหาตางๆ ไดตลอดเวลาโดยมีผูบริหารสถานศึกษาเปนผูควบคุมดูแล             

การดําเนินงานใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาทุกประการ  ทั้งนี้ผูบริหารสถานศึกษา
นิติบุคคลตองเปนผูบริหารมืออาชีพ เพราะเมื่อผูบริหารไดรับการกระจายอํานาจใหตองปฏิบัติหนาที่
ตามท่ีกําหนดไวในพระราชบัญญัติตางๆ และตองไดรับการประเมินภายนอกรวมท้ังการตรวจสอบ           

จากชุมชน ผูบริหารจึงตองสามารถปฏิบัติภารกิจใหครบถวนตามที่กฎหมายกําหนดตองเปนผูบริหาร                 

ที่สงเสริมการปฏิรูปการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ คํานึงถึงผลประโยชนของผูเรียนเปนหลัก 

ยิ่งกวานั้นผูบริหารตองสามารถจัดการศึกษาไดทั้ง 3 รูปแบบใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากร                    
จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายใน บริหารงานโดยใชกระบวนการ PDCA วางแผนดําเนินการ
ประเมินผล และปรับปรุงพัฒนา รวมทั้งสงเสริมการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและ
จัดการเรียนการสอน253

 ดังนั้นเม่ือผูบริหารสถานศึกษาเปนตัวจักรสําคัญในการบริหารงาน              

ใหเกิดความสําเร็จ จึงตองพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาเพ่ือใหทันกับความเปล่ียนแปลงของโลก                

ความเปลี่ยนแปลงของวิทยาการ เทคโนโลยีตลอดจนวิวัฒนาการของสังคมขาวสารในยุคโลกาภิวัตน 
จะเห็นไดวาองคการหรือหนวยงานใดๆ จะสามารถปฏิบัติงานไดบรรลุเปาหมายอยางมี        

ประสิทธิภาพได ยอมจะตองข้ึนอยูกับคุณภาพของบุคลากรเปนสําคัญ บุคลากรถือเปนทรัพยากรที ่           
สําคัญที่สุดในการบริหารงาน ซึ่งบุคลากรที่มีคุณภาพนั้น หมายถึง บุคลากรที่มีความรู ความชํานาญ          

และทัศนคติที่เหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ของแตละคน การเลือกสรรบุคคลเขาทํางานนั้นก็มุง            
ที่จะใหไดคนดี มีความรู ความสามารถเหมาะสมกับการทํางานอยูแลว แตเนื่องจากสภาพแวดลอม                    

ที่มีการเปล่ียนแปลงอยูเสมอ ตลอดจนมีการคนพบวิทยาการ เทคโนโลยีใหมๆ ดานการบริหารงาน
และดานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ ดังนั้นบุคลากรท่ีเลือกสรรเขามาในตอนแรกที่มีความเหมาะสมใน                  

การทํางานจะกลับกลายเปนผูที่ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ หรือหากพิจารณาใน
ดานที่วาบุคลากรท่ีเราเลือกสรรนั้น ยังไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดดี ทั้งนี้อาจเปนเพราะไมเคยทํางาน
ประเภทนั้นมากอน จึงเปนหนาที่อยางหน่ึงขององคการที่จะตองพัฒนาบุคคลเหลานี้เพ่ือใหองคการ            
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

                                                           
253 รุง แกวแดง,  โรงเรียนนิติบุคคล, 26-28. 
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ขอบขายงานและภารกิจของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอบขายงานการบริหารจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทํามาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 

2552 ไดแกแนวทางการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงานและเกณฑมาตรฐานดาน
ปริมาณของโรงเรียนมัธยมศึกษา โดยนําเสนอไวเพ่ือใหโรงเรียนไดทราบถึงเกณฑการจัดสรรตางๆ            

ที่ควรจะเปนซึ่งมีเนื้อหาสาระครอบคลุมกลไกการบริหารโรงเรียนทั้ง 4 ดาน ตามขอบขายและภารกิจ
การบริหารโรงเรียนสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล ไดแก                
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป ประกอบดวย
เรื่องตางๆ ดังนี้ งานแผนงานและประกันคุณภาพ งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคคล งาน
ธุรการ งานการเงินและพัสดุ งานบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม งานชุมชนและภาคี
เครือขาย254 มีขอบขายดังนี้ งานแผนงานและประกันคุณภาพ ไดแก การวางแผนพัฒนาโรงเรียน             

การจัดองคกร การจัด ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดระบบการประกันคุณภาพภายใน                

การคํานวณตนทุนผลผลิต การควบคุมภายใน การประเมินผลการดําเนินงานแผนงานและประกัน
คุณภาพ งานวิชาการ ไดแก การวางแผนงานวิชาการ การบริหารงานวิชาการ การจัดกิจกรรม           

การเรียนการสอน การพัฒนาและการสงเสริมทางดานงานวิชาการ การวัดผลและประเมินผลการเรียน
การสอนและงานทะเบียนนักเรียน การแนะแนวการศึกษา การประเมินผล การดําเนินงานวิชาการ 
งานกิจการนักเรียน ไดแก การวางแผนงานกิจการนักเรียน การบริหารกิจการนักเรียน การสงเสริม
พัฒนาใหนักเรียนมีวินัย  คุณธรรม จริยธรรม  การดําเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน                 

การดําเนินการสงเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน การประเมินผล การดําเนินงานกิจการนักเรียน              

งานบุคคล ไดแก การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทะเบียนและสถิติขาราชการ ครู ลูกจาง และ
บุคลากรทางการศึกษา การประเมินผลการดําเนินงานบุคคล งานธุรการ ไดแก การวางแผนงานธุรการ 
การบริหารงานธุรการ การบริหารงานสารบรรณ การประเมินผล การดําเนินงานการเงินธุรการ              
งานการเงินและพัสดุ ไดแก การบริหารการเงิน การบริหารการเงินและบัญชี การบริหารการพัสดุ          
และสินทรัพย การประเมินผลการดําเนิน งานการเงินและพัสดุ งานบริการอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอม ไดแก การบริการอาคารสถานที่และสภาพแวดลอม อาคารเรียน หองเรียน หอง
บริการ หองพิเศษ อาคารประกอบ การใหบริการนํ้าดื่ม การสงเสริมสุขภาพอนามัย การสื่อสารและ
การประชาสัมพันธ การสราง และเผยแพรเกียรติประวัติของโรงเรียน การประเมินผลการดําเนินงาน

                                                           
254 ภาคีเครือขาย หมายถึงองคกรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทองถิ่นหรือบุคคลที่มีสวนชวยเหลือ

และสนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียนทั้งดานวิชาการ ทรัพยากรและการบริการเพ่ือใหโรงเรียน
มีคุณภาพสูงสุด 
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บริการและอาคารสถานท่ี งานชุมชนและภาคีเครือขาย ไดแก การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน
กับชุมชน การใหบริการชุมชน การมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน การไดรับสนับสนุนจากชุมชน                    

การประเมินผลการดําเนินงานชุมชนและภาคีเครือขาย255 

อํานาจหนาที่ของสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลและของผู อํานวยการสถานศึกษาตาม               

การบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไปตามกฎหมาย
การศึกษา มีดังตอไปน้ี256  

1. กฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ ประกอบดวย ดานวิชาการ ไดแก จัดการศึกษาใน 

รูปแบบการศึกษาในระบบการศึกษา นอกระบบ หรือการศึกษาตามอัธยาศัย รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
หรือทั้งสามรูปแบบ การจัดกระบวนการเรียนรู จัดการประเมินผูเรียน จัดทําสาระหลักสูตรตาม
วัตถุประสงคของหลักสูตรแกนกลางในสวนที่เกี่ยวกับสภาพปญหาในชุมชน และสังคม ภูมิปญญา
ทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพและสงเสริม             

ใหผูสอนสามารถวิจัย บริหารจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ             

การบริหารงานทั่วไป ตามที่กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจมาใหคณะกรรมการสถานศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน ผูบริหารสถานศึกษาเปนคณะกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา             
จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และจัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงาน 

ตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน พัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยี
เพ่ือการศึกษาของผูเรียน ดานงบประมาณ มีดังนี ้ปกครองดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสินของสถานศึกษาทั้งท่ีเปนที่ราชพัสดุและที่เปนทรัพยสินอ่ืน รวมท้ังจัดหารายไดจาก
บริการของสถานศึกษาและเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไมขัดหรือแยงกับนโยบาย วัตถุประสงค   
และภารกิจหลักของสถานศึกษา ดานการบริหารงานบุคคล มีดังนี้ พัฒนาบุคลากรใหมีความรู 
ความสามารถและทักษะในการใชเทคโนโลยี ดานบริหารทั่วไป มีดังนี้ รวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องคกรชุมชน องคกรปกครอง สวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน บริหารและจัดการศึกษาท้ัง
ดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ตามท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กระจายอํานาจมาใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน บริหารสถานศึกษาเปนคณะกรรมการและ
เลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและ

                                                           
255 สํานักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 

กระทรวงศึกษาธิการ,  มาตรฐานการปฏิบัติงานโรงเรียนมัธยมศึกษา พ.ศ. 2552 (กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพสํานักงานพระพุทธศาสนาแหงชาติ), ม.ป.ป., 5-7. 

256 กระทรวงศึกษาธิการ,  คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล, 12-19. 
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จัดทํารายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานท่ีเกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชน 

ใหความรวมมือในการจัดเตรียมเอกสารหลักฐานที่มีขอมูลเกี่ยวของกับสถานศึกษาตามคํารองขอ          

ของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือบุคคลหรือหนวยงานภายนอก            

ที่ทําการประเมินคุณภาพภายนอก ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา               
และยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ปกครองดูแล บํารุงรักษา ใชและ               

จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาทั้งที่ เปนที่ราชพัสดุ และที่เปนทรัพยสินอ่ืน              

รวมท้ังจัดหารายไดจากบริการของสถานศึกษาและเก็บคาธรรมเนียมการศึกษาที่ไมขัดหรือแยงกับ
นโยบาย วัตถุประสงคและภารกิจหลักของสถานศึกษา กฎหมายการศึกษาภาคบังคับ  ประกอบดวย                    

ดานวิชาการ เปนการจัดการศึกษาเปนพิเศษ และวิธีการที่เหมาะสม ดานการบริหารทั่วไปเปน               

การผอนผันใหเด็กเขาเรียนกอน หรือหลังอายุตามเกณฑการศึกษาภาคบังคับตามหลักเกณฑและ
วิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกําหนด  

2. กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ ประกอบดวย ดานวิชาการ 
มีดังนี ้ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแล บุคลากรการเงิน พัสดุ สถานท่ี 

และทรัพยสินอ่ืนของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของทางราชการ อนุมัติ
ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตรของสถานศึกษา ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดําเนินงานตามที่
ไดรับการกระจายอํานาจและมอบอํานาจดานงบประมาณ มีดังนี้ ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา รวมท้ังควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานท่ีและทรัพยสินอ่ืนของสถานศึกษา               
ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ ปฏิบัติงานอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายจาก
รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดําเนินงานตามที่ไดรับการกระจายอํานาจและมอบอํานาจ              

ดานการบริหารงานบุคคล มีดังนี้ ผูอํานวยการสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชาขาราชการ ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและสถานศึกษา รวมทั้งนโยบายและวัตถุประสงคของสถานศึกษา 
ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษารวมท้ังควบคุมดูแลบุคลากร การเงิน พัสดุ สถานท่ี และ
ทรัพยสินอื่นของสถานศึกษาใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการ ปฏิบัติงานอ่ืน
ตามท่ีไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เลขาธิการ
สภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ดําเนินงานตามที่ไดรับการกระจาย
อํานาจและมอบอํานาจ ดานการบริหารงานท่ัวไป มีดังนี้ บริหารกิจการของสถานศึกษาใหเปนไป           

ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับของทางราชการและสถานศึกษา รวมท้ังนโยบายและวัตถุประสงค           
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ของสถานศึกษา (ม.39(1)) ประสานการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร 
การเงิน พัสดุ สถานท่ีและทรัพยสินอ่ืนของสถานศึกษา ใหเปนไปตามกฎหมาย ระเบียบขอบังคับของ
ทางราชการ เปนผูแทนของสถานศึกษาในกิจการทั่วไป รวมทั้งการจัดนิติกรรมสัญญาของสถานศึกษา
ตามวงเงินงบประมาณที่สถานศึกษาไดรับตามที่ไดรับมอบอํานาจ จัดทํารายงานประจําปที่เกี่ยวกับ
กิจการของสถานศึกษา เพ่ือเสนอตอคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษา อนุมัติประกาศนัยบัตรและ
วุฒิบัตรของสถานศึกษาตามระเบียบที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

1. กฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ประกอบดวยดาน
งบประมาณ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการในสถานศึกษาที่จัดการศึกษา              

ขั้นพ้ืนฐาน โดยวิเคราะห และจัดทํานโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  เสนอขอ      

จัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ดานการบริหารงานบุคคล ควบคุมดูแลการบริหารงานบุคคลใน                

สถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑและวิธีการตามที่ ก.ค.ศ.            

และ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษากําหนด พิจารณาความดี ความชอบของขาราชการครูและบุคลากร              

ทางการศึกษาในสถานศึกษา สงเสริม สนับสนุนขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สถานศึกษาใหมีการพัฒนาอยางตอเนื่อง จัดทํามาตรฐานภาระงานสําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ประเมินผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา เพ่ือเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา ปฏิบัติหนาที่ตามท่ีกําหนดไวในกฎหมายอ่ืน 

หรือตามที่ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมอบหมาย สั่งให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบัติตามมาตรฐานตําแหนง
หรือขาดคุณสมบัติพิเศษ บรรจุและแตงตั้งบุคคลใหดํารงตําแหนงครูผูชวย ตําแหนงครู ตําแหนง
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา การดําเนิน งานสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการออกจากราชการ เนื่องจากมีความประพฤติไมดี หรือไมมี
ความรู หรือไมมีความเหมาะสม หรือมีผลการประเมินทดลองปฏิบัติหนาที่ราชการต่ํากวาเกณฑ              
ที่ ก.ค.ศ. กําหนดสั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่อยูระหวางทดลองปฏิบัติหนาที่
ราชการ ปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่จะไดรับการแตงตั้งตอไป สั่งบรรจุขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ที่ออกจากราชการไปแลวกลับเขารับราชการโดยอนุมัติ อ .ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา 
ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ ก .ค.ศ. กําหนด การเลื่อนขั้นเงินเดือนขาราชการครูและบุคลากร              
ทางการศึกษาในสถานศึกษา ยกยองเชิดชูเกียรติขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีความคิด
ริเริ่มสรางสรรค มีผลงานดีเดนเปนที่ประจักษ แจงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีไดรับ            

การบรรจุใหทราบถึงภาระงาน มาตรฐานคุณภาพงาน มาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ เกณฑ
การประเมินผลงาน ระเบียบ แบบแผน หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติราชการ บทบาทหนาที่ของ
ขาราชการในฐานะเปนพลเมืองที่ดี ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี ก.ค.ศ.กําหนดปฏิบัติตนเปนตัวอยาง
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ที่ดีแกผู ใตบังคับบัญชาและพัฒนาผูอยูใตบังคับบัญชาใหมีความรู ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรม 

จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสมตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี  ก.ค.ศ.กําหนด สงเสริม 

สนับสนุนผูอยูใตบังคับบัญชาโดยการใหไปศึกษาฝกอบรมดูงานหรือปฏิบัติงานวิจัยและพัฒนาตาม
ระเบียบที่ ก.ค.ศ. กําหนด รักษาวินัยโดยเครงครัดอยูเสมอ เสริมสรางและพัฒนาใหผูใตบังคับบัญชา           

มีวินัย ปองกันมิใหผูอยูใตบังคับบัญชากระทําผิดวินัย และดําเนินการทางวินัยแกผูอยูใตบังคับบัญชา           
ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกลาวหาวากระทําผิดวินัย พิจารณาอนุญาตหรือยับยั้งการอนุญาตใหลาออก
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สั่งและแตงต้ังคณะกรรมการสอบสวนขาราชการครู   
และบุคลากรทางการศึกษากรณีถูกกลาวหาหรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนผูไมเลื่อมใสในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยสั่งให
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาออกจากราชการกรณี  ดังตอไปนี้ เจ็บปวยไมอาจปฏิบัติ
หนาที่ราชการไดโดยสมํ่าเสมอ สั่งแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาถูก กลาวหา หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาหยอนความสามารถในอันท่ีจะปฏิบัติหนาที่
ราชการ บกพรองในหนาที่ราชการหรือประพฤติตนไมเหมาะสมกับตําแหนงหนาท่ีทางราชการ               
ตามมติ ก.ค.ศ. หรือ อ.ก.ค.ศ. เขตพ้ืนที่การศึกษา สั่งใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ไดรับโทษจําคุก โดยคําสั่งของศาลหรือตองรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกในความผิด      

ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษออกจากราชการ ดานการบริหารท่ัวไป ตามกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑการแบงสวนราชการในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  วิเคราะหและจัดทํา
นโยบาย  และแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาวางระเบียบและขอบังคับของสถานศึกษา  เสนอ
ขอจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แตงตั้งคณะอนุกรรมการหรือบุคคลเพ่ือพิจารณาและเสนอ
ความคิดเห็นหรือปฏิบัติการอยางใดอันอยูในอํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือ
สถานศึกษา 

จะเห็นไดวาอํานาจหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลและของผูอํานวยการสถานศึกษา            

เมื่อสถานศึกษาเปนนิติบุคคล กรอบภาระงาน และอํานาจในการตัดสินใจมีมากขึ้นดั งนั้นผูบริหาร
สถานศึกษาจึงตองปฏิบัติหนาที่ใหครบถวนสมบูรณและเปนไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม   

ขอบขายงานของสถานศึกษานิติบุคคล 

แนวคิดและวัตถุประสงคในการบริหารงานของสถานศึกษาท้ัง 4 ดาน คือ  

การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป              

ดังนี้ 257 

                                                           
257 กระทรวงศึกษาธิการ,  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 

พ.ศ. 2546 และกฎกระทรวงแบงสวนราชการ, 33-40. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



152 
 

  

1. การบริหารงานวิชาการงานวิชาการเปนงานหลัก หรือเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา              

ที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุงให
กระจายอํานาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษามากท่ีสุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษา
ดําเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน 

ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษา              
มีความเขมแข็งในการบริหารและการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจน
การวัดผลประเมินผล รวมทั้งการวัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนา คุณภาพนักเรียนชุมชน ทองถิ่นไดอยาง
มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ  

2.  การบริหารงบประมาณ การบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษามุงเนนความเปนอิสระ
ในการบริหารจัดการ มีความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได ยึดหลักการบริหารมุงเนนผลสัมฤทธิ์    
และบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ใหมีการจัดการเพ่ือประโยชนทางการศึกษา สงผลใหเกิด
คุณภาพที่ดี 

3.  การบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เปนภารกิจสําคัญที่มุงสงเสริม  

ใหสถานศึกษาสามารถปฏิบัติงาน เพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการดาน              

การบริหารงานบุคคลใหเกิดความคลองตัว อิสระภายใตกฎหมายระเบียบเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล 

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรับการพัฒนามีความรูความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ไดรับ          

ยกยอง เชิดชูเกียรติ มีความม่ันคง และกาวหนาในวิชาชีพซ่ึงจะสงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผูเรียนเปนสําคัญ  

4.  การบริหารงานท่ัวไป การบริหารทั่วไปเปนงานท่ีเกี่ยวของกับการจัดระบบบริหารองคกร
ใหบริการบริหารงานอ่ืน บรรลุผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเปาหมายท่ีกําหนดไว โดยมีบทบาท         

หลักในการประสานสงเสริมสนับสนุน และการอํานวยการความสะดวกตางๆ ในการใหบริการ
การศึกษาทุกรูปแบบ มุงพัฒนาสถานศึกษาใหใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีอยางเหมาะสม สงเสริม        

ในการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลักการบริหารงานท่ีมุงเนนผลสัมฤทธิ์           
ของงานเปนหลักโดยเนนความโปรงใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตลอดจนการมีสวนรวมของ
บุคคล ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ เพ่ือใหการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

จากการบริหารงานทั้ง 4 ดานของสถานศึกษานิติบุคคลนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปน            

ผูที่มีความคลองตัวในการบริหารงานทุกดานรวมท้ังตองมีวิสัยทัศนกวางไกล รูรอบและรอบรู รู จัก
มอบหมายงานใหตรงกับความรูความสามารถของบุคลากรในสถานศึกษาจึงจะเกิดผลสําเร็จของงาน         

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4  ภาพรวมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล 

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการ,  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขต
ของการปฏิบัติหนาที่สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล พ.ศ. 2546, 32 

 

 

 

 

 

 

 

ดาน            
งบประมาณ 

ดาน            
วิชาการ 

ดาน           
บริหารท่ัวไป 

ดาน           
งานบคุคล 

หลัก             
นิติธรรม 

        หลัก             
คณุธรรม 

     หลัก             
โปรงใส 

หลัก          
การมีสวนรวม 

หลัก             
ความรับผิดชอบ 

หลัก          
ความคุมคา 

ด
งบปร

น            
การ

ดาน      
ารทั่วไป

ด
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ผูเรียนเปนคนดี 
เกง มีความสุข  
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ขอบขายและภารกิจการบริหารและจัดการสถานศึกษา  

  

   

การบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  การบริหารทั่วไป 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ภาพรวมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, 2546: 33 

 

1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศกึษา
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู 
3. การวัดผล ประเมนิผลและ   
เทียบโอนผลการเรียน 

4. การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

การศกึษา  

5. การพฒันาสือ่ นวัตกรรมและ 
เทคโนโลยีทางการศกึษา             
6. การพฒันาแหลงเรียนรู 
7. การนิเทศการศึกษา  

8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพฒันาระบบการประกัน 

คุณภาพภายในสถานศกึษา 
10. การสงเสริมความรูดาน 

วิชาการแกชุมชน 

11. การประสานความรวมมอืใน     

การพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
  

12. การสงเสรมิและสนับสนนุงาน 

วิชาการแกบุคคล ครอบครัวองคกร 
หนวยงาน และสถาบนัอืน่ทีจ่ัด
การศกึษา  

1. การจัดทําและเสนองบประมาณ 

2. การจัดสรรงบประมาณ 

3. การตรวจสอบ ติดตาม 

ประเมินผลและรายงานผลการใช
เงินและผลการดําเนนิงาน 

4. การระดมทรัพยากรและ 
การลงทุนเพื่อการศกึษา 
5. การบริหารการเงนิ 

6. การบริหารบัญช ี

7. การบริหารพัสดแุละสนิทรัพย 
 

 

 

                     

 

 

 

 

1. การวางแผนอัตรากาํลังและ        
กําหนดตําแหนง 
2. การสรรหาและการบรรจุ แตงตั้ง 
3. การเสรมิสรางประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัตริาชการ 
4. วินัยและการรกัษาวินัย 

5. การออกจากราชการ 
 

 

 

 

 

 

1. การดําเนนิงานธุรการ 
2. งานเลขานกุารคณะกรรมการ
สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. งานพัฒนาระบบและเครือขาย
ขอมูลสารสนเทศ 

4. การประสานและพัฒนาเครือขาย
การศกึษา 
5. การจัดระบบการบริหารและ
พัฒนาองคกร 
6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

7. การสงเสรมิ สนับสนุน                

ดานวิชาการ งบประมาณและ 
บริการทั่วไป 

8. การดแูลอาคารสถานที่และ
สภาพแวดลอม 

9. การจัดทําสาํมะโนผูเรียน 

10. การรับนักเรียน 

11. การสงเสรมิและประสาน 

งานการศึกษาในระบบนอกระบบ
และตามอัธยาศัย  

12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึษา
13. งานสงเสริมงานกจิการนกัเรียน 

14. การประชาสัมพนัธงานการศึกษา
15. การสงเสรมิสนับสนนุและ     
ประสานงานการศึกษาของบุคคล 

ชุมชน องคกร หนวยงานและ 
สถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา        
16. งานประสานราชการกับเขตพื้นที่
การศกึษาและหนวยงานอื่น 

17. การจดัระบบการควบคุมใน    

หนวยงาน 

18. งานบริการสาธารณะ 
19. งานที่ไมไดระบุไวในงานอื่น 
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การจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล  
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล มีรูปแบบการทํางานไดแก258  

ยึดหลักธรรมาภิบาล เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในสถานศึกษาเพ่ิม              

ความเขมแข็งใหสถานศึกษาเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ  ใหสอดคลองตามเจตนารมณของ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  และการนํานโยบายสู                  
การปฏิบัติที่เปนรูปธรรม โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

1. ยึดหลักธรรมาภิบาล  
    การปกครองที่เปนธรรมนั้นเปนการสะสมความรูที่เปนวัฒนธรรมในการอยูรวมกันเปน

สังคมของมวลมนุษย ซึ่งเปนหลักการเพ่ือการอยูรวมกันในบานเมืองและสังคมอยางมีความสงบสุข 

สามารถประสานประโยชนและคล่ีคลายปญหาขอขัดแยงโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมใหมีความยั่งยืน
ซึ่งหลักธรรมาภิบาลนั้น มีองคประกอบท่ีสําคัญ 6 ประการดังนี้ 1. หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย 

กฎระเบียบขอบังคับและกติกาตางๆ ใหทันสมัยและเปนธรรม ตลอดจนเปนที่ยอมรับของสังคมและ
สมาชิกโดยมีการยินยอมพรอมใจและถือปฏิบัติรวมกันอยางเสมอภาคและเปนธรรม กลาวโดยสรุป 

คือ สถาปนาการปกครองภายใตกฎหมาย มิใชกระทํากันตามอําเภอใจหรืออํานาจของบุคคล  2. หลัก
คุณธรรม คือ การยึดถือและเช่ือมั่นในความถูกตองดีงาม โดยการรณรงคเพ่ือสรางคานิยมที่ดี งามให
ผูปฏิบัติงานในองคกรหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบัติ ไดแก ความซื่อสัตยสุจริตความเสียสละ               
ความอดทนขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เปนตน 3. หลักความโปรงใส คือ การทําใหสังคมไทย
เปนสังคมท่ีเปดเผยขอมูลขาวสารอยางตรงไปตรงมาและสามารถตรวจสอบความถูกตองไดโดย              

การปรับปรุงระบบและกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส มีการเปดเผยขอมูลขาวสารหรือ
เปดใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบ
และประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนการสรางความไววางใจซึ่งกันและกันและชวยใหการทํางาน
ของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชั่น 4. หลักความมีสวนรวม คือการทําใหสังคม           

ไทยเปนสังคมที่ประชาชนมีสวนรวมรับรูและรวมเสนอความเห็นในการตัดสินใจสําคัญๆของสังคม             

โดยเปดโอกาสใหประชาชนมีชองทางในการเขามามีสวนรวม ไดแก การแจงความเห็น การไตสวน 

สาธารณะ การประชาพิจารณการแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือ
โดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะชวยใหเกิดความสามัคคีและความรวมมือกันระหวางภาครัฐและภาคธุรกิจ
เอกชน 5. หลักความรับผิดชอบ ผูบริหารตลอดจนคณะขาราชการทั้งฝายการเมืองและขาราชการ
ประจํา ตองตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหนาที่อยางดียิ่ง โดยมุงใหบริการแกผูมารับบริการเพ่ืออํานวย            

                                                           
258 แนวคิดการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล,  เขาถึงเม่ือ 15 มีนาคม 

2555, เขาถึงไดจาก http://www.piwdee.net/kab2/yebma5.htm 
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ความสะดวกตางๆ มีความรับผิดชอบตอความบกพรองในหนาท่ีการงานท่ีตนรับผิดชอบอยูและ            
พรอมที่จะปรับปรุงแกไขไดทันทวงที   6. หลักความคุมคา ผูบริหารตองตระหนักวามีทรัพยากรคอนขาง
จํากัด ดังนั้นในการบริหารจัดการจําเปนจะตองยึดหลักความประหยัดและความคุมคาซ่ึงจําเปนจะตอง
ตั้งจุดมุงหมายไปท่ีผูรับบริการหรือประชาชนโดยสวนรวม 

2. เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Leadership) 

    ทุกองคกรตองการบุคลากรที่มีความเปนมืออาชีพมากกวาผูจัดการหรือผูบริหารท่ัวไป
“ผูนํา” คือ คําตอบของสถานการณเชนนี้เพราะตองนําผูคนปกหลักยืนหยัดสูกับปญหาอุปสรรคและ
วิกฤตการณดานตางๆ ไดอยางเขมแข็งโดยไมยอทอทั้งนี้  “ผูนํา”เปนบุคคลที่มีแรงขับดันภายใน                

ในการทํางานสูง มีวิสัยทัศนและเปาหมายในการทํางานที่ทาทาย  มีพลังอํานาจที่ไดรับการยอมรับ           

จากทุกฝาย สามารถกระตุน โนมนาว และจูงใจใหผู อ่ืนทุมเททํางานเพ่ือบรรลุเปาหมายไดอยาง              
ชาญฉลาดและแยบคาย  ซึ่งคุณลักษณะของผูนําการเปล่ียนแปลงควรมีลักษณะ 6 ประการ ดังนี้               
1. มีวิสัยทัศน ผูนําสามารถกําหนดวิสัยทัศนไดอยางชัดเจนและกระจายวิสัยทัศนใหบุคลากรท้ังภายใน
และภายนอกองคกรไดเรียนรูและสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางชัดเจนถูกตอง 2. มีความเชื่อวาองคกร
เปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ ผูนํามีปรัชญาความเช่ือวาองคกรเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ จึงตองนําองคกร
ไปสูองคกรแหงการเรียนรูโดยจัดสภาพบรรยากาศใหทุกคนศึกษาหาความรูอยางตอเนื่อง  3. เนน
คุณคาของทรัพยากรมนุษยผูนําใหความสําคัญตอการพัฒนาทรัพยากรมนุษย จัดการฝกอบรมตาม
ความตองการและความจําเปนใหขวัญกําลังใจในการทํางานอยางตอเนื่อง เปดโอกาสใหบุคลากรแสดง
ศักยภาพอยางเต็มกําลังความสามารถ 4. เปนผูมีการส่ือสารและนักฟงท่ีดี ผูนําใชหลักการส่ือสารที่มี
ประสิทธิผล คํานึงถึงขอมูลขาวท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาองคกร เขาใจและยอมรับความคิดเห็น
ของบุคลากร และพรอมรับฟงขอเสนอแนะตลอดเวลา 5.ปฏิบัติงานใหเกดิความกาวหนาอยางตอเนื่อง
การปฏิบัติงานเนนการปรับปรุงอยางตอเนื่องมีการประเมินผล รายงานความกาวหนา เพ่ือพัฒนางาน
ไปสูเปาหมายแหงความสําเร็จ 6. ใชหลักการบริหารความเส่ียงการบริหารจัดการมีความยืดหยุน และ
ไมเครงครัดจนเกินไป ในบางครั้งเปดโอกาสใหปฏิบัติงานเกินกรอบหรือนโยบายได ถางานนั้นสามารถ
พัฒนางานในหนาที่ใหเกิดประสิทธิภาพมากข้ึน  

3.  ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในสถานศึกษาใหเปนระบบ 

 การดําเนินการเพ่ือใหเกิดประสิทธิผลและสามารถบรรลุตามเปาหมายที่วางไวได              
นั้นจะตองมีการวางแผนและการดําเนินการอยางเปนระบบ  โดยความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน                

ในหนาที่ใหมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและมีการพัฒนาผลงานใหมีคุณภาพอยางตอเนื่อง               
มีความต้ังใจในการปรับปรุงระบบบริการใหมีประสิทธิภาพ มีการศึกษาคนควา เพ่ือพัฒนาตนเองและ
พัฒนางาน สามารถแสดงบทบาทผูนําผูตาม ไดอยางเหมาะสม รูจักวิเคราะห สังเคราะห และจัดทํา
อยางเปนระบบเพ่ือแกปญหาหรือพัฒนางาน มีความสามารถในการส่ือสาร มีการสงเสริมสนับสนุน
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และใหโอกาสผูรวมงานไดพัฒนาในรูปแบบตางๆ รวมทั้งความสามารถในการกําหนดวิสัยทัศน ทิศทาง 
หรือแนวทางการพัฒนาองคกรที่เปนรูปธรรม การยอมรับแนวคิด/วิธีการใหมๆ เพ่ือการพัฒนางาน
และเพ่ือใหการดําเนินการมีประสิทธิผล 

4.  เพิ่มความเขมแข็งใหสถานศึกษาเพื่อรองรับการกระจายอํานาจใหสอดคลองตาม
เจตนารมณของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ 

    การเพ่ิมความเขมแข็งใหสถานศึกษาเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจใหสอดคลอง             
ตามเจตนารมณของ พ.ร.บ.การศึกษาแหงชาติ ยึดหลักการ ดังนี้ 1. ความพรอมและความเหมาะสม             

ในการปฏิบัติหนาที่ของผูรับการกระจายอํานาจที่จะสามารถรับผิดชอบดําเนินการตามขีด
ความสามารถไดอยางมีประสิทธิภาพ 2. ความสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หรือ            

มติคณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวของกับเรื่องที่จะกระจายอํานาจ 3. ความเปนเอกภาพ ดานมาตรฐานและ
นโยบายดานการศึกษา 4. ความเปนอิสระและความคลองตัวในการบริหารและการจัดการศึกษา 
5. มุงเนนการมีสวนรวมของชุมชนและผูมีสวนไดเสียในพ้ืนท่ี 6. มุงใหเกิดผลสําเร็จแกสถานศึกษา  
โดยเนนการกระจายอํานาจใหมากที่สุดเพ่ือใหสถานศึกษาน้ันมีความเขมแข็งและความคลองตัว  

7. เพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพใหแกสถานศึกษา 8. เพ่ือใหผูมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการ
เปนผูตัดสินใจในเรื่องน้ันๆ โดยตรง 

5. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
    การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School– Based Management: SBM) คือ แนวคิด

ทางการบริหารและการจัดการศึกษาที่มุงใหสถานศึกษาที่มุงใหสถานศึกษาเปนองคกรหลักในการจัด
การศึกษาอยางมีคุณภาพ ภายใตกรอบของกฎหมายท่ีกําหนด โดยมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจ  

ที่จะพัฒนานโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษาและรวมมือดําเนินการ            
ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป โดยบุคคลที่มีสวนไดสวนเสียอยาง              
เทาเทียมกันโดยมุงเนนผลผลิต ผลลัพธ ผลกระทบที่เกิดกับผูเรียนเปนสําคัญภายใตการมีส วนรวม        

และการตรวจสอบของผูมีสวนไดสวนเสีย 

6. การนํานโยบายสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม  
 ดานคุณภาพครูดําเนินการพัฒนาคุณภาพครูผูสอนทุกกลุมสาระการเรียนรูใหเปนผูมี

ความรูความสามารถ รอบรู และสามารถถายทอดความรูเหลานั้นใหผูเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพ            

และเปนแบบอยางแกผูเรียนในดานคุณธรรมและจริยธรรม โดยจัดทําโครงการพัฒนาคุณภาพ
ครูผูสอน บรรจุในแผนกลยุทธและแผนปฏิบัติราชการประจําปของโรงเรียน  โดยดานคุณภาพ             

แหลงเรียนรู ดําเนินการพัฒนาคุณภาพแหลงเรียนทุกรูปแบบในโรงเรียน  เชน การติดตั้งอุปกรณ           
ดานโสตทัศนูปกรณ เครื่องคอมพิวเตอร อินเตอรเน็ต หรือสื่อเพ่ือการเรียนการสอน ภายในหองเรียน 
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หองสมุด โรงเรียนอาหาร เพ่ือใหผูเรียนไดศึกษาคนควาตลอดเวลาท่ีอยูในบริเวณโรงเรียน ดานโอกาส
ทางการศึกษาดําเนินการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและแผนการจัดการเรียนรูที่สอดคลอง
กับรูปแบบการศึกษาทั้ง 3 รูปแบบ คือ ในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยและจัดต้ังคณะทํางาน
เพ่ือประชาสัมพันธ รณรงค สงเสริมโอกาสทางการศึกษาใหแกประชาชนในชุมชนที่ขาดโอกาส           

ไดเขามาศึกษาในโรงเรียน โดยการออกแนะแนวใหความรูแกผูปกครองในชุมชนเปนประจํา ดานการมี         

สวนรวม ประสานความรวมมือ สรางความตระหนักใหแกผูมีสวนไดสวนเสียในชุมชน (steakholder) 

ในการมีสวนรวมหรือบทบาทการกําหนดทิศทาง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาในทองถิ่น รวมทั้ง           
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและภูมิปญญาทองถิ่นใหเขามาพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา   

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ กลาววา หัวใจของการปฏิรูปการศึกษาตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 คือ การพัฒนาคนไทยใหมีความสมบูรณทั้งทางรางกาย 

จิตใจ สติปญญา ความรู เปนผูมีคุณธรรม จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถ           

อยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุข ผูบริหารจึงมีภารกิจที่สําคัญและย่ิงใหญในฐานะของการเปนผูนํา      
ในการปรับเปล่ียน รูปแบบการบริหารงาน การจัดการเรียนการสอนในยุคที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ              

การกําหนดนโยบายสงเสริม และสนับสนุนการพัฒนาแหลงการเรียนรูในโรงเรียนการพัฒนาสงเสริม
บุคลากรในโรงเรียนใหมีความรูความสามารถและมีประสบการณในการจัดการเรียนการสอน รวมถึง  
การกํากับติดตามดูแลและประเมิน ผลระบบการจัดการเรียนการสอนตามนโยบายการประกันคุณภาพ
การศึกษา ผูบริหารจึงตองมีความเสียสละ อดทนและอุทิศตนในการแกไขปญหาวิกฤตทางการศึกษา
ของชาติ อาทิ ปญหาคุณภาพการศึกษาของไทยตกต่ํา ปญหาขาดประสิทธิภาพ การแสวงหาผูบริหาร
สถานศึกษาท่ีมีความพรอมทางดานวุฒิภาวะ คุณลักษณะ ศักยภาพ ความรูความสามารถ ทั้งทางดาน
ศาสตรและศิลปในการบริหารงาน มีภาวะผูนําที่มีประสิทธิผล  จึงมีความจําเปนและสําคัญอยางยิ่ง         
ตอภารกิจหลักอันยิ่งใหญในการปฏิรูปการศึกษาของชาติ เนื่องจากผูบริหารสถานศึกษาเปนกลไกหลัก
ที่สําคัญตอความสําเร็จดังกลาว259 บทบาทของผูบริหารท่ีเกี่ยวของกับการปฏิรูปการเรียนรู มีบทบาท
สําคัญ คือ ผูบริหารจําเปนตองปรับเปล่ียนวิสัยทัศนเกี่ยวกับการบริหารจัดการแบบเดิมที่เคยใช             
เพ่ือตอบรับกับกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ บทบาทของผูบริหารที่เอ้ือตอบรรยากาศ               

การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ มีดังนี้260 

                                                           
259 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,  มาตรฐานและตัวบงช้ีการบริหารฐาน

โรงเรียน, 2546, 32 
260 นวลจิตต  เชาวกีรติพงษ และคณะ,  ชุดฝกอบรมผูบริหาร: ประมวลสาระการจัด             

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสาํคัญ (กรุงเทพมหานคร: ภาพพิมพ), 2545, 48-53. 
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1. การพัฒนาหลักสูตรผูบริหารจําเปนตองพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับสภาพ
ปจจุบัน และเปนหลักสูตรบูรณาการ แมวาหลักสูตรยังคงแบงเปนรายวิชาหรือกลุมวิชา มีตารางเรียน
เปนกรอบควบคุมเวลาคอนขางเครงครัดไมยืดหยุน แตในอนาคตโรงเรียนจะมีอิสระในการบริหารงาน
วิชาการ จึงเปนหนาที่ของผูบริหารที่จะวางแผนการเปล่ียนแปลงและการพัฒนาหลักสูตรใหเปน
หลักสูตรที่แทจริงของทองถ่ินใหไดหลักสูตรบูรณาการเปนหลักสูตรท่ีเหมาะสมกับการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

2. การจัดหาแหลงเรียนรู เนื่องจากการจัดการเรียนรูที่เนนผู เรียนเปนสําคัญตองตอบสนอง          
ความแตกตางระหวางบคุคลจึงจําเปนตองมีกิจกรรมที่หลากหลายใหผูเรียนเลือกเรียนตามความสนใจ 

แหลงเรียนรู ผูบริหารสถานศึกษาบริหารจัดการแหลงเรียนรูเหลานี้ใหเปนระบบมีการวางแผนใช           
แหลงเรียนรู จัดตั้งบุคลากรรับผิดชอบดูแล มีการควบคุมกํากับติดตามประเมินผลการใชแหลงเรียนรู 
รวมท้ังมีการแสวงหาแหลงเรียนรูใหมที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและความตองการ               

ของครูในฐานะผูอํานวยความสะดวกใหเกิดการเรียนรูจะทําใหการเรียนรูที่เนนผูเรี ยนเปนสําคัญมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

3. การวิจัยในชั้นเรียน ผูบริหารสถานศึกษาควรสงเสริมและสนับสนุนจัดใหมีการวิจัยใน          

ชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของครูใหกาวหนายิ่งขึ้น  โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดกระบวน          

การเรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ จะมีปญหาวิจัยมากมายที่ทาทายความสามารถของครู            
ในการคนพบองคความรูใหมๆ เพ่ือนํามาใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนตอไป ผูบริหารอาจ
เชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญเก่ียวกับการวิจัยในชั้นเรียนมาใหความรูเบื้องตน  ใหครูมีโอกาสฝก
ทํางานวิจัยในชั้นเรียนดวยตนเอง และนําผลการวิจัยไปใชในการแกปญหาที่เกิดขึ้นในชั้นเรียนอยาง
แทจริง  

4. การจัดหาส่ือวัสดุอุปกรณ และเครื่องมือเครื่องใช ผูบริหารควรจัดหาสื่อวัสดุ อุปกรณและ
เครื่องมือเคร่ืองใชตางๆ ไวใหพรอมสําหรับการบริการแกครู จัดระบบการผลิต การยืม การเก็บรักษา           
และการซอมแซมใหทันสมัยอยูเสมอ รวมทั้งควรสํารวจความตองการใชสื่อวัสดุอุปกรณและเครื่องมือ
เครื่องใชตางๆ สําหรับการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ เพ่ือใชเปนขอมูลเบื้องตนในการวาง
แผนการดําเนินการ 

5. การจัดสรรงบประมาณสนับสนุน งบประมาณนับวาเปนหัวใจสําคัญของการจัดการเรียนรู             
ที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ ผูบริหารจําเปนตองจัดสรรงบประมาณสําหรับจัดซ้ือวัสดุอุปกรณ เครื่องมือ
เครื่องใชตางๆ ปรับปรุงแหลงเรียนรูใหพรอมสําหรับบริการซอมแซมอาคารสถานที่ฝกอบรมและ
พัฒนาบุคลากร ใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการจัดกระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

การพัฒนาหลักสูตรใหเปนหลักสูตรบูรณาการ การเขียนแผนการสอน การสนับสนุนของบประมาณ
สําหรับการวิจัยในชั้นเรียน เปนตน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



160 
 

  

6. การเผยแพรผลงาน จากการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญเปนภารกิจของผูบริหาร           
ที่จะชวยจูงใจใหครูกระตือรือรนที่จะพัฒนาการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง  การเผยแพรผลงาน              

การประชาสัมพันธผลงานทางวารสารของโรงเรียน การประชุมผูปกครอง การประชุมกลุมโรงเรียน          

การสัมมนาทางวิชาการ การจัดสาธิตการสอน การจัดหองเรียนที่เปนตัวอยางการจัดการเรียนรูที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ การเขียนบทความทางวิชาการเผยแพร และการใชโรงเรียนเปนฐานของการจัด            

การเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ  

7. การใหขวัญกําลังใจ บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนตองการขวัญกําลังใจจากผูบริห าร            
ซึ่งอาจจะดําเนินการไดหลายรูปแบบ เชน การแสดงความสนใจอยางแทจริงของผูบริหาร การยกยอง 
ชมเชย การประกาศเกียรติคุณ การใหวุฒิบัตรหรือโลรางวัล การเลื่อนเงินเดือนเปนกรณีพิเศษ                    

การสงเสริมใหเปนวิทยากร การสงเขารวมประชุมสัมมนา การสงไปฝกอบรมเพ่ิมเติม การยกยอง            
ใหเปนครูดีเดน การจัดสรรงบประมาณใหเปนกรณีพิเศษ การสงเสริมการจัดการเรียนรูที่เนนผูเรียน
เปนสําคัญ เปนตน 

8. การสนับสนุนการนิเทศการจัดการเรียนการสอน ผูบริหารสถานศึกษาสามารถจัดกิจกรรม 

การนิเทศเพ่ือพัฒนาครูใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลไดแก การปรึกษาหารือ
และสรางความตระหนักในความสําคัญของการนิเทศการจัดการเรียนการสอน  การวางแผนการนิเทศ         

การจัดการเรียนการสอน การดําเนินการนิเทศการจัดการเรียนการสอนซึ่งครอบคลุมการจัดปฐมนิเทศ
ครูใหม บริการดานการสอน การสังเกตการณสอนของครูในชั้นเรียน การสาธิตการสอน กิจกรรมกลุม
โรงเรียน และกิจกรรมทางวิชาการ และการประเมินผลการนิเทศการจัดการเรียนการสอน เปนตน 

9. การกํากับติดตามและประเมินผลผูบริหารสถานศึกษามีบทบาทสําคัญในการกํากับติดตาม 

และประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ วิธีการกํากับ ติดตามและประเมินผล 

ดําเนินการได ไดแก การสรางความตระหนักในความสําคัญของการกํากับติดตามและประเมินผล          

การวางแผนกํากับ ติดตามและประเมินผล การดําเนินการกํากับ ติดตามและประเมินผล การสรุปผล 

การปฏิรูปการศึกษานอกจากผูบริหารสถานศึกษาจะมีภารกิจหนาที่ที่สําคัญดังที่กลาวมาแลว               

การบริหารฐานโรงเรียนก็เปนสิ่งสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาเพ่ือพรอมรับการเปนโรงเรียนนิติบุคคล          

ที่สมบูรณ สถานศึกษาตองเตรียมความพรอมใหตัวเองมีความเขมแข็งในการบริหารตนเอง ปจจุบันนี้
โรงเรียนหลายแหงที่บริหารแบบกระจายอํานาจไดกาวหนาไปถึงขั้นที่เรียกวา “บริหารโดยชั้นเรียน          

เปนฐาน” (classroom-based management) โดยใหหองเรียนเปนหนวย (unit) ของการปฏิรูป          

ในทุกเรื่อง การบริหารฐานโรงเรียน ในบริบทของประเทศไทยนาจะหมายถึงการท่ีสถานศึกษามีอิสระ             

ในการบริหารจัดการศึกษา ตามภารกิจที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติไมวาจะเปน
เรื่อง การดูแลสิทธิทางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู เรียน การจัดการศึกษา 3 รูปแบบ การปฏิรูป                

การเรียนรูและหลักสูตร การบริหารโดยมีสวนรวมของชุมชน การประกันคุณภาพ การพัฒนาบุคลากร 
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การปฏิรูประบบทรัพยากร การนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเพ่ือการบริหาร และจัดการเรียน             

การสอน ทั้งนี้โดยยายอํานาจในการตัดสินใจมาไวที่สถานศึกษา ซึ่งอยูใกลชิดผูเรียนเพ่ือใหการจัด
การศึกษาสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนมากที่สุดและนี่คือรากฐานของความเปน
โรงเรียนนิติบุคคลอยางแทจริง ดังภาพท่ี 6 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6  ภารกิจของโรงเรียนนิติบุคคล 

ที่มา  รุง  แกวแดง, 2546 : 67 

การกระจายอํานาจสูสถานศึกษาใหสามารถบริหารฐานโรงเรียน  (SBM) ไดตามแนวที่                
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนด คือ ภารกิจเรงดวนที่องคกรหลักท้ัง 5 แทงของกระทรวง 
ศึกษาธิการ โดยเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตองดํา เนินการอยางจริงจัง           
และจริงใจ เนนกระบวนการดําเนินงานใหสิ้นสุดในระดับสถานศึกษาใหมากที่สุด เพ่ือเปนฐานรองรับ 

ความเปนนิติบุคคล และเมื่อโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคลแลว ก็ไมจําเปนที่ผูบริหารสถานศึกษา
จะตองออกนอกสถานศึกษา เพ่ือไปรายงานตัวตอผูบังคับบัญชาระดับกรม หรือแมกระทั่งเขตพ้ืนที่ 
เพ่ือจะไดมีเวลาอยูในสถานศึกษาและสนับสนุนผูสอนใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน           

เพ่ือประโยชนของผูเรียนเปนสําคัญตามความมุงหมายของการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ ไดอยางสมบูรณครบถวน ถาโรงเรียนมีความพรอมทั้งในเรื่องครู ผูบริหาร ชุมชน 

คณะกรรมการสถานศึกษาและทรัพยากร ก็อาจจะพัฒนาไปเปนโรงเรียนในกํากับของรัฐเพ่ือให             
มีความคลองตัวมากข้ึน โดยทําสัญญาตกลงกับรัฐวาจะรับงบประมาณของรัฐไปจัดการศึกษาที่มี

ปฏิรูปการเรียนรูและหลักสูตร 

การจัดการศึกษา 3 รูปแบบ 

สิทธิและการมี 
สวนรวมจัดการศึกษา 

ICT เพื่อการบริหาร 

ปฏิรูประบบทรัพยากร 

 การบริหารแบบมีสวนรวม 

การประกันคุณภาพ 

การพัฒนาบุคลากร 

การบริหารฐานโรงเรียนเพ่ือ 
การปฏิรูปท้ังโรงเรียน    ส
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คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มีระบบการดําเนินงานที่ตรวจสอบไดทุกขั้นตอนและเนน
การมีสวนรวมของชุมชน  

บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษาที่สําคัญ สรุปไดดังนี้ ผูบริหารสถานศึกษา คือผูนํา
นโยบาย แนวคิดและวิสัยทัศนที่เปนประโยชนสูการปฏิบัติงาน ผูบริหารจะตองมีความรู ความสามารถ
และมีคุณธรรมทางการบริหารจัดการท่ีสงผลท่ีดีตอผูเรียนเปนสําคัญ ดังนั้น ผูบริหารจะตองมี             
บทบาทในดานการสนับสนุนอํานวยความสะดวก แกบุคลากรเปนสําคัญโดยคํานึงถึงความตองการ                     
ความแตกตาง ความถนัด ความสนใจ และการมีสวนรวมของทีมงานเปนสิ่งสําคัญ 

ปจจัยความสําเร็จในการดําเนินงานของสถานศึกษานิติบุคคล 

 ปจจัยสําคัญของการกระจายอํานาจการบริหารสถานศึกษา เพ่ือกอใหเกิดคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ความมีอิสระ ความคลองตัวในการดําเนินงานของสถานศึกษานิติบุคคลมีหนวยงาน 

และนักวิชาการไดเสนอหลักการไวหลายทาน ดังตอไปน้ี 

นอกจากการบริหารและการจัดการศึกษาตามอํานาจหนาที่เพ่ือพัฒนาคุณภาพของผูเรียน 

รัฐบาลไดมีการปฏิรูประบบราชการเพ่ือบริการประชาชนใหมีความพึงพอใจในการบริหารภาครัฐ            

มากข้ึนเพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณดังกลาว สํานักนายกรัฐมนตรีจึงออกระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการสรางระบบบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี พ .ศ. 2542 ขึ้นเพ่ือใหกระทรวง ทบวง 
กรมและสวนราชการถือปฏิบัติฉะนั้นการบริหารจัดการของสถานศึกษาซ่ึงมีหนาที่ใหบริการการศึกษา
แกประชาชนและเปนสถานศึกษาภาครัฐจึงตองนําหลักการ“ธรรมาภิบาล”มาบูรณาการในการบริหาร
และจัดการศึกษาเพ่ือเสริมสรางความเขมแข็งใหกับโรงเรียนในฐานะท่ีเปนนิติบุคคล หลักการดังกลาว 
ไดแก หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปรงใส หลักการมีสวนรวม หลักความรับผิดชอบ และ
หลักความคุมคา หลักธรรมาภิบาลอาจบูรณาการเขากับการดําเนินงานดานตางๆ ของสถานศึกษา  

ไดแก การดําเนินงานดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทั่วไปและเปาหมายใน
การจัดการศึกษาคือ ทําใหผูเรียนเปนคนดี เกงและมีความสุข261  

สําหรับแนวทางในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคล   สํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาควรมียุทธศาสตรในการดําเนินงาน262

 ดังตอไปนี้ 1. กําหนดเกณฑมาตรฐานและแนวปฏิบัติ
สําหรับโรงเรียนเพ่ือรองรับการกระจายอํานาจการบริหารตามมาตรา  39  แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และสรางความตระหนักในความเปน “โรงเรียนนิติบุคคล” แก
ผูเกี่ยวของ 2. ศึกษาสภาพปญหาและความตองการตลอดท้ังศักยภาพในการบริหารและการจัด
การศึกษาของผูบริหารโรงเรียนและผูเกี่ยวของหรือผูมีสวนไดเสีย  (stakeholder) เพ่ือใชประกอบ 

                                                           
261 กระทรวงศึกษาธิการ,  คูมือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล, 30. 
262 สํานักงานการปฏิรูปการศึกษา, รายงานการปฏิรูปการศึกษาตอประชาชน, 41. 
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การสรางหลักสูตรฝกอบรม 3. สรางหลักสูตรฝกอบรม โดยเนนการฝกอบรมดวยตนเอง และ             

การประชุมเชิงปฏิบัติการเปนหลักโดยการกําหนดวัตถุประสงค เนื้อหาสาระ สื่อประสมและกิจกรรม
การฝกอบรมตางๆ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะ 3 ดาน คือ สมรรถนะดานสติปญญา (IQ) สมรรถนะดาน
อารมณ (EQ) สมรรถนะดานจิตใจ (MQ) ใหแกผูบริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ทุกระดับ 4. กํากับ ติดตาม นิเทศและประเมินการบริหารจัดการศึกษาอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
ตลอดทั้งสงเสริมขวัญกําลังใจและความกาวหนา 5. สรรหาผูบริหารโรงเรียนท่ีบริหารและจัดการศึกษา
ตามแนว “โรงเรียนนิติบุคคล” ที่สามารถเปนแกนนํา เพ่ือสงเสริมใหรางวัลและเพ่ือสรางเครือขาย
ตอไป263 อยางไรก็ดี บุญมี  เณรยอด ไดศึกษาเก่ียวกับสมรรถนะตัวบงชี้ขั้นตอนดําเนินการการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งสามารถเทียบเคียงเพ่ือสนับสนุนแนวคิดโรงเรียนนิติบุคคล โดยสรุปมี             
2 ดาน ไดแก ดานที่หนึ่ง คือ สมรรถนะที่จําเปนของผูบริหารโรงเรียน มีตัวบงชี้ประกอบดวย สามารถ
สรางศรัทธาใหแกครูและผูรวมงาน ทํางานเปนทีม เปนผูนําทางวิชาการ มีวิสัยทัศน มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค มีมนุษยสัมพันธดี มีความรูความสามารถในการบริหาร กลาตัดสินใจ กลารับผิดชอบ 

ซื่อสัตย โปรงใส เปนผูประสานงานท่ีดี เปนนักประชาธิปไตย เปนผูอํานวยความสะดวก สนับสนุน             

การทํางานเปนแบบอยางท่ีดีและดานที่สอง คือตัวบงชี้การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งผูบริหาร
โรงเรียนจะตองมีแนวทางการดําเนินงาน ประกอบดวยการแสดงความคิดเห็นในการวางแผนพัฒนา
งานของโรงเรียน เพ่ือประโยชนแกนักเรียนเปนสําคัญ คิดวิเคราะหเพ่ือแปลงแนวคิดใหเปนการปฏิบัติ
ที่ไดผลตามท่ีคิด ทํางานแบบประชาธิปไตย รับฟงความคิดเห็นจากผูรวมงานทุกฝาย กลาที่จะตัดสินใจ
และเปลี่ยนแปลงเพ่ือพัฒนางาน ทําตัวเปนแบบอยางที่ดีในการทํางาน สรางความสัมพันธที่ดีกับ 

เพ่ือนครู ผูปกครอง และชุมชน จัดการใหเพ่ือนครูทํางานรวมกันไดอยางมีคุณภาพ ทํางานแบบรวม
พลัง เปนทีมกับบุคลากรทุกฝาย สงเสริมครูทุกคน เขารวมเสนอแนะรูปแบบการบริหาร เพ่ือพัฒนา
คุณภาพนักเรียน วางแผนบริหารงานใหเอ้ือตอการพัฒนากระบวนการเรียนรูของนักเรียน ครู และ
ผูบริหาร สงเสริมใหครูทุกคนมีสวนรวมรับรู และดําเนินการจัดการทรัพยากรของโรงเรียน สงเสริมให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียน เผยแพรและนําผล                 

การประเมินมาปรับปรุงแผนงานตอไปและสนับสนุนใหครูทุกคนมีสวนรวมในการปรับปรุง และ
ตรวจสอบระบบการเงนิของโรงเรียน264 และสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ 

                                                           
263 สํานักงานการปฏิรูปการศึกษา, รายงานการปฏิรูปการศึกษาตอประชาชน, 41. 
264 บุญม ี เณรยอด,  แนวทางบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based 

Management) สําหรับโรงเรียน (กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 
2545), 39 
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โดยพิศาล สรอยธุหร่ํา ทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล265 โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาวิเคราะหจุดเดนจุดดอยของการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของรัฐ จากประสบการณ
ของประเทศไทยเทาที่เปนอยูรวมท้ังประสบการณของประเทศตางๆ รวมท้ังสํารวจความคิดเห็น          

และความพึงพอใจของผูที่มีประสบการณจริงในการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐ เพ่ือใหไดขอสรุป 

ที่สามารถเสนอเปนนโยบายและทางเลือกสําหรับการบริหารที่มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ           

สําหรับโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของรัฐในกรณีของประเทศไทย วิธีการดําเนินงานวิจัยประกอบดวย
การศึกษาเอกสารเพ่ือศึกษาประสบการณของประเทศตางๆ ที่มีการบริหารจัดการอยู ในรูปแบบ             

การบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐ อันไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด
ฯลฯ รวมทั้งการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในประเทศไทยโดยใช รูปแบบของโรงเรียนแหงหน่ึง                
ในกรุงเทพมหานคร เปนตัวแทนของโรงเรียนนิติบุคคลที่เปนสวนราชการกับรูปแบบของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ ซึ่งมีสถานภาพเปนองคการมหาชนอันเปนรูปแบบที่ไดรับการยอมรับวาได
ดําเนินการ เปนที่ประสบผลสําเร็จดวยดีในระดับหนึ่ง สําหรับในกรณีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ
นั้นไดทําการศึกษาอยางละเอียด โดยใชวิธีการท่ีหลากหลาย ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้ 1. ในกรณีของ
โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของรัฐ ในประเทศตางๆ นั้น พบวา โดยทั่วไปแลวโรงเรียนในลักษณะเชนนี้               
มีอํานาจในการบริหารวิชาการ โดยเนนการตอบสนองความตองการของชุมชน โรงเรียนมีหลักสูตร
ของตนเอง สามารถจัดโปรแกรมการเรียนใหตรงกับความตองการของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่นั้นๆ 

ดําเนินงานโดยผูมีสวนไดเสีย มีโอกาสเขารวมโปรแกรมการศึกษาจะออกแบบรวมกันโดยคณาจารย           
ผูปกครองและผูบริหารมีความเปนอิสระจากกฎเกณฑและการควบคุมแบบโรงเรียนท่ัวไป สถานศึกษา
มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยมีการมอบอํานาจไปยังคณะกรรมการ
สถานศึกษาซึ่งจะทําหนาที่ตัดสินใจวาจะใชงบประมาณอยางไร กําหนดเปนระเบียบของโรงเรียนข้ึน 

การใชเงินเปนไปตามระเบียบที่โรงเรียนกําหนด ผูบริหารมีอิสระในการบริหารบุคคลโดยใชกฎระเบียบ
ที่มีความยืดหยุนมากข้ึนสถานศึกษาเปนผูคัดเลือกครู สรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน      

ที่สถานศึกษานั้นๆ เปนผูกําหนด มีการสรางระบบความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน จัดประเมิน
ภายในเพื่อกระตุนใหมีการสอนท่ีมีคุณภาพและบรรลุจุดมุงหมายตามมาตรฐานโรงเรียน โดยมีตัวบงชี้
ที่ชัดเจนโดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูกําหนดนโยบายและกฎระเบียบตางๆ รวมทั้งทําหนาที่
ตัดสินใจวาโรงเรียนควรจะมีบุคลากรอยางไร บทบาทสําคัญยิ่งในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล
อยูที่ (1) ผูกํากับดูแล คือ คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีจะตองรับผิดชอบตอการจัดทํากฎบัตรของ
โรงเรียน กําหนดนโยบายของโรงเรียน ออกระเบียบ กําหนดหลักเกณฑตางๆ และ (2) ผูบริหาร สูงสุด 

(ผู อํานวยการโรงเรียน) ซึ่งมีบทบาทท่ีขยายกว างมากขึ้น จึงมีการกําหนดความเปนผูนําและ               

                                                           
265 พิศาล  สรอยธุหร่ํา และคนอ่ืนๆ,  แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล, ค-ฉ.  
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ความรับผิดชอบในการจัดการของผู อํานวยการไวอยางชัดเจนในฐานะของผูบริหารโรงเรียนที่ตอง
รับผิดชอบตอการนํานโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษาไปปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการสรางความมั่นใจ
ในการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ครอบคลุมใหแกนักเรียนไดการจัดการและบูรณาการทรัพยากรท่ีมี             
อยูในโรงเรียน การจัดการในเรื่องของการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน              

2. ในกรณีของโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของรัฐ กรณีของประเทศไทยท่ีไดมีการดําเนินงานเปน             

ผลสําเร็จเปนที่ยอมรับกันทั่วไปในระดับหนึ่ง คือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  ซึ่งไดมีการกําหนด
อํานาจหนาที่อยางชัดเจนไวเปนลายลักษณอักษร มีการใหอํานาจแกโรงเรียนอยางเพียงพอใน                   

การกําหนดนโยบายและควบคุมดูแล คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอํานาจในการกําหนดระเบียบ          

ขอบังคับไดเอง โดยไมตองอยูภายใตระเบียบที่หนวยงานอ่ืนกําหนดทําใหสามารถสรางขอบังคับใหมี
ความยืดหยุน เหมาะสม สอดคลองกับความเปนไปไดในเชิงปฏิบัติสําหรับโรงเรียน เมื่อไดรับอํานาจ 

อยางชัดเจนในการปฏิบัติหนาที่แลว คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ไดใชอํานาจนั้นดําเนินการใน
ระดับนโยบายและการกํากับดูแล เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน คือจัดทําขอบังคับของ
โรงเรียน กําหนดกฎเกณฑตางๆ โดยมีการกําหนดไวอยางชัดเจนในเรื่องของความโปรงใสเปนธรรม
และตรวจสอบได และการดําเนินการของโรงเรียนเป นไปตามแผนงานและกฎเกณฑตามที่
คณะกรรมการโรงเรียนกําหนดโดยใหอํานาจในการบริหารจัดการแกผูอํานวยการอยางเพียงพอและ
ชัดเจน ทําใหสามารถดําเนินการบริหารโรงเรียนตามแผนงาน ภายใตกฎระเบียบ ขอบังคับของ
โรงเรียนไดอยางคลองตัวและไดผลตามวัตถุประสงคของโรงเรียน นอกจากน้ียังมีความยืดหยุ น                

ในการบริหารกิจการของโรงเรียน ในกรณีที่มีปญหาในเชิงปฏิบัติ เมื่อประสบกับสถานการณที ่                   
ผูอํานวยการไมอาจตัดสินเองไดก็มีการกําหนดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน            

ที่สามารถเขามามีบทบาทในการวินิจฉัยตัดสิน เพ่ือมิให เกิดอุปสรรคในการบริหารกิจกรรมของ
โรงเรียนทําใหโรงเรียนสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ เมื่อประกอบเขากับการที่มี
ทรัพยากรอยาง พอเพียง ทําใหโรงเรียนสามารถบริหารกิจการอยางไดผล บรรลุตามวัตถุประสงค            

ของโรงเรียนที่ไดตั้งไว  3. จากการศึกษาวิเคราะหในกรณีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พบวามี
ความสอดคลองกันกับขอมูลที่ไดจากกรณีศึกษาโรงเรียนนิติบุคคลในตางประเทศ เกี่ยวกับบทบาท
สําคัญของบุคคล/คณะบุคคล ผูมีหนาที่รับผิดชอบในระดับของการกํากับดูแลกําหนดนโยบาย              

คือ คณะกรรมการสถานศึกษากับผูมีหนาที่รับผิดชอบงานบริหารในระดับปฏิบัติ คือผู อํานวยการ
โรงเรียนอันอาจเรียก  ไดวาเปนปจจัยชี้ขาดถึงความสําเร็จของการบริหารกิจการของโรงเรียน            

ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารโรงเรียน จะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถสูง             
มีประสบการณกวางขวางสามารถกําหนดนโยบายใหผูอํานวยการเสนอแผนปฏิบัติ สามารถวิเคราะห
แผนและนโยบายไดถูกตองชัดเจน สามารถใหการกํากับดูแลการดําเนิน งานตามแผนและสนับสนุน                     

ผูอํานวยการในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนสามารถประเมินผลการดําเนินงานตาม
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แผนไดอยางเที่ยงตรงสวนผูบริหารสูงสุดของโรงเรียนคือ ผูอํานวยการโรงเรียนนั้นจะตองเปนผูมี
ความสามารถสูงทั้งในดานบริหารและดานวิชาการมีความสามารถในการวิเคราะหนโยบายการคิด/

ออกแบบโครงการ และการดําเนินงานตามโครงการอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 4. จาก            

การสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของครูและผูบริหารระดับตางๆ ผูปฏิบัติงานอยูในโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ พบวาโดยท่ัวไปแลวผูมีสวนไดเสียเหลานี้มีความพึงพอใจในการดําเนินงานของ
โรงเรียนในระดับมากถึงมากที่สุด ในทั้งสี่ดาน คือวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารท่ัวไป 

ประเด็นที่ผู มีส วนได เสียมีความเห็นว าเป นสิ่ งสําคัญย่ิงสําหรับการบริหารงบประมาณ  คือ               

การตรวจสอบ ติดตามและรายงาน การใชงบประมาณที่โปรงใส การจัดทําแผนงบประมาณและ           

การปฏิบัติการใชจายเงินอยางรัดกุมและรอบคอบ การระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา 
และความเปนอิสระ ในการวางแผนงบประมาณท่ีเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียน สําหรับการบริหารบุคลากร 
คือ การวางแผนอัตรากําลังและการจัดสรรบุคลากรท่ีพอเพียงและเหมาะสม  การประเมินผลงาน            

ของบุคลากรเพ่ือพิจารณาความดีความชอบการวางแผนอัตรากําลังและการจัดสรรบุคลากรท่ีพอเพียง
และเหมาะสม การประเมินผลงานของบุคลากรเพ่ือพิจารณากําหนดส่ิงตอบแทน/เปลี่ยนตําแหนงให
สูงขึ้นการดําเนินการเกี่ยวกับอัตราคาจางสวัสดิการและการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เหมาะสม และ             

การสงเสริมบุคลากรใหไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ สําหรับการบริหารวิชาการ คือ               

การสงเสริม การวิจัยและพัฒนา การเรียนการสอน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการ 
กับสถานศึกษาและองคกรอ่ืน และการจัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาที่เหมาะสมกับบริบท
ของสถานศึกษาและสําหรับการบริหารทั่วไป คือ การจัดให ทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผน
ปฏิบัติงานของโรงเรียน การควบคุมการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานขององคกรอยางเปนระบบ 

และการจัดระบบสารสนเทศและประชาสัมพันธที่เอ้ือตอการพัฒนา 5. เมื่อเปรียบเทียบกับการบริหาร
จัดการของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณกับการบริหารจัดการของโรงเรียนนิติบุคคลทั่วไปในประเทศ
ไทยท่ีเปนอยูในขณะนี้ แลวพบวามีความแตกตางอยางสําคัญแมวาในการบริหารวิชาการนั้น โรงเรียน
นิติบุคคลทั่วไปจะมีอิสระในการจัดหลักสูตร ใหผูเรียนเลือกเรียนไดตามความถนัด ไดก็จริงแตในเร่ือง
ของการบริหารงบประมาณนั้น โรงเรียนไมมีอํานาจในการอนุมัติงบประมาณของตนตองขอไปยัง           
หนวยงานเจาสังกัดตามกฎระเบียบ ที่กําหนดโดยสวนกลาง ในเร่ืองของการบริหารบุคลากร โรงเรียน
ไมสามารถสรรหาผูบริหารเองได การโยกยาย บรรจุ แตงต้ังเปนไปตามระเบียบ โดยอํานาจเปนของ           
ผูที่อยูเหนือระดับโรงเรียนขึ้นไป การบรรจุครูยังคงเปนไปตามกรอบอัตรากําลังท่ีกระทรวงศึกษาธิการ
กําหนด สรุปไดวาในกรณีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ คณะผูวิจัยยังมีขอเสนอวาควรตองมี
พระราชบัญญัติกฎกระทรวงหรือขอบังคับที่กําหนดเก่ียวกับอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ทั้งใน
ระดับนโยบายและระดับปฏิบัติที่ชัดเจนในเรื่อง ดังกลาวเหลานี้ เพ่ือเอ้ืออํานวยใหโรงเรียนนิติบุคคล
สามารถดําเนินงานของตนเอง โดยอิสระอยางไดผลและมีประสิทธิภาพ 6. ความสําเร็จในการบริหาร
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จัดการโรงเรียนนิติบุคคลไมไดอยูที่วาเปนโรงเรียนนิติบุคคลที่เปนสวนราชการ โรงเรียนนิติบุคคล                     

ในกํากับของรัฐ โรงเรียนนิติบุคคลที่เปนองคการมหาชน หรือโรงเรียนนิติบุคคลในชื่ออ่ืนๆ ที่อาจมี 

การกําหนดขึ้นมาหากแตอยู ที่ว าการมีป จจัยหลักแห งความสําเร็จอย างพรอมมูล กลาวคือ                     

มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ประกอบดวยผูมีความรูความสามารถสูงในระดับของการกําหนด
นโยบาย และการกํากับดูแล ดําเนินการกํากับดูแลอย างมีประสิทธิผล และประสิทธิภาพสูง             
ผูอํานวยการของโรงเรียนตองมีความสามารถรอบรูในงานบริหารและงานวิชาการ การวิเคราะห
นโยบาย การคิดโครงการและดําเนินงานตามโครงการ โรงเรียนมีบุคลากรจํานวนเพียงพอต อ              

การปฏิบัติงานมีความรูความสามารถในกิจการที่เปนวิชาชีพ ของตนมีความรูสึกเปนเจาของงานที่ทํา 
โรงเรียนมีอํานาจเต็มในการกําหนดนโยบายออกขอบังคับ กํากับดูแล ผูอํานวยการมีอํานาจเบ็ดเสร็จ
ในการบริหารงานใหเปนไปตามที่คณะกรรมการบริหารโรงเรียนใหความเห็นชอบทั้งในดานของ             
การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร การบริหารท่ัวไป ทุกอยางเบ็ดเสร็จ
ภายในโรงเรียนในรูปแบบที่โรงเรียนเปนฐานในการบริหารจัดการอยางแทจริงเม่ือเปนเชนนี้ไมวา             
จะเปนโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของหนวยงานใดก็ตามในรูปแบบใดก็ตามก็จะสามารถดําเนินงาน            

ไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนากิจการของโรงเรียนไดอยางเต็มท่ีตามวัตถุประสงค 

จากที่กลาวมาขางตนสรุปไดวา โรงเรียนนิติบุคคลเกิดขึ้นมาเพ่ือรองรับแนวความคิด             

เรื่อง การกระจายอํานาจ 4 ดาน คือ การบริหารดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ              
การบริหารท่ัวไปจึงจําเปนตองใหโรงเรียนมีอํานาจการตัดสินใจ และการบริหารเบ็ดเสร็จที่สถานศึกษา 
และตองมีการกําหนดอํานาจหนาที่ ไวอยางชัดเจนโดยโรงเรียนตองปรับปรุงระบบตลอดจน             

สายการปฏิบัติงานในโรงเรียน เพ่ือใหการบริหารโรงเรียนในลักษณะดังกลาวเปนไปตามท่ีกฎหมาย
กําหนด 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีเปน            
นิติบุคคล   

ผูวิจัยสามารถประมวลได ดังนี้ 
จุรี  อุไรวัฒนา ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก            

ที่เปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 และเขต 2 ผลการวิจัยพบวา            
สภาพการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็กที่เปนนิติบุคคลในภาพรวมและรายดานอยูใน          

ระดับมากทุกดานและเมื่อเปรียบเทียบสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กท่ีเปนนิติ
บุคคลตามความเห็นของบุคลากรจําแนกตามเพศ พบวา ไมแตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน           

ทุกดาน จําแนกตามอายุ ประสบการณในการทํางานและตําแหนงหนาที่การงาน พบวา แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ทั้งในภาพรวมและรายดาน ทุกดาน และจําแนกตามระดับการศึกษา 
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พบวาในภาพรวมและรายดาน 3 ดาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณและ              

การบริหารงานทั่วไป แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 ยกเวนดานการบริหารงานบุคคล266 

โชคชัย ฟกโต ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคล               

กลุมโรงเรียนหวายเหนียว สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 2 ผลการศึกษาพบวา             
การบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยูในระดับมาก แนวทางการบริหารงานวิชาการ พบวา ผูบริหาร
สถานศึกษาควรเปนผูนําทางวิชาการ มีการบริหารแบบมีสวนรวม ควรเปนผูอํานวยความสะดวก               

มีการประสานสัมพันธ ควรสงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรดําเนินการสรางแรงจูงใจการประเมินผล 

สงเสริมสนับสนุน การวิจัย และพัฒนาเผยแพรประชาสัมพันธและสงเสริมการใชเทคโนโลยี267 

ธีระ รุญเจริญและคนอ่ืนๆ ไดศึกษาความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอ            

การกําหนดใหโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนนิติบุคล ผลการวิจัยพบวา ความคาดหวังโดยรวม
ของบุคลากรทางการศึกษาตอการกําหนดใหโรงเรียนเปนนิติบุคคลโดยรวมอยูในระดับมาก และ              

ความคาดหวังนาจะมีนาจะเกิด นาจะปฏิบัติ นาจะมีปญหาและควรแกไขปรับปรุงในร ะดับมาก           

เกือบทุกเรื่อง ยกเวนเร่ืองปญหาที่คาดวานาจะเกิดขึ้นและการควบคุมกําหนดโรงเ รียนของเขตพ้ืนท่ี
การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการเปรียบเทียบความแตกตางของ            
ความคาดหวังจําแนกตามตําแหนงวุฒิการศึกษาระยะเวลาที่ปฏิบัติงานดานการศึกษา สถานะใน
การศึกษา การมีประสบการณเขารวมสัมมนาโรงเรียนนิติบุคคล พบวาบุคคลท่ีมีตําแหนงแตกตางกัน  

มีความคาดหวังตอการกําหนดใหโรงเรียน ที่จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเปนนิติบุคคล แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 บุคคลท่ีมีระยะเวลาท่ีเกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการศึกษาแตกตาง
กันมีความคาดหวังตอการกําหนดใหโรงเรียนท่ีจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนนิติบุคคลแตกตางกัน           

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และบุคคลท่ีมีระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการกําหนดให

                                                           
266 จุรี  อุไรวัฒนา, “การศึกษาสภาพการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็กที่เปน             

นิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาราชบุรี เขต 1 และเขต 2” (วิทยานิพนธครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม , 2548), 

บทคัดยอ. 
267 โชคชัย  ฟกโต, “การประเมินคุณลักษณะดานความรูความสามารถในการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาราชบุรี” (วิทยานิพนธปริญญา
นิพนธ การศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2547), บทคัดยอ. 
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โรงเรียนท่ีจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีฐานะเปนนิติบุคคลมีความแตกตางกัน มีความคาดหวังตอ             

การกําหนดใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05268 

นเรศ  จงอารี ศึกษาเร่ืองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติ 
งานของขาราชการครูในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี 
ผลการวิจัยพบวาสภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก  

โดยเรียงตามลําดับในรายดาน คือ หลักการกระจายอํานาจ หลักการตรวจสอบและถวงดุล หลักการ
บริหารตนเอง หลักการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับประชาชน  และหลักการบริหารแบบมี          

สวนรวม269 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดรวมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ดําเนินการวิจัย 

เรื่อง แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของรัฐ กรณีศึกษาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
(องคการมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาวิเคราะหจุดเดนจุดดอยของการบริหารโรงเรียน               

นิติบุคคลในกํากับของรัฐ จากประสบการณในปจจุบันของประเทศไทย  และประสบการณของ
ตางประเทศ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของผูที่มีประสบการณจริงในการบริหาร
โรงเรียนในกํากับของรัฐ เพ่ือใหไดขอสรุปเชิงนโยบายและทางเลือกสําหรับการบริหารท่ีมีประสิทธิผล
และประสิทธิภาพสําหรับโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของรัฐในกรณีของประเทศไทย โดยมีผลการวิจัย
สรุปไดดังน้ี 1. โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของรัฐในตางประเทศ โดยทั่วไปโรงเรียนมีอํานาจใน               

การบริหารวิชาการ ซึ่งเนนการตอบสนองความตองการของชุมชน โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง 
สามารถจัดโปรแกรมการเรียนใหตรงกับความตองการของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาน้ันๆ 

ดําเนินงานโดยผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขารวม โปรแกรมการศึกษาจะออกแบบรวมกันโดย
คณาจารย ผูปกครอง และผูบริหาร มีความเปนอิสระจากกฎเกณฑและการควบคุมโรงเรียนทั่วไป 

สถานศึกษามีความเปนอิสระจากกฎเกณฑและการควบคุมแบบโรงเรียนทั่วไป สถานศึกษามี อิสระ             
ในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยมีการมอบอํานาจไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาซ่ึงจะทําหนาที่
ตัดสินใจการใชงบประมาณ กําหนดระเบียบของโรงเรียน การใชเงินเปนไปตามระเบียบที่โรงเรียน
กําหนด ผูบริหารมีอิสระในการบริหารบุคคล โดยใชกฎระเบียบที่มีความยืดหยุนมากข้ึน สถานศึกษา

                                                           
268 ธีระ  รุญเจริญ และคนอ่ืนๆ,  ความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอ                

การกําหนดใหโรงเรียนการศกึษาขั้นพื้นฐานเปนนิติบุคคล (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพแหง
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2547), บทคัดยอ. 

 
269 นเรศ  จงอารี, “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

ขาราชการครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี” (วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2550) 
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เปนผูคัดเลือกครู สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานที่สถานศึกษาน้ันๆ เปนผูกําหนด              

มีการสรางระบบความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน จัดการประเมินภายในเพ่ือกระตุนใหมีการสอน
ที่มีคุณภาพและบรรลุจุดมุงหมาย ตามมาตรฐานโรงเรียนโดยมีตัวบงชี้ที่ชัดเจน ซึ่งมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาเปนผูกําหนดนโยบายและกฎระเบียบตางๆ รวมทั้งทําหนาที่ตัดสินใจคัดเลือก สรรหา   
และบรรจุแตงตั้งบุคลากร บทบาทสําคัญยิ่งในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลอยูที่  1) ผูกํากับ
ดูแล คือ คณะกรรมการสถานศึกษาที่จะตองรับผิดชอบตอการจัดทํากฎบัตรของโรงเรียน กําหนด
นโยบายของโรงเรียน ออกระเบียบ กําหนดหลักเกณฑตาง ๆ 2) ผูบริหารสูงสุด (ผูอํานวยการ
โรงเรียน) ซึ่งมีบทบาทที่ขยายกวางขวางมากข้ึน จึงกําหนดความเปนผูนํา และความรับผิดชอบใน             

การจัดการของผูอํานวยการไวอยางชัดเจน ในฐานะของผูบริหารโรงเรียนที่ตองรับผิดชอบตอการนํา
นโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษาไปปฏิบัติ ซึ่งรวมถึงการสรางความมั่นใจในการจัดโปรแกรม
การศึกษาที่ครอบคลุมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน  2. กรณีโรงเรียน          

นิติบุคคลในกํากับของรัฐของประเทศไทยที่มีการดําเนินงานเปนผลสําเร็จเปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไป 

คือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โรงเรียนมีการกําหนดอํานาจหนาที่อยางชัดเจนไวเปนลายลักษณ
อักษรมีการใหอํานาจแกโรงเรียนอยางเพียงพอในการกําหนดนโยบายและควบคุมดูแล คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนมีอํานาจในการกําหนดระเบียบขอบังคับไดเอง โดยไมตองอยูภายใตระเบียบ                  

ที่หนวยงานอ่ืนกําหนด ทําใหสามารถสรางขอบังคับใหมีความยืดหยุน เหมาะสมสอดคลองกับ                

ความเปนไปไดในเชิงปฏิบัติสําหรับโรงเรียนเมื่อไดรับอํานาจอยางชัดเจนในทางปฏิบัติหนาที่แลว 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดใชอํานาจนั้นดําเนินการในระดับนโยบายและการกํากับดูแล เพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน คือ จัดทําขอบังคับของโรงเรียน กําหนดกฎเกณฑตางๆ ที่ชัดเจนใน
เรื่องความโปรงใส เปนธรรม และตรวจสอบได การดําเนินการของโรงเรียนเปนไปตามแผนงานและ
กฎเกณฑตามที่คณะกรรมการโรงเรียนกําหนด โดยใหอํานาจในการบริหารจัดการแกผูอํานวยการ
อยางเพียงพอและชัดเจนทําใหสามารถบริหารโรงเรียนตามแผนงาน ภายใตกฎระเบียบ ขอบังคับของ
โรงเรียนไดอยางคลองตัวเปนไปตามวัตถุประสงคของโรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีความยืดหยุนใน            

การบริหารกิจการของโรงเรียน หากมีปญหาในทางปฏิบัติหรือสถานการณที่ผูอํานวยการไมอาจ    

ตัดสินได คณะกรรมการบริหารโรงเรียนก็สามารถเขามามีบทบาทในการวินิจฉัยตัดสิน เพ่ือมิใหเปน
อุปสรรคในการบริหารกิจกรรมของโรงเรียนทําใหโรงเรียนสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ประกอบกับการที่มีทรัพยากรอยางพอเพียงทําใหโรงเรียนสามารถบริหารกิจการไดผลบรรลุตาม
วัตถุประสงคที่ตั้งไว 3. โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณมีความสอดคลองกับโรงเรียนนิติบุคคลใน
ตางประเทศในความสําคัญของบุคคล/คณะบุคคลท่ีมีหนาที่รับผิดชอบในระดับการกํากับดูแลกําหนด
นโยบาย คือ คณะกรรมการสถานศึกษากับผูที่มีหนาที่รับผิดชอบงานบริหารในระดับปฏิบัติ คือ 

ผูอํานวยการโรงเรียน อันอาจเรียกไดวาเปนปจจัยชี้ขาดถึงความสําเร็จของการบริหารกิจการของ
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โรงเรียน ทั้งนี้คณะกรรมการบริหารโรง เรียนจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ  ที่มีความรู
ความสามารถสูง มีประสบการณกวางขวาง สามารถกําหนดนโยบายใหผูอํานวยการเสนอแผนปฏิบัติ
สามารถวิเคราะหแผนและนโยบายไดถูกตองชัดเจน สามารถกํากับดูแลการดําเนินงานตามแผน            

และสนับสนุนผูอํานวยการในการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนสามารถประเมินผล             

การดําเนินงานตามแผนไดอยางเที่ยงตรง สวนผูบริหารสูงสุดของโรงเรียน คือ ผูอํานวยการโรงเรียน 

จะตองเปนผูมีความสามารถสูง ทั้งในดานบริหารและดานวิชาการ มีความสามารถในการวิเคราะห
นโยบาย การคิด/ออกแบบโครงการ และการดําเนินงานตามโครงการอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพ 4. การสํารวจความพึงพอใจของครูและผูบริหารระดับตางๆ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ โดยทั่วไปแลวผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของโรงเรี ยน          

ในระดับมากถึงมากท่ีสุด ทั้งการบริหารวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและการบริหารทั่วไป โดยผูมี
สวนไดสวนเสียเห็นวาส่ิงที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับการบริหารงบประมาณ คือ การตรวจสอบ ติดตาม 

และรายงานการใชงบประมาณท่ีโปรงใส การจัดทําแผนงบประมาณและการใชจายเงินอยางรัดกุมและ
รอบคอบ การระดมทุนและทรัพยากร เพ่ือการจัดการศึกษา และความเปนอิสระในการวางแผน
งบประมาณที่เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียน สําหรับการบริหารบุคลากร คือ การวางแผนอัตรากําลังและ
การจัดสรรบุคลากรท่ีพอเพียงและเหมาะสม การประเมินผลงานของบุคลากรเพ่ือพิจารณาความดี
ความชอบ การประเมินผลงานของบุคลากรเพ่ือพิจารณากําหนดสิ่งตอบแทน/เปลี่ยนตําแหนงให 
สูงขึ้น การดําเนินการเกี่ยวกับอัตราคาจาง สวัสดิการ และการเลื่อนขั้นเงินเดือนที่เหมาะสมและ           
การสงเสริมบุคลากรใหไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ สําหรับการบริหารวิชาการ คือ              

การสงเสริม การวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ
สถานศึกษาและองคกรอ่ืน และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา                 
สวนการบริหารทั่วไป คือ การจัดใหทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน                 

การควบคุมการพัฒนามาตรฐาน การปฏิบัติงานขององคกรอยางเปนระบบ  และการจัดระบบ
สารสนเทศและประชาสัมพันธที่เอ้ือตอการพัฒนา 5. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณกับโรงเรียนนิติบุคคลทั่วไปในประเทศไทยท่ีเปนอยูในปจจุบันมีความแตกตางกัน
อยางสําคัญ แมวา การบริหารวิชาการโรงเรียนนิติบุคคลทั่วไปจะมีอิสระในการจัดหลักสูตรใหผูเรียน
เลือกเรียนไดตามความถนัดก็จริง แตในการบริหารงบประมาณ โรงเรียนไมมีอํานาจในการอนุมัติ
งบประมาณของตนตองขอไปยังหนวยงาน  ตนสังกัดตามกฎระเบียบที่กําหนดโดยสวนกลาง             
การบริหารงานบุคลากร โรงเรียนไมสามารถสรรหาผูบริหารเองได การโยกยาย บรรจุ แตงต้ังเปนไป
ตามระเบียบ  โดยเปนอํานาจของผูที่อยูเหนือระดับโรงเรียนขึ้นไป การบรรจุครูยังคงเปนไปตามกรอบ
อัตรากําลังที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยคณะผูวิจัยมีขอเสนอวา ควรตองมีพระราชบัญญัติ 
กฎกระทรวง หรือขอบังคับที่กําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบทั้งในระดับนโยบายและระดับ
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ปฏิบัติที่ชัดเจนในการบริหาร งานท้ัง 4 ดานดังกลาว เพ่ือใหโรงเรียนเปนนิติบุคคลและสามารถ
ดําเนินงานของตนเองโดยอิสระอยางไดผลและมีประสิทธิภาพ  6. ความสําเร็จในการบริหารจัดการ
โรงเรียนนิติบุคคลไมไดอยูที่การเปนโรงเรียนนิติบุคคลที่เปนสวนราชการ โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ
ของรัฐ โรงเรียนนิติบุคคลที่เปนองคการมหาชน หากแตอยูที่การมีปจจัยหลักแหงความสําเร็จอยาง
พรอมมูล กลาวคือ มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนท่ีประกอบดวยผูมีความรูความสามารถสูงในระดับ
ของการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแล ที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพสูง ผูอํานวยการของโรงเรียน
ตองมีความสามารถรอบรูในงานบริหารและงานวิชาการ การวิเคราะหนโยบาย การคิดโครงการและ
ดําเนินงานตามโครงการ โรงเรียนมีบุคลากรจํานวนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน มีความรูความสามารถ
ในกิจการท่ีเปนวิชาชีพของตนมีความรูสึกเปนเจาของงานท่ีทํา โรงเรียนมีอํานาจเต็มที่ในการกําหนด
นโยบาย ออกขอบังคับ กํากับดูแล ผูอํานวยการมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการบริหารงาน ใหเปนไปตามที่
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน270 

1.6  แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากบัของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

ความหมายของโรงเรียนในกํากับของรัฐ 

โรงเรียนในกํากับของรัฐ (charter schools) เปนโรงเรียนรูปแบบพิเศษซึ่งโอกาสในการเลือก
ทางเลือกทางการศึกษาปฏิบัติงานบนพ้ืนฐาน 3 ประการคือ ทางเลือก รายงานแสดงความรับผิดชอบ  

และความเปนอิสระซึ่งกรอบความคิดของทางเลือกทางการศึกษาก็คือ ครอบครัวมีโอกาสใหบุตรหลาน
เขาเรียนและเลือกโรงเรียนที่มีขอเสนอโปรแกรมเฉพาะตามความตองการของนักเรียนแตละบุคคล271 

และในทํานองเดียวกัน โรงเรียนในกํากับของรัฐ (charter schools) หมายถึง โรงเรียนทางเลือกที่
ไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ ในการดําเนินงานอยางเปนอิสระและยึดผลลัพธในการทํางานเปนสําคัญ          

ซึ่งไดรับการออกแบบและดําเนินการโดยครูหรือผูดําเนินการอ่ืน  ๆ ภายใตสัญญา/กฎบัตรที่ไดรับ
อนุมัติจากรัฐ272 สอดคลองกับ Charter schools หมายถึง โรงเรียนของรัฐที่มีอิสระในตนเองบริหาร

                                                           
270 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

ของรัฐ กรณีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) (กรุงเทพมหานคร: พริกหวานกราฟฟค, 

2551ง).  
271 Center for Educational Reform,  Annual survey of America'scharter 

schools (Washington, DC: Allen, J., & Consoletti , A. Center for Education Reform, 

2010).  
272 Buechler M., Charter schools: Legislation and results after four years. 

(Bloomington, in: Indiana Education Policy Center, January, 1996). 
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จัดการโดยคณะกรรมการของตนเองและมีอิสระจากคณะกรรมการเขตการศึกษาโรงเรียนในกํากับ  

ของรัฐดําเนินการโดยครู พอแม องคกร ชุมชนและเอกชน273 นอกจากนี้ยังเปนโรงเรียนของรัฐเปน             

โรงเรียนระดับประถมศึกษาหรือชั้นมัธยมศึกษาที่ไดรับเงินสาธารณะหรืออาจไดรับเงินบริจาค                

สวนตัวแตไมอยูภายใตกฎระเบียบและกฎขอบังคับท่ีใชกับโรงเรียนอ่ืนๆ ของรัฐมีการตกลงแลกเปล่ียน                   

ความรับผิดชอบในผลผลิตและผลลัพธตามถูกกําหนดไวในกฎบัตรของแตละโรงเรียน274 สอดคลอง 
กับคําจํากัดความ ที่วา โรงเรียนในกํากับของรัฐ (charter schools) เปนโรงเรียนท่ีไดรับเงินอุดหนุน
จากรัฐมีฐานะเปนองคกรนิติบุคคลดําเนินการโดยเปนอิสระจากกฎระเบียบที่ใชบังคับกับโรงเรียน
ทั่วไปโดยเฉพาะความเปนอิสระในเร่ืองการจัดการดานวิชาการการเงินและบุคคลโดยโรงเรียนจะตอง
แสดงความรับผิดชอบตอผลการดําเนิน งานตามกฎบัตรที่ไดทําไวกับหนวยงานที่มีอํานาจอนุมัติ275 

นอกจากน้ี มีคําสองคําที่มีความหมายตางกัน คือ School charter หมายถึง ธรรมนูญหรือกฎหมาย
กํากับแตละโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนของรัฐบาลท่ัวไปก็มีธรรมนูญเหลานี้กํากับอยูแต Charter schools 

คือ “โรงเรียนในกํากับของรัฐบาล”หรือเรียกสั้นๆ วา โรงเรียนในกํากับโรงเรียนในกํากับรัฐบาล หรือ 

Public charter school เปนโรงเรียนโดยการสนับสนุนของรัฐแบบหน่ึง ที่เปนลักษณะจัดการโดย
กลุมหรือองคการภายใตสัญญาตามกฎหมาย หรือที่เรียกวา Charter ที่รัฐบาลใหการรับรอง ซ่ึงใน  

บางประเทศดังในสหรัฐอเมริกา แตละรัฐจะมีกฎหมายหรือธรรมนูญบัญญัติใหโรงเรียนบางแหง               
ไมตองอยูในกรอบกฎหมายเดียวกับโรงเรียนรัฐบาล (public schools) ซึ่งโดยทั่วไป ซึ่งกรอบของ
โรงเรียนในกํากับของรัฐบาลนี้อาจเปนทั้งกฎหมายของรัฐ และหรือกฎระเบียบของทองถิ่น โรงเรียน 

ในกํากับรัฐบาลเมื่อยังใชเงินจากรัฐบาลตามธรรมนูญที่จัดตั้งขึ้น ก็ตองตอบสนองตอผูจายเงิน             

ตองแสดงความคุมคาในเม็ดเงิน มาตรฐานท่ีกําหนด และดวยกรอบของความมีอิสระในการจัดการ276

แตก็มีขอมูลบางแหงที่กลาวถึงความหมายของโรงเรียนในกํากับของรัฐ แตกตางกันบางแตก็มีสวนที่

                                                           
273 Finn, C. E. Jr. ,et al. Charter school in action : A first look, 1996. accessed 

June 25, 2013, available from: http://www.edexcellence.net/issuespt/subject/charters. 

274
 National  Education  Association,  Charter schools. Retrieved January 21, 

2008. accessed June 25, 2013, available from: http:// en.wikipedia.org/wiki/Charter 

Schools# mw - head 
275 สนานจิตร  สุคนธทรัพย และคณะ,  แนวทางการจัดโรงเรียนในกํากับของรัฐ (charter 

schools): บทเรียนจากตางประเทศ, จ. 
276 ประกอบ คุปรัตน,  มารูจักโรงเรียนในกํากับรัฐบาล (Charter schools),  เขาถึงเมื่อ 

13 พฤษภาคม 2555, เขาถึงไดจาก  http://pracob.blogspot.com/2012/05/charter-schools. 
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คลายคลึงกันอยูมาก กลาวคือ โรงเรียนในกํากับของรัฐ (autonomous school) หมายถึง โรงเรียน
ของรัฐที่มีรูปแบบ กระจายอํานาจการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนมีอํานาจหนาท่ี
ความรับผิดชอบ มีความอิสระและคลองตัวในการตัดสินใจในการบริหารจัดการท้ังดานวิชาการ        

การเงินและงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปดวยระบบการมีสวนรวมของ 
องคคณะบุคคล277 ซึ่งสอดคลองกับนิยามวาโรงเรียนในกํากับของรัฐเปนโรงเรียนที่เนนความอิสระ   

คลองตัวควบคูกับความรับผิดชอบ มีระเบียบ กฎเกณฑในการปฏิบัติเปนการเฉพาะมีอํานาจ             

ตัดสินใจในการบริหารจัดการดานวิชาการ การเงินและงบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป              

ดวยระบบแบบแผนเนนการมีสวนรวมสงผลโดยตรงตอการพัฒนาคุณภาพสูความเปนเลิ ศ                    

ไดมาตรฐานสากล โดยตองแสดงความรับผิดชอบตอผลงานตามขอตกลงพรอมรับการตรวจสอบ           

และลดภาระดานงบประมาณของรัฐไดในระยะยาว278 

จากความหมายดังกลาวขางตนสรุปความหมายของโรงเรียนในกํากับของรัฐไดวาเปนโรงเรียน
ที่จัดตั้งข้ึนโดยบุคคลกลุมบุคคลองคกรของรัฐหรือเอกชนที่สนใจจัดการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค                 
เพ่ือจัดการศึกษาท่ีมุงตอบสนองปรัชญาความเชื่อ ความตองการของชุมชนและผูเรียนรายบุคคล           

โดยโรงเรียนมีฐานะเปนนิติบุคคลเปนองคการที่มีอิสระในการดําเนินงานจากกฎระเบียบจากสวนกลาง           
ที่ใชบังคับกับโรงเรียนทั่วไปแตไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐจะตองรายงานผลและแสดงความรับผิดชอบ  

ตอผลการดําเนินงานตามกฎบัตร ที่ไดตกลงไวกับหนวยงานที่มีอํานาจอนุมัติ อยางไรก็ตามจะเห็นได
วาความหมายของโรงเรียนในกํากับของรัฐ ซึ่งหมายถึงการบริหารจัดการของโรงเรียน โดยไดรับเงิน
สนับสนุนจากรัฐบาล ตองรายงานผลการดําเนินงานตามพันธะสัญญาที่รัฐบาลใหการรับรองและ          
อยูภายใตการกํากับ ดูแลและติดตามจากรัฐบาลหรือหนวยงานที่ได รับมอบหมายจากรัฐบาลใหมี
หนาที่ดังกลาวน่ันเอง 

ในเวลาตอมาเมื่อสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดจัดการประชุมสัมมนา                     
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคลเพ่ือชี้แจงทิศทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล เกี่ยวกับการบริหารงาน
โรงเรียนนิติบุคคลโดย สพฐ. ใชชื่อวา “โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” จึงเกิดคําที่เพ่ิมเขามาใหมจาก “โรงเรียนในกํากับของรัฐ” ซึ่งสามารถสรุป

                                                           
277 เขตตรวจราชการที่ 3. โรงเรยีนในกํากับของรัฐ, เขาถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม 2555, เขาถึง

ไดจาก http://www.moe.go.th/inspec5/sch-ctrl.htm 
278 คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ.  นวัตกรรมการจัดการศึกษา รูปแบบใหม 5 รูปแบบ, เขาถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 

2555, เขาถึงไดจาก http://www.benjama.ac.th/Articles/0014.htm 
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ความหมายจาก การประชุมไดวา โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา          

ขั้นพ้ืนฐานเปนโรงเรียนบริหารจัดการเพ่ือใหมีทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพอยางเต็มที่มี                 
ความคลองตัวทั้งงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล และงบประมาณ โดยโรงเรียนตองจัดทําธรรมนูญ
ของโรงเรียน (school charter) เพ่ือเปนพันธะสัญญาวาโรงเรียนมีเปาหมายในการบริหารงาน             

ที่ชัดเจน และสามารถวัดความสําเร็จได โดยจะตองดําเนินการผานกระบวนการการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง และชุมชนสวนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะดําเนินการเพ่ือใหโรงเรียน 

มีอิสระอยางแทจริง279 

ความเปนมาของโรงเรียนในกํากับของรัฐ  
หากศึกษาประวัติการศึกษาโดยทั่วไปของโลก พบวานวัตกรรมทางการศึกษาจะเกิดขึ้นมา                

เปนระยะๆ เสมอ เพ่ือแกปญหาอยางใดอยางหนึ่งที่ตองเผชิญอยูและตองการที่จะแกไขใหดีขึ้น               

สิ่งหนึ่ง ก็คือนวัตกรรมทางการบริหารการศึกษาในรูปแบบของ“โรงเรียนในกํากับของรัฐ (charter 

school)” ซึ่งกําเนิดที่ประเทศสหรัฐอเมริกาแลวมีวิวัฒนาการอยางตอเนื่องและแพรหลายไปท่ัวสู             
ประเทศตาง ๆ เกิดเปนกระแสของการปฏิวัติการศึกษาท่ีมุงคืนอํานาจการบริหารไปยงสถานศึกษา 
และประชาชนเขามามีสวนรวม โดยเรย บัดด (Ray Budde) เปนผูนําทางความคิด280 ไดเสนอและ
เผยแพรแนวความคิดเรื่องน้ีประมาณกลางทศวรรษป 1970 ตอมาอัลเบิรต ชานเกอร (Albert 

Shanker) ศาสตราจารยมหาวิทยาลัย แมสซาชูเซตต ไดปรับปรุงโรงเรียนรัฐบาลจัดตั้งเปน “โรงเรียน
ในกํากับของรัฐ”(charter schools) หรือ “โรงเรียนทางเลือก”(schools of choice) ในชวงแรก            

มี 2-3 โรงเรียนที่ยังไมไดเรียกวา“โรงเรียนในกํากับของรัฐ”(charter schools) จากนั้นในชวง             
ปลายป 1980 ก็ปรากฏวามีโรงเรียนภายในฟลาเดลซ่ึงเปนโรงเรียนในกํากับของรัฐที่ทดลองแลว
ประสบความสําเร็จ ตอมาป 1991 เกิดโรงเรียนในกํากับของรัฐ (charter schools) เปนแหงแรกใน
รัฐสภาของมลรัฐมินเนโซตา (Minnesota) ไดผานกฎหมายการศึกษาซ่ึงมีโรงเรียนในกํากับของรัฐ  

                                                           
279 สพฐ.นํารอง 58 โรงเรียนนิติบุคคล: โรงเรียนนิติบุคคล,  เขาถึงเมื่อ 17 พฤศจิกายน 

2555, เขาถึงไดจาก http://www.siamrath.co.th/web/?q=สพฐนํารอง-58-โรงเรียนนิติบุคคล 
280 Ted Kolderie, (July 1, 2005) “Ray Budde and the Origins of the Charter 

Concept,” Center for Education Reform, accessed May 10, 2013, available from 

http://www.edre form.com/Resources/Editorials/?Ray_Budde_and_the_Origins_ of_ 

the_ Charter_Concept&year=2005. 
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เปนสวนหนึ่งของกฎหมายน้ี 281 แคลิฟอรเนียเปนลําดับท่ีสองในป 1992 และไดรับความนิยม              

อยางรวดเร็ว จากจํานวน 19 โรง ในป 1995 จนถึง 42 โรง ในป 2004 และ ป 2009 ในโคลัมเบีย              

มีโรงเรียนในกํากับของรัฐถึงจํานวน 41 มลรัฐ 282 และจากรายงาน Center for Education 

Reform (CER) กลาววา charter school มี จํานวน 1,297 โรงในป 1999 เพ่ิมมากขึ้นถึง 5,043 โรง 
ในป 2009283 สวนประเทศอ่ืนๆ ที่มีการนํานวัตกรรมโรงเรียนในกํากับของรัฐ ไปดําเนินการหากแต
เรียกชื่อตางๆ  กันไป เชน ในประเทศสหรัฐอเมริกาใชชื่อวา Charter schools ประเทศอังกฤษ จะใช
ชื่อวา Grant–maintained schools นิวซีแลนดใชชื่อวา Tomorrow’s schools ออสเตรเลีย                

ใชชื่อวา School of the Future ในฮองกงใชชื่อวา School – Based Management (SBM) สวน
สิงคโปร ใชชื่อวา Independent schools เปนตน อาจกลาวไดวามูลเหตุของการเปลี่ยนแปลง
โดยทั่วไปเปนผลมาจากสภาวะการเปล่ียนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรมตาม
บริบทของแตละประเทศตลอดจนกระแสของการปฏิรูปการศึกษาทั่วโลก 

ความเปนมาโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในสวนความเปนมาและความเคลื่อนไหวของโรงเรียนในกํากับของรัฐในประเทศไทยน้ัน              

จากความพยายามของทุกฝายที่จะปฏิรูปการศึกษาตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติพ.ศ. 2542 ทั้งดานโครงสราง ดานระบบบริหารจัดการและการปฏิรูปการเรียนรูเพ่ือพัฒนา
เด็กไทยใหมีคุณภาพและไดรับโอกาสอยางทั่วถึงแตในความเปนจริงที่โรงเรียนมีมากกวา 40,000 โรง 
โรงเรียนที่มีความพรอมทรัพยากรและศักยภาพแตกตางกันท้ังศักยภาพของโรงเรียนชุมชนและ           

ผูเรียนที่หลากหลาย อีกท้ังประเทศไทยตองเผชิญกับการแขงขันในเวทีโลกอยางหลีกเลี่ยงไมไดรัฐบาล          

ตองดูแลผูเรียนทุกกลุมตองสนับสนุน สงเสริมผูที่พรอมกวา กระทรวงศึกษาธิการใหความสนใจ           

ตอการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ charter schools และมอบใหทางสํานักงานเลขาธิการ            
สภาการศึกษา (สกศ.) ศึกษาวิจัยโดยมีเหตุผลท่ีตองการหาแนวทางตอบสนองความตองการดาน

                                                           
 

281 Miller,G., Outstandingcharter schools provide models to help students 

succeed, witnesses tell educationhouse panel. (Committee on Education and the 

Workforce), accessed May 26, 2013, available from http://democrats. edworkforce. 

house. gov/newsroom/2009/06 
282 Center for Education Reform,  Charter School Laws Across the States, 

accessed June25, 2013, available from:http://www.edreform.com/About_CER/ 

Charter_ School_ Laws_Across_the_States/index.cfm. 
283 Center for Education Reform,  Annual Survey of America’s Charter 

Schools, 2010. 
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การศึกษาเนนประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบไดที่สําคัญเปนการตอบสนองความตองการของกลุมคน
ที่ดอยโอกาสทางการศึกษาในชุมชนและสังคมน้ันผลงานวิจัย จุดเดนของระบบชาเตอรสคูล คือ            

จะเอ้ือตอการจัดการศึกษาท่ีเนน ความเขมแข็งของการจัดการเรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ             

มีกติการวมกันและบทลงโทษกําหนดไวชัดเจน โดยโรงเรียนที่จะเขารวมระบบน้ีตองมีความพรอม    

และมาจากความสมัครใจ อยางไรก็ดีโครงการโรงเรียนในกํากับของรัฐนั้นหากเปนไปตามนโยบายซึ่ง
ตองการพัฒนาประสิทธิภาพ คุณภาพและขีดความสามารถของโรงเรียนแกปญหาการบริหารจัดของ
โรงเรียนใหมีความคลองตัวและเปนอิสระมากขึ้นในลักษณะเปนองคกรที่อยูภายใตการกํากับดูแล                  

ของภาครัฐ มีงบประมาณสนับสนุนบางสวนโดยกําหนดวา โรงเรียนที่สมัครใจ เขาระบบนี้จะมีอิสระ 

ในการบริหารจัดการ ทั้งเรื่องเงินและบุคลากรแตขณะเดียวกันตองผานเกณฑประเมินที่หนวยงานรัฐ
กําหนดขึ้นหากไมผานก็ตองยุบโรงเรียนตามเง่ือนไข โดยมีระยะเวลาในการจัดการ 3 ปและจะมี           
การออกพระราชกฤษฎีกามารองรับสถานะของโรงเรียนหรืออาจจะเลือกใชวิธีจัดจางบุคคลภายนอก  

ที่มีความรูความสามารถเขามาบริหารจัดการก็ได  ซึ่งปจจุบันโรงเรียนที่มีลักษณะและเขาขาย                

อยูในระบบ Charter schools มีเพียงโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ อําเภอศาลายา จังหวัดนครปฐม           

ที่จัดการเรียนการสอนในลักษณะองคการอิสระมหาชนโครงการ “ชาเตอรสคูล” นับเปนการปฏิรูป
ระบบการศึกษาไทยไดเปดโอกาสใหเอกชนประมูลโรงเรียนรัฐบาลเพ่ือใหมืออาชีพเขาบริหารจัดการ
แบบอิสระภายใตแนวคิดของชาเตอรสคูลมีหลากหลายรูปแบบ เชน ใหภาคเอกชนหรือโรงเรียน
เอกชนที่สนใจ ในโรงเรียนรัฐบาลเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการ โดยการเปดประมูลหรือ         

การเปดสัมปทาน สําหรับนโยบายเอกชน เทคโอเวอร จากดังกลาวซึ่งมีความเปนไปได เนื่องจากที่พบ
ปญหาการจัดการศึกษาของโรงเรียนรัฐบางแหงไมดีเทาท่ีควร หากใหเอกชนเขามาพัฒนาระบบ          

การบริหารจะทําใหดีขึ้น เอกชนมีระบบบริหารที่ดีกวาทั้งความคลองตัว กระตือรือรน พรอมพัฒนา
ตามศักยภาพ เพราะเอกชนมักจะตระหนักในเรื่องการแขงขัน ทําใหไมหยุดนิ่งรองรับการเปดเสรี           
ทุกดานที่จะเกิดข้ึนในอนาคต การเปดใหเอกชนเขามาประมูลรับสัมปทานน้ันเปนอีกรูปแบบหน่ึงของ
การพัฒนาในระบบการบริหารจัดการทางการศึกษาใหดีขึ้นและสอดรับกับสถานการณขณะนี้และ             

เปนการใหภาคเอกชน เขามามีสวนรวมตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ยังเปนการแกปญหาเด็กท่ี
ไมมีโอกาสไดเขาเรียนเพราะอยูนอกพ้ืนที่บริการก็สามารถเขาเรียนตามความตั้งใจได  เปาหมายแรก
เปดใหประมูลหรือสัมปทานซึ่งแนวคิดและการจัดการเรียนการสอนดังกลาว มีนักวิชาการสวนใหญ
ระบุวาเปนเร่ืองที่เนนธุรกิจและตามยุคสมัยมากเกินไปจนไมพิจารณา ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น             

ซึ่ง Charter schools เปนการรับรูปแบบแนวคิดมาจากสหรัฐอเมริกาที่จัดการเรียนการสอนเฉพาะ
ขึ้นในแตมลรัฐเกิดจากความตื่นตัวของภาคเอกชน หรือผูปกครองที่ตองการเขามามีสวนรวมและ   

เห็นวานาจะจัดการศึกษาเฉพาะข้ึน ตอบสนองความตองการของคนในชุมชนขณะที่อีกแนวทางหนึ่ง 
เปนรูปแบบท่ีมาจากประเทศสิงคโปรเนนเชิงธุรกิจเปนหลัก เชน เปดใหมีการประมูลหรือเปดสัมปทาน
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ใหเอกชนเขามาทําโดยหวังผลประโยชนกําไรมากกวาคุณภาพการศึกษา  นอกจากนี้  ตัวบงชี้ที่เห็นวา
รัฐนาจะเลือกแนวทางท่ีสองคือ การยกการบริหารจัดการทั้งหมดใหกับภาคเอกชนจัดการแทน
หลังจากที่ประสบความลมเหลวตอการจัดการศึกษาที่ผานมา ที่สําคัญหากเลือกโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
เขาระบบน้ี  อีกทั้งสังคมและชุมชนขณะนี้ยังไมมีความพรอมรับการศึกษาในรูปแบบน้ีเทาที่ควร 

อยางไรก็ตามในรูปแบบวิธีการท่ีเหมาะสมนั้นเห็นวานาจะมอบหมายใหเอกชนเขามาจัดการบริหาร
จัดการในบางสวน เพ่ือใหเกิด ความรัดกุมและประหยัด ซึ่งเปนแนวทางหนึ่งท่ีจะพัฒนาการศึกษา           
ใหเปดกวางเปนการสงเสริมใหเกิดการเรียนรูตลอดชีวิตอยางแทจริง  ตอมากระทรวงศึกษาธิการ
ดําเนินการเรื่อง “Mini Ministry” คือใหมีองคกรเล็กที่คลองตัวเพ่ือสรางระบบการทํางานแกโรงเรียน
และนักเรียน ถือเปนนวัตกรรมใหมๆ ที่เปนอิสระทางความคิดหลุดพนจากระเบียบที่เปนอุปสรรค
ตางๆ และขยายผลอยางเต็มรูปในโอกาสตอไปซ่ึงไดรับการสานตออยางเปนรูปธรรมดวยโครงการ
“สํานักพัฒนานวัตกรรม” สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยในเบ้ืองตนจะ
พัฒนาโรงเรียนรูปแบบใหม 5 ลักษณะ ไดแก โรงเรียนในกํากับของรัฐ โรงเรียนวิถีพุทธแผนและ
ยทุธศาสตรสําหรับเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ โรงเรียนสองภาษาและโรงเรียนใช ICT เพ่ือพัฒนาการ
เรียนรูซ่ึงโรงเรียนรูปแบบใหมทั้ง 5 นี้ คือ รูปแบบของความแตกตางหลากหลายท่ีกําลังเริ่มตนและจะ
ขยายออกไปท่ัวประเทศสอดคลองกับความตองการของสังคมและประเทศชาติในดานตางๆ  โดยมี
จุดเนนที่ตางกัน เชน โรงเรียนในกํากับของรัฐมีจุดเนนท่ีการบริหารจัดการแบบเอกชนท่ีคลองตัว                

เปนตน โดยมีเปาหมายพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพ่ือเด็กและเยาวชนพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

โดยเฉพาะผูที่มีความพรอมสงเสริมใหสถานศึกษาที่มีความพรอม สามารถพัฒนาการศึกษาไดอยาง
กาวกระโดด (fast track) และเปนแรงผลักดันใหเกิดการขับเคลื่อนการศึกษาอยางรวดเร็วสงผลตอ
การพัฒนาประเทศ จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการขับเคลื่อนและจัดใหมีระบบการทํางานที่ยืดหยุน 

คลองตัว ทั้งดานงบประมาณ บุคลากรและวิชาการศึกษารวบรวมขอความรูที่เกี่ยวของทั้งในและ
ตางประเทศเพ่ือเปนแหลงในการศึกษาคนควาและพัฒนาการศึกษาเนนการทํางานในลักษณะ
เครือขายผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholder) ทั้งภาครัฐเอกชนและองคกรที่เกี่ยวของจัดระบบ                 

การติดตอสื่อสาร และประชาสัมพันธอยางมีประสิทธิภาพซึ่งยุทธศาสตรการขับเคล่ือน แบงเปน 3 

ระยะคือ ระยะท่ี 1 ทดลองนํารองในโรงเรียนท่ีสมัครใจและมีความพรอมเขารวมโครงการซ่ึงสามารถ
วัดผลประเมินผลไดตามเกณฑกําหนดไวระยะที่ 2 พัฒนารูปแบบและสรางองคความรูเชิงวิจัยและ
พัฒนาจากการทดลองนํารองใหสามารถนําสูการปฏิบัติจริงในโรงเรียนท่ีจะขยายผลตอไป  และ             
ระยะที่ 3 ทยอยขยายผลสูโรงเรียนดําเนินการทดลองนํารอง ตามรูปแบบ สรางความรู ความเขาใจ           

ในรูปแบบการจัดการศึกษารูปแบบตางๆ เพ่ือปรับกระบวนทัศน (paradigm) แกผูบริหารและ           
ผูปฏิบัติติดตามประเมินผลและปรับปรุงจนไดผลเปนที่นาพอใจและสรุปผลการดําเนินงาน ตอมามี             
การประชุมปฏิบัติการเพ่ือการระดมความคิดจัดทํากรอบแนวความคิดและแนวทางในการพัฒนา
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รูปแบบการจัดการศึกษาที่ เหมาะสมกับสภาพสังคมปจจุบันและอนาคตและสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ไดขอสรุปเบื้องตนเก่ียวกับโรงเรียนในกํากับของรัฐ  
เปนรูปแบบโรงเรียนที่เนนความเปนอิสระในการบริหารงาน 4 ดานคือ ดานวิชาการบุคคล การเงิน
และงบประมาณ และการบริหารท่ัวไปมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน มีระบบการตรวจสอบ  

ที่ชัดเจนโปรงใส ทั้งน้ี ตองเปดโอกาสใหชุมชนผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนาและตรวจสอบ            

การบริหารโรงเรียนโดยจะดําเนินการใน 2 รูปแบบ คือ Independent school ที่คัดเลือกจาก
โรงเรียนที่มีเกียรติประวัติดีเดนผานเกณฑที่เขมงวดและเปดโอกาสใหมีอิสระในการบริหารจัดการ
เต็มที่ ทั้งเร่ืองงบประมาณและบุคลากรแมแตหลักสูตรสามารถพัฒนาขึ้นเอง โดยมีองคคณะบุคคล 

เปนองคกรในการบริการจัดการโรงเรียนประเภทน้ียังไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐแตสามารถเก็บ          

คาเลาเรียนไดรูปแบบหนึ่งคือ Autonomous school เปนโรงเรียนที่มีความยืดหยุนคลองตัวใน               

การบริหารและสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาโรงเรียนแตยังตองใชหลักสูตรและแนวปฏิบัติ            
ทางวิชาการของหลักสูตรกลาง  นอกจากน้ียังสงเสริมใหโรงเรียนพัฒนาจุดเดนโรงละหน่ึงอยาง               
โดยสามารถคัดเลือกที่จะรับเด็กที่มีความสามารถดานนั้นโดยตรงซ่ึงในปการศึกษา 2546 จะมีการนํา
รองการดําเนินงานโรงเรียนในรูปแบบ Independent school ประมาณ 2-3 โรงและรูปแบบ 

Autonomous school 12 โรง  โดยจะตองมีการปรับเกณฑระเบียบและแนวปฏิบัติในดานบุคลากร
และการเงิน/การคลังเปนอิสระในการบริหารจัดการโรงเรียนกระทรวง ศึกษาธิการกําลังเรงดําเนินการ
เพ่ือใหโรงเรียนนํารองสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ284 

อยางไรก็ตามเมื่อพิจารณาตามแผนงานแลว โครงการโรงเรียนในกํากับของรัฐตามที่วางไว 
กระทรวงศึกษาธิการจะจัดโรงเรียนตนแบบในเบื้องตนในการทดลองนํารองในภาคเรียนแรก             

ปการศึกษา 2546 มีโรงเรียนสมัครเขารวมโครงการทดลองนํารองเปนโรงเรียนมัธยมศึกษา จํานวน 

14 โรงและโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 5 โรงปการศึกษา 2547-2550 ดําเนินการขยายผลปละ
ประมาณ 10% ของโรงเรียนที่มีความพรอม แตปรากฏวายังไมมีการจัดการเรียนการสอนในลักษณะ
ดังกลาวเหตุหนึ่งมาจากความไมแนนอนของนโยบายที่เปลี่ยนแปลงบอยๆ  ตอมารัฐมนตรีวาการ
กระทรวงศึกษาธิการ ไดนําเรื่องการจัดการเรียนโรงเรียนในกํากับของรัฐขึ้นมาเปดเปนประเด็นอีกครั้ง
แตในลักษณะที่ยังขาดความชัดเจนวา จะดําเนินการในรูปแบบใด อยางไรก็ตามก็มีขอเสนอเกี่ยวกับ
ปญหาอุปสรรคและแนวทางแกไข ไดแก ปญหาดานบุคลากรระบบการบริหารงานบุคลากรโดยท่ัวไป 

ขาดความคลองตัวและไมสอดคลองกับลักษณะและภารกิจของสถานศึกษาในกํากับของรัฐ              

ซึ่งมีแนวทางแกไขคือใหมีการคัดสรรผูบริหารสถานศึกษาในลักษณะพิเศษซึ่งอาจมาจากขาราชการ

                                                           
284 จรวยพร  ธรณินทร, สรุปผลการประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษารูปแบบใหม, วันที่ 

26-27 กุมภาพันธ 2546 ณ หองประชุมโรงแรมแกรนด เดอร วิลล วังบูรพา กรุงเทพมหานคร. 
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ตําแหนงหรือผูชวยผูบริหารหรือสายปฏิบัติการสอนหรือบุคคลภายนอกที่เปนมืออาชีพใหผูบริหาร
สถานศึกษามีสวนสําคัญในการคัดสรรตําแหนงรองหรือผูชวยผูบริหารและกรณีตําแหนงวาง              
ของสายปฏิบัติการสอนใหสถานศึกษาสามารถกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑการสรรหาบุคลากรเ พ่ือ              

เขาสูตําแหนงได นอกจากนี้ ยังมีปญหาดานการเงิน การคลัง คือ การจัดซื้อจัดจางไมยืดหยุน             

ขาดความคลองตัวมีขั้นตอนที่กอใหเกิดความลาชาและอาจไมสามารถจัดการพัสดุตามท่ีตองการได
และไมมีความคลองตัวในการระดมทรัพยากรจัดการสินทรัพยที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด ซึ่งมี              
แนวทางแกไข แกไขระเบียบกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการบริหารสินทรัพยใหมีความคลองตัว  ยืดหยุน
หรือยกรางระเบียบกฎหมายขึ้นใหมเปนการเฉพาะ อาทิ กฎหมายเกี่ยวกับราชพัสดุ เปนตน285 

ตอมาการผลักดันโรงเรียนมัธยมศึกษาที่มีความพรอมยกฐานะใหเปนองคการมหาชนเพ่ือ                     

ความคลองตัวในการบริหารจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากขึ้น ปจจัยที่จะทําใหคุณภาพการศึกษา          
ดีขึ้นคือความเขมแข็งของสถานศึกษาโดยตองไมเปนโรงเรียนที่เปนสวนราชการ แตจะอยูในรูปแบบ
องคการมหาชนเชนเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณที่เปนแบบอยางที่ดีอยูแลว  โดยสามารถจัด
การศึกษาไดบรรลุความเปนเลิศเร็วขึ้นในเบ้ืองตน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี   

ขอเสนอในการดําเนินงาน 2 รูปแบบ คือ รูปแบบท่ี 1 ยกฐานะโรงเรียนเปนองคการมหาชนอยาง
สมบูรณ เชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณโดยใชโรงเรียนท่ีมีความพรอมอยูแลว และรูปแบบที่ 2             

การคัดเลือกโรงเรียนมัธยมที่มีความพรอมอยูแลว โดยไมจําเปนตองใชงบสนับสนุนเพ่ิมขึ้น แตใหเงิน
งบประมาณรายหัวเทาเดิมเพียงแตเปดชองใหโรงเรียนไดบริหารจัดการและสามารถระดมทุนไดเอง 
อยางอิสระเทานั้นหากดําเนินการตามรูปแบบท่ี 2 นั้น จะทําใหโรงเรียนมัธยมหลายแหงท่ีสามารถ           

เขาสูกระบวนการยกฐานะเปนองคการมหาชนไดเปนจํานวนมาก ไมมีการของบประมาณเพ่ิมเติม            

แตขอความอิสระในการระดมทุนเทานั้น ซึ่งผลการวิจัยที่ผานมาผลการทดสอบ Programme for 

International Student Assessment : PISA ชี้ใหเห็นวา โรงเรียนที่มีอิสระในการบริหารจัดการใน
การระดมทุนนั้นจะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนท่ีดีกวาโรงเรียนท่ีขาดอิสร ะใน                 

การระดมทุน อยางไรก็ตามระยะเร่ิมตนจะนํารองสําหรับโรงเรียนท่ีมีความพรอม เทานั้นสําหรับ
โรงเรียนที่ยกฐานะเปนองคการมหาชนจะยังคงไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาล โดยโรงเรียนขนาดใหญ
ที่มีความพรอมก็มีสิทธิไดรับการพิจารณาซึ่งตองพิจารณาจากปจจัยของคุณภาพการจัดการศึกษา            
ในปจจุบัน ทั้งในแงผูบริหาร ครู คณะกรรมการโรงเรียน และผลงานทั้งในอดีตและปจจุบัน จะตอง
นํามาประกอบการพิจารณาเพราะการกาวไปเปนโรงเรียนองคการมหาชนจะตองพัฒนาได                  

                                                           
285 คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ,  นวัตกรรมการจัดการศึกษา รูปแบบใหม 5 รูปแบบ, เขาถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 

2555, เขาถึงไดจาก http://www.benjama.ac.th/Articles/0014.htm 
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อยางรวดเร็วเพ่ือเปนโรงเรียนชั้นนํา แตอยางไรก็ตามโรงเรียน ที่จะยกฐานะเปนองคการมหาชนไดนั้น
ตองมีคุณสมบัติครบตามที่สํ านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พ้ืนฐานกําหนดไว  อาทิ              

เปนสถานศึกษาที่มีความเขมแข็ง ครูสมัครใจใหโรงเรียนบริหารจัดการตัวเองโรงเรียน  ไมมีประวัติ
เส่ือมเสียเรื่องระบบ การบริหารจัดการการเงิน แตสิ่งที่ทางสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐานเปนหวงหลังจากโรงเรียนมีฐานะเปนองคการมหาชนแลวเกรงวาเด็กดอยโอกาสจะไมมีสิทธิ
เขาเรียนเนื่องจากทางโรงเรียนอาจจะเปดรับเฉพาะเด็กที่มีฐานะดีและเรียนดีเพ่ือใหโรงเรียนมี
คุณภาพสูงข้ึน จึงตองมีการกําหนดเงื่อนไขการรับเด็กดอยโอกาสดวย โดยอาจจะกําหนดสัดสวน            

5-10% รวมทั้งทางโรงเรียนตองจัดหาทุนการศึกษาใหกับเด็กเหลานี้ดวย สวนงบประมาณสนับสนุน
นั้น คงไดเทาเทียมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแตคาใชจายอ่ืนๆ นั้นตองพิจารณาความเหมาะสม 

อีกครั้ง286 ตอมาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดเสนอแนวทางการกระจายอํานาจ
ใหแกสถานศึกษา เพ่ือความเปนอิสระและคลองตัวในการบริหารจัดการตอคณะทํางานศึกษา             

แนวทางการแยกการบริหารจัดการมัธยมศึกษาและประถมศึกษาเปน  2 รูปแบบ คือ การให
สถานศึกษาเปนองคการมหาชนและการใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคลโดยสถานศึกษาองคการมหาชน 

ซึ่งจะใหโรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย จํานวน 12 แหง ไดรับการกระจายอํานาจในรูปแบบของ
องคการมหาชน แตยังมีขอกังวลเก่ียวกับสถานภาพของบุคลากรที่ตองเปลี่ยนสถานภาพจาก
ขาราชการเปนเจาหนาที่องคการมหาชน จึงตองสรางความชัดเจนและทําความเขาใจวาประโยชนที่
เคยไดรับจะไมลดลง  สวนรูปแบบสถานศึกษาเปนนิติบุคคล คือ การจัดสรรงบประมาณตรงใหกับ
สถานศึกษาโดยไมตองผานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  (สพท.) โดยงบที่จะจัดสรรจะแบงเปน 3 

ประเภท คือ งบบุคลากรจัดสรรตามเกณฑอัตรากําลังครูโดยสถานศึกษาที่ขาดครูจะจัดสรรงบ
บุคลากรในสวนที่ขาดเปนหมวดงบดําเนินงานให ซึ่งหากสถานศึกษาประหยัดงบในสวนนี้ก็สามารถ
นําไปใชในเรื่องอ่ืนได งบลงทุนจะจัดสรรตามเกณฑมาตรฐานครุภัณฑและสิ่งกอสรางโดยใหจัดทํา
โครงการเสนอผานสพท. และงบปฏิบัติการที่จัดใหสถานศึกษาดําเนินงานประจําเปนเงินอุดหนุน          

รายหัวและงบท่ีจัดใหสถานศึกษาโดยกําหนดเปาหมายตัวชี้วัดที่สถานศึกษาตองดําเนินการใหสําเร็จ  

ซึ่งจะมีการจัดทําเปนรายการใหสถานศึกษาเลือก อาทิ การพัฒนาภาษาอังกฤษ การพัฒนาทักษะ          
การอาน เปนตน287 จากนั้นในท่ีประชุมสภาการศึกษาคร้ังท่ี 3/2553 เสนอใหมีปฏิรูประบบการเงิน
เพ่ือการศึกษา ผลักดันสถานศึกษาเปนองคกรมหาชนเตรียมนําเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป               

                                                           
286 “เดินหนายก ร.ร.เปนองคการมหาชน สพฐ.แนะ 2 วิธีเตรียมชงขอมูลเสนอรมว.ศธ.”

หนังสือพิมพบานเมือง ศุกรที่ 14 ธันวาคม 2550. 
287 สพฐ."เดินหนาดันโรงเรียนในกํากับเลือกมหาชน-นิติบุคคล, เขาถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 

2555, เขาถึงไดจาก http://www.matichon.co.th/khaosod. 
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ซึ่งคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาดานทรัพยากรและการเงินเพ่ือการศึกษา  ไดนําเสนอกลไก            

การขับเคล่ือนเพ่ือสงเสริมสนับสนุนสถานศึกษาท่ีมีศักยภาพและความพรอมไปสูสถานศึกษารูปแบบ
องคกรมหาชน เพ่ือความเปนอิสระและคลองตัวในการบริหารจัดการพัฒนาสถานศึกษาใหมีศักยภาพ
และความพรอม เพ่ือรองรับการเปลี่ยนสถานะเปนโรงเรียน (องคการมหาชน) ดําเนินการออกแบบ
และวางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษาดวยระบบ การจัดสรรเงินผานดานอุปสงค
และดานอุปทานท้ังนี้ ให เ งินเหลือจายของสถานศึกษาจัดเก็บ โดยไมตองสงคืนเปนรายได
แผนดิน รวมทั้งปรับบทบาทของหนวยงานสวนกลางและเขตพื้นที่การศึกษาและการกระจายอํานาจ
ลงสูสถานศึกษาตาม แนวทางการบริหารแบบ SBM โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ทั้งนี้ การดําเนินการโดย
ยึดตามหลักการที่วา “ผูเรียนจะตองไดรับบริการการศึกษาท่ีมีคุณภาพและมาตรฐาน มีโอกาสและ
ความเสมอภาคในการเขาถึงบริการการศึกษา สถานศึกษาสามารถใหบริการการศึกษาและกอใหเกิด
ผลิตผลที่มีคุณภาพ บนหลักประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและจัดการทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษาใหเกิดประโยชนสูงสุด”288 

จนกระทั่งวันที่ 29 ตุลาคม 2555 มีคําสั่งเรื่องแตงตั้งคณะทํางานจัดประชุมสัมมนา                
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล “โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา            

ขั้นพ้ืนฐาน”จากสํานักงานเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มอบหมายคณะทํางาน
ประชุม สัมมนาใหเขารวมการประชุมสัมมนาการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคการเขารวมโครงการทิศทางการดําเนิน  

งานบริหารโรงเรียนนิติบุคคล และระดมความคิดเห็นจากผูเขารวมประชุมในการกําหนดทิศทาง           
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยได
คัดเลือกโรงเรียนนํารอง 58 แหงเพ่ือดําเนินการในปการศึกษา 2556 แบงเปนโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษา 28 แหง และโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา 30 แหง ทั้งนี้โรงเรียนเหลานี้จะมีระบบบริหาร
จัดการที่มีความคลองตัวมากข้ึนโดยการดําเนินการ ใหใชประสบการณของโรงเรียนกาญจนานุเคราะห 
จังหวัดกาญจนบุรี เปนตนแบบในการบริหารงานเพ่ือใหโรงเรียนมีทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพ
อยางเต็มที่มีความคลองตัวทั้งงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล และงบประมาณและหลังจากนี้
โรงเรียนทั้ง 58 โรง จะตองไปจัดทําธรรมนูญของโรงเรียน (school charter) เพ่ือเปนพันธะสัญญา  
วา โรงเรียนจะมีการบริหารงานใหบรรลุเปาหมายอยางไรบาง โดยจะตองดําเนินการผานกระบวนการ   

การมีสวนรวมของผูปกครอง และชุมชนนอกจากนี้โรงเรียนแตละแหง จะตองจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปมีตัวชี้วัดนักเรียน ทั้งดานวิชาการ พฤติกรรม ตัวชี้วัดครู โรงเรียนและเปาหมายท่ีชัดเจนท่ีวัด

                                                           
288 กกศ.ดันสถานศึกษาเปนองคกรมหาชน, เขาถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก 

http: //en-gb/facebook.com/that. Education. revolution. 
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ความสําเร็จได โดยท่ี “สพฐ.ตองใหโรงเรียนมีอิสระอยางแทจริงโดยดําเนินการใน 3 เรื่อง คือ 1. ใหมี
ความคลองตัวดานการเงินมากข้ึน และตองหารือกับสํานักงบประมาณหาแนวทางอุดหนุนโรงเรียน
เปนเงินกอนใหโรงเรียนทั้ง 58 โรง ดําเนินการตามภารกิจ ใหเบิกตรงไมตองผานเขตพ้ืนที่การศึกษา    
2. การบริหารบุคลากรใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนในการสรรหาผอ.โรงเรียน และคัดเลือกครู
มาสอน และ 3. ดานวิชาการ ใหโรงเรียนมีอิสระเปดโปรแกรมพิเศษตางๆ ทั้งนี้ถือเปนความคืบหนา               

ในการพัฒนาโรงเรียนไปสูนิติบุคคล  สพฐ. มอบการบานใหโรงเรียนทั้งหมดไปทํา  โดยจะเร่ิม                  

ในปการศึกษา 2556 เราตองผอนคลายบางอยางที่เปนอุปสรรคใหกับโรงเรียน ที่พรอมจะโตหากไร
ขอจํากัดโรงเรียนก็จะโตไดเอง”289 สําหรับโรงเรียน (รร.) ที่ไดรับการคัดเลือก ประกอบดวย ระดับ
ประถมศึกษา 28 แหง ไดแก รร.อนุบาลนครพนม รร.อนุบาลระยอง รร.อนุบาลสามเสน รร.อนุบาล
สุรินทร รร.ราชวินิต รร.พญาไท รร.อนุบาลนครราชสีมา รร.อนุบาลสมุทรสงคราม รร.อนุบาลชลบุรี 
รร.พระตําหนักสวนกุหลาบ รร.อนุบาลเชียงราย รร.อนุบาลยะลา รร.อนุบาลพะเยา รร.อนุบาลชุมพร 
รร.อนุบาลพิษณุโลก รร.อนุบาลพระนครศรีอยุธยา รร.อนุบาลนครปฐม รร.อนุบาลสระบุรี รร.อนุบาล
อุบลราชธานี รร.อนุบาลประจวบคีรีขันธ รร.อนุบาลระนอง รร.อนุบาลนครสวรรค รร.อนุบาลพิบูล
เวศม รร.พระยาประเสริฐสุนทราศรัย รร.อนุบาลเชียงใหม รร.อนุบาลบางมูลนาก“ราษฎรอุทิศ”              

รร.อนุบาลกระบี่ และรร.อนุบาลวัดปรินายกระดับมัธยมศึกษา  30 แหง ไดแก รร.สามเสนวิทยาลัย 

รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย  รร.สตรีวิทยา รร .บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) รร.เบญจมราชูทิศ 

นครศรีธรรมราช รร.ศึกษานารี รร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รร.นครสวรรค รร.หาดใหญวิทยาลัย 

รร.เทพศิรินทร รร.สุราษฎรธานี รร.หอวัง รร.สตรีสมุทรปราการ รร.เบญจมราชรังสฤษฏ รร.              
เฉลิมขวัญสตรี รร.โยธินบูรณะ รร.สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี รร.ระยองวิทยาคม รร.บุญวาทย
วิทยาลัย รร.สตรีวัดมหาพฤฒาราม รร.ภูเก็ตวิทยาลัย รร.สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต รร.เตรียม
อุดมศึกษานอมเกลา รร.ชลกันยานุกูล รร.สุรนารีวิทยา รร.มัธยมวัดนายโรง รร.ยุพราชวิทยาลัย               

รร.เบ็ญจะมะมหาราช รร.ศรียานุสรณ และรร.เตรียมอุดมศึกษา290 

 ลําดับตอมาสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา            

ขั้นพ้ืนฐานตองกําหนดหลักเกณฑ ตัวชี้วัดและวิธีการประเมินเพ่ือดูความพรอมและศักยภาพโดยมี               

แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลเปนรูปแบบ 1 โรงเรียน 2 ระบบซึ่งบุคลากรก็ยังคงเปน
ขาราชการเหมือนเดิมไมรับผลกระทบ แตบุคลากรสวนท่ีมีความเชี่ยวชาญ ชํานาญในวิชาการจะจัด

                                                           
289 “ชู‘กาญจนานุเคราะห’ โมเดลนิติบุคคล สพฐ.นํารอง 58 ร.ร. – ผุดธรรมนูญ  – บริหาร

คลองตัว,” หนังสือพิมพขาวสด ฉบับวันที่ 9 พ.ย. 2555. 
290

 “เผยชื่อ 58 โรงเรียน นํารองนิติบุคคล สพฐ.: ตนแบบกาญจนานุเคราะห / เรงทําแผน
บริหารวิชาการ-บุคลากร-งบฯ,” หนังสือสยามรัฐ ฉบับวันที่ 9 พ.ย. 2555. 
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จางเปนวิทยากรพิเศษเขามาเสริม เชน ครูสอนภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร ดนตรี ศิลปะในสวนของ
งบประมาณรัฐจะจัดสรรใหและไดจากการระดมทรัพยากร โดยโรงเรียนท่ีเขารวมโครงการ สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะจัดระบบการอุดหนุนเปนรูปแบบพิเศษดวย งบประมาณ                     

เปนกอน ซึ่งหากดําเนินการลักษณะนี้ได จะทําใหโรงเรียนบริหารจัดการคลองตัวมากขึ้นไมตอง
เบิกจายหลายข้ันตอนและสิ่งใดที่นักเรียนและโรงเรียนเคยไดรั บ ก็ยังไดรับสิทธิเหมือนเดิม               

สวนการเรียกเก็บคาเลาเรียนเพ่ิมนั้น เปนเงื่อนไขท่ีเปดชองไว เชน โรงเรียนท่ีมีหองเรียนพิเศษ               

English Program สามารถเรียกเก็บตามระเบียบที่กําหนดได ระบบการรับนักเรียนก็ยังอยูภายใต
แนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานซึ่งคาดหวังวาจะใหโรงเรียนนิติบุคคล
เหลานี้มีรูปแบบเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณแตตองพิจารณาในเรื่องกฎระเบียบจะไปถึงจุดนั้น
ไดหรือไม291 

 จากขอมูลความเคลื่อนไหวตางๆ ที่เก่ียวของกับความเปนมาของ “โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน” นั้น ซึ่ง สพฐ. ไดเสนอแนวทางการกระจายอํานาจ
ใหแกสถานศึกษาเพ่ือความเปนอิสระและคลองตัวในการบริหารจัดการเปน 2 รูปแบบคือ การให
สถานศึกษาเปนองคการมหาชน และการใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล ซึ่งเมื่อพิจารณาขอมูลเหตุผล
ตางๆ ดังกลาวถึงความเปนไปไดและเหมาะสมที่สุดจึงไดขอสรุปสุดทายที่ชัดเจนคือ การบริหารโดยให
เปนโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสืบเนื่องจากนโยบาย
ปฏิรูปการศึกษาท่ีมุงเนนการพัฒนาคุณภาพและการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมสอดคลองกับ                

ความตองการของผูเรียนซึ่งสงผลใหมีการพัฒนารูปแบบใหมในการจัดการศึกษาหลากหลายรูปแบบ
โดยยึดหลักการกระจายอํานาจที่เนนใหประชาชนมีสวนรวมและมีอํานาจตัดสินใจในเรื่องที่จะสงผล
กระทบตอตนเองทองถิ่นและสังคม  กระทรวงศึกษาธิการเห็นวาโรงเรียนในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปนรูปแบบหน่ึงที่เปดโอกาสใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของสามารถมี             
สวนรวมในการกําหนดทิศทางการจัดการศึกษาของโรงเรียนโดยใหโรงเรียนมีอิสระและคลองตัวใน              

การบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพ โดยจะทดลองนํารองเพ่ือศึกษารูปแบบท่ีมีความเปนไปไดและ
สอดคลองกับสภาพบริบทของสังคมไทย ดวยความมุงหวังท่ีจะยกระดับมาตรฐานคุณภาพการศึกษา
และใหมีการพัฒนาในลักษณะกาวกระโดดเพ่ือใหเกิดนวัตกรรมการจัดการศึกษาท่ีเหมาะสมกับผูเรียน
ในมิติท่ีเปนความตองการของประเทศในปจจุบัน 

หลักการแนวคิดเกี่ยวกับโรงเรียนในกํากับของรัฐ 
แนวคิดที่เปนพ้ืนฐานของโรงเรียนในกํากับของรัฐมีที่มาจากความเชื่อคานิยมและหลักการ      

พ้ืนฐานที่คนอเมริกันยึดถือรวมทั้งหลักการที่เกิดจากความจําเปนของสภาพการณดานการศึกษา

                                                           
291 สพฐ.เลือก 60 รร.ดันเปนนิติบุคคล,  หนังสือพิมพแนวหนา, ฉบับวันที่ 20 พ.ย. 2555. 
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สําหรับหลักการพ้ืนฐานท่ีคนอเมริกันยึดถือครอบคลุมถึงความเชื่อในหลักการกระจายอํานาจซึ่งเนน
การใหประชาชนมีสวนรวมและมีอํานาจตัดสินใจในเร่ืองท่ีจะสงผลตอตนเอง  ทองถิ่นและสังคม
โดยรวม หลักความเสมอภาคซึ่งเนนการใหแตละบุคคลไดรับสิทธิเสรีภาพโอกาสท่ีเทาเทียมกันมี
ทางเลือกท่ีหลากหลาย  สวนหลักการท่ีเกิดจากความจําเปนของสภาพการณดานการศึกษาไดแก 
หลักการในเรื่องความพรอมที่จะใหตรวจสอบ/การแสดงความรับผิดชอบและการใหมีอํานาจอิสระ
โดยเฉพาะอิสระจากกฎระเบียบของเขตการศึกษาเนื่องจากความไมพอใจในผลการจัดการศึกษาและ
การท่ีโรงเรียนถูกรัดรึงดวยกฎระเบียบที่ไมจําเปนของทางราชการทําใหเกิดความเชื่อใหมวาโรงเรียน
ประเภทน้ีจะทําใหผลการจัดการศึกษาดีขึ้นไมเฉพาะในระดับโรงเรียนแตสามารถสงผลกระทบ              

ใหเกิดความเปล่ียนแปลงระบบโดยรวมไดดวย292 

หลักการพ้ืนฐานของโรงเรียนในกํากับของรัฐ293 ประกอบดวยความพรอมที่จะใหตรวจสอบ 

หรือการแสดงความรับผิดชอบ (accountability) ทางเลือก (choice) ความเปนอิสระ (freedom) 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1. ความพรอมท่ีจะใหตรวจสอบ ซึ่งโรงเรียนจะตองแสดงความรับผิดชอบวา
สามารถดําเนินการไดดีมากนอยเพียงใดในเร่ืองการจัดสภาพแวดลอมท่ีปลอดภัยและความรับผิดชอบ 

ซึ่งมิไดหมายความเพียงรับผิดชอบในการทําตามระเบียบของเขตการศึกษา และรัฐเทานั้น ผลจาก         

การประเมิน ที่แสดงวาโรงเรียนสามารถทําใหผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเปนไปตามท่ีกําหนดไวในกฎบัตร 
การจัดการดานการเงินและการดําเนินงานในความรับผิดชอบที่แสดงวาโรงเรียนไดดําเนินการถูกตอง
ตามกฎหมายและคํานึงถึงความเทาเทียมกันและความเปนเลิศในกรณีที่ทําไมได  ก็จะตองถูกปด 

กิจการไป อยางไรก็ดีการแสดงความรับผิดชอบมีสวนเกี่ยวพันกับการประเมิน  แตการประเมิน    

โรงเรียนในกํากับของรัฐจะตองไมทําลายลักษณะเฉพาะที่เปนความหลากหลายของโรงเรียน294              

2. การเปนทางเลือกสําหรับผูที่เกี่ยวของหลายฝาย ไดแก ทางเลือกสําหรับผูตั้งโรงเรียน กลาวคือ 

ผูปกครอง ครู กลุมคนในชุมชน องคกรหรือบุคคลที่สนใจการสรางโอกาสท่ีดีกวาใหเด็ก สามารถ             

ขอจัดตั้งโรงเรียนในกํากับของรัฐไดโดยอาจไดรับการสนับสนุนจากคณะกรรมการการศึกษาทองถิ่น                      

                                                           
 292 สนานจิตร  สุคนธทรัพย และคณะ,  แนวทางการจัดโรงเรียนในกำกับของร ัฐ 
(Charter School): บทเรียนจากตางประเทศ, 41. 

293 Brenda Singleton Gerhardt, M.A., “Why do they stay ? case study of an 

urban charter school” (Degree Doctor of  Philosophy in the Graduate School, 

Graduate Program in Education and Human Ecology, The Ohio State University, 2549), 

23-25. 
294 Meinhard R.,  The Charter school idea,  accessed May 16, 2013, available 

form: http://www.teleport.com/-wooster/chterfaq  Meinhard 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



186 
 

  

ทางเลือกคณะกรรมการการศึกษาของรัฐวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยและหนวยงานชุมชนในรูปแบบอ่ืน 

ซึ่งสนใจการสรางนวัตกรรมและความเปนเลิศทางเลือกสําหรับนักเรียนที่สามารถเลือกเขาเรียน                  

ในโรงเรียนที่มีคุณภาพและสนองความตองการไดดีกวาและทางเลือกสําหรับครูที่สามารถเลือกไดวา             
ตนประสงคจะสอนในโรงเรียนนี้หรือไมและจะสอนอยางไร  3. ความเปนอิสระ หมายถึง ความเปน
อิสระจากระบบราชการและกฎ ระเบียบด้ังเดิมที่ทําใหโรงเรียนใชพลังและทรัพยากรไปในทางที่จะ
สนองความตองการของระบบ ยอมตามระบบแทนที่จะมุงสูความเปนเลิศขามขั้นตอนท่ีไมจําเปน   

หรือลดงานเอกสารลง เพ่ือใหนักการศึกษาสามารถจดจออยูกับการต้ังมาตรฐานและความพยายามใน          

การนํานักเรียนไปใหถึงมาตรฐาน295 

สําหรับแนวความคิดที่สําคัญของโรงเรียนในกํากับของรัฐคือความเปนอิสระแตพรอมที่จะ            

ใหตรวจสอบแสดงความรับผิดชอบ (autonomy for accountability) แมวาลักษณะกฎหมายของ         
แตละรัฐจะแตกตางกันแตความคิดพ้ืนฐานที่ตรงกันก็คือโรงเรียนไดรับอํานาจอิสระในระดับหนึ่งตามท่ี
กําหนดโดยกฎหมายของรัฐและกฎบัตรของทองถิ่น (local charter) มีอํานาจตัดสินใจในเรื่องตางๆ 

รวมทั้งหลักสูตรและจุดเนนทางการศึกษาและปลอดจากการควบคุมโดยกฎระเบียบท่ีบังคับใชกับ
โรงเรียนโดยทั่วไปเพ่ือเปนการแลกเปล่ียนกับความเปนอิสระที่ไดรับโรงเรียนในกํากับของรัฐจะตอง
แสดงความรับผิดชอบในผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนภายในชวงเวลาที่กําหนดและโรงเรียนจะถูกพัก
ใบอนุญาตหรือปดกิจการ ถาผลงานไมถึงระดับที่มีขอตกลงกันไว 296 

นอกจากกฎหมายเก่ียวกับโรงเรียนในกํากับของรัฐสวนใหญยังมีแนวคิดที่ตรงกันในดานท่ี               

ผูจัดตั้งโรงเรียน อาจเปนพอแมครูหรือผูสนใจอ่ืนๆ ที่กําหนดแนวทางการจัดการศึกษาและประกัน           

ผลการจัดการศึกษาที่สามารถจัดไดตามที่กําหนดในสัญญาซ่ึงไดรับการอนุมัติจากหนวยงานที่
สนับสนุนโดยทั่วไป ก็คือเขตการศึกษาโรงเรียนในกํากับของรัฐจะไดรับเงินอุดหนุนรายหัวตามจํานวน
นักเรียน รวมทั้งมีขอผูกมัดใหผูปกครองของนักเรียนในโรงเรียนในกํากับของรัฐมีสวนรวมกับโรงเรียน          

ในระดับหนึ่งดวย297
 แนวคิดโรงเรียนในกํากับของรัฐที่นาสนใจ ไดแก การเนนที่ผลลัพธไมใชปจจัย

นําเขา ยังคงเปนโรงเรียนของรัฐเปนการศึกษาทางเลือก มีการกระจายอํานาจอยางแทจริงเสมอภาค             

                                                           
295 Center of  Education  Reform,  Charter school,  accessed May 16, 2013, 

available form: http://www.Edreform. com/charter_ schools /maps/ 
296 North Central  Regional  Educational  Laboratory, (2006),  Student 

Mobility's Effect on Academic Achievement, accessed May 16, 2013, available 

from http:// www. ncrel. org/policy/pubs/ html/ mobile/effect.htm 
297 Little Hoover Commission, The charter movement:  education reform 

school by school, March 1996, 10. 
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ในโอกาสดานวิชาชีพใหมๆ สําหรับครูทําใหคณะกรรมการทองถิ่น (Local board) เปนกรรมการ 
นโยบายอยางแทจริง ทําใหระบบการศึกษาเปนไปตามกลไกการตลาดมากข้ึน298 นอกจากนี้ หลักการ
แนวคิดพ้ืนฐานท่ีสําคัญของโรงเรียนในกํากับของรัฐประกอบดวย หลักการกระจายอํานาจซ่ึงเนน            

การใหประชาชนมีสวนรวมและมีอํานาจการตัดสินใจในเร่ืองที่จะสงผลตอตนเองทองถิ่นและสังคม
โดยรวม หลักความเสมอภาคซึ่งเนนการใหแตละบุคคลไดรับสิทธิเสรีภาพโอกาสที่เทาเทียมกัน 

หลักการมีทางเลือกที่หลากหลายสําหรับผูจัดต้ังโรงเรียนในการขอจัดต้ังโรงเรียนท่ีสรางโอกาสทาง
การศึกษาท่ีดีกวาใหกับนักเรียน สําหรับนักเรียนในการเลือกเขาเรียนในโรงเรียนท่ีมีคุณภาพและ 

สนองความตองการไดดีกวาและสําหรับครูที่มีโอกาสเลือกสอนในโรงเรียนท่ีตนมีความสนใจหลัก  

ความพรอมที่จะใหตรวจสอบโรงเรียนจะตองรับผิดชอบในการจัดการศึกษาท่ีทําใหผลสัมฤทธิ์               
ทางการเรียนของผูเรียนเปนไปตามที่กําหนดในกฎบัตร มีการจัดการดานการเงินที่โปรงใสและมี         
การดําเนินงานท่ีคํานึงถึงความเทาเทียมกันในโอกาสทางการศึกษาของผูเรียนมิฉะนั้นโรงเรียนก็จะ           

ถูกปดกิจการและหลักการมีอํานาจอิสระ หมายถึง ความเปนอิสระจากระบบราชการและกฎระเบียบ
ที่ใชกับโรงเรียนโดยทั่วไปและมีอิสระในการบริหารแบบเบ็ดเสร็จในสถานศึกษา299 

อยางไรก็ดีโรงเรียนในกํากับของรัฐ แนวคิดและหลักการพ้ืนฐานที่เปนความเชื่อและคานิยม
ในเร่ืองการกระจายอํานาจ ที่เนนการใชโอกาสประชาชนใหมีสวนรวมและอํานาจในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับกิจกรรมท่ีมีผลกระทบตอตนเอง ชุมชน ทองถิ่นสังคมโดยรวม และการสรางความเสมอภาค           

ที่บุคคล มีเสรีภาพและโอกาสเทาเทียมในทางเลือก รวมทั้งมีความพรอมที่จะยอมรับการตรวจสอบ
และรับผิดชอบในผลของการปฏิบัติงานของตนตามขอตกลงที่มีไวกับชุมชน และหนวยงานตนสังกัด  

โดยนํามาประยุกตสูแนวทางการบริหารจัดการของโรงเรียนในกํากับของรัฐที่เนนการกระจายอํานาจ
โดยตรง ใหสถานศึกษา มีอํานาจอิสระและคลองตัวในการตัดสินใจในการบริหารจัดการในดาน
หลักสูตร การเงิน งบประมาณ บริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปดวยระบบแบบ มีสวนรวม
บริหารงานโดยคณะกรรมการโรงเรียน300 ทํานองเดียวกัน หลักการสําคัญของโรงเรียนในกํากับของรัฐ 
(Autonomous school) ไดแก การกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูหนวยปฏิบัติหรือ

                                                           
298 Louann, A. B. and Lori M.,  Charter school update and observations 

regarding initial trends and impacts, Morrision Institute for Public Policy, April 

1995. 
299 จินตนา  ศักด์ิภูอราม, “การนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐสําหรับ

ประเทศไทย,” 34. 
300 สิริกร  มณีรินทร,  โรงเรียนรปูแบบใหม, เขาถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก 

http : www.moe.go.th/inspec6/Namo01/POLICY/POLICY7_14.doc  
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โรงเรียนโดยตรง การบริหารโดยหลักการมีสวนรวมจากทุกฝายท่ีมีสวนเกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสีย 

(stakeholders) การบริหารตนเอง (self-managing) ดวยโรงเรียนเปนหลักและการบริหารที่
ตอบสนองตรงสอดคลองกับความตองการของผูเรียนและชุมชนมากท่ีสุด301 

กลาวโดยสรุปวา หลักการของโรงเรียนในกํากับของรัฐ ตามแนวคิดของคณะกรรมการพัฒนา
นวัตกรรมการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดแก หลักการกระจายอํานาจ            

เนนใหประชาชนมีสวนรวม หลักความอิสระในการบริหารจัดการหลักการมีสวนรวม หลักคุณภาพ  

และความเสมอภาค หลักความประหยัดหลักความพรอมที่จะใหตรวจสอบหรือแสดงความรับผิดชอบ 

องคประกอบสําคัญและลักษณะพิเศษของโรงเรียนในกํากับของรัฐ 

 องคประกอบที่สําคัญ 2 ประการสําหรับโรงเรียนในกํากับของรัฐประการแรก ก็คือจะทํางาน
เชนเดียวกับโรงเรียนของรัฐซึ่งปกครองตนเองตามเอกสารแสดงการสละสิทธิ์เกี่ยวกับขั้นตอนจํานวน
มากของโรงเรียนรัฐบาล เอกสารแสดงการสละสิทธิ์ไมไดหมายความวา โรงเรียนละเวนจากมาตรฐาน
การศึกษาเดียวกันที่กําหนดโดยรัฐหรือเขตการปกครองตนเองเปนสิ่งท่ีสําคัญในการสรางสรรคพัฒนา 
แรงจูงใจนักเรียนใหมากท่ีสุด จนถึงมาตรฐานที่ตั้งเปาหมายไว ความเขมงวดทางดานวิชาการ ระเบียบ
วินัย และความสัมพันธกับผูใหญ โดยเฉพาะนักเรียนชนกลุมนอยที่อยูในโรงเรียนเขตเมืองซึ่ง         
ผลการดําเนินงานของโรงเรียนรับผลกระทบ จากปรากฏการณทางสังคมทั้งภัยคุกคามที่ตายตัว302        

ความไมโดดเดนทางวัฒนธรรม303 ตองมีอิสระในการสรางวัฒนธรรมโรงเรียนที่สมดุลอยางรอบคอบ
เพ่ือตอบสนองความตองการของนักเรียนในแตละบริบทท่ีไมซ้ํากันครูสวนใหญรอยละ 21- 68             

กลาววา โรงเรียนจะดีสําหรับนักเรียนถาครูใหญและครูผูสอนมีการควบคุมมากข้ึนและความยืดหยุน 

 

                                                           
301 เขตตรวจราชการที่ 3, โรงเรยีนในกํากับของรัฐ, เขาถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม 2555, เขาถึง

ไดจาก http: //www.moe.go.th/inspec5/sch-ctrl.htm 
302

 Steele, Claude,  Whistling Vivalid And Other Clues to How Stereotypes 

Affect Us. (W.W. Norton & Company, Inc., 2010). 
303 Carter, Prudence (Feb. 2003),  "Black" Cultural Capital, Status Positioning, 

and Schooling Conflicts for Low-Income African American Youth,  Social Problems 

(University of California Press) 50 (1): 136–155, accessed May 16, 2013, available form: 

http://www. jstor.org/ stable /3096826.  
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ในการทํางานเกี่ยวกับกฎระเบียบและหนาที่ที่โรงเรียน304 ประการที่สองคือโรงเรียนในกํากับของรัฐ 
(Charter schools) รับผิดชอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในเดือนมีนาคม 2009 รอยละ 
12.5 จากจํานวน 5,000 โรง โรงเรียนในกํากับของรัฐ (Charter schools) กอตั้งขึ้นในประเทศสหรัฐ  
อเมริกาไดปดดวยเหตุผลทั้งปญหาทางวิชาการ ทางการเงินและการบริหารจัดการและปญหาอ่ืนๆ 

หรือปญหาระหวางเขต305 กฎและโครงสรางของโรงเรียนในกํากับของรัฐ (Charter schools) ขึ้นอยู
กับกฎหมายของรัฐและความแตกตางของรัฐ โรงเรียนในกํากับของรัฐมีอํานาจที่จะทํางานเม่ือไดรับ
อนุญาตตามกฎบัตร การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ที่กําหนดไว รายละเอียดภารกิจของโรงเรียน
โปรแกรมเปาหมายนักเรียนจะไดรับการวัดและประเมินและวิธีการวัดความสําเร็จระยะเวลา ที่ไดรับ
อนุญาตจะแตกตางกัน แตสวนมากจะไดรับในชวง 3-5 ป โรงเรียนกฎบัตรจะมีคณะกรรมการโรงเรียน
รับผิดชอบสนับสนุนซ่ึงเปนหนวยงานการศึกษาของรัฐในระดับมหาวิทยาลัยหรือองคกรอ่ืนๆ เพ่ือสราง
ผลลัพธทางวิชาการท่ีเพ่ิมข้ึนและเปนไปตามสัญญาของกฎบัตร ในขณะท่ีความรับผิดชอบนี้เปนหนึ่ง
ในขอโตแยงที่สําคัญของกฎบัตร หลักฐานที่รวบรวมชี้ใหเห็นวาโรงเรียนในกํากับของรัฐ ในทางปฏิบัติ
ไมไดดําเนินการความรับผิดชอบมาตรฐานที่สูงกวาโรงเรียนของรัฐบาลแบบด้ังเดิมจุดท่ีสามารถปฏิเสธ
ไดคือการตรวจสอบจํานวนของโรงเรียนรัฐแบบดั้งเดิมที่ปดกิจการเนื่องจากประสิทธิภาพที่ต่ําของ
นักเรียนในการทดสอบประจําบทเรียนและทดสอบเพ่ือเลื่อนชั้นโดยปกติโรงเรียนเหลานี้ไดรับอนุญาต
ใหเปดทิ้งไวกอน บางที่อาจมีผูบริหารใหมหรือการปรับโครงสราง หรืออาจจะไมตองเปลี่ยนแปลง
ทั้งหมดหรืออาจมีการเปลี่ยนแปลงท่ีไมทั้งหมดผูสนับสนุนโรงเรียนในกํากับของรัฐ (Charter schools) 

ยืนยันวาโรงเรียนไมไดรับโอกาสในการปรับโครงสรางและมักจะถูกปดลงเพียงเมื่อ  การประเมินวา
นักเรียนเรียนไดไมดีพอ306 อยางไรก็ตามลักษณะรวมของโรงเรียนในกํากับของรัฐมีดังนี้ 1. การไดรับ

                                                           
304 Duffett, Ann; Farkas, Steve (2008),   Waiting to be Won Over: Teachers 

Speak on the Profession, Unions, and Reform. Education Sector, accessed May 16, 

2013, available form: http: //www.educationsector.org/ usr_doc/WaitingToBe Won 

Over.pdf.  
305 Center for Education Reform (March 2009),  Accountability Lies at the 

Heart of Charter School Success, accessed May 16, 2013, available form: http:// 

www.edreform.com/Press_ Box/Press_ Releases/ ? Accountability_Lies_at_the_Heart_ 

of_ Charter_School_ Success & year=2009. 

306 US Department of Education,  Executive Summary-Evaluation of the 

Public Charter Schools Program: Final Report,  accessed May 16, 2013, available 

form: http: //www. ed.gov/ rschstat/eval/choice/pcsp-final/execsum.html. 
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อนุมัติโดยกฎหมายโรงเรียนในกํากับของรัฐมีความเปนอิสระซึ่งจะตองมีกฎหมายของรัฐรับรอง          
การจัดตั้ง 2. การริเริ่มโดยครูหรือผูกอตั้งเสนอแผนการจัดต้ังโรงเรียนในกํากับของรัฐตอผูมีอํานาจ
อนุมัติและไดรับความเห็นชอบในการจัดตั้งโดยโรงเรียนอาจจัดตั้งขึ้นใหมห รือปรับจากโรงเรียน            

เดิมที่มีอยูแลว 3. โรงเรียนเปนองคกรนิติบุคคลซ่ึงมีอิสระในการดําเนินงานที่เกือบเหมือนกับเขต
การศึกษาอันเปนลักษณะสําคัญที่ทําใหโรงเรียนในกํากับของรัฐตางจากโรงเรียนทางเลือกอ่ืนๆ  ครู  
ควรมีโอกาสที่จะรวมตัวกันเพ่ือตอรองไดหนวยที่ทําการตอรอง ควรแยกตางหากและไมอยูใตอิทธิพล
ของเขตการศึกษา 4. การมีสถานะเปนโรงเรียนรัฐบาลซึ่งไดรับการกําหนดให สอนเด็กทุกประเภท           

ไมเก็บคาเลาเรียนไมสามารถจํากัดการรับเขาเรียนโดยใชเกณฑสติปญญาหรือความสามารถทาง        
ดานกีฬาและจะตองอยูภายใตกฎหมายวาดวยสิทธิของพลเมืองทุกประการ  5. ไมเปนโรงเรียน 

magnet school เนื่องจากนักเรียนไมตองแสดงทักษะหรือสอบคัดเลือกแตโรงเรียนในกํากับของรัฐ
อาจตั้งเปาหมาย เพ่ือแกไขปญหาดานการเรียนรู ความตองการในการพัฒนาและแสวงหาความเปน 

ไปไดตางๆ ทางการศึกษา 6. การยึดผลลัพธเปนสําคัญกฎบัตรของโรงเรียนตองระบุเงื่อนไขและ            

ความคาดหวังเกี่ยวกับผลลัพธของโรงเรียนที่ชัดเจน 7. การเปนตนแบบในการเปลี่ยนแปลงโดย
โรงเรียนจะตองมีแผนนวัตกรรมในการจัดการศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพกวาเดิมซ่ึงจะเปนหองปฏิบัติการ
ทางการศึกษาในเร่ืองกลยุทธการสอนและการเรียนรูใหมและวิธีการ ที่จะนําไปใชสําหรับโรงเรียนของ
รัฐได 8. การไดรับการยกเวนโรงเรียนในกํากับของรัฐจะไดรับการยกเวนไมตองปฏิบัติตามกฎหมาย
ทั่วไปของรัฐและกฎระเบียบทางการบริหารหลายประการที่เปนอุปสรรคขัดขวางนวัตกรรมแตจะไมได
รับการยกเวนในกฎระเบียบดานความปลอดภัยสาธารณสุข การใหนักเรียนออกหรือสิทธิของพลเมือง 
การทดสอบ การรายงานที่เปนกลไกที่รัฐจะติดตามความกาวหนาที่แทจริงของโรงเรียน 9. รายไดของ
โรงเรียนนักเรียนสามารถนําเงินที่ไดรับอุดหนุนเฉลี่ยรายหัวจากเขตการศึกษาที่เรียนอยูเดิมไปให
โรงเรียนในกํากับของรัฐได 10. การมีชวงเวลาท่ีกําหนดไวชัดเจนโรงเรียนในกํากับของรัฐเปนโรงเรียน
ที่ยึดผลงานภายในชวงเวลาที่กําหนดโดยปกติมีระยะเวลา 3-5 ปและจะไดรับการตอสัญญาหากมี
ผลงานและความกาวหนาตามท่ีกําหนดในกฎบัตรมิฉะนั้นก็จะตองเลิกกิจการ 307,308 นอกจากน้ี
ลักษณะสําคัญของโรงเรียนในกํากับของรัฐ309 มีดังนี้ 1. มีความเปนอิสระและคลองตัวในการตัดสินใจ

                                                           
307 North Central Regional Educational Laboratory,  Student Mobility's Effect 

on Academic Achievement. 2006, accessed June 25, 2013, available from: http:// 

www. ncrel.org/ policy/ pubs/html/ mobile/effect.htm 
308 Nathan, J., Charter schools  (San Francisco, CA: Jossey-Bass, 1996) 
309 สิริกร  มณีรินทร,  โรงเรียนรปูแบบใหม, เขาถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก  

http:www.moe.go.th/inspec6/Namo01/POLICY/POLICY7_14.doc  
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ในการบริหารจัดการดานวิชาการ การเงินและการบริหารงานท่ัวไปดวยระบบการมีสวนรวมจาก           

ทุกฝาย 2. มีความพรอมในการตรวจสอบและรับผิดชอบผลงานตามขอตกลง 3. ลดภาระงบประมาณ 

ของรัฐในระยะยาว 4. มีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเปนที่ยอมรับของผูปกครองชุมชนหนวยงานตางๆ 

กลาวโดยสรุปลักษณะสําคัญของโรงเรียนในกํากับของรัฐประกอบดวยการมีกฎหมายรองรับ
การจัดตั้งโดยครูหรือผูกอตั้งอ่ืนๆ ซึ่งอาจเปนโรงเรียนตั้งใหมหรือโรงเรียนที่มีอยูเดิมเปนนิติบุคคล            

เปนโรงเรียนของรัฐไมเปนโรงเรียนเฉพาะดานแตอาจกําหนดจุดเนนเปนกลุมเปาหมายท่ีมุงแกปญหา
เฉพาะไดกฎบัตรมีเปาหมายและชวงระยะเวลาท่ีชัดเจนเปนตนแบบการเปล่ียนแปลงไดรับการยกเวน
จากกฎหมายท่ัวไปของรัฐและไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ 

จากองคประกอบที่สําคัญของโรงเรียนในกํากับของรัฐจะเห็นไดวามีความแตกตางจาก
โรงเรียนของรัฐโดยทั่วไปดังนี้ 1. การกอต้ังโรงเรียนผูกอต้ังโรงเรียนไมจําเปนตองเปนหนวยงานของรัฐ
เทานั้นอาจมีบุคคลอ่ืนที่สนใจจัดการศึกษา สามารถกอตั้ง รวมกอตั้งโรงเรียนได 2. โรงเรียนมีฐานะ
เปนนิติบุคคลมีอิสระในการบริหารแบบเบ็ดเสร็จโดยตนเองและไมตองอยูภายใตบังคับ  กฎ ระเบียบ         

ที่ใชกับโรงเรียนทั่วไป 3. โรงเรียนเปนตนแบบในการเปล่ียนแปลงทั้งการจัดการเรียนการสอน และ
การบริหาร  4. โรงเรียนตองแสดงความรับผิดชอบการดําเนินงานตามกฎบัตรและระยะเวลาที่กําหนด
ในกฎบัตร 5. โรงเรียนอาจกําหนดกลุมเปาหมายเปนการเฉพาะไดทั้งนี้เพ่ือมุงแกปญหาปญหา             

การดําเนินงานสําหรับกลุมเปาหมายบางกลุม 

องคประกอบที่สําคัญในการจัดระบบ 

กฎหมายของรัฐปฏิบัติตามหลักการจัดระเบียบท่ีสําคัญขึ้นอยูกับการแนะนําของประชาชน             

ในมินนิโซตา310 อเมริกันสภาแนวทางครูผูสอนและหรือรัฐบาลกลางออกพระราชบัญญัติ โรงเรียน       

กฎบัตร(สํานักการศึกษาของสหรัฐ) หลักการกํากับดูแลการใหการสนับสนุน จํานวนของโรงเรียน 

เอกสารแสดง การสละสิทธิ์ ฐานะทางการเงิน การปกครองตนเองที่ชอบดวยกฎหมาย และการทําให
บรรลุผลสําเร็จตามที่คาดหวัง กฎหมายท่ีใชกันในปจจุบันมีลักษณะเปนท้ัง  “เขมแข็ง” หรือ 

“ออนแอ” “กฎหมายที่เขมแข็ง” รัฐอิสระอาณัติมาจากขอตกลงการบริหารจัดการแรงงานทองถิ่น
และระบบราชการใหเปนจํานวนที่สําคัญของโรงเรียนกฎบัตรที่จะไดรับอนุญาตจากหนวยงานของ 

                                                           
310 Rollwagen, John; Donn McLellan; School Structure Committee (November 

17, 1988) “Chartered Schools = Choices for Educators + Quality for All Students” 

(PDF), Saint Paul: Citizens League. accessed May 16, 2013, available from: http://www. 

Citizens league. org/publications/reports/424 .Report.Chartered% 20 Schools% 20 

Choices% 20for %20Education%20Quality%20for% 20All%20Students. PDF.  
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กฎบัตรและจัดสรรระดับเงินทุน ที่สอดคลองกับคาเฉลี่ยของนักเรียน ตามท่ีศูนยการปฏิรูปการศึกษา 
สําหรับกลุมกฎบัตรในป 2008 มินนิโซตา เขตในโคลัมเบีย มิชิแกน อาริโซนา มิสซิสซิปปและ               

รัฐไอโอวาของสหรัฐอเมริกา กฎหมายครอบครัวเปนกฎหมายที่ “ออนแอที่สุด”ของประเทศ311               

รอยละ 70 ของโรงเรียนกฎบัตรที่พบในรัฐท่ีมกีฎหมาย “แข็งแกรง” อริโซนา แคริฟอรเนีย โคโลราโด             

แมสซาซูเสส มิชิแกนมิเนโซตา และนอรทแคโรไลนา312 สวนองคประกอบหลักของโรงเรียนในกํากับ
ของรัฐ ไดแก มีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีองคประกอบที่เหมาะสมและหลากหลาย  มีธรรมนูญ
โรงเรียนเปนแผนหลักบริหารจัดการโดยกฎหมายรองรับ  มีระบบการตรวจสอบและรายงานตอ              

ตนสังกัดชุมชน มีงบประมาณสนับสนุนเพ่ิมเติมที่ไดจากการสนับสนุนของชุมชนและผูปกครอง 
นํามาใชในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของนักเรียนตามจุดเนน ของโรงเรียน313 มีความเปน
อิสระและคลองตัวในการตัดสินใจในการบริหารจัดการดานวิชาการ การเงิน และการบริหารงานทั่วไป             

ดวยระบบการมีสวนรวมจากทุกฝายที่เก่ียวของมีความพรอมในการตรวจสอบและรับผิดชอบในผลงาน
ตามขอตกลงลดภาระงบประมาณของรัฐบาลในระยะยาว และมีมาตรฐานคุณภาพการศึกษาเปนที่
ยอมรับของผูปกครองชุมและหนวยงานตางๆ314 

กฎบัตรของโรงเรียนในกํากับของรัฐ  

ความหมายของกฎบัตร 
กฎบัตร (charter) ในประเทศสหรัฐอเมริกาไดมีผูใหความหมายไวตางๆ กันและ 

ในหลายกรณีมีความหมายท่ีแตกตางกันโดยเฉพาะความหมายของกฎบัตรในมลรัฐตางๆ  ก็ยังมี             
ความแตกตางกันในระดับของการใชบังคับตามความแข็งหรือออนของกฎหมาย  กฎบัตร (charter) 

                                                           
311 Center for Education Reform (June 15, 2009),  Charter Laws Graded and 

Ranked State By State Press release. accessed June 25,2013, available from: http:// 

www. edreform.com/About_ CER/Charter_ school_ Laws_Across_ the_States/ Race_ 

to_the_Top _for_Charter_Schools. 
312 “Charter School  Laws  Across  the  States” Washington, D.C.: Center for 

Education Reform. 2004. accessed June25,2013, available from: http://www. 

edreform. com/About_ CER/Charter_School_Laws_ Across_ the_States/index.cfm. 
313 สิริกร  มณีรินทร,  โรงเรียนรปูแบบใหม, เขาถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก 

http:www.moe.go.th/inspec6/Namo01/POLICY/POLICY7_14.doc  
314 คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ,  นวัตกรรมการจัดการศึกษา รูปแบบใหม 5 รูปแบบ, เขาถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 

2555, เขาถึงไดจาก http://www.benjama.ac.th/Articles/0014.htm 
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เปนขอสัญญา ซึ่งเปนผลจากการตอรองระหวางผู เริ่มดําเนินการโรงเรียนในกํากับของรัฐและ           

องคกรทางการท่ีไดรับอํานาจในการอนุมัติโรงเรียนประเภทนี้ โดยในขอสัญญาจะระบุวาโรงเรียนจะ
ดําเนินการอยางไร จะสอนอยางไร จะสอนอะไร จะวัดความสําเร็จไดอยางไรและนักเรียนจะตองทํา
อะไรไดสําเร็จ ประเด็นที่ตางจากโรงเรียนท่ัวไป ก็คือ เมื่อใดท่ีโรงเรียนไมสามารถดําเนินการใหเปนไป
ตามขอตกลงจะมีการยกเลิกกฎบัตรและปดโรงเรียน315 กฎบัตรตามกฎหมายโรงเรียนในกํากับของรัฐ 

หมายถึง ใบอนุญาตที่ออกโดยคณะกรรมการการศึกษาที่กํากับดูแลโรงเรียนในกํากับของรัฐซึ่ง
ดําเนินการภายใตกฎหมายโดยใบอนุญาตนี้จะอนุญาตใหผูที่ไดรับใบอนุญาตดําเนินการโรงเรียนใน
กํากับของรัฐไดเปนระยะเวลา 5 ป ประเทศแคนาดา มลรัฐอัลเบอรตาใหความหมายของกฎบัตรใน
คูมือการดําเนินงานโรงเรียนในกํากับของรัฐของมลรัฐวา เปนขอตกลงรวมกันระหวางคณะกรรมการ
โรงเรียนกับผูแทนของกระทรวงศึกษาธิการ ที่ไดรับแตงต้ังใหจัดต้ังและบริหารโรงเรียนในกํากับของ 
สิ่งที่จําเปนในกฎบัตร ซ่ึงกฎบัตรจะระบุบริการการศึกษาท่ีเปนอันหนึ่งอันเดียวกันที่โรงเรียนจะจัดขึ้น 

วิธีดําเนินการของโรงเรียนและผลลัพธของนักเรียนที่ตองการใหบรรลุผลสําเร็จกฎบัตร ซึ่งหมายถึง 
ขอตกลงหรือขอสัญญาระหวางผูดําเนินการจัดต้ังโรงเรียนกับองคกรทางการที่ไดรับอนุมัติจากรัฐที่
ระบุถึงภาพรวม แผนการดําเนินงาน และความรับผิดชอบที่ตรวจสอบรายไดของโรงเรียน ซึ่งหาก
โรงเรียนไมสามารถดําเนินการไดตามขอตกลงจะมีการยกเลิกกฎบัตรและปดโรงเรียน316 

กลาวโดยสรุปกฎบัตร (charter) หมายถึง ใบอนุญาต สัญญา ขอตกลง ที่จัดทําระหวาง
ผูดําเนินการจัดตั้งโรงเรียนกับองคกรทางการท่ีไดรับอนุมัติจากรัฐที่ระบุถึงภาพรวมของโรงเรียนวิธีการ
ดําเนินงานและความรับผิดชอบที่ตรวจสอบไดและผลลัพธของนักเรียนที่ตองการใหบรรลุผลสําเร็จ            

ซึ่งหากโรงเรียนไมสามารถดําเนินการไดตามขอตกลงจะมีการยกเลิกกฎบัตรและปดโรงเรียน                    

 องคประกอบของกฎบัตร  
กระทรวงศึกษาธิการของประเทศสหรัฐอเมริกา317 ไดนําเสนอกฎของโรงเรียนใน 

กํากับของรัฐซึ่งครอบคลุมนโยบายพ้ืนฐานและขอบเขตของกฎหมายที่สําคัญ  7 ประการ คือ                

1. กฎบัตร การพัฒนา ผูซึ่งเสนอกฎบัตรวิธีการดําเนินงานในโรงเรียนในกํากับของรัฐ เงินที่ไดรับ            

การสนับสนุนหมายเลขของโรงเรียนที่ไดรับอนุญาตและประเด็นที่เกี่ยวของ 2. สถานภาพของโรงเรียน

                                                           
315 McCotter, Sage., “Charter Schools Issue,” Issue Brief  (Denver, Colorado: 

Education Commission of the States, May 16, 1996), 1. 
316 จินตนา  ศักดิ์ภูอราม,  การนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐสําหรับ

ประเทศไทย, 42. 
317 US Charter Schools,  accessed June 25, 2013, available from: http:// www. 
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ใหคําจํากัดความ โรงเรียนอยางไรท่ีเกี่ยวของกับระบบการจัดการ การดําเนินการและปญหาหนี้สิน         

3. เกี่ยวกับการเงิน มาตรฐาน คุณภาพและรูปแบบของเง่ือนไขการจัดหาเงินทุนและเกี่ยวกับผลรวม
ของรายไดแผนดินที่มีความเปนอิสระและปกครองตนเอง 4. นักเรียน คาธรรมเนียมในการเขาเรียน
เทาไร   ความเทาเทียมกันในเร่ืองเกี่ยวกับชาติพันธุ  ไมแบงเชื้อชาติ กฎระเบียบขอบังคับ และ
การศึกษาพิเศษ 5. คณะทํางานและแรงงานสัมพันธทั้งนี้โรงเรียนอาจทําหนาที่เปนนายจางซึ่ง
กฎหมายแรงงานสัมพันธใชและสิทธิ ของพนักงานอ่ืนๆ และสิทธิพิเศษ 6. การเรียนการสอนระดับ 

การควบคุมของโรงเรียนในกํากับของรัฐไดครอบคลุมถึงพัฒนาการความกาวหนาของเปาหมาย              

การเรียนการสอนและการฝกปฏิบัติ 7. การรายงานผูที่ไดรับอนุญาตจัดตั้งจะตองทํางานใหบรรลุ 
ผลสําเร็จตามที่ไดตกลงไวโดยวิธีการประเมินดวยเครื่องมือที่มีคุณภาพและเพิกถอนใหกลับสู                 
สภาพเดิม ซึ่งองคประกอบของกฎบัตรประกอบดวย 1. โปรแกรมการศึกษาพันธกิจของโรงเรียน
นักเรียนอาย ุหรือชั้นเรียนและจุดเนนของหลักสูตร 2. ผลที่จะกระทําใหสําเร็จรวมท้ังวิธีการท่ีโรงเรียน
จะดําเนินการใหเปนไปตามผลลัพธที่รัฐกําหนดไว 3. วิธีดําเนินการในการรับนักเรียนและการให          
ออกภายใตกฎหมายของรัฐ 4. วิธีการท่ีโรงเรียนจะรับนักเรียนใหมีความสมดุลระหวางสัดสวน              

ของคนเชื้อชาติตางๆในชุมชนนั้น 5. วิธีการที่จะตรวจสอบโปรแกรมการเงิน 6. วิธีการตรวจสอบ
โรงเรียน 7. ระยะเวลาของกฎบัตร 8. สิ่งอํานวยความสะดวกตางๆ และที่ตั้ง 9. คุณสมบัติของครู            
10. การเตรียมการเพ่ือใหครูและบุคลากรอ่ืนไดรับการดูแลในดานสุขภาพ  การเกษียณอายุและ
ประโยชนอ่ืนๆ นอกจากนี้โรงเรียนตองระบุสิ่งตอไปนี้ไวในภาคผนวกของกฎบัตร  ไดแก โครงการ        
การบริหารโรงเรียน การจัดการและการบริหารโรงเรียนสําหรับโรงเรียนท่ีปรับจากเดิม ตองระบุวิธีการ
จัดการกับเด็กและครูที่ไมตองการเขาไปเรียนและสอนในโรงเรียน  ที่ปรับใหมวิธีการเรียนการสอน
เทคนิคการเรียนรูที่มีลักษณะพิเศษท่ีนาจะนํามาใชการควบคุมภายในดานการเงิน 

จากรายงานประจําป 1997 ฉบับแรก318 ซึ่งเปนสวนหนึ่งของการศึกษาแหงชาติสี่ปตาม
สัญญากฎบัตรของสํานักการศึกษาของสหรัฐโดยการสัมภาษณจาก 225 โรงเรียนในกํากับของรัฐ            
ใน 10 รัฐ Charters School มีแนวโนมที่จะมีขนาดเล็ก (นอยกวา 200 คน) และเปนตัวแทนของ
โรงเรียนใหม อยางไรก็ตามบางโรงเรียนไดเปลี่ยนสถานะเปนโรงเรียนกฎบัตร โรงเรียนกฎบัตรมักจะมี
แนวโนมที่อยูในเขตเมืองมากกวาชนบท การศึกษาครั้งนี้พบการเปลี่ยนแปลงอยางมากระหวางรัฐ
โรงเรียนกฎบัตรมีแนวโนมที่คอนขางมีความหลากหลายในเรื่องเชื้อชาติและใหรับสมัครนักเรียน

                                                           
318

 “A Study on Charter Schools: First Year Report” (Washington, D.C: U.S. 
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นอยลงเพียงเล็กนอยที่ตองการเฉพาะที่จําเปนหรือจํากัดความสามารถทางภาษาอังกฤษโดยเฉลี่ย
มากกวาโรงเรียนในรัฐ ของตน การระดมทุนของโรงเรียนกฎบัตรอยูในการควบคุมของรัฐ โดยใน 

หลายรัฐโรงเรียนกฎบัตรไดรับเงินทุนโดยการโอนเงินอุดหนุนรายหัวของนักเรียนจากเขตท่ีนักเรียน            

ในโรงเรียนกฎบัตรอาศัยอยู โดยเฉลี่ยไดรับเงินอุดหนุนรายหัวนอยกวาโรงเรียนของรัฐบาลในพ้ืนที่
เดียวกัน อยางไรก็ตามคาเฉล่ียตัวเลขที่ขัดแยงเปนเพราะบางโรงเรียนกฎบัตรมีจํานวนนักเรียน             

ที่ลงทะเบียนเรียนไมเทากันโดยเฉพาะนักเรียนพิเศษหรือนักเรียนที่ตองใหความชวยเหลือดูแล             

เปนพิเศษ นอกจากนี้บางโรงเรียนไมจําเปน ตองใหการขนสงและบริการดานโภชนาการ319 พระราช 

บัญญัติการศึกษาแหงชาติประถมศึกษาและมัธยมศึกษายังอนุมัติเงินอุดหนุนเงินทุนสําหรับโรงเรียน
กฎบัตร นอกจากนี้โรงเรียนกฎบัตรอาจไดรับเงินทุนจากผูบริจาคที่ภาคเอกชนหรือมูลนิธิ เชน 

โรงเรียนรัฐบาลอ่ืนๆ ในเดือนสิงหาคม ป 2005 รายงานแหงชาติของเงินทุนโรงเรียนกฎบัตรซึ่ง
ดําเนินการโดยโธมัส บี.ฟอรดัม (Thomas B. Fordam) สถาบันกลุมกฎบัตรมืออาชีพ320 พบวาท้ัง 16 

รัฐและอาณาเขตในโคลัมเบีย ซึ่งรวมลงทะเบียนเรียนรอยละ 84 ของนักเรียนกฎบัตรหน่ึงลานคนใน
ประเทศ โรงเรียนกฎบัตรไดรับคาอุดหนุนรายหัวประมาณ 22 เปอรเซ็นต นอยกวาคาอุดหนุนรายหัว
ของนักเรียนโรงเรียนรัฐบาลประจําอําเภอที่อยูรอบๆ แตกตางกันประมาณ 1.800 ดอลลาร สําหรับ
โรงเรียนกฎบัตร ซึ่งโดยท่ัวไปนักเรียน 250 คนจํานวนเงินรายหัวท่ีไดรับอยูที่ 450,000 ดอลลารตอ          

ปการศึกษายืนยันวาในสวนของยี่สิบเจ็ดโรงเรียนเมืองมีชองทางการระดมทุนจะกวางมากที่จํานวน  

เงิน 2,200 ดอลลารตอคนและที่ในเมือง เชน ซานดิเอโก (San Diego) และแอตแลนตา (Atlanta) 

โรงเรียนกฎบัตรไดรับรอยละ 40 นอยกวาโรงเรียนของรัฐแบบดั้งเดิมความไมเทาเทียมทางการเงิน          

ที่รุนแรงที่สุดในเซาทแคโรไลนา (South Carolina) แคริฟอรเนีย (California) โอไฮโอ (Ohio) 

วิสคอนซิน (Wisconsin) และมิสซูรี (Missouri) จอรเจีย (Georgia) รายงานแสดงใหเห็นวากลไกหลัก
ของการลดชองวางเงินทุนโรงเรียนกฎบัตร คือ การขาด การเขาถึงเงินทุนทองถิ่นและจัดหาทุนจาก   

ผูที่ร่ํารวยในทองถ่ิน จากการศึกษาในป 2008 ที่มองที่การระดมทุนของโรงเรียนกฎบัตรทั้งหมด 40 

แหงของรัฐ และในเขตของโคลัมเบีย พบวา นักเรียนในกฎบัตรไดรับเงินคาอุดหนุนเฉลี่ยท่ี 61 เซนต
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เทียบกับดอลลารของเพ่ือนในอําเภอเดียวกันดวยการระดมทุนแบบกฎบัตรโดยเฉลี่ย 6.585 ดอลลาร
ตอหัว เมื่อเทียบกับ 10,771 ตอหัว ที่โรงเรียนของรัฐเดิม321 ในทางตรงกันขาม เมื่อเดือนสิงหาคม           

ป 2002 บทความจากการวิเคราะหนโยบายการศึกษา บันทึกสําคัญที่มหาวิทยาลัยอริโซนา (Arizona 

StateUniversity) ชี้ใหเห็นวาโรงเรียนกฎบัตรที่อยูในพ้ืนที่ที่เศรษฐกิจไมดีอาจไดรับเงินทุนมากกวา
โรงเรียนของรัฐแบบดั้งเดิมที่อยูรอบๆ322 โรงเรียนกฎบัตรอาจไดรับเงินทุนนอยกวาโรงเรียนของรัฐ
แบบด้ังเดิม สวนของตนทุนการดําเนินงานของโรงเรียนกฎบัตรอาจจะมาจากแหลงภายนอก  เงินทุน
สาธารณะ (เชน เงินทุนภาคเอกชนในรูปแบบของการบริจาค)323 จากการศึกษาท่ีไดรับการสนับสนุน
โดยสภาอเมริกันของครู (American Federation of Teachers) พบวาโรงเรียนกฎบัตรในกรุงวอชิงตัน 

ดี.ซี. การระดมทุนของภาคเอกชน คิดเปน 780 ดอลลารตอคนโดยเฉลี่ย และเพ่ิมเงินทุนสาธารณะ
ใหกับระดับที่สูงขึ้นในโรงเรียนกฎบัตร บางแหง (เนื่องจากสวนใหญไมใชเงินทุนจากเขต) ผลลัพธใน
การระดมทุนสูงขึ้นมากเมื่อเทียบกับโรงเรียนของรัฐในระดับเดียวกัน324 โดยไมตองใชทุนของรัฐบาล
กลาง ภาคเอกชนและ“รายไดอ่ืนๆ” โรงเรียนกฎบัตรในกรุงวอชิงตันดี.ซี. ไดรับเงินทุนเล็กนอยโดย
เฉลี่ย 8,725 หรือ 8,676 ดอลลารตอหัว โรงเรียนกฎบัตรระดมทุนพุงสูงขึ้นถึงคาเฉล่ียของ  11,644 

ดอลลารตอหัวเมื่อเทียบกับในเมือง 10.384 ดอลลารตอหัว คามัธยฐานที่นี่แสดงใหเห็นการกระจายท่ี
ไมเทากัน ซึ่งมีคามัธยฐาน 10,333 ดอลลาร325  
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schools/ funding/. 
322 Sugarman, Stephen D. (August 9, 2002). Issues. Education Policy Analysis 

Archives 10 (34). ISSN 1068-2341, accessed June 30, 2013, available from: http:// 

epaa.asu.edu/ epaa/v10n34.html. 

323
 “Charter School Funding: Inequity Persists” Ball State University. May 2010, 

accessed June 30, 2013, available from: http://cms.bsu.edu/Academics/ Colleges and 

Departments /Teachers/Schools/Charter/CharterFunding.aspx. 
324 Nelson, F. Howard; Muir, Edward; Drown, Rachel (May 2003). “Paying for 

the Vision: Charter School Revenue and Expenditures”American Federation of 

Teachers Educational Foundation, accessed June 30, 2013, available from: http:// 

www. aft.org/ topics/charters/downloads/DC.pdf. 
325 Ibid. 
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งานวิจัยอ่ืนๆ โดยใชขอมูลการระดมทุนที่แตกตางกันสําหรับโรงเรียนกฎบัตรในวอชิงตันดี.ซี.และ
รวมถึงเงินทุนสําหรับสิ่งอํานวยความสะดวกของโรงเรียนพบวาผลมีความแตกตางกัน 326 นโยบาย            

การรับสมัครนักเรียน กฎหมายระบุวาทุกโรงเรียนจะตองดําเนินการรับสมัครอยาง เปนธรรมและ           
เปดกวางและรับสมัครทุกกลุมในชุมชนที่เปนพ้ืนที่บริการของโรงเรียน แตปญหาเกิดขึ้นเม่ือจํานวน
นักเรียนที่ตองการจะเขาเรียนมีมากกวาจํานวนที่โรงเรียนสามารถรับได โรงเรียนจํานวนมาก ใชระบบ
การจับสลากหรือเก็บรายชื่อรอกฎบัตรของโรงเรียน ซึ่งโรงเรียนก็จะแจงใหทราบอยางชัดเจนถึงวิธีการ
ลงทะเบียนเรียนตอไป โรงเรียนในกํากับของรัฐ (charter schools)327 บางโรงเรียนใหสิทธิพิเศษ           

ในการสมัครเขาเรียน ไดแก บุตรของครูหรือพนักงานลูกจางของโรงเรียนนักเรียน  ผูที่เคยสมัคร
ลงทะเบียนเรียนที่โรงเรียนมากอน เกี่ยวพันเปนญาติพ่ีนองนักเรียนที่พิจารณาวามีความเสี่ยงทางดาน
วิชาการรับสมัครนักเรียนใหเสมอภาคทั้งเชื้อชาติ/ชาติพันธุ เหมือนกับโรงเรียนของรัฐในพ้ืนที่ปกติ 

การบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐในตางประเทศ 

ประเทศสหรัฐอเมริกา โรงเรียนในกํากับของรัฐในประเทศสหรัฐอเมริกาใชชื่อวา  Charter 

Schools ซึ่งเหตุผลของการเกิดโรงเรียนแบบนี้ คือ เกิดจากความไมพอใจในระบบการศึกษาของรัฐ
บุคคลภายนอกวิพากษวิจารณ เรียกรอง ผูปกครองเองก็ไมพอใจกับมาตรฐานทางวิชาการท่ีต่ําของ
โรงเรียนในทองถ่ิน จึงตองการแสวงหารูปแบบการจัดการศึกษาที่สามารถบรรลุผลไดมากขึ้นทําให
นักเรียนมีมาตรฐาน ที่สูงขึ้นมีทางเลือกมากขึ้น และใหโอกาสในการเลือกจากปญหาดังกลาวโรงเรียน
ในกํากับของรัฐจึงเกิดขึ้นบนพ้ืนฐานของหลักการกระจายอํานาจ การใหประชาชนมีสวนรวมการให
สิทธิเสรีภาพ โอกาสท่ีเทาเทียมกันและทางเลือกที่หลากหลายกับนักเรียนทุกคน ภายใตการบริหาร
จัดการที่เปนอิสระโดยโรงเรียนจะ ตองแสดงความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงานภายใตกฎหมายท่ี
ทําไวกับหนวยงานที่มีอํานาจอนุมัติ328 Minnesota เปนรัฐแรกที่ดําเนินการใหมี Charter School ใน
ป 1991 จนถึงป 1998 มี Charter School ทั้งหมด 1,051 แหงอยูใน 27 รัฐและ Washington DC 

โรงเรียนรัฐบาลท่ีเปน Charter School และใชระบบการเรียนการสอนแบบโรงเรียน Waldorf             

แหงแรก คือ Milwaukee Waldorf School ซึ่งเปดดําเนินการในป 1991 ในสหรัฐอเมริกาโรงเรียน
ในกํากับรัฐบาลหรือ Charter schools นอกเหนือจากโรงเรียนเอกชน (Private schools) โรงเรียน

                                                           
326

 “Charter School Funding: Inequity Persists.” Ball State University. May 2010, 

accessed July 19, 2013, available from: http://cms.bsu.edu/Academics/ Colleges and 

Departments/Teachers/Schools/Charter/CharterFunding.aspx. 
327 US Charter Schools,  accessed May13, 2013, available from: http:// www. 

uscharterschools.org 

328 พิศาล  สรอยธุหร่ํา และคนอ่ืนๆ,  แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล, 7. 
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แบบบานเรียน (Home schools) ที่พอแมหรือกลุมพอแมรวมกันจัดการศึกษาใหกับลูกๆ ของตนเอง 
โรงเรียนเหลานี้คือโรงเรียนทางเลือก (Alternative schooling) ที่เปนแนวคิดท่ีประชาชนควรมีสิทธิที่
จะจัดการศึกษาของตน การศึกษาตองเปนของประชาชน โดยประชาชน และเพ่ือประชาชน โรงเรียน
ในกํากับรัฐบาลเปนแรงผลักดันใหโรงเรียนกระแสหลัก คือโรงเรียนของรัฐบาล ตองมีการปรับปรุง
ตัวเอง นําแนวคิดสรางสรรคใหมๆ ทางการศึกษามาพัฒนาและใชเพ่ือการปฏิรูประบบโรงเรียนใน
ชุมชนของตน 

นอกจากนี้ประเภทโรงเรียนในกํากับของรัฐท่ีมีการจัดตั้งจําแนกไดเปนโรงเรียนที่ตั้งใหมโดย
ผูปกครองและ/หรือชุมชนรวมทั้งกลุมคนในชุมชนซึ่งมีจํานวนมากที่สุด รองลงมาก็คือโรงเรียนท่ีปรับ             

จากเดิมทั้งโรงเรียนที่ปรับจากโรงเรียนรัฐบาลและโรงเรียนเอกชนรวมท้ังโรงเรียนที่แสวงหาผลกําไร 
ซึ่งมีจํานวนนอยที่สุด สวนองคกรที่อนุมัติการจัดต้ังโรงเรียนในกํากับของรัฐสวนใหญ ไดแก องคกร
ของรัฐที่ดูแลโรงเรียนในกํากับของรัฐ ซึ่งไดแก คณะกรรมการการศึกษาของรัฐกระทรวงการศึกษา  
ของรัฐและ คณะกรรมการโรงเรียนในกํากับของรัฐคณะกรรมการการศึกษาทองถิ่น  นอกนั้นจะเปน
มหาวิทยาลัยวิทยาลัยและหนวยงานอ่ืนผูจัดตั้งมีทั้งที่เปนบุคคล  คณะบุคคล องคกรของรัฐ และ
องคกรเอกชนท้ังที่แสวงหากําไรและไมแสวงหากําไร โดยเปนผูจัดตั้งที่เปนองคกรท่ีไมแสวงหาผลกําไร
มากที่สุดรองลงมาคือโรงเรียนรัฐบาล ผูปกครอง ครู องคกรแสวงหากําไร โรงเรียนเอกชน นอกนั้น
เปนกลุมอ่ืนๆ สําหรับเหตุผลในการจัดตั้งโรงเรียนในกํากับของรัฐในภาพรวม  พบวา มีเหตุผลเพ่ือทํา
วิสัยทัศนที่ตองการใหเปนจริงที่สุดในดานการจัดทําหลักสูตร วิธีการเรียนการสอน การบริหารท่ีสงผล
ตอความสําเร็จเพ่ือใหโรงเรียนสามารถสนองความตองการของกลุมเปาหมายที่มีลักษณะพิเศษ              

โดยโรงเรียนตั้งใหมระบุเหตุผลในการจัดต้ังโรงเรียนเพ่ือทําวิสัยทัศนใหเปนจริง  เพ่ือสนอง                
ความตองการของกลุมเปาหมายเฉพาะสําหรับโรงเรียนที่ปรับจากโรงเรียนของรัฐ  มีเหตุผลใน              

การจัดตั้งเพ่ือความเปนอิสระตองการทําวิสัยทัศนใหเปนจริง สวนโรงเรียนที่ปรับจากโรงเรียนเอกชน
ตองการทําวิสัยทัศนใหเปนจริงมากท่ีสุด รองลงมาเพ่ือดึงดูดใจนักเรียนเก่ียวกับขนาดของโรงเรียน
โรงเรียนสวนใหญมีขนาดเล็ก โดยภาพรวมโรงเรียนกฎบัตรมีแนวโนมท่ีจะโรงเรียนขนาดเล็ก มีจํานวน
นักเรียนลงทะเบียนเรียนประมาณ 242 เมื่อเทียบกับนักเรียนในโรงเรียนมีจํานวนนักเรียนลงทะเบียน 

539 ในโรงเรียนรัฐบาล329 ระดับชั้นที่เปดสอนโรงเรียนในกํากับของรัฐหลายแหงไมจัดชั้นเรียน           

ตามรูปแบบเดิมโดยมีการจัดชั้นเรียนต้ังแตระดับอนุบาล-เกรด 3 อนุบาล-เกรด 8 มัธยมศึกษาตอนตน
ถึงตอนปลาย มัธยมศึกษาตอนปลาย อนุบาล-เกรด 12 แบบอ่ืนๆ และแบบคละชั้นที่สูงกวาโรงเรียน
รัฐบาล โรงเรียนสวนใหญจะเปนโรงเรียนประถมศึกษาโรงเรียนที่เปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

                                                           
329 US Charter Schools, accessed May 13, 2013, available from : http://www. 
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มีนอยกวาโรงเรียนที่เปดสอนระดับต่ํากวา ในสวนของการรับนักเรียนโดยหลักการโรงเรียน            

ในกํากับของรัฐจะตองรับนักเรียนทุกคนแตในทางปฏิบัติ  พบวา มีโรงเรียนท่ีมีนักเรียนมาสมัคร             
เกินกวาจํานวนนักเรียนท่ีรับไดจึงใชวิธีการจับฉลากหรือกระบวนการอ่ืนที่เปนกระบวนการสุม   

ตัวอยาง และใชวิธีการรับตามลําดับของผูสมัคร นอกจากนี้ โรงเรียนอีกสวนหนึ่งใชวิธี รับนักเรียน         

ที่มีความตองการพิเศษหรือเด็กกลุมเสี่ยงและองคประกอบของนักเรียนในภาพรวม จากผลการวิจัย            

ยังไมพบวาโรงเรียนในกํากับของรัฐมีการกีดกันเชื้อชาติหรือสีผิว  โดยโรงเรียนในกํากับของรัฐ               
สวนใหญมีลักษณะของประชากรนักเรียนคลายคลึงกับโรงเรียนรัฐบาลอ่ืน ยกเวนโรงเรียนในกํากับ 

ของรัฐที่มีจุดเนนที่นักเรียนที่เปนชนกลุมนอยหรือดอยโอกาสทางเศรษฐกิจซึ่งมีประมาณ 1 ใน 3 ของ
โรงเรียนในกํากับของรัฐทั้งหมด อยางไรก็ตามเปนที่สังเกตวาผลการศึกษาของโรงเรียนในกํากับ              

ของรัฐในเรื่องน้ียังมีขอมูลขัดแยงกันอยูเสมอ อยางไรก็ดีผลการศึกษาเกี่ยวกับโรงเรียนในกํากับของรัฐ
ในปแรกไดระบุวาผูเรียนมีลักษณะหลากหลาย กลาวคือ เปนชนกลุมนอยเปนเด็กชายหญิงจํานวน
เทากัน เปนเด็กที่เรียนในโรงเรียนรัฐบาลมากอนมาจากโรงเรียนเอกชนบางและท่ีเหลือเปนผูเรียน 

จากการเรียนที่บานและออกกลางคัน330 จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลการวิจัยของสํานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษาไดประมวลเอกสารที่เกี่ยวของและขอมูลละเอียดจากโรงเรียนตางๆ              

ในประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ผูวิจัยไดศึกษาคนควา ขอมูลโดยสรุปมีดังนี้ 1. การบริหารดานวิชาการ 
โรงเรียนสามารถจัดโปรแกรมการเรียนที่ตรงกับความตองการของนักเรียนในพ้ืนท่ีนั้นๆ ไดโดย
ภาพรวมมีวิชาหลัก วิชาทางดานวิทยาศาสตรและวิชาเลือก รวมทั้งกิจกรรมพิเศษ โปรแกรมการศึกษา
จะออกแบบรวมกันโดยคณาจารย ผูปกครองและผูบริหาร ซึ่งมีความเปนอิสระจากกฎเกณฑและ          
การควบคุมแบบเดิมๆ ของโรงเรียนท่ัวไปการบริหารจัดการทางดานวิชาการจะไมคํานึงถึงเชื้อชาติ            

สีผิว ศาสนาและสัญชาติ ทุกคนมีโอกาสโดยเสมอภาคกัน การเรียนการสอนมีการจัดการเรียน            

การสอนที่ใหความสะดวกแกนักเรียน สามารถลงทะเบียนเรียนทางไกลได นักเรียนสามารถเขา
มหาวิทยาลัยไดเร็วขึ้น นักเรียนสามารถสอบเทียบชั้นเรียนได เรียกวา credit by exam หรือในกรณี
ที่จบหลักสูตรแบบ Home school ก็สามารถมาสอบเทียบได ผูปกครองสามารถเขามามีสวนรวม           

ทัง้ในดานการเปนวิทยากร การใหเงินสนับสนุนในการจัดกิจกรรมเสริมใหนักเรียน ขอแตกตางที่สําคัญ 

ก็คือ การเรียนการสอนในโรงเรียนประเภทนี้ไมยึดการเรียนการสอนในหองเรียนตามรูปแบบด้ังเดิม
ของโรงเรียนทั่วไป  การกําหนดสัดส วน ครู :นักเรียน ไม เกิน 20 คนตอหอง สวนมาตรฐาน            

ดานผูเรียนมีการกําหนด วานักเรียนจะตองทําอะไรไดบาง เชน นักเรียนตองมีความพรอมสําหรับ           

การเขาเรียนในระดับอุดมศึกษามีความสามารถในการอาน มีความสามารถทางดานคณิตศาสตร                

                                                           
330 สนานจิตร  สุคนธทรัพยและคณะ,  แนวทางการจัดโรงเรียนในกํากับของรัฐ (charter 

schools): บทเรียนจากตางประเทศ, 100-112. 
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เปนตน ซึ่งในแตละเขตพ้ืนที่ก็จะมีการกําหนดมาตรฐานเฉพาะในสัดสวนที่แตกตางกันและเรื่องการรับ
นักเรียนสวนใหญจะเปน นักเรียนในเขตพ้ืนที่กอน แลวจึงพิจารณานักเรียนนอกพ้ืนท่ีบางแหง               
จะใชการจับฉลากเนื่องจากมีผู มาสมัครเกินกวาท่ีจะรับได นักเรียนที่เปนชนกลุมนอยจะไดรับ                

ความชวยเหลือ เชน ลดราคาคาอาหารหรือ อาหารฟรี 2. การบริหารงบประมาณ งบประมาณของ
โรงเรียนประกอบดวยงบลงทุนและงบดําเนินการ ซึ่งไดรับเงินอุดหนุนรายหัวเทากับโรงเรียนรัฐบาล
และงบประมาณจําแนกตามประเภทรายจาย นอกจากนี้ยังไดเงินอุดหนุนจากเขตการศึกษา/จากรัฐ
และจากหนวยงานท่ีอนุมัติการจัดตั้งมีการระดมทรัพยากรจากแหลงอ่ืนๆ เชน จากภาคเอกชน ชุมชน 

ผูปกครอง เปนตน ซึ่งการใชเงินเปนไปตามระเบียบที่โรงเรียนไดวางไวภายใตกฎบัตรของโรงเรียน              

3. การบริหารงานบุคคล สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนผูมีอํานาจจัดจางบุคลากรท่ีมีศักยภาพ             

โดยคัดเลือกตามคุณสมบัติที่สถาน ศึกษาตองการ ผูบริหารสถานศึกษามีอิสระในการบริหารบุคคล  

โดยใชกฎระเบียบท่ีมีความยืดหยุน มากขึ้น ผูบริหารโรงเรียนตองมีใบประกอบวิชาชีพผูบริหารจึงจะ
สามารถดํารงตําแหนงไดและมีสัญญาการจาง 4 ป คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูกําหนดนโยบาย
โดยมีผูประกอบการและบุคลากรในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีรวมดวยทําหนาที่อํานวยความสะดวกให
ความชวยเหลือในดานมาตรฐานครูสถานศึกษาเปนผูคัดเลือก สรรหาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพตาม
มาตรฐานที่สถานศึกษานั้นๆ เปนผูกําหนด โดยมีคาตอบแทนที่สูงกวาครูในโรงเรียนทั่วไปมีสวัสดิการ
ใหและในดานของการพัฒนาบุคลากร มีการสงเสริมโดยกําหนดเปนกลยุทธ และใหความสําคัญ              

เปนอยางมาก เชน จัดอบรมความเปนผูนําการสอนท่ีมีประสิทธิภาพ การสรางระบบความรับผิดชอบ 

ตอผลการปฏิบัติงาน เปนตน การประเมินผลการปฏิบัติงาน สถานศึกษาจะมีการจัดประเมินภายใน
เพ่ือกระตุนใหมีการสอนท่ีมีคุณภาพและบรรลุจุดมุงหมาย มีมาตรฐานของโรงเรียน และตัวบงชี้ที่
ชัดเจน มีการใหรางวัลตามผลการปฏิบัติงานในรูปของโบนัสและโอกาสในการเรียนขึ้น มีการสรางแรง
จูงใจ โดยการใหรางวัลและใหโอกาสในการเติบโตในหนาที่การงาน เชน การเปนผูที่ใหคําปรึกษา          
ของครูหัวหนาแผนกหัวหนาระดับชั้น หรือเปนผูบริหาร 4. การบริหารทั่วไป การบริหารโรงเรียนจะ
เริ่มดําเนินงานโดยใชทรัพยากรที่หาได สวนมากใชการเชาอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวยความสะดวก
อ่ืนๆ ชั่วระยะหนึ่ง จึงแสวงหาเงินกูและยายไปอยู ในที่ที่เหมาะสม/อาคารถาวรแตปจจุบันรัฐให            

การสนับสนุนงบประมาณการกอตั้งโรงเรียน 

ประเทศอังกฤษ โรงเรียนในกํากับของรัฐในประเทศอังกฤษจะใชชื่อวา Grant– maintained  

Schools ซึ่งมีเหตุผลของการเกิดโรงเรียนแบบน้ี คือ ผูปกครองออกเสียงใหโรงเรียนออกจาก              

การควบคุมขององคกรบริหารการศึกษาทองถิ่น โรงเรียนบริหารกิจการของตนเองโดยมีความเปน  

อิสระ ไดรับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล จากการประมวลเอกสารท่ีเกี่ยวของและขอมูลจากโรงเรียนตางๆ 

ขอมูลโดยสรุป มีดังนี้ 1. การบริหารดานวิชาการ หลักสูตรโรงเรียนจะจัดหลักสูตรที่มีวิชาหลากหลาย 

สามารถตอบสนองความตองการของนักเรียนทุกคนได มีการกําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียนในการผลิต
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นักเรียนใหรูจักวิธีการเรียนรู มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีความกระตือรือรนในการเรียนให มี            

ความพรอมกับการเผชิญโลกในศตวรรษท่ี 21 ใหนักเรียนรูสึกสํานึกในความรับผิดชอบตอสังคม           

อยางมีศีลธรรม นอกจากนี้ยังมีโครงการตางๆ ของโรงเรียน เพ่ือใหนักเรียนไดแสดงความสามารถ
พิเศษทางดานตางๆ ออกมาและสงเสริมความมั่นใจและการทํางานเปนทีม เปนตน ในดานการเรียน
การสอนมีการจัดสิ่งแวดลอมในการเรียนรูอยางดี มีระเบียบและปลอดภัยแผนการสอนได รับ             

การออกแบบอยางดีนักเรียนจะไดรับการกระตุนอยูเสมอ เพ่ือสะทอนถึงการประสบความสําเร็จ            

ในการเรียนและการวางแผนสําหรับอนาคต โรงเรียนจะมีการสงเสริมทักษะตางๆ เชน ทักษะดาน            

กีฬา ดนตรี ในสวนของมาตรฐานการศึกษา (ผูเรียน) เปาหมายของโรงเรียนคือ ใหนักเรียนประสบ
ความสําเร็จในการเรียนระดับสูงมีมาตรฐานสูงเรื่องการมีวินัยในตนเอง การใสใจผูอ่ืนความรับผิดชอบ 

ความรวมมือ ความเขาใจในเรื่องของศาสนาและคานิยมทางจริยธรรม สวนเรื่องการรับนักเรียน            

สวนใหญจะรับเด็กที่มีความสามารถและความถนัดในการแสวงหาความรู โดยพิจารณาผลการเรียน 

จากโรงเรียนเดิม และเปนพลเมืองของประเทศอังกฤษและสหภาพยุโรปเทานั้น โดยทั่วไปจะมีเด็กมา
สมัครสอบมากก็จะมีการใชขอสอบแขงขันกันโดยจะรับนักเรียนที่มีอายุ 11ปขึ้นไปโรงเรียน สวนใหญ
จะมีหอพักใหนักเรียนอยูประจํา หรือไปกลับโดยรัฐบาลจายคาเลาเรียนท้ังหมด ผูปกครองจายเฉพาะ 
คาอํานวยความสะดวกตางๆ เปนคาหอพัก เปนตน นอกจากนี้ยังมีการจัดสรรทุนการศึกษาใหกับ
นักเรียน เพ่ือจะดึงนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษดานตางๆ เขามาเรียนและใชความสามารถพิเศษ
เหลาน้ันในการยกระดับคานิยม ที่ดีงามใหกับสังคม 2. การบริหารงบประมาณ แนวคิดในการบริหาร
จัดการที่สถานศึกษาทําใหสถานศึกษามีความเปนอิสระมากขึ้น การบริหารและการจัดการโรงเรียน
ทั้งหมดจึงดําเนินการในระดับสถานศึกษา โดยมีการมอบอํานาจในการจัดการและบริหารสถานศึกษา
ไปยังคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา รวมท้ังคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษาจะ
ทําหนาที่ตัดสินใจวาจะใชงบประมาณอยางไร 3. การบริหารงานบุคคล ผูบริหารสถานศึกษา ครูใหญมี
บทบาทหนาท่ีในดานตางๆ  เชน การจัดองคกรมีสวนรวมในการจัดสรรหาบุคลากร การควบคุมดูแล
ทรัพยากรการสอนและการประเมินผล คณะกรรมการสถานศึกษาจะทําหนาที่ตัดสินใจวาโรงเรียน 

ควรจะมีบุคลากรอยางไร โดยทําหนาที่คัดเลือกครู รวมทั้งครูใหญ และรับผิดชอบในดานการสงเสริม
และรักษาวินัยของบุคลากรอ่ืนๆ ยกเวน ครูใหญ นอกจากนี้ยังทําหนาที่ประสานงานระหวางชุมชน
ในทองถิ่นและโรงเรียน มาตรฐานครู ครูจะตองเปนผูมีความสามารถพิเศษ ผูซึ่งมีแรงบันดาลใจเปน 

กลางและ เอาใจใสดูแลนักเรียน ครูจะตองมีบทบาทท่ีมีความกระตือรือรนในการพัฒนาโรงเรียน            

4. การบริหารทั่วไป สวนใหญโรงเรียนจะมีหอพัก ใหนักเรียนอยูประจําบางคร้ังจะไป-กลับ สิ่งท่ี             

ตองอํานวยความสะดวกใหแกนักเรียน เชน หอพัก หองอานหนังสือ หองโทรทัศน หอง เปยโน             

สนามเทนนิส เปนตน ซึ่งผู ปกครองจะตองจายเอง บางโรงเรียนก็จะมีเจ าหนาที่ดูแลในเรื่อง                 
การอํานวยความสะดวก โครงการบางอยางของโรงเรียนจะมีเงินทุนสนับสนุน เชน โครงการบริหาร
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ชุมชนท้ังในประเทศอังกฤษและตางประเทศ การจัดซื้อเคร่ืองมือเฉพาะตางๆ ทั้งทางดานกีฬา                     
วิทยาศาสตร หรือศิลปะ รายละเอียดของโครงการตางๆ นี้จะถูกนําเสนอเปนครั้งคราวในเว็บไซต           
ของโรงเรียน 

ประเทศนิวซีแลนด ในกํากับของรัฐในประเทศนิวซีแลนดใชชื่อวา Tomorrow’s schools 

เหตุผลของการเกิดโรงเรียนแบบน้ีคือ ภายหลังการปฏิรูปการศึกษาป 1989 ประเทศนิวซีแลนดมี
ระบบการบริหารและจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจ ลดทอนหนวยงานและขั้นตอนท่ีไมจําเปนและ
ปรับโครงสรางองคกรในกระทรวงศึกษาธิการท้ังหมดเนนการมีสวนรวมของประชาชนมีการทําสัญญา 
และวัดผลการปฏิบัติและเปนการปรับปรุงโอกาสและสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาเพ่ือกลุมที่ไมไดรับ           

ประโยชนและเด็กจากครอบครัวที่มีรายไดต่ําจากการวิเคราะห จากเอกสารรายงานการศึกษาสภาพ
การจัดการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษา ของสภาวิจัยทางการศึกษาของประเทศนิวซีแลนดและเอกสาร
อ่ืนๆ  ที่เกี่ยวของขอมูล โดยสรุปมีดังนี้  1. การบริหารดานวิชาการ หลักสูตรมีเปาหมายในการเสริม
สรางใหนักเรียนเกิดทักษะเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต โดยใหความสนใจกับความรูดานสังคมและ
เศรษฐกิจ สงเสริมใหนักเรียนตั้งเปาหมายในการเรียนดวยตนเองและเรียนรูดวยตนเอง เนนการพัฒนา
ทักษะการใชภาษาเปนอันดับแรก รองลงมาคือ ทักษะทางคณิตศาสตร หลักสูตรจะมีการเปล่ียนแปลง            
อยูเสมออยางนอย 3 ปตอครั้ง กิจกรรมการเรียนการสอน วิชาสวนใหญที่สอน ไดแก ภาษาอังกฤษ  

คณิตศาสตร สังคมวิทยาและเทคโนโลยี มีการเนนการเรียนรูดวยตนเองและประเมินตนเอง มีการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนเฉพาะสําหรับกลุมเด็กพิเศษ หรือกลุมเด็กมีปญหาโดยอาจใชการชวยเหลือ
กันระหวางเพ่ือน การชวยเหลือจากครูผูชวยหรือการใชโปรแกรมจัดการดานพฤติกรรมเชน โปรแกรม
สรางเสริมระเบียบวินัยภายในโรงเรียน โปรแกรมสําหรับกลุมเด็กอันธพาล โปรแกรมเพ่ือลดหรือ
จัดการกับการหนีโรงเรียน เปนตน ในสวนของมาตรฐานการศึกษาดานผู เรียน รัฐบาลนิวซีแลนด            

ไดพัฒนากรอบการพิจารณาคุณสมบัติและการรับรองผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาซึ่งยึดมาตรฐาน                 

การเรียนรูเปนหลักในการประเมิน และจัดทํารายงานผลการเรียนรูของนักเรียน การรับนักเรียนจะมี
การจัดแบง พ้ืนที่ในการรับนักเรียน (zoning) ใหบริการรับนักเรียนจากครอบครัวที่มีรายไดต่ํา เชน 

นักเรียนที่มาจากชนพื้นเมืองเมารี นักเรียนท่ีมาจากหมูเกาะในมหาสมุทรแปซิฟก หองเรียนบางหองมี
นักเรียนมากกวา 30 คน 2. การบริหารงบประมาณและทรัพยากรงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรจากรัฐซึ่ง
ประกอบดวยคาใชจายพ้ืนฐาน และงบรายหัวซ่ึงประมาณรอยละ 25 ทั้งนี้ไมรวมเงินเดือนซึ่งคิดเปน 

ประมาณรอยละ 66 งบลงทุนประมาณรอยละ 9 ซึ่งสวนใหญผูบริหารบอกวาไมเพียงพอ มีการระดม
ทรัพยากรจากแหลงอ่ืนๆ ไดแก เงินพัฒนาจากพอแม ผูปกครอง คาลงทะเบียนเขารวมกิจกรรม            

เงินรายไดที่โรงเรียนจัดหาเอง เปนตน 3. การบริหารงานบุคคล มาตรฐานครู ยังไมพบการกําหนด
มาตรฐานที่ชัดเจน แตเนนใหครูสามารถที่จะสงเสริมใหนักเรียนเกิดการเรียนรูดวยตนเองได ยังขาด              

ผูเชี่ยวชาญดานเทคโนโลยีและทางสังคม การสรรหาผูบริหารมองวายังขาดบุคลากรท่ีมีความรูดาน 
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เทคโนโลยีและผูเชี่ยวชาญเฉพาะ การสรรหาบุคลากรมีการรองขอจากกระทรวงหรือผานหนวยงาน           

ยอยของกระทรวงสวัสดิการ สวัสดิการไดรับท้ังจากกระทรวงศึกษาเองและจากหนวยงานยอยของ
กระทรวงท่ีคอยใหความชวยเหลือ และใหคําแนะนํา ทั้งในเร่ืองของงบประมาณการเงิน และ
ทรัพยากรบุคคลโดยสวนใหญ ครูใหญจะติดตอผานหนวยงานยอยของกระทรวง มากกวาจะติดตอ 

โดยตรงกับกระทรวง หรือขอความชวยเหลือจากองคกรวิชาชีพ หรือจากผูแทนสภาในทองถิ่น เปนตน 

ในสวนการประเมินผลการปฏิบัติงานน้ัน มีการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยผูบริหารโดยสวนใหญ 

ทําทุกป มีการนํารูปแบบการประเมินผลมาใชอยางตอเนื่อง และนําเสนอตอกระทรวงศึกษาธิการ      
เพ่ือหาแนวทางปรับปรุงและชวยเหลือดานทรัพยากรบุคคลผูบริหารมองวาปญหา การขาดแคลน
งบประมาณ และบุคลากรในบางสวนมีผลตอการพัฒนาหลักสูตร บางโรงเรียนไมมีโปรแกรมพิเศษ 

ขาดคําแนะนําจากหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวของและยังมีบางโรงเรียนท่ียังดําเนินการตามแบบชุมชน
ดั้งเดิมแตครูมองวา เวลาเปนสวนสําคัญ นอกจากน้ันยังมีขนาดของชั้นเรียนและพฤติกรรมของ
นักเรียนยังเปนอุปสรรค 4. การบริหารทั่วไป โรงเรียนสวนมากรอยละ 99 มีกระบวนการพิจารณา
ทบทวนตนเอง (self-review) มีสวนนอยท่ีกําลังพัฒนากระบวนการนี้อยู โรงเรียนรอยละ 91 ได
พัฒนากระบวนการพิจารณาทบทวนตนเองเพ่ือใช แทนที่แผนพัฒนาโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษามีการติดตอกับผูปกครองเปนรายบุคคลมากกวาเปนกลุม 5. บทบาทหนาที่ของผูบริหาร
สถานศึกษา รับนโยบายจากรัฐ ทําความเขาใจกับแนวนโยบายและหลักสูตร กําหนดแนวทางบริหาร
ภายในโรงเรียน โดยเนนการตอบสนองความตองการของชุมชน มีการประชุมปรึกษาหารือกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาและครู เพ่ือกําหนดแนวนโยบาย แนวทางบริหาร หรือการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนภายในโรงเรียน มีการประสานความรวมมือดานขอมูล ขาวสารทางการศึกษาระหวาง 
โรงเรียนดวยกัน และระหวางโรงเรียนและชุมชน 6. การกํากับดูแล จะใชการตรวจสอบประเมินผล            

เปนระยะอยางตอเนื่องโดยการประเมินผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนทุกป มีการประเมินหลักสูตรประมาณ     

3 ปตอคร้ังโดยผูบริหารจะคอยตรวจสอบและรายงานผลตอกระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานยอย
ของกระทรวงศึกษาธิการ มีการตรวจสอบปญหาและรวมประชุมปรึกษาหารือกับกรรมการบริหาร 
เพ่ือหาแนวทางปรับปรุง รวมทั้งมีการติดตอกับผูปกครองเก่ียวกับปญหาของนักเรียนซ่ึงโดยสวนใหญ
เปนหนาที่ของครูผู รับผิดชอบการกํากับดูแลจากการประเมินผล ครูส วนใหญยังมีมุมมองว า                
การประเมินผลทําใหเกิดภาระงานที่มากขึ้น ในขณะท่ีเวลามีไม เพียงพอ โดยเฉพาะกับขนาดของ          
หองเรียนที่รับผิดชอบ คือครูตองรับผิดชอบนักเรียนจํานวนมาก ทําใหการพัฒนาการเรียนการสอน
โดยเฉพาะการเนนกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองหรือการเรียนรูตลอด
ชีวิตเปนไปไดยาก หรือการประเมินผลไมนําไปสูการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเทาไรนักแตผูบริหาร            
คอนขางเห็นความสําคัญของการกํากับดูแลโดยการประเมินผลเปนระยะๆ เพราะทําใหทราบปญหา
และนําไปสูการปรับเปลี่ยนแนวทางบริหารหลักสูตรใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาและชุมชน 
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แมวาจะยังมีปญหาอุปสรรคในเร่ือง การสรรหาทรัพยากรท่ีทันสมัยหรือทรัพยากรบุคคลที่เชี่ยวชาญ
เฉพาะ คณะกรรมการบริหารมีหนาที่โดยสวนใหญเกี่ยวกับการจัดการดานนโยบาย หรือมีสวนรวม              

ในการตัดสินใจในการกําหนดหรือปรับเปล่ียนนโยบายของสถานศึกษา การตัดสินใจท่ีคอนขางเปน            

ปญหา จะพบมากในสถานศึกษาท่ีกําลังมีการปรับโครงสรางการบริหาร บทบาทหนาที่โดยทั่วไป ไดแก               
การแสวงหาความชวยเหลือจากกระทรวงศึกษาธิการ การใหคําปรึกษาหรือรับคําแนะนํารองทุกข         

จากครอบครัวหรือ ผูปกครองนักเรียน การใหคําปรึกษาการปรึกษาหารือหรือแจงขอมูลขาวสารแก          
ผูปกครองนักเรียน การเจรจาตอรองกับโรงเรียนอ่ืนๆ หรือกับกลุมผูบริหารโรงเรียนอ่ืนๆ เปนตน            

หนาที่ บทบาทในการประสานกับกระทรวงศึกษาธิการหรือหนวยงานยอยของกระทรวงศึกษาธิการ 
โดยสวนใหญจะเปนในเรื่องของการรับนโยบาย การสรรหาทรัพยากรและงบประมาณและการรายงาน
ผลการดําเนินงานหรือปญหาตางๆ ของสถานศึกษา รวมทั้งร วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทาง              
การบริหารงานทางการศึกษา 

ประเทศออสเตรเลีย โรงเรียนในกํากับของรัฐในประเทศออสเตรเลียใชชื่อวา School of the 

Future ซึ่งเหตุผลของการจัดตั้งโรงเรียนแบบน้ี  คือ ปญหาทางเศรษฐกิจถดถอย และอัตรา           
คนวางงานอยูในระดับสูงซึ่งสงผลตอการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาลกลางและเกิดความหวงใย          

ในมาตรฐานการศึกษาของมลรัฐ จึงมีการปฏิรูปการศึกษาซ่ึงดําเนินการอยางเปนระบบคร้ังแรก               

ในป 1987 โดยรัฐบาลออสเตรเลียไดนําประเด็นการปฏิรูปการศึกษาใน 2 ประเด็นหลัก คือ โรงเรียน           

แหงอนาคต (school of future) และการศึกษาที่มีคุณภาพ จากการประมวลเอกสารท่ีเกี่ยวของ          
กับระบบการศึกษาในประเทศออสเตรเลีย ขอมูลโดยสรุป มีดังนี้ 1. การบริหารดานวิชาการ หลักสูตร
ในแตละรัฐจะมีหลักสูตรเปนของตนเองซึ่งแตละโรงเรียนจะมีความหลากหลายแตกตางกัน แตใน 

พ้ืนที่การศึกษาเดียวกันอยู  ภายใตมาตรฐานของหลักสูตรแกนกลาง โรงเรียนจัดทําหลักสูตร         
โดยพิจารณาจากความตองการจําเปนของทองถิ่นและเปนไปตามกรอบมาตรฐานแกนกลาง                 
ของหลักสูตรจะมีวิชา   8 วิชาที่ถูกกําหนดไว ไดแก ศิลปะ ภาษาอังกฤษ พลานามัย ภาษาอ่ืนๆ 

นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร สังคมและสิ่งแวดลอมศึกษาและเทคโนโลยี 

และมีการจัดหลักสูตร ตามความตองการของแตละบุคคล ตามความประสงคของชุมชน ตาม              

ความสนใจของนักเรียนและความสามารถเฉพาะของครู กิจกรรมการเรียนการสอนจะเนนใหนักเรียน
มีปฏิสัมพันธในการเรียนการสอนโดยนักเรียนจะถูกกระตุ นใหมีสวนรวม และพัฒนาทักษะและ           

ความมั่นใจมาตรฐานดานผูเรียน จะมีความแตกตางกันในแตละระดับชวงชั้น เชน ชั้นประถมศึกษา
ตอนตนจะเนนการพัฒนาทักษะพ้ืนฐานดานภาษา เลขคณิตอยางงาย การศึกษาเก่ียวกับสังคมและ
กิจกรรม พลานามัยและกิจกรรม ที่สรางสรรค สวนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย จะเนนการพัฒนา
ทักษะในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร สังคมศึกษา วิทยาศาสตร ดนตรี ศิลปะ สุขศึกษา 
และมีวิชาอ่ืนๆ ใหเลือกเรียนไดมากขึ้น 2. การบริหารงบประมาณและทรัพยากร เชน ในรัฐควีนส
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แลนด แหลงเงินทุนและงบประมาณงบประมาณสวนใหญไดมาจากรัฐบาลกลาง รัฐบาลของแตละรัฐ
หรือเขตการปกครอง นอกจากนี้ แหลงเงินทุนอ่ืนๆ ของแตละโรงเรียน ยังไดมาจากผูปกครองของ
นักเรียนและการจัดกิจกรรมตางๆ การบริหารงบประมาณสวนใหญจะเปนเงินเดือน คาจางและ               
คาใชจายในลักษณะเดียวกันรอยละ 83.3 การจัดซื้อจัดจางรอยละ 6.6 เงินอุดหนุนและเงินบํารุง        
รอยละ 5.4 คาใชจายในการบริหารอ่ืนๆ รอยละ 4.3 3. การบริหารงานบุคคลมาตรฐานครูเปน          

ความรับผิดชอบของแตละรัฐหรือเขตการปกครองของตนเอง ที่จะกําหนดเงื่อนไขหรือมาตรฐานตางๆ 

ในการจางครู ซึ่งข้ึนอยูกับระดับหรือประเภทของโรงเรียนที่ครูทําการสอน การสรรหา ครูทุกคนจะได
รับบรรจุโดยตรงจากสํานักงานกลาง โดยโรงเรียนเปนผูคัดเลือกครูไดเอง ซึ่งหมายถึง บุคลากร           
สายบริหาร สายการสนับสนุน และครู รวมอยูดวยซ่ึงถือเปนสวนหนึ่งในความรับผิดชอบของครูใหญ
โดยมีผูแทนสภาโรงเรียนเขารวมพิจารณาดวย ทั้งนี้อาศัยเกณฑของรัฐ และมาตรฐานท่ีกําหนด                 

ตําแหนงที่จัดทําข้ึนโดยชุมชนและมาตรฐานการตรวจสอบของทองถิ่นเปนพ้ืนฐาน เกี่ยวกับสวัสดิการ       
มีแผนการใหเงินชดเชยแกผูทํางานและแผนการใหความคุมครองในงานเนนไปที่การกลับเขาทํางาน 

อยางรวดเร็ว ดวยการฟนฟูอาชีพในสถานที่ทํางาน ในดานการพัฒนา รัฐจัดใหมีโครงการรับรอง
สมรรถนะทางวิชาชีพ (Professional Recognition Program-PRP) เปดโอกาสใหครูเขารวมโครงการ
โดยสมัครใจ ผูเขารวมโครงการจะไดรับคาตอบแทนเพ่ิมขึ้น และไดรับการประเมินทุกป ในป 1995  

รัฐไดใหเงินอุดหนุนแกโรงเรียนเปนงบพัฒนาครูโดยจัดสรรเปนรายหัวครูคนละ 240 เหรียญ
ออสเตรเลีย ในเรื่องการประเมินผลการปฏิบัติงานผล การประเมินครูเปนขอมูลสําคัญใชประกอบ          

การพัฒนาครูและการเล่ือนตําแหนง 4. การบริหารท่ัวไป โรงเรียนมีอิสระคอนขางมากในการบริหาร
จัดการในโรงเรียน สภาโรงเรียนมีอํานาจ ในการกําหนดนโยบายไดเกือบทุกเรื่อง การดําเนินงาน           

ของโรงเรียนจะไดรับการตรวจสอบจากชุมชนและจากรัฐมนตรีที่รับผิดชอบดานการศึกษาของรัฐ              
5. บทบาทหนาที่ของผูบริหารสถานศึกษา ครูใหญมีบทบาทที่ขยายกวางมากขึ้น กลาวคือมี              

การกําหนดความเปนผูนําและความรับผิดชอบในการจัดการไว อยางชัดเจน รวมถึงการสราง              
ความมั่นใจในการจัดโปรแกรมการศึกษาท่ีครอบคลุมใหกับนักเรียนได การจัดการและบูรณาการ
ทรัพยากรท่ีมีอยูในโรงเรียน และการจัดการในเร่ืองการทบทวนและประเมิน  ผลการปฏิบัติงานและ
ผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน ครูใหญถือวาเปนผูบริหารสภาโรงเรียนและรับผิดชอบตอการนํานโยบาย         

ของสภาไปสูการปฏิบัติในการกํากับดูแลจะมีหนวยงานตางๆ เขามาเกี่ยวของ เชน The Ministerial 

Council on Education, Employment, Training  and Youth Affairs (MCEETYA) มีหนาที่             
ในการใหคําปรึกษาในดานตางๆ การพัฒนานโยบายตางๆ การรายงานสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นกับระบบ
การศึกษา 6. บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการการศึกษา เชน รัฐวิคตอเรีย สภาโรงเรียน
ประกอบดวย ครูใหญ ครู ผูปกครอง และสมาชิกชุมชนทั่วไปท่ีมาจากการเลือกต้ัง และปฏิบัติหนาที่
ในรูปของอาสาสมัครตามแนวทางของรัฐที่กําหนดไว สภาโรงเรียนมีความรับผิดชอบในเร่ืองตางๆ เชน 
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จัดทํากฎบัตรโรงเรียน กําหนดนโยบายของโรงเรียนใหขอเสนอแนะในการแตงตั้งครูใหญ วาจาง
บุคลากรในสายงานสนับสนุน กําหนดหลักเกณฑในการคุมพฤติกรรมนักเรียน รายงานตอชุมชนใน 

เขตบริการของโรงเรียน และฝายอํานวยการศึกษาระดับโรงเรียน จัดการเร่ืองการเงินและการบัญชี
ของโรงเรียนสัญญาวาจาง การทําความสะอาดโรงเรียน สัญญาวาจาง งานกอสราง  

ฮองกง โรงเรียนในกํากับของรัฐในฮองกงจะใชชื่อวา School – Based Management 

(SBM) เหตุผลของการจัดตั้งโรงเรียนแบบนี้ คือ มีการปฏิรูประบบการศึกษา เพ่ือใหโรงเรียนมีอํานาจ
ในการตัดสินใจ และมีความยืดหยุนในการใชทรัพยากรมากขึ้น สามารถบริหารจัดการดานบุคลากร           
ดานการเงินและกําหนดหลักสูตรดวยตัวเอง ไดมีการทดลองใช School Management Initiative 

(SMI) เมื่อป 1991จากการประมวลเอกสารท่ีเกี่ยวข องและจากเอกสารหลัก ชื่อ School  

Management Initiative (SMI) in Hong Kong ขอมูลโดยสรุปมีดังนี้ 1. การบริหารดานวิชาการ 
หลักสูตร โรงเรียนเปนผูออกแบบหลักสูตรเองเพ่ือให เหมาะสมกับนักเรียน โรงเรียนมีอิสระใน           

การเลือกเน้ือหาท่ีจะบรรจุในหลักสูตรตามวิสัยทัศนของโรงเรียน โดยรัฐบาลเองไดมีการจัดทํา basic 

education curriculum guideline ในการวางแผน การจัดทําหลักสูตรในการเรียนการสอน และ
การประเมินใหแกโรงเรียน การเรียนการสอน มีการจัดการเรียนการสอนแบบเนนผูเรียนเปนศูนย
กลาง และเนนคุณภาพผูเรียน เปนสําคัญมีการคาดหวังผลการเรียนและการแสดงออกของนักเรียน           

สูงมาก กิจกรรมการเรียนการสอนจะไดรับการสนับสนุนอยางเต็มที่จากงบประมาณประเภท Non-

government fund ในสวนของมาตรฐานดานผูเรียน มีการกําหนดมาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนโดยคณะกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียน ประกอบดวยผูจัดการโรงเรียน ครูใหญ ตัวแทน
ครู ตัวแทนผูประกอบการ ตัวแทนสมาคมศิษยเกาและผูเชี่ยวชาญดานอ่ืนๆ เปนผูกําหนดมาตรฐานให
ตําแหนงและใหการสนับสนุน 2. การบริหารงบประมาณ โรงเรียนจะไดงบประมาณจากรัฐและมีอิสระ
ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับงบประมาณของตนเองให เหมาะสมกับสถานภาพ ของโรงเรียนและมี
อิสระที่จะใชงบประมาณจากรัฐในงานการเรียนการสอนและการพัฒนาครู นอกจากนี้โรงเรียนมีอิสระ
ในการปกครองตนเอง สามารถตัดสินใจในเรื่องตางๆ เชน การใชทรัพยากรตางๆ 3. การบริหารบุคคล
โรงเรียนเปนผูจัดหาครูและบุคลากรเองซ่ึงแตเดิม Education Department (ED) เปนผูจัดหาใหกับ
โรงเรียน โรงเรียนสามารถจางครูเพิ่มเติมเพ่ือชวยลดภาระงานของครูซึ่งมีเพ่ิมมากขึ้นเม่ือเปล่ียนระบบ
บริหารการศึกษา มีการจัดตั้งคณะกรรมการบริหารในสวนงานสนับสนุนตาง ๆ เชน งานดานศาสนา 
งานดานสวัสดิการ งานชุมชน งานสมาคมศิษยเกา เปนตน ซึ่งในสวนของการบริหารบุคคลยังมีปญหา 
อยูบาง เน่ืองจากครูมีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น ทําใหขาดความรวมมือระหวางกันและภาวะผูนําของ             
ผูบริหารก็มีสวนสําคัญยิ่งในการบริหารงานในลักษณะน้ี ซึ่งบางโรงเรียนยังขาดอยูสวนมาตรฐานครู 
โรงเรียนเปนผูคัดเลือกไดเองและมีการพัฒนาครูอยู เสมอ รวมทั้งมีการพัฒนา ผูบริหารใหเปน              

มืออาชีพดวย นอกจากนี้การประเมินผลการปฏิบัติงาน มีการวางรูปแบบในการประเมินโรงเรียน
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ประเมินความกาวหนาในการทํางาน ประเมินการสอนของครู ประเมินนักเรียน รวมทั้งมีการประเมิน
กิจกรรมของโรงเรียนอยางมีรูปแบบเปนทางการมากข้ึน 4. การบริหารทั่วไป โรงเรียนจะบริหารงาน
ภายใตคณะกรรมการบริหารจัดการของโรงเรียน (School Management Committees:SMCs) 

โรงเรียนมีการเสริมสรางความสัมพันธระหวางบานกับโรงเรียนใหมีความสัมพันธที่ดี ครู ผูปกครองได
มีสวนรวมในการตัดสินใจมากขึ้น แตความรวมมือของครูยังอาจมีนอยอยู  

ประเทศสิงคโปร โรงเรียนในกํากับของรัฐ ในประเทศสิงคโปร ใชชื่อวา Independent 

Schools เหตุผลของการจัดตั้งโรงเรียนแบบน้ีคือ เปนการใหทางเลือกอีกทางหน่ึงสําหรับโรงเรียน 

โดยใหโรงเรียนมีความเปน อิสระ สามารถดําเนินการภายในโรงเรียนไดอยางอิสระ ตั้งแตการเลือกรับ
ครู เลือกรับนักเรียน จัดทําหลักสูตร ดําเนินโครงการตางๆ และปรับโครงสรางการบริหารโรงเรียนใหม
โดยใหเห็นวา โรงเรียนมีการบริหารอิสระจะตองรับผิดชอบในผลการดําเนินการดวย จากการประมวล
เอกสารท่ีเกี่ยวของชื่อ Anglo Chinese School และThe National University of Singapore 

High School of Mathematics and Science ซึ่งมีขอมูลโดยสรุปดังนี้ 1. การบริหารดานวิชาการ 
หลักสูตร เปนแบบสหวิทยาการ (Interdisciplinary academic strand) เนนการสะทอนความรู            
และประสบการณที่นักเรียนไดรับทั้งในและนอกหองเรียน เชื่อมโยง ความรูทั้งแบบที่เปนทางการ         
และไมเปนทางการในระดับชั้นมัธยม ศึกษาตอนตนใชรูปแบบที่กระทรวง ศึกษาธิการพัฒนาขึ้นมา
สําหรับโรงเรียนทุกโรงและนักเรียนจะไดเขารวมกับชุมชน หลักสูตรโดยท่ัวไปมีมาตรฐาน 2 อยาง               
คือ มาตรฐาน 1 เกี่ยวกับคณิตศาสตร วิทยาศาสตรกายภาพ วิทยาศาสตรชีวภาพ วิทยาศาสตรโลก 

(earth science) เทคโนโลยีขาวสารทางวิทยาศาสตรและสังคมศาสตร และมาตรฐาน 2 เกี่ยวกับ
ภาษา ศิลปะ ประวัติศาสตร และการศึกษาสังคมนอกจากนี้ยังมีหลักสูตรที่ใหนักเรียนเลือกเรียน
เพ่ิมเติมประมาณ 30–40 ตัวเลือกครอบคลุมหลากหลายรายวิชาและหัวเรื่องการจัดการเรียน              

การสอนเนนการพัฒนาความเปนผูนํามีการจัดโปรแกรมการพัฒนาเปนผูนําโดยเฉพาะ (Leadership  

Development Program) มีการพัฒนาความคิดสรางสรรค การแกปญหาและเนนการเรียนแบบ
สืบสวนสอบสวน (depth of inquiry) มีกิจกรรมท่ีนักเรียนแตละคนตองทําการศึกษาหรือวิจัย             

ในหัวขอที่นักเรียนสนใจ นอกจากน้ียังส งเสริมใหนักเรียนไดรับประสบการณจากการไปศึกษา             
ตางประเทศ เชน ไปศึกษาที่ประเทศมาเลเซีย จีน เวียดนาม เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณการเรียน 

วัฒนธรรม โดยใชระยะเวลาประมาณ 5–7 วันและใหนักเรียนไดมีโอกาสเขารวมกับชุมชนเพ่ือกระตุน 

ใหนักเรียนมีจิตสํานึกของการใหบริการ ไมถืออภิสิทธิ์ในสังคมและไดตระหนักถึงคุณคาและวัฒนธรรม 

ของสังคม เกี่ยวกับการประเมินผลนักเรียนใชหลากหลายวิธี ไดแก การทําแฟมสะสมงาน การเขียน
บทความ การตรวจสอบผลการปฏิบัติ การสอบปากเปลา และการใหนักเรียนไดประเมินผลตนเองดวย
นอกจากน้ีมาตรฐานดานผูเรียน มีการประเมินผูเรียนเทียบกับคะแนนเฉล่ียของประเทศ โดยจัดทํา           
เปนรายวิชาจํานวน 25 รายวิชา 2. การบริหารงบประมาณและทรัพยากรมีงบประมาณที่ไดรับ              
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การจัดสรรจากรัฐ การระดมทรัพยากรจากแหลงอ่ืนๆ ซึ่งรายรับหลักของโรงเรียนไดจากการบริจาค 

จากผูปกครอง สมาคม จากโบสถศาสนา ศิษยเกา กรรมการบริหาร และมีรายไดจากการลงทุน 

โรงเรียนไดรับการสนับสนุนจากผูปกครองท้ังดานเงินทุนและกิจกรรมของโรงเรียน 3. การบริหาร
บุคคล โรงเรียนมีการบริหารงานท่ีเปนอิสระมาก ครูใหญทําหนาที่ทั้งการแนะแนว การควบคุมดูแล 

และการประเมินครู นอกจากนี้กระทรวง ศึกษาธิการยังมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหาร (board 

of governors) วาจางและเล่ือนตําแหนงครูไดเอง แตทั้งนี้ตองไดรับความเห็นชอบจากกระทรวง 
ศึกษาธิการ 4. การบริหารท่ัวไป โรงเรียนเปนผูรับผิดชอบในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนอยาง
อิสระ โดยมีสถาบันที่ใหการสนับสนุนโรงเรียน เชน  ผูปกครอง ศิษยเกา คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน อาจมีสวนชวยในการกํากับดูแลการบริหารโรงเรียน 

 การบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐจากประสบการณของตางประเทศแสดงถึงมูลเหตุสําคัญ  

ของการเปลี่ยนแปลงการจัดและบริหารการศึกษาดวยระบบเดิมเปนปญหาเรื่องคุณภาพตกต่ํา                   

ขาดอิสระ จึงใชการกระจายอํานาจจากหนวยงาน สวนกลางไปสูระดับโรงเรียนไดภายใตขอกําหนด
กฎหมายที่ทางการ อนุมัติโรงเรียนมีอิสระในการบริหารจัดการและการตัดสินใจโดยมีบุคคล             

ที่เกี่ยวของหรือมีสวนไดสวนเสียโดยตรง ทั้งในโรงเรียนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด
ดําเนินการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูปกครองและนักเรียน  โดยใชกลยุทธการบริหารที่ใช
โรงเรียนเปนฐานเปนสําคัญกอใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาไดบรรลุผล  

เปนที่พอใจของผูปกครอง นักเรียน และครู นอกจากความสําเร็จ ขอดี ขอเดนที่ดึงดูดความสนใจ         

ของผูคนใหเขามาเรียนแลว ก็พบวา ยังคงมีการประสบปญหาและอุปสรรคบางประการท่ีจําเปนตอง
แกไขใหลุลวงตอไป ดังนั้น หากจะมีการนําการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐมาใชในประเทศไทย
ตอไปในอนาคต ก็นาจะเปนไปไดที่ทางการไดเคยทดลองโครงการที่นําการบริหารที่ใชโรงเรียนเปน
ฐานและประสบผลสําเร็จเปนที่นาพอใจมาแลวมากกวา 40 โรงเรียน ซึ่งหลักการน้ีเปนหัวใจสําคัญ
ของการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐ และถามีการออกกฎหมายรองรับท่ีจะเอ้ืออยางแทจริงตอ
โรงเรียนที่มีความพรอม จัดการดําเนินการแบบคอยเปนคอยไปอยางมีขั้นตอน และปรับใหเขากับ
บริบทของทองถ่ินนั้นๆ จึงมีความเปนไปไดอยางยิ่ง ทั้งนี้เพ่ือคุณภาพในการเรียนรูของผูเรียนอยาง
แทจริง สอดคลองกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งเปนการบริหารที่ใหความสําคัญกับ
โรงเรียนโดยยึดโรงเรียนเปนศูนยกลางในการบริหารจัดการ โรงเรียนหรือสถานศึกษาจะตองบริหาร
จัดการดวยตนเองภายใตนโยบายเดียวกัน มีความเปนเอกภาพดานนโยบายแตหลากหลายใน              

การปฏิบัติ สถานศึกษาแตละแหงจึงจําเปนตองมีรูปแบบการบริหารที่เปนของตนเอง โดยมีอิสระ           
ในการบริหารจัดการ คิดเอง ทําเอง แกปญหาเอง และวิธีที่ทํางานใหบรรลุเปาหมายน้ันทําไดหลายวิธี 
ซึ่งหนวยปฏิบัติอาจดําเนินการไดหลากหลายแนวทางดวยวิธีการท่ีแตกตางกัน  ตามความพรอมและ
สถานการณของแตละโรงเรียนท่ีเรียกวาเอกภาพเชิงนโยบายแตหลากหลายในวิธีปฏิบัติและพฤติกรรม
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ของผูนํายังมีอิทธิพลตอความรวมมือของผูรวมงานและความสําเร็จของงาน  ผูนําที่ใหความสําคัญ          

กับผูรวมงานเปดโอกาสใหทุกคนที่เกี่ยวของไดรวมแสดงความคิดเห็น  รวมคิด รวมทํา จะชวยให           
การทํางานบรรลุเปาหมายโดยที่ผูรวมงาน มีความพึงพอใจและงานมีประสิทธิภาพ ที่กลาวมาขางตน 

จึงเปนแนวทางการบริหารใชโรงเรียนเปนฐานทั้งในประเทศและตางประเทศ331 

การบริหารจัดการโรงเรียนในกํากับของรัฐ 
อยางไรก็ดีโรงเรียนในกํากับของรัฐจัดเปนตัวอยางที่นาสนใจของการบริหารโดยใชโรงเรียน                

เปนฐานเพราะโรงเรียนเปนองคกรอิสระและบริหารจัดการโดยบุคลากรในโรงเรียนและดวยแนวคิด               

ที่วาความเปนอิสระจะชวยใหครูและผูบริหารสามารถที่จะจัดการทรัพยากรหลักสูตรและยุทธศาสตร            
การสอนเพ่ือใหนักเรียน เรียนรูไดดีข้ึนและชวยใหการบริหารภายในโรงเรียนทําไดดีขึ้น332 สําหรับงาน
บริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐที่สําคัญที่จะนําเสนอในท่ีนี้ประกอบดวย  1. งานวิชาการ 2. งานบุคคล            

3. งานการเงิน 4. งานการบริหารท่ัวไป 

1. งานวิชาการ 
งานวิชาการเปนหัวใจของการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐเนื่องจากจุดหมาย 

ของโรงเรียนที่กําหนดไวในกฎบัตรซ่ึงจะตองปฏิบัติสวนใหญเนนในเรื่องที่เกี่ยวของกับงานวิชาการ
ทั้งสิ้น ดังเชน วัตถุประสงคของโรงเรียนในกํากับของรัฐในรัฐมิชิแกน ดังนี ้เพ่ือปรับปรุงสภาพแวดลอม
ของการเรียนรูกระตุนใหเกิดนวัตกรรมดานวิธีการสอน  สรางโอกาสใหมทางวิชาชีพใหแกครูโดย             

การบริหารแบบยึดโรงเรียนเปนฐาน เพ่ือใหโรงเรียนรับผิดชอบตอผลการเรียนเพ่ือใหผูปกครองและ
นักเรียนมีทางเลือกทางการศึกษามากข้ึนนําไปสูการกําหนดวา  เงินสนับสนุนการศึกษาของรัฐจะ
จัดสรรใหมีประสิทธิผลประสิทธิภาพและเสมอภาคไดอยางไร  

จากการศึกษาการจัดหลักสูตร/โปรแกรมการศึกษาของโรงเรียนประเภทนี้จะพบลักษณะ           

ที่แตกตางไปจากโรงเรียนทั่วไปซึ่งจะสะทอนใหเห็นชัดเจนถึงสิ่งที่โรงเรียนประสงคจะใหเกิดขึ้นและ
วิธีการที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคซึ่งเปนวิธีการหลากหลายและเปนนวัตกรรมสําหรับโรงเรียนทั่วไป
ตัวอยาง เชน หลักสูตรของโรงเรียน O'Farrell  ไดระบุจุดเนน 6 ดานดังนี้ 1. บริการชุมชนนักเรียน
จะตองมีเวลาบริการชุมชนอยางนอย 12 ชั่วโมงตอปการบริการออกแบบเพ่ือพัฒนาความไมเห็นแกตัว
ของนักเรียนเพ่ิมความตระหนักในทางเลือกดานอาชีพทัศนะคานิยมเกี่ยวกับความเปนพลเมือง             

                                                           
331 ธงชัย  ชวิปรีชา และคณะ,  แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของรัฐ : 

กรณีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ, 20. 
332 Priscilla  Wohlstetter, Priscilla., “Education by charter,” in Mohrman, S.A., 

Wohlstetter, P. and etal.(eds.), School-based management organizing for high 

performance , 139 -163. 
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2. นิทรรศการในเทอมที่ 4 ของแตละปจะมีการออกแบบกิจกรรมเพ่ือใหนักเรียนไดแสดงจุดเดน         

และความสามารถใน การสะทอนและประเมินผลงานของตนเองและทําหลักฐานความกาวหนาในเรื่อง
ที่ทาทาย 3. กระบวนการวิจัยเพ่ือใหนักเรียนไดแสดงความสามารถวาจะสํารวจปญหาในชีวิตจริงได
อยางไรใหนักเรียนไดใชความพยายามอยางตอเนื่องที่จะทํางานสําคัญไดรวบรวมขอมูลโดยใช
เทคโนโลยีอยางหลากหลายและนําเสนอขอคนพบเปนรายบุคคล 4. การนําเสนอเก่ียวกับโรงเรียนเปน
การเตรียมใหนักเรียนนําเสนอปรัชญาจุดหมายของโรงเรียนเพ่ือใหนักเรียนที่ไมคุนกับโรงเรียนได 
อาศัยโครงการนี้เปนเครื่องมือชวยใหนักเรียนไดพัฒนาความเขาใจที่ดีขึ้นเก่ียวกับโรงเรียนและเกิด
ความภาคภูมิใจในสิ่งที่โรงเรียนตองการทําใหสําเร็จ 5. ผลงานวิชาการนักเรียนไดรับการคาดหวัง          
ใหแสดงทักษะพ้ืนฐานอานเขียนเรียนเลขตามมาตรฐานที่หลากหลายโดยโรงเรียนเปนผูกําหนด 6. วิถี
ของ O'Farrell นักเรียนไดรับการคาดหวังใหประพฤติปฏิบัติในลักษณะท่ีแสดงวารูวิธีการแกปญหา  

ขอขัดแยงวิธีการทํางานรวมกับผูอ่ืนและมีพฤติกรรมท่ีเหมาะสม 

กลาวไดวาจุดมุงหมายของโรงเรียนในกํากับของรัฐท่ีกําหนดไวในกฎบัตรสวนใหญจะ
เกี่ยวของกับงานวิชาการหลักสูตร/โปรแกรมการศึกษาจะสะทอนใหเห็นชัดเจนถึงสิ่งที่โรงเรียน
ประสงคจะใหเกิดข้ึนและวิธีการที่จะทําใหบรรลุวัตถุประสงคซึ่งเปนวิธีการท่ีหลากหลายและเปน
นวัตกรรมที่ตางจากโรงเรียนทั่วไป โรงเรียนในกํากับของรัฐมีอิสระในการออกแบบหลักสูตร/โปรแกรม
การศึกษาของโรงเรียนโดยมีการกําหนดเปาหมายและผลลัพธของหลักสูตรท่ีชัดเจน  เพ่ือใหสามารถ
ประเมินตรวจสอบไดและสิ่งที่ทําใหโรงเรียนในกํากับของรัฐประสบความสําเร็จในการบริหารงาน
วิชาการเนื่องจากโรงเรียนมีอํานาจบริหารจัดการตนเองในระดับหนึ่ง 

อยางไรก็ตามการที่โรงเรียนประเภทนี้จะสามารถดําเนินการตามหลักสูตร /โปรแกรม
การศึกษาท่ีกําหนดไดจะตองอาศัยกลไกที่เกิดจากการบริหารโรงเรียนในภาพรวม ซึ่งพบวาโดย
ภาพรวมความสําเร็จของโรงเรียนแมจะขึ้นอยูกับความสําเร็จของการบริหารงานวิชาการเปนหลัก                 

แตก็ตองอาศัยการสนับสนุนอยางเปนระบบจากการบริหารงานดานอ่ืนดวย 

2. งานบุคคล 

วัตถุประสงคในการจัดตั้งโรงเรียนในกํากับของรัฐที่สําคัญประการหน่ึงคือการเสริม 

พลังใหครูและผูบริหารไดใชศักยภาพอยางเต็มที่โดยมีอิสระในการบริหารและออกแบบโปรแกรม
การศึกษา ไดเองเพ่ือเปดโอกาสใหครูและผูบริหารไดพัฒนาความเปนมืออาชีพของตนจึงทําให
ผูบริหารโรงเรียนสามารถคัดเลือกบุคลากรไดเองโดยบางโรงเรียนผูบริหารสามารถไลครูที่ไมตองการ  

หรือครูที่มีผลการดําเนินงานท่ีไมเปนที่พอใจออกได ซึ่งก็ขึ้นอยูกับความรูสึกท่ีเปนอิสระของผูบริหาร
เองดวย นอกจากนี้ยังทําใหโรงเรียนจัดหาการสนับสนุนตางๆ ใหกับครูไดดวย บุคลากรหลักของ
โรงเรียนในกํากับของรัฐ คือครู ซึ่งครูในโรงเรียนประเภทนี้จะแตกตางจากครูในโรงเรียนทั่วไป  เชน
กรณีของรัฐแคลิฟอรเนียซึ่งมีลักษณะสอดคลองกับภาพรวม พบวาครูไมสอนเปนรายชั้น คือ อนุบาล 
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ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนตนและตอนปลายตามแบบเดิมแต สอนในกลุมคละอายุ ครูสวนใหญ
เปนครูไมเต็มเวลา (part-time) ไมไดรับการจางงานแบบถาวรในสวนของวุฒิครู รอยละ 71 (รวมทั้ง
เต็มเวลาและไมเต็มเวลา) เปนครูมีวุฒิสําหรับครูเต็มเวลามักจะตองมีใบประกอบวิชาชีพครู เต็มเวลา
และไมเต็มเวลามีใบประกอบวิชาชีพครูรอยละ 83 และ 49 ตามลําดับนอกจากนี้ครู 2 ใน 3 ได
รายงานวาเปนสมาชิกสหภาพครูหรือองคกรที่ทําหนาที่ตอรองดานแรงงาน 333 

บทบาทครูในโรงเรียนในกํากับของรัฐครูมีบทบาทที่ชัดเจนในฐานะผูอํานวยความสะดวก
ใหกับการเรียนของนักเรียน นอกจากนี้ครูสวนใหญทํางานเพ่ิมขึ้นในดานการบริหารหรือหลักสูตร           

โดยทําหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการอ่ืนๆ  ของโรงเรียนออกแบบและ
จัดทําหลักสูตรของโรงเรียนออกแบบความคิดสรางสรรคที่สามารถนําไปใชในหองเรียนรวมทั้งมี              
สวนรวมในการประเมิน ผลครูบางโรงเรียนพอใจงานที่เพ่ิมขึ้นท้ังชั่วโมงสอนและชั่วโมงการทํางาน
เพราะสามารถควบคุมชั้นเรียน ของตนเองไดมากกวาเดิมและสามารถตอบสนองความตองการของ
นักเรียนไดมากขึ้น มีความรูสึกเปนเจาของโปรแกรมการศึกษามากขึ้นไดรับอํานาจมากขึ้นซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดของผูสนับสนุนโรงเรียนในกํากับของรัฐที่คาดวาการท่ีครูมีความกระตือรือรน  

และมีความคิดสรางสรรคในชั้นเรียนมากข้ึนจะนํา ไปสูการพัฒนาโปรแกรมการศึกษาตอไปในขณะท่ี
ครูบางสวนไมพอใจการเพ่ิมงานและชั่วโมงการทํางานและเห็นวาบทบาทและความรับผิดชอบท่ี
เพ่ิมข้ึน ขาดความชัดเจนทําใหเกิดความสับสน 

ในดานการพัฒนาและสงเสริมวิชาชีพการพัฒนาครูเปนเครื่องมือสําคัญท่ีจะเสริมสราง            
ทักษะและความรูของครูทําใหครูไดทราบวิธีการสอนและวิธีการประเมินแบบใหมรวมทั้งการสราง               

ความรวมมือกับชุมชนครูสวนมากไดรับโอกาสพัฒนาวิชาชีพอยางเหมาะสมกวาเดิม  เนื่องจากเปน 

การพัฒนาตามความตองการของโรงเรียนหรือบุคคลมากกวาการกําหนดโดยเขตการศึกษา  เชน 

โรงเรียนกํากับของรัฐเวสลียไดจัดใหมีการอบรมครูใหมของโรงเรียนอยางเขมขนและใหครู                 
ตองรับผิดชอบในผลงานของตนเองดวย นอกจากน้ันครูยังไดรับการพัฒนาในการทํางานรวมกันกับ          

คร ูนักเรียน ผูปกครองและบุคคลอ่ืนในกิจกรรมหรือโครงการท่ีเปนนวัตกรรม 

การพัฒนาครูสวนใหญทั่วประเทศของโรงเรียนในกํากับของรัฐจะดําเนินการในรูป               

ของการสัมมนาเปนเวลา 1 วันโดยไดรับการสนับสนุนจากเขตการศึกษา โดยกิจกรรมที่จัดเปนการจัด          

ตามความตองการของครูและโรงเรียนซ่ึงสอดคลองกับความตองการมากกวาที่เขตการศึกษาจัด  

นอกจากนี้ครูยังเขารวมกิจกรรมท่ีจัดโดยหนวยงานอ่ืนดวย  โรงเรียนในกํากับของรัฐสวนใหญ               
จะใหเวลากับการพัฒนาความเปน มืออาชีพของครูใกลเคียงกับที่โรงเรียนอ่ืนๆ ดําเนินการในรัฐ

                                                           
333 สนานจิตร  สุคนธทรัพยและคณะ,  แนวทางการจัดโรงเรียนในกํากับของรัฐ (charter 

schools): บทเรียนจากตางประเทศ, 119-120. 
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แคลิฟอรเนีย พบวา การฝกอบรมครูใชเวลาประมาณ 5 วันใน 1 ปการศึกษาโดยจะเนนการสอน            

การอานออกเขียนไดมาตรฐานการศึกษาและการประเมินผลนอกจากนี้ยังมีการอบรมเกี่ยวกับ
การศึกษาพิเศษหลักสูตรดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและการวิจัยดานสมอง 

สําหรับโรงเรียนในกํากับของรัฐท่ีมีผูปกครองเปนผูชวยดานการสอนก็จะใหผูปกครองเขารวม            

ในการฝกอบรมเชนเดียวกับครู นอกจากนี้โรงเรียนในกํากับของรัฐบางโรงยังไดกําหนดใหมีระยะ   

เวลาเรียนในหน่ึงวันในหน่ึงสัปดาหที่สั้นกวาปกติเพ่ือพัฒนาบุคลากรอยางสม่ําเสมอดวยการจัด                     

ประชุมครู เปนกลุมยอยซึ่งมักจะแบงตามระดับชั้นเรียน  โดยครูไดใหความเห็นวาการเปนโรงเรียนใน
กํากับของรัฐ ทําใหสามารถจัดตารางเวลาในแตละสัปดาหเพื่อสรางโอกาสในการพัฒนาบุคลากรได 

ในดานการประเมินครูทฤษฎีการสอนหลายทฤษฎีไดใหความสําคัญกับการประเมินการปฏิบัติ 
งานอยางเปนระบบเพ่ือพัฒนาการดําเนินงานและความสามารถในการตรวจสอบไดของครูโดยหวังวา  
การประเมินจะเปล่ียนทัศนคติและพฤติกรรมของครู ซึ่งทายที่สุดแลวก็จะปรับเปลี่ยนการดําเนินงาน            

ในหองเรียนใหดีขึ้นและเด็กมีการเรียนรูที่พัฒนาขึ้น 

ในรัฐแคลิฟอรเนียโรงเรียนในกํากับของรัฐเกือบทั้งหมดคิดเปนรอยละ  89 มีการประเมิน          

ผลการปฏิบัติงานของครูแตยังไมไดใชระบบการประเมินครูอยางเต็มที่ซึ่งโดยสวนใหญแลวจะ           

เปนการประเมินครูอยางไมเปนทางการ แตก็มีบางโรงเรียนท่ีมีกระบวนการประเมินครูอยางเปน            

ทางการโดยการประเมินจะประเมินจากการสังเกตโดยครูใหญและ/หรือเพ่ือนรวมงาน แฟมประวัติ
อาชีพและหรือการวิจารณจากเพ่ือนรวมงาน334 

กลาวโดยสรุป วัตถุประสงคสําคัญประการหนึ่งของโรงเรียนในกํากับของรัฐ  คือการเปด
โอกาสใหครูและผูบริหารไดพัฒนาความเปนมืออาชีพของตน ทําใหผูบริหารสามารถคัดเลือกบุคลากร
ไดเองและสามารถใหครูที่ไมมีผลงานออกได รวมทั้งสามารถสนับสนุนการดําเนินงานของครูได              
มากขึ้น ครูของโรงเรียนในกํากับของรัฐสวนใหญเปนครูไมเต็มเวลา ไมไดรับการจางงานแบบถาวร             
ครูมีบทบาทหลักในการอํานวยความสะดวกใหกับการเรียนของนักเรียน และครูสวนใหญทํางาน
เพ่ิมขึ้น ในดานการบริหารหรือหลักสูตรครูไดรับการพัฒนาที่ตรงกับความตองการมากขึ้น  รวมทั้ง
ไดรับการพัฒนาในการทํางานรวมกันกับครูนักเรียนผูปกครองและบุคคลอ่ืนในกิจกรรม /โครงการท่ี
เปนนวัตกรรม นอกจากนี้ครูยังไดรับการประเมินผลการปฏิบัติงานเพ่ือพัฒนาความสามารถท่ี
ตรวจสอบไดของครูอีกดวย 

 

3. งานการเงิน 

                                                           
334 SRI International,  Evaluation of charter school effectiveness, 1997, 

accessed June 28, 2013, available from: http: //al/SRIch~1.HT 
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โรงเรียนในกํากับของรัฐมุงท่ีจะจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพทั้งการใชทรัพยากรให 
เกิดประโยชนสูงสุดและลดคาใชจาย และแมวาความสําเร็จของโรงเรียนในกํากับของรัฐในเบื้องตน          

จะขึ้นอยูกับความเปนผูนําและวิสัยทัศนของผูกอต้ังและเจาหนาที่แตก็เปนไปไมไดที่จะเปดโรงเรียน
โดยไมมีการจัดการดานการเงินที่เหมาะสมการเงินของโรงเรียนจะประกอบดวย  2 สวนท่ีสําคัญคือ
รายไดและคาใชจาย ดังนี้335 

รายไดสวนใหญของโรงเรียนในกํากับของรัฐจะรวมถึงงบประมาณที่มาจากเขตการศึกษา
ทองถิ่นรัฐบาลกลาง ทุนการศึกษาเงินบริจาคเงินกูและคาธรรมเนียมดังนี้ 1. งบประมาณคาใชจาย          

ตอหัวโรงเรียนในกํากับของรัฐจะไดรับงบประมาณรายหัวหรืองบประมาณตามจํานวนนักเรียนเฉลี่ย
รายวัน (Average Daily Attendance - ADA) เนื่องจากถือวาเปนหนวยงานจัดการศึกษาของรัฐ          

จึงมีสิทธิไดรับเงินสนับสนุนเปนเงินอุดหนุนรายหัวเทากับนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลทั่วไปแตใน
ขอเท็จจริงมักไมเปนเชนนั้น ตัวอยางเชน รัฐมินเนโซตาไดรับเงินอุดหนุนรายหัวประมาณรอยละ 75 

ของนักเรียนในโรงเรียนของรัฐ รัฐอริโซนาไดรับเงินอุดหนุนรายหัวประมาณรอยละ 80 ของนักเรียน 

ในโรงเรียนของรัฐ336 มลรัฐโคโลราโดกฎหมายโรงเรียนในกํากับของรัฐกําหนดใหโรงเรียนไดรับ
งบประมาณเปนเงินอุดหนุนรายหัว รอยละ 80 ในป 1999 และจะไดรับเปนรอยละ 95 ในป 2000 

ตอไปโดยเขตการศึกษาอาจเรียกเก็บเงินรอยละ 5 ของเงินอุดหนุนรายหัวตามจํานวนนักเรียนเพ่ือ 

เปนคาใชจายในการบริหารงานที่เกิดขึ้นในเขตการศึกษา ไดซึ่งแตละมลรัฐจะไดรับการจัดสรร
งบประมาณท่ีแตกตางหลากหลายกันไป สําหรับมลรัฐแมสซาจูเซท กฎหมายโรงเรียนในกํากับของรัฐ
กําหนดใหโรงเรียนไดรับเงินโดยตรงจากกระทรวงการคลังของรัฐซึ่งจะหักมาจากเขตการศึกษา               

โดยเขตการศึกษาจะไดรับเงินชดเชยจากรัฐในปงบประมาณ 1999 เทากับรอยละ 100 ของเงินที่     
ถูกหักไปเพ่ือจายเปนคาเลาเรียนแกนักเรียนในโรงเรียนในกํากับของรัฐและเงินชดเชยน้ีจะลดลง     
เปนรอยละ 60 ในป 2000 รอยละ 40 ในป 2001 และหมดไปในป 2002 นอกจากนี้เขตการศึกษา 
ยังจะไดรับเงินชดเชยสําหรับคาใชจายทั้งหมดของนักเรียนท่ียายจากโรงเรียนเอกชนหรือโรงเรียน
ศาสนาท่ีมาเรียนในโรงเรียนในกํากับของรัฐ งบประมาณรายหัวของนักเรียนจะข้ึนกับจํานวนเงิน             

ที่เขตการศึกษาท่ีนักเรียนอาศัยอยูใชจายไปในโรงเรียนของเขตการศึกษาน้ัน 2. คาธรรมเนียมโรงเรียน
ในกํากับของรัฐหลายแหงพ่ึงพิงเงินคาธรรมเนียมเพ่ือเสริมรายไดที่มาจากคาใชจายตอหัวถึงแมวา

                                                           
335 Pioneer Institute for Public Policy Research,  The Massachusetts charter 

school Handbook, accessed June 28, 2013, available from: http//www. 

pioneerinstitute.org /care/tab com. html .1997. 
336 สนานจิตร  สุคนธทรัพยและคณะ,  แนวทางการจัดโรงเรยีนในกํากับของรัฐ (charter 

schools): บทเรียนจากตางประเทศ,  117. 
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โรงเรียนจะไมสามารถเก็บคาเลาเรียนไดแตก็สามารถเก็บคาธรรมเนียมในกิจกรรมพิเศษ  เชน                  

การกีฬา การทัศนศึกษาได นอกจากนั้นโรงเรียนในกํากับของรัฐยังสามารถเก็บคาธรรมเนียมจาก
แหลงอื่นๆ เชน หนวยงานที่มาเชาอาคารในเวลากลางคืนหรือวันหยุด 3. เงินอุดหนุนจากรัฐบาลกลาง
โรงเรียนในกํากับของรัฐจะไดรับเงินชดเชยสําหรับนักเรียนท่ีมีรายไดนอยและเงินอุดหนุนตางๆ             

จากรัฐบาลกลาง เชนการศึกษาพิเศษการเรียนในระบบสองภาษาเปนตน 4. ทุนการศึกษาและเงิน
บริจาคแหลงที่ดีที่สุดของเงินดังกลาวคือบุคคลหรือองคกรโดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่ที่โรงเรียนตั้งอยูที่มี             
ความสนใจหรือซาบซึ้งในภารกิจของโรงเรียนซ่ึงคณะกรรมการโรงเรียนจะชวยหาเงินเหลานี้ได                
อยางมากหากเปนผูที่มีความกระตือรือรนหรือเปนผูที่รูจักบุคคลตางๆ เปนอยางดี 5. เงินกูโรงเรียนใน
กํากับของรัฐหลายแหงไดใชการกูยืมเงินเปนทางเลือกหนึ่งในการหาเงินทุนมาสนับสนุนแมวาเงินกู          
จะเปนแหลงที่ดี แตก็จะตองระมัดระวังที่เงินกูยืมจะเปนภาระในเร่ืองหน้ีในคาใชจายในการดําเนินงาน
ดวย นอกจากน้ันจํานวนทรัพยสินที่มีอยูอยางจํากัด อายุสัญญาของโรงเรียนที่ชัดเจน ซึ่งสวนใหญ           
จะมีอายุประมาณ 5 ป การไมมีประวัติใหสืบคนความไมแนนอนทางกฎหมาย สิ่งเหลานี้อาจสราง
ความยุงยากแกโรงเรียนในการกูเงิน ทั้งนี ้บางโรงเรียนอาจจะไดรับความชวยเหลือทางการเงินจากรัฐ
ในรูปของเงินกูที่ใหโดยตรงและการค้ําประกัน อยางไรก็ตามโรงเรียนในกํากับของรัฐจําเปนตองมี           
การระดมทุนจากแหลงอื่น เนื่องจากงบประมาณที่โรงเรียนไดรับจะจัดสรรเปนเงินเดือนและสวัสดิการ
เพ่ือดึงดูดครูที่มีความรูความสามารถมากกวาจะจัดสรรเปนคาใชจายอ่ืนๆ  เชน อุปกรณการสอนเพ่ือ
เด็กไดใชพัฒนาตนเอง นอกจากน้ีนักเรียนของโรงเรียนในกํากับของรัฐสวนใหญที่เปนกลุมเปาหมาย
เฉพาะจะมาจากครอบครัวยากจน/รายไดนอย ซึ่งโรงเรียนตองจัดสรรเงินทุนและความชวยเหลือแก
เด็กและครอบครัวดวยเพ่ือขจัดปญหาความยากจนท่ีเปนอุปสรรคตอการเรียนของนักเรียนและ             

การระดมทุนจากหลากหลายแหลงยอมเปนหลักประกันการอยูรอดไดของโรงเรียนในกํากับของรัฐดวย 

ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนผูนําบางทานเห็นวา การขาดแคลนงบประมาณไมไดเปนอุปสรรคสําคัญ          

ในการบริหารโรงเรียน ทั้งนี้ ปจจัยหลักท่ีโรงเรียนในกํากับของรัฐไดรับการสนับสนุนเงินบริจาค คือ             

เปนโรงเรียนที่เปนที่ตองการของชุมชนประกอบกับโรงเรียนประกอบพันธกิจที่สามารถแกปญหาให
ชุมชนไดดวย337 

คาใชจายของโรงเรียนในกํากับของรัฐที่เกิดขึ้นจะแตกตางกันไปตามขนาดภารกิจ  สถานท่ีตั้ง
ของโรงเรียนคาใชจายสวนใหญจะจําแนกไดเปนเงินเดือนและผลประโยชนตางๆ การจัดบริการและ
กิจกรรมอุปกรณและเครื่องมือการดําเนินงานดานการตลาดและการพัฒนาอาคารสถานท่ี การจายหน้ี             

                                                           
337 The Casey, A. E. Foundation,  How community - based organizations can 

start charter schools, accessed June 28, 2013, available from: http://www.org /gb/ 

community/ cbo_guidebook.pdf   
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โดยจะไมรวมคาใชจายเรื่องการรับสงนักเรียน เนื่องจากกฎหมายปฏิรูปการศึกษากําหนดใหเด็กที่อยู
ในเขตการศึกษาที่โรงเรียนในกํากับของรัฐตั้งอยูจะไดรับบริการรถรับสงนักเรียนโดยการจัดหาของ
คณะกรรมการเขตการศึกษา อยางไรก็ตามโรงเรียนในกํากับของรัฐหลายโรงไดจัดรถรับสงเองเพ่ือ              

ความสะดวกในการจัดตารางเรียนของโรงเรียนซึ่งจะไมคอยเหมือนกับโรงเรียนทั่วไปและเปนการเพ่ิม
ความยืดหยุน ตลอดจนความสามารถในการควบคุมของโรงเรียน โรงเรียนที่มีบริการรับสงนักเรียน          

จะไดรับรายไดเทากับตนทุนในการขนสงตอหัวของเขตการศึกษานั้น 

การจัดทําแผนการเงินของโรงเรียน การพัฒนาแผนการเงินของโรงเรียนเปนสิ่งสําคัญ            

เพ่ือใหการเริ่มตนและการดําเนินการของโรงเรียนประสบผลสําเร็จ โดยแผนการเงินจะระบุถึงตนทุน             

ในการเร่ิมดําเนินการโรงเรียนและการคาดการณเกี่ยวกับการเงินของโรงเรียนในอนาคตการจัดทํา
แผนการเงินจะชวยทําใหผูอนุมัติมั่นใจวาโรงเรียนจะสามารถอยูรอดไดทางการเงินและชวยใน               

การคาดการณจุดออน จุดแข็งของโรงเรียนอยางเปนระบบ รวมท้ังเพ่ือใหมั่นใจวาเงินทุนไดถูกใช 
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

คูมือโรงเรียนในกํากับของรัฐในมลรัฐแมสซาจูเซท ไดกลาวถึงแผนการเงินของโรงเรียนวา                 
สวนใหญจะประกอบดวย 3 ประเภทคือ 1. แผนงบประมาณในการเร่ิมตนจะครอบคลุมต้ังแตชวง 
เวลาที่โรงเรียนไดรับการอนุมัติใหเปดทําการสอนในชวงเริ่มตนโรงเรียนจะมีคาใชจายในการจัดหา  

และจัดเตรียมอาคารสถานที่ การออกแบบโปรแกรมการสอน การจางบุคลากรและการเตรียมการ
ทั่วไปเพ่ือการเปดสอนโดยโรงเรียนจะไมไดรับคาเลาเรียนจนกวาโรงเรียนจะเริ่มดําเนินงานและจนกวา
จะถึงวันสิ้นสุดปงบประมาณ (วันที่ 15 สิงหาคมของทุกป) งบประมาณในสวนนี้ควรจะรวมคาใชจาย 

ที่เปนตนทุน (capital expenses) และคาใชจายอ่ืนๆ ในการเริ่มตนที่จะตองใชในการดําเนินงาน
โรงเรียนไปจนถึงจุดที่พรอมที่จะเปดรับนักเรียน ในทางเปนไปไดผูกอตั้งโรงเรียนควรพยายามลด
ตนทุนในการเริ่มตนโรงเรียนใหนอยที่สุดและหลีกเลี่ยงการใชจายแบบติดลบโดยผูกอต้ังโรงเ รียน
เอกชนหลายแหงเร่ิมตนจากพ้ืนที่ที่มีผูบริจาคใหซึ่งทําใหไมตองจายเงินคาเชาเปนเวลาหลายเดือน
ดังนั้นจึงควรหาทางตางๆ ที่จะลดตนทุนในการเร่ิมตนใหเหลือนอยท่ีสุด 2. แผนงบประมาณใน            

การดําเนินงานจะแสดงถึงรายรับ และรายจายของโรงเรียนแตละป การคาดการณคาใชจายใน          

การดําเนินงานดําเนินการในลักษณะเดียวกับที่ทําการคาดการณงบประมาณเริ่มตน  การคาดการณ
รายรับโดยคํานวณจากเงินชดเชยท่ีจะไดรับและขอมูลในเรื่องเงินอุดหนุนคาใชจายตอหัวซึ่งจะ         

ขึ้นอยูกับจํานวนนักเรียนที่รับสมัครเขาเรียนและจํานวนเงินที่ไดจากการบริจาค ในการเตรียมการ  
ดานงบประมาณเพ่ือจัดทํารายงานทางการเงินควรใชโปรแกรมคอมพิวเตอรเพ่ือเชื่อมโยงตัวแปรตางๆ   

เขาดวยกันซึ่งจะทําใหสะดวกในการจัดทํารายงานการเงินท่ีมีสมมติฐานหลายๆ  แบบเม่ือสิ้นสุดป           
ใหรวมงบดุลเงินทุนซึ่งไดจากการนําคาใชจายในการเริ่มตนสุทธิไปหักออกจากงบประมาณใน              

การดําเนินงานของปนั้น  การแยกตนทุนในการเร่ิมตนจากตนทุนในการดําเนินงานเพ่ือประโยชน           
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ในการทําแผนทางการเงิน เพราะในการคาดการณคาใชจายในอนาคตจําเปนตองใชตัวเลขของตนทุน
ในการดําเนินงาน ซึ่งควรรวมรายการดานตนทุนในการเริ่มตนเขาไวเปนคาใชจายในปงบประมาณ           

ที่ตนทุนนั้นเกิดข้ึน 3. แผนงบประมาณในการดําเนินงานระยะยาวโรงเรียนในกํากับของรัฐมีตนทุน           

ในการเริ่มตนที่สูงและมีโอกาสที่จะเกิดการประหยัดตอขนาด (economies of scale) ไดนอยมาก          

จึงทําใหมักจะประสบกับปญหาการขาดทุนในระยะแรก แตในระยะยาวแลวโรงเรียนจะสามารถสราง
รายไดไดมากพอที่จะชดเชยตอสวนที่ขาดทุนได แตถาไมสามารถหารายไดไดมากพอก็ควรจะมีการลด
ตนทุนและ/หรือสรางรายไดใหมๆ ขึ้นมา การจัดทํางบประมาณในการดําเนินงานระยะยาวจึงชวย          

ในการตัดสินใจดังกลาว 
การจัดทํารายงานการเงินของโรงเรียน เมื่อสิ้นสุดปงบประมาณ (15 สิงหาคมทุกป) จะตองสง

รายงานประจําปงบดุลแสดงทรัพยสินและหน้ีสินของโรงเรียนรวมทั้งบันทึกดานคาใชจายและรายรับ  

นอกจากนี้จะตองมีบันทึกจากผูตรวจสอบดานการเงินอีกดวย 

สําหรับปญหาอุปสรรคในดานการเงิน/งบประมาณ พบวาปญหาที่โรงเรียนถือวาสําคัญ             

คืองบประมาณคากอตั้งโรงเรียนในตอนเริ่มโครงการที่ไมไดรับการสนับสนุนงบประมาณคากอตั้ง
โรงเรียนและการจัดหาอาคารสถานท่ีซึ่งสอดคลองกับรายงานการศึกษาโรงเรียนในกํากับของรัฐ               

ในระดับชาติปที่ 4 พบวาโรงเรียนในกํากับของรัฐที่เปดในป 1998-1999 ไดระบุวาโรงเรียนรอยละ 39 

เงินทุนแรกต้ังเปนอุปสรรคสําคัญของโรงเรียนซ่ึงลดนอยลงจากรอยละ  59 ของโรงเรียนที่เปด
ดําเนินการในป 1997 - 1998 ทั้งนี้นาจะเปนเพราะการสนับสนุนโครงการเงินทุนแรกตั้งโรงเรียน            

ในกํากับของรัฐของรัฐบาลกลางและฝายนิติบัญญัติของบางรัฐไดตั้งงบประมาณสนับสนุนคากอตั้ง
ธนาคารและบริษัทไดหาวิธีการจัดหาทุนใหแกโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จกูโดยเสียดอกเบี้ยใน           

อัตราที่นาพอใจ สวนหนวยงานดานเงินกูก็ใหขอมูลที่จําเปนเพื่อใหสามารถหาเงินกูที่เหมาะสม รวมทั้ง
โรงเรียนสวนหน่ึงจะไดรับความชวยเหลือจากคณะกรรมการเฉพาะกิจเอกชนอาสาสมัครและ
ผูปกครองซึ่งใหความชวยเหลือในรูปแบบตางๆ ทั้งที่เปนตัวเงินและสามารถตีคาเปนเงิน เชน คาวัสดุ
กอสราง การใหเครดิต การเปนอาสาสมัครชวยเหลือแบบใหเปลา ฯ ล ฯ 

อิสระในการใชจายเงินในขณะที่โรงเรียนจํานวนหนึ่งมีอิสระเพ่ิมขึ้น เชน สามารถทักทวง                
เขตการศึกษาเม่ือไมจัดงบประมาณใหเต็มตามจํานวน  สามารถจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนดวยตนเอง
เพ่ือความประหยัดและรวดเร็วโรงเรียนจํานวนหน่ึงก็ยังถูกควบคุมใกลชิด เนื่องจากความไมชัดเจน           

ในบทบาทและระดับความรับผิดชอบ เนื่องจากหนวยงานสนับสนุนเกรงวาจะตองรับผิดชอบทาง              
การเงินเมื่อโรงเรียนดําเนินการผิดพลาดจึงเกิดการควบคุมอยางใกลชิด อยางไรก็ดีขอมูลจากโรงเรียน
บางแหงก็มีความพอใจ ถึงระบบการควบคุมที่ใกลชิดเพราะทําใหเกิดความรูสึกปลอดภัยสําหรับ           
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เรื่อง ที่โรงเรียนตองการมีอิสระดานการเงินมากข้ึน ไดแก การจัดซื้อการจางครูวินัยและการใหออก
จากงาน338 

อยางไรก็ตามจากรายงานการศึกษาโรงเรียนในกํากับของรัฐระดับประเทศปที่  4 พบวา
โรงเรียนสวนมากไดรายงานวา โรงเรียนสามารถควบคุมการดําเนินงานของโรงเรียนได  รวมทั้ง            
การจัดซื้อการจางนอกจากน้ีจากรายงานของคณะอนุกรรมการแหงรัฐสภาสหรัฐอเมริกาวาดวย
สถานภาพของการศึกษาในปจจุบันกับหนทางที่ตองเลือกและวิธีที่ไดผลกับวิธีที่ไรประโยชน ป ค.ศ. 

1998 พบวาความเปนอิสระในการใชเงินงบประมาณของโรงเรียนเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหโรงเรียน
สามารถตัดสินใจใชเงินเพ่ือพัฒนาเด็กและการเรียนของเด็กไดโดยตรง  ทําใหมีการตัดคาใชจายที่ไม 
เกิดประโยชนและนําเงินงบประมาณมาใชในการเรียนจริงๆ นอกจากนี้ยังเปล่ียนบรรยากาศโรงเรียน
ใหสามารถระดมผูปกครองเขามามีสวนรวมในการศึกษาไดดวย 

กลาวโดยสรุป โรงเรียนในกํากับของรัฐมุงจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพทั้งการใชทรัพยากร            

ใหเกิดประโยชนสูงสุดและลดคาใชจาย ทั้งนี้โรงเรียนในกํากับของรัฐจําเปนตองระดมทุนจากแหลงอ่ืน
เนื่องจากงบประมาณท่ีโรงเรียนไดรับสวนใหญจะจัดสรรเปนเงินเดือนและสวัสดิการเพ่ือดึงครูที่มี
ความรูความสามารถ นอกจากน้ีนักเรียนสวนใหญก็มาจากครอบครัวยากจน/รายไดนอยซ่ึงโรงเรียน
ตองใหความชวยเหลือแกเด็กและครอบครัวดวยเพ่ือขจัดปญหาที่เปนอุปสรรคตอการเรียนของเด็ก
และการระดมทุนจากหลากหลายแหลงยังเปนหลักประกันการอยูรอดไดของโรงเรียนอีกดวย โรงเรียน
ตองใหความสําคัญกับการจัดทําแผนการเงินของโรงเรียนเพ่ือใหการเริ่มตนและการดําเนินงานของ
โรงเรียนประสบผลสําเร็จ รวมทั้งการจัดทํารายงานการเงินของโรงเรียนที่ผานการตรวจสอบจาก              

ผูตรวจสอบทางการเงินตอหนวยงานที่อนุมัติการจัดตั้งดวย  นอกจากนี้โรงเรียนยังมีอิสระในการใช
จายเงินซึ่งเปนสิ่งสําคัญที่ทําใหโรงเรียนสามารถใหความสนใจท่ีเด็กและการเรียนของเด็กได                 
และทําใหสามารตัดคาใชจายที่ไม เกิดประโยชนไดรวมทั้งสามารถดึงผูปกครองเขามามีสวนรวม                     

ในการศึกษาไดดวย 

4. งานบริหารทั่วไป 

     4.1. งานการจัดโครงสรางองคการ  
  จากแนวคิดหลักการของโรงเรียนในกํากับของรัฐที่กําหนดใหโรงเรียนในกํากับ

ของรัฐปลอดจากกฎระเบียบท่ีใชกับโรงเรียนทั่วไปแตความเปนอิสระนี้ก็ยังไมไดเกิดขึ้นจริงในหลาย
โรงเรียนโดยโรงเรียนที่เปนอิสระมักจะเปนโรงเรียนที่ทําการตัดสินใจในเรื่องการบริหารโปรแกรม            

การสอนบุคลากรและการเงินไดดวยตัวเอง จากการสํารวจ พบวาโรงเรียนในกํากับของรัฐสวนใหญ 

                                                           
338 สนานจิตร  สุคนธทรัพยและคณะ,  แนวทางการจัดโรงเรยีนในกํากับของรัฐ (charter 

schools): บทเรียนจากตางประเทศ, 117-118. 
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คิดเปนรอยละ 83 จะมีผูปกครองเขารวมอยูในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยจะมีผูปกครอง           
กลุมเล็กๆ มาเปนคณะผูบริหารในชวงเวลาหนึ่งเชน 1 ปดวยการผลัดเปล่ียนหมุนเวียนกันเขามาเปน
ตลอดทั้งปเพื่อใหผูปกครองไดมีสวนรวมในการตัดสินใจในชวงเวลาหนึ่งอันจํากัด 

ในหลายกรณี ผูปกครองไดรวมแสดงบทบาทสําคัญในการตัดสินใจ เชน การตัดสินใจจาง              
โดยโรงเรียนแหงหน่ึงผูปกครองไดเปนคณะผูบริหารหลักซึ่งมีผูปกครองเปนสมาชิกอยูครึ่งหนึ่ง               
สวนอีกโรงเรียนหนึ่งผูปกครองเปนคณะผูบริหารโรงเรียนแตจะเปนสมาชิกเสียงขางนอย โดยจะไดรับ                     

ความชวยเหลือจากครูซึ่งผูปกครองตองการเพ่ิมความเชื่อมั่นระหวางผูปกครองและครูเพ่ือที่ครูจะ           
ไมรูสึกวาเปนสมาชิกเสียงขางมากในคณะผูบริหารโรงเรียนสวนบางโรงเรียนครูจะเปนผูกอตั้ง           
คณะผูบริหารของโรงเรียนซึ่งมีสมาชิกสวนใหญเปนผูปกครองนักเรียน โดยครูไดแสดงความหวงใยวา
ผูปกครองไมสามารถเปนนักการศึกษาไดในชั่วเวลาขามคืน ซึ่งไดรับอํานาจมหาศาล ทั้งนี้ผูปกครอง
จําเปนตองไดรับการศึกษาเกี่ยวกับการเปนสวนหนึ่งในกระบวนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนนอกจากน้ี ในการปรับปรุงการเรียนการสอนของโรงเรียนบางแหงไดใชวิธีการปรับ
หลักสูตรเปนหนทาง ที่จะสรางหรือทดลองโปรแกรมใหมแตสําหรับโรงเรียนในกํากับของรัฐบางโรง          
ก็ใชวิธีการเปล่ียนแปลงการบริหารและการจัดโครงสรางองคการเปนปจจัยสําคัญในการเปล่ียนแปลง
ทางการศึกษา ทั้งนี้จากการศึกษาปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จของการดําเนินงานโรงเรียนในกํากับ
ของรัฐก็พบวาการจัดโครงสรางองคการท่ีเกื้อหนุนเปนปจจัยภายในที่สําคัญประการหน่ึงที่สงผลตอ
ความสําเร็จของโรงเรียน 

กลาวโดยสรุป โรงเรียนในกํากับของรัฐหลายโรงเกิดขึ้นจากความตองการท่ีจะทดลอง
โครงสรางการจัดการและการจัดองคการแบบใหมโรงเรียนจึงมีอิสระในการจัดโครงสร างการบริหาร
ของตนไดเองซึ่งโรงเรียนสวนใหญไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษาดวยตนเองในเร่ืองสําคัญๆ         

เชน การบริหารภายในในรูปองคคณะบุคคลท่ีหลากหลายรูปแบบท่ีมีระดับอํานาจของคณะกรรมการ  

บริหารโรงเรียนที่แตกตางกันโดยสวนใหญจะมีผูปกครองเขารวมอยูในคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
ดวย ทั้งนี้อิสระในการจัดโครงสรางการบริหารของโรงเรียนนับเปนปจจัยภายในประการหนึ่งที่สงผล
ตอการเปล่ียนแปลงการสอนของครูและความสําเร็จของโรงเรียน 

4.2 งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

        ลักษณะเดนและลักษณะเฉพาะประการหน่ึงของโรงเรียนในกํากับของรัฐ 
นอกเหนือจากลักษณะเดนในเร่ืองขนาดเล็กและการเปนโรงเรียนต้ังใหมคือการมีสวนรวมของ
ผูปกครองทั้งนี้จากรายงานของคณะอนุกรรมการแหงรัฐสภาสหรัฐอเมริกา  (Education at A 

Crossroad: What Works And What's Wasted In Education Today) นักเรียนท่ีมีพอแมหรือ
ผูปกครองเขามามีสวนรวมในการศึกษาของเด็กมีแนวโนมที่ประสบผลสําเร็จไดมากกวาและการท่ี            
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พอแมผูปกครองเขามารวมรับผิดชอบการจัดการศึกษาก็เพ่ือใหแนใจวาบุตรหลานจะไดรับการศึกษา  

ที่มีคุณภาพสูง ซ่ึงจะเปนกุญแจสําคัญสําหรับความสําเร็จในการจัดการการศึกษา339 

ผลการศึกษาในปแรกของรายงานการศึกษาโรงเรียนในกํากับของรัฐในระดับชาติใหขอคนพบ
ที่นาสนใจกลาวคือเกือบครึ่งหน่ึง (รอยละ 48) ของโรงเรียนที่สํารวจทั้งหมดรายงานวาไดกําหนดให        
พอแมหรือผูปกครองมีสวนรวมในรูปแบบหน่ึง ซึ่งไดจัดโรงเรียนเปนกลุมตามลักษณะการมีสวนรวม            

ของผูปกครองเปน 3 กลุมกลาวคือกลุมแรกมีวิธีการใหผูปกครองมีสวนรวมคลายคลึงกับแบบเดิม             

คิดเปนรอยละ 19 กลุมที่ 2 ใชวิธีการท่ีแตกตางจากกิจกรรมการมีสวนรวมของผูปกครองโดยท่ัวไป
หลายประการคิดเปนรอยละ 43 และกลุมที่ 3 กําหนดใหการมีสวนรวมของผูปกครองเปนแกนหลัก 

ในกระบวนการเรียนรูคิดเปนรอยละ 38 ผลการวิจัย พบวา กลุมแรกที่ใชวิธีการแบบเดิมคือ
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่เนนการสื่อสารระหวางบานกับโรงเรียนและการมีสวนรวม 

ในการตัดสินใจโดยผูปกครอง 2-3 คนรวมอยูในคณะกรรมการบริหารหรือกิจกรรมอ่ืนๆ ของโรงเรียน
ผูปกครองสวนใหญไมมีโอกาสมีสวนรวมในการดําเนินงานของโรงเรียน กลุมท่ี 2 ใชวิธีการท่ีแตกตาง
จากเดิมแมผูปกครองโดยท่ัวไปจะไมไดแสดงบทบาทถึงระดับการเปนตัวการในการผลักดันโรงเรียนให
ไดรับสถานการณเปนโรงเรียนในกํากับของรัฐแตก็ตางจากกลุมแรกโดยมีบทบาทในเรื่องตอไปนี้               
1. ชวยจัดกิจกรรม เชน การประชุมเชิงปฎิบัติการการเปนกลุมสนับสนุนจัดประชุมผูปกครองอยาง
สม่ําเสมอ และชวยโยงใยไปยังหนวยงานใหบริการอ่ืนๆ 2. ใหโอกาสแกผูปกครองมาเปนอาสาสมัครที่
โรงเรียนหรือกําหนดใหผูปกครองตองจัดเวลาชวยงานในฐานะอาสาสมัครทั้งในหองเรียนและนอก
หองเรียน (เชน ชวยในโปรแกรมอาหารกลางวัน งานดูแลและบํารุงรักษางานรับสงงานในสํานักงาน) 

3. จัดกิจกรรมการเรียนรูที่บานใหแกผูปกครองเพ่ือใหผูปกครองมีสวนสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน
หรือกําหนดวาผูปกครองตองลงนามในสมุดการบานเมื่อนักเรียนทําเสร็จ  กลุมที่ 3 ผูปกครองมี              

สวนรวมอยางกวางขวางและเปนระบบโรงเรียนถือการมีสวนรวมของผูปกครองเปนเหตุผลสําคัญยิ่ง
ของการตั้งโรงเรียน โรงเรียนเหลานี้แสดงวาตองการและพอใจในความผูกพันและการมีสวนรวม          

ของผูปกครองที่สูงกวาปกติในเรื่องตางๆ  เชนกิจกรรมพัฒนาความรูและทักษะของผูปกครอง             
การติดตอสื่อสารระหวางบานกับโรงเรียน การบริหารการสนับสนุนการเรียนการสอนในหองเรียน             

                                                           
339Subcommittee on Oversight  Investigations  of the House Committee on 

Educacion and the Workforce. “Education at a Crossroad:  What Works And What's 

Wasted In Education Today.” 105 th Cong., 2d sess., July 17,1998. accessed June28, 

2013, available from: http://www.house. gov/ed. workforce/ oversight/ 

crossroads.htm, 1998. 
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การสนับสนุนการดําเนินงาน การอาสาและมีสวนรวมในกิจกรรมระดับโรงเรียนและกิจกรรมสงเสริม
การมีสวนรวมของครอบครัว ในกิจกรรมการเรียนรูที่บาน 

กรณีตัวอยางโรงเรียนระดับอนุบาลถึงเกรด7 ที่เคยเปนโรงเรียนเด็กกอนเกณฑ (preschool)   

ไดอาศัยความรวมมือจากผูปกครองโรงเรียนในการปรับเปนโรงเรียนในกํากับของรัฐเน่ืองจาก
ผูปกครองตองการมีบทบาทอยางจริงจังในการศึกษาของเด็ก ผูปกครองหรือผูไดรับมอบหมายใหเปน
ตัวแทนตองมาอยูที่โรงเรียนอยางนอยครึ่งวันตอสัปดาห อาสาสมัครผูปกครองจะใชเวลาแตละชวง           
อยูในหองเรียนพรอมกับผูปกครองคนอ่ืนซึ่งอาจจะมีถึง 4 คนหรือมากกวานั้นเพ่ือทํางานกับนักเรียน
กลุมเล็กๆ หรือดูแลนักเรียนแบบตัวตอตัว เพ่ือชวยกิจกรรมการเรียนการสอนของครูจะมีการกําหนด 

เวลากอนและหลังเวลาเรียนแตละคาบเพ่ือใหอาสาสมัครผูปกครองไดพบกับครูพูดคุยรวมกันในเรื่อง
จุดหมายของชั้นเรียนและสาระสําคัญ ในกรณีนี้ทั้งผูปกครองครูและนักเรียนลวนกลาวถึงประโยชน
ของการมีผูปกครองอยูในหองเรียน 

กลาวโดยสรุป ลักษณะเดนประการหนึ่งของโรงเรียนในกํากับของรัฐ คือ การมีสวนรวมของ
ผูปกครองซึ่งเกิดจากการใหความสําคัญกับผูปกครองในการเปนแรงผลักดันในการกอต้ังโรงเรียน
ทัศนะของผูปกครองจึงเปนสิ่งที่สําคัญเพราะผูปกครองจะเปนผูเลือกท่ีจะสงบุตรหลานเขาโรงเรียน    

ประเภทใดและสวนหนึ่งมาจากขอตกลงของโรงเรียนในกํากับของรัฐที่บังคับใหผูปกครองมีบทบาท
และมีความรับผิดชอบในบางเรื่องดวย จึงทําใหโรงเรียนมีสวนรวมของผูปกครองในระดับสูงและ           
เปนโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในสายตาของผูปกครองโดยผูปกครองไดใหความเห็นวาโรงเรียน           

ในกํากับของรัฐไดสรางภาพการมีสวนรวมของผูปกครองไปในทางบวกและมีความซับซอนมากขึ้น           

นับ ตั้งแตการดําเนินงานประจําวันของโรงเรียนการเปนคณะกรรมการโรงเรียนการบริหารและ         

การตัดสินใจการสอนในหองเรียนการหาเงินทุนการทํางานกับเด็กที่บาน  ฯลฯ รวมท้ังผูปกครองยัง           
ชื่นชอบกับโอกาสท่ีไดมีสวนอยูในกระบวนการตัดสินใจของโรงเรียนดวย 

  4.3  งานอาคารสถานท่ี 

 แนวคิดของโรงเรียนในกํากับของรัฐในการบริหารงานดานอาคารสถานท่ีมี 
ความแตกตางจากโรงเรียนโดยทั่วไปโรงเรียนประเภทนี้ไมยึดการเรียนการสอนในหองเรียนตามแบบ 

ดั้งเดิมโดยมุงเนนการจัดการเรียนการสอนตามวิสัยทัศนและวัตถุประสงคในการจัดตั้งโรงเรียน               

เปนสําคัญรวมทั้ งเ พ่ือเปนการลดตนทุนในการดําเนินงานของโรงเรียนซึ่ งอาจมีสัญญาใน                     

การดําเนินงานเพียง 5 ปตามระยะเวลาท่ีกําหนดในกฎบัตร 340 ตัวอยางสถานท่ีที่เคยมีผูใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนการสอน ไดแก รานคาปลีก โบสถเกา หองใตหลังคาชั้นบนอาคาร โกดังสินคา 

                                                           
340 สนานจิตร  สุคนธทรัพยและคณะ,  แนวทางการจัดโรงเรยีนในกํากับของรัฐ (charter 

schools): บทเรียนจากตางประเทศ, 118-119. 
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หองอาหาร หอประชุมประจําจังหวัด โรงพลศึกษา YMCA หองสมุดสวนสาธารณะ พิพิธภัณฑ
สภาพแวดลอม ฯลฯ ในการบริหารโรงเรียนจะไมเริ่มจากการกอสรางอาคารสถานที่แตจะเริ่ม
ดําเนินงานโรงเรียน โดยอาศัยทรัพยากรที่หาได สวนใหญใชวิธี การเชาอาคารสถานท่ีและสิ่งอํานวย
ความสะดวกอ่ืน เมื่อจัดตั้งและดํารงอยูชั่วระยะหน่ึงแลวจึงหาเงินกูเพ่ือจะยายไปอยูในท่ีที่เหมาะสม
กวาหรือหาอาคารสถานที่ถาวรปญหาเรื่องอาคารสถานที่นับเปนปญหาสําคัญประการหนึ่งของ
โรงเรียนในกํากับของรัฐ แตในปจจุบันมีแนวโนมที่รัฐจะใหการสนับสนุนเรื่องงบประมาณการกอตั้ง
โรงเรียนมากข้ึน 

  4.4  งานการควบคุมตรวจสอบ 

                ระบบการแสดงความรับผิดชอบและตรวจสอบได  (accountability  system)  

ถือเปนองคประกอบท่ีสําคัญประการหนึ่งผูทําหนาท่ีควบคุมที่ระบุไว ไดแก คณะกรรมการที่เปน
คูสัญญาผูใหการสนับสนุน หรือผูที่อนุมัติใหจัดต้ังโรงเรียน ซึ่งพันธะในการแสดงความรับผิดชอบก็คือ 

การรายงานผลตามเงื่อนไขของขอตกลงตอผูอนุมัติใหโรงเรียนดําเนินการผูมีสวนไดสวนเสียและ
สาธารณชนโดยโรงเรียนจะไดรับการตรวจสอบใน 2 ดาน คือ ดานการเงินซึ่งจะมีผูทําหนาที่ตรวจสอบ
บัญชีและการตรวจสอบผลงานตามที่ระบุไวในกฎบัตรจากขอมูลที่ปรากฏ เปนที่นาสังเกตวาในขณะท่ี
มีผูใหขอมูลวาโรงเรียนไมมีอิสระเทาท่ีควรถูกควบคุมมากเกินไปแตก็มีขอมูลในทางกลับกันวาโรงเรียน
ไมไดรับการตรวจสอบในเร่ืองผลงานตามที่ไดมีขอตกลงไวผูตรวจสอบมักจะสนใจตรวจสอบเฉพาะใน
เรื่องเงิน ปญหาซึ่งไมมีผูระบุชัดเจนแตปรากฏทางออมในรูปของขอเสนอแนะก็คือ ทั้งผูปฏิบัติและ                    
ผูควบคุมยังมีความรูความเขาใจไมเพียงพอในบทบาทของตนโดยเฉพาะอยางยิ่งเกี่ยวกับการแสดง  

ความรับผิดชอบ 

นอกจากนี้ ในการประชุมรับฟงความคิดเห็นของคณะอนุกรรมการแหงรัฐสภาสหรัฐอเมริกา
ซึ่งจัดข้ึนที่ลอสแอนเจสลิสในมลรัฐแคลิฟอรเนียซึ่งเนนที่กลุมโรงเรียนในกํากับของรัฐพรีแม็ค 

(Premack) ผูอํานวยการโครงการโรงเรียนในกํากับของรัฐ สรุปวา โรงเรียนในกํากับของรัฐไมใชสิ่ง          
ที่จะแกไขปญหาไดทั้งหมดเพียงแตเปนการขจัดระบบราชการออกไปใหมากที่สุดและทํา ใหเกิด            

ความรับผิดชอบตอผลงานขึ้นในระดับที่ไมคอยจะไดพบเห็นกันในโรงเรียนรัฐบาล โดยโรงเรียนจะตอง
รับผิดชอบกับผลการศึกษาซ่ึงตองทํางานในกรอบเวลาจํากัดโดยมากจะทําตามสัญญา 5 ปและภายใน 

5 ปนั้นถาเด็กไมสามารถเรียนไดดีก็จะไมมีการตอสัญญาให สิ่งนี้เปนแนวคิดที่ทรงพลังมากโรงเรียน 

จึงมีเดิมพันสูง ครูตองเอางานของตัวมาเปนเดิมพันกับผลการเรียนของนักเรียน  นอกจากนี้การนํา
กฎระเบียบออกไป ชวยใหเกิดนวัตกรรมในระดับทองถิ่นไดงายขึ้นและสามารถแกไขปญหาของ
ทองถิ่นดวยวิธีการของทองถิ่นเองไดดีขึ้น 

สําหรับการตรวจสอบควบคุมผลงานตามที่ระบุไวในกฎบัตรเทานั้น  เอกสารคูมือโรงเรียน          

ในกํากับของรัฐในมลรัฐแมสซาจูเซทไดระบุวา การตรวจสอบเปนการเชื่อมโยงการทํางานและ
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ความสามารถที่จะตรวจสอบไดเขากับวัตถุประสงคของการดําเนินงานหรือเปนการเชื่อมโยงการวัด  

เขากับผลลัพธที่ตองการ ทั้งนี้การประเมินโรงเรียนในกํากับของรัฐจะตองไมทําลายลักษณะเฉพาะ          

ของโรงเรียนในกํากับของรัฐที่เนนความหลากหลาย โดยรัฐจะทํางานรวมกับโรงเรียนในการสราง
ระบบการตรวจสอบโดยใหโรงเรียนแตละแหงพัฒนาและกําหนดเปาหมายในการดําเนินงานของ
โรงเรียนท่ีมีความเดนชัดมั่นคงและบงบอกวัตถุประสงคที่สามารถวัดและรายงานความคืบหนาใน                

การดําเนินงานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคได เชน สามารถบอกถึงความสําเร็จของนักเรียน รวมท้ังอัตรา
การเขาเรียน ความพอใจของผูปกครอง ความปลอดภัยในกฎระเบียบ การพัฒนาตนเองของเจาหนาท่ี
โดยกฎบัตรจะบอกถึงมาตรการท่ีโรงเรียนใชตรวจสอบ 

วัตถุประสงคและเครื่องมือในการประเมิน ความสําเร็จหรือความลมเหลวของโรงเรียนใน
กํากับของรัฐสวนใหญแลวจะขึ้นอยูกับผลงานทางดานวิชาการและเปาหมายที่ไมใชดานวิชาการ  ซึ่ง
โรงเรียนจึงตองสรางกลไกตรวจสอบติดตามความสําเร็จเหลานี้ เชน โรงเรียนในกํากับของรัฐ Boston 

Renaissance ไดใชระบบการประเมินตนเองโดยวัดจากจํานวนนักเรียนที่มาสมัคร  จํานวนครูที่มา
สมัคร การเขาเรียนของนักเรียน การเขาสอนของครู อัตราการเล่ือนชั้นของนักเรียนและครู ผลลัพธที่
ไดจากการพบปะกันของชุมชนและกลุมสนใจ 

ความกาวหนาของโรงเรียนจะถูกพิจารณาเปนรายปจากกระทรวงการศึกษาและอาจมีการใช
แผนฟนฟูกับโรงเรียนโดยกระทรวงการศึกษาจะเปนผูควบคุมหากการดําเนินตามแผนประสบ              

ความลมเหลวโรงเรียนจะถูกสั่งพักการสอนหรือถูกเรียกใบอนุญาตคืนกอนหมดระยะเวลาของกฎบัตร 
ซึ่งสวนใหญมีเวลา 5 ป ผูมีอํานาจอนุมัติกฎบัตรจะตองตัดสินใจวาจะใหโรงเรียนดําเนินงานตอไป
หรือไม ทั้งนี้ในการตัดสินใจตออายุกฎบัตรนั้นจะมีเกณฑในการพิจารณาดังนี้ 1. โปรแกรมทางดาน
วิชาการจะตองประสบความสําเร็จโดยควรมีหลักฐานท่ีสามารถยืนยันไดวาโรงเรียนมีความก าวหนา
พอสมควรจนสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวภายในชวงเวลา 4 ปที่ผานมาและผลงานของนักเรียน
มีการพัฒนาอยางดีและ/หรือมีความแข็งแกรงทางดานวิชาการ 2. โรงเรียนสามารถเอาตัวรอดไดโดย
โรงเรียนมีสภาพคลองและเสถียรภาพทางการเงินจํานวนนักเรียนท่ีเขาเรียนมีคงที่และเกื อบเต็ม
ความสามารถของโรงเรียน การบริหารของโรงเรียนเปนไปอยางดีเจาหนาที่มีความกระตือรือรนและมี
ความสามารถ 3. โรงเรียนปฏิบัติตามขอตกลงที่ใหไว ทั้งนี้โปรแกรมและการดําเนินงานของโรงเรียน
ควรจะสอดคลองกับกฎบัตรของโรงเรียนและโรงเรียนจะตองดําเนินงานภายใตขอบัง คับทางดาน
กฎหมายและระเบียบตางๆ ที่กําหนดไว โรงเรียนจะตองรายงานวัตถุประสงคและความกาวหนา              
ในรายงานประจําปซึ่งจะออกในวันที่ 1 สิงหาคมของทุกปและจะตองแสดงสถานะทางการเงินที่ไดรับ 

การตรวจสอบแลว นอกจากนั้นโรงเรียนจะตองใหมีการตรวจเยี่ยมโรงเรียนโดยกลุมคนท่ีเปนพลเมือง
ของรฐัที่ไมมีความเกี่ยวของกับโรงเรียนซึ่งประกอบดวยผูปกครองครูผูนําโรงเรียน นักธุรกิจ เจาหนาท่ี
ของทางการการตรวจเยี่ยมนี้มีเปาหมายเพ่ือที่จะเพ่ิมพูนการตรวจสอบและตรวจทานขอมูลของ
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รายงานประจําป นอกจากนี้ในการตรวจสอบดานการบริหารและการจัดการของโรงเรียนจะตอง
พิจารณาถึงคณะกรรมการโรงเรียนท่ีไดรับคัดเลือกเขามาดําเนินการและการดําเนินการของ
คณะกรรมการโรงเรียนดวยซึ่งรัฐไดกําหนดบทบาทและแบงความรับผิดชอบระหวางคณะกรรมการ
โรงเรียนกับเจาหนาที่ไวอยางชัดเจนเม่ือโรงเรียนเริ่มเปดดําเนินการโดยคณะกรรมการโรงเรียนจะ
ทํางานเนนเรื่องยุทธศาสตรมากกวาดานบริหารโดยมีหนาที่ ดังนี้ 1. ดําเนินการในทุกวิถีทางในฐานะที่
เปนผูรับผิดชอบตอการศึกษาของเด็กและตอมลรัฐ 2. สรางระเบียบวินัยขององคคณะบริหาร
สถานศึกษาเพ่ือใหเกิดการบริหารที่ดีวินัยในท่ีนี้รวมไปถึงเรื่องตางๆ  เชนการเขาประชุมของ
คณะกรรมการหลักในการทํานโยบายการเคารพกฎ การออกเสียงดวยความบริสุทธิ์ใจปราศจาก        

อคติ 3. การควบคุมองคกรเพ่ือใหเกิดการแขงขันมีจิตสํานึกและมีประสิทธิภาพเพ่ือใหองคกรประสบ
ความสําเร็จโดยจะตองไมมีการยินยอมใหบุคคลเจาหนาที่หรือกรรมการใชบทบาทไปในทางมิชอบ           

4. กํากับควบคุมและแนะนําองคกรดวยการสรางคุณคาและทัศนะขององคกรอยางระมัดระวังและ
จะตองเปนนโยบายที่กําหนดขึ้นอยางเปนลายลักษณอักษร 5. เปนผูริเริ่มนโยบายไมใชเปนผูตอบสนอง
นโยบายของเจาหนาท่ี 6. ใหความสนใจสวนใหญกับผลขององคกรในระยะยาว 7. ใชความชํานาญ
ของสมาชิกในคณะกรรมการเพ่ิมพูนความสามารถของคณะกรรมการ  8. ตรวจสอบปรึกษาหารือ          

ในเร่ืองกระบวนการและผลการดําเนินงานของคณะกรรมการและจะตองพัฒนาความสามารถ              

ในการปกครองดวยการฝกอบรมและพัฒนา 
การประเมินการดําเนินงานของโรงเรียนในกํากับของรัฐจากการเชื่อมโยงการวัดเขากับ

ผลลัพธในการตรวจสอบแลวจําเปนตองมีการนิยามมาตรฐานที่สามารถบรรลุถึงไดเพ่ือนําไปสู                 
การประเมิน รวมท้ังจะตองมีการดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งตามมาหลังจากการประเมินโดย
กระบวนการตรวจสอบและการประเมินผลสําเร็จของโรงเรียนในกํากับของรัฐจะพิจารณาจาก
ความสามารถในการสรางความกาวหนาใหนักเรียนจนบรรลุถึงผลลัพธที่ระบุไวในกฎบัตรของโรงเรียน 

กลาวโดยสรุป การตรวจสอบการบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียนในกํากับของรัฐที่กําหนด                     

ในสัญญาเปนความจูงใจของกฎหมายโรงเรียนในกํากับของรัฐที่จะทดแทนระบบการตรวจสอบท่ีใช
กฎระเบียบมาเปนการตรวจสอบโดยใชผลการดําเนินงานเปนเครื่องวัดจากการสํารวจพบวา  โรงเรียน
ในกํากับของรัฐมีการดําเนินงานหลายอยาง เพ่ือใหบรรลุสิ่งที่ตองการโดยโรงเรียนสวนใหญไดเก็บ
ขอมูลที่จะประเมินความกาวหนาของตัวเองไดหลายโรงเรียน  มีวิธีการที่ชัดเจนในการสํารวจ
ความกาวหนาโดย มีการเก็บรวบรวมวิเคราะหขอมูลและจัดพิมพเปนเอกสารเพื่อเผยแพรในรายงาน
ประจําปหรือในรูปแบบอ่ืนสําหรับโรงเรียนที่ประสบปญหาในการดําเนินงาน  ก็เนื่องจากเปาหมาย              

ที่กําหนดเปนสิ่งที่ยากตอการวัด ซึ่งจะเปนปญหาในการระบุวามีการบรรลุเปาหมายหรือไมผลสําเร็จ
ของการประเมินและการตรวจสอบโรงเรียนในกํากับของรัฐท่ีผานมา พบวาผูบริหารโรงเรียนในกํากับ
ของรัฐหลายแหงเกรงวาการประเมินที่แตกตางไปจากท่ีโรงเรียนธรรมดาจะทําใหนักเรียนในโรงเรียน
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ของตนมีผลการประเมินที่ดอยกวานักเรียนในโรงเรียนธรรมดา  แตเมื่อนักเรียนนําผลการประเมินไป
สมัครเรียนในระดับวิทยาลัยหรือไปสมัครงานจากรายงานของมหาวิทยาลัยบราวน (Brown) แสดง            
ใหเห็นวามหาวิทยาลัยสวนใหญมีความคุนเคยกับประวัติผลการเรียน (transcript) ที่มีรูปรางหนาตา
แปลกๆ เจาหนาที่คัดเลือกนักเรียนเขาเรียนมักจะใหความชื่นชมกับโรงเรียนที่มีความพยายามที่จะ
ปรับปรุงตัวเองและพรอมที่จะรับนักเรียนจากโรงเรียนในกํากับของรัฐดังกลาวในทํานองเดียวกัน  

นายจางจํานวนมากเริ่มเห็นคุณคาของการประเมินรูปแบบใหมเหลานี้หลายคนชื่นชมกับหลักสูตรและ         
การประเมินที่เนนการทํางานเปนทีมและความสามารถในการแกไขปญหามากกวาการประเมิน           

เฉพาะความรูที่เรียนมา 
การบริหารจัดการโรงเรียนในกํากับของรัฐในประเทศไทย 

การบริหารงานโรงเรียนในกํากับของรัฐในประเทศไทยนั้นแบงการบริหารออกเปน 4 ดาน 

ไดแก 341 งานวิชาการ งานบุคคล งานการเงิน และงานบริหารทั่วไปประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 
ดานวิชาการ อาจกําหนดสัดสวนเพ่ิมเติมในวิชาท่ีโรงเรียนตองการสรางความเปนเลิศเฉพาะทางท้ัง
สาขาวิชาการศิลปะ ดนตรี กีฬาใหเปนไปตามศักยภาพของผูเรียนและความตองการของทองถ่ิน            

ดานการเงินอาจกําหนดคาใชจายที่ผูปกครองนักเรียนมีสวนรวมพิจารณาโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาซ่ึงจะตองเปนคาใชจายที่เหมาะสมกับสภาพทองถิ่นและฐานะทางเศรษฐกิจ
ของชุมชน โดยมีการจัดทุนการศึกษาหรือยกเวนคาธรรมเนียมใหแกเด็กดอยโอกาสจํานวนหนึ่งด วย 

ดานการบริหารงานบุคคลโรงเรียนในกํากับจะสามารถออกระเบียบกฎเกณฑการบริหารงานบุคคลที่
จัดจางดวยเงินนอกงบประมาณโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียนอาจ              

มีสวนรวมเสนอความเห็นตอคณะอนุกรรมการขาราชการและบุคลากรทางการศึกษา  (อ.ก.ค.ศ.)                   

ของเขตพ้ืนที่การศึกษาในการสรรหาและบรรจุแตงต้ังขาราชการในโรงเรียน  ดานการบริหารทั่วไป 

โรงเรียนในกํากับจะสามารถกําหนดโครงสรางระบบบริหารของสถานศึกษาที่มีความคลองตัวเพ่ือ
สงเสริมการพัฒนาศักยภาพ ความสามารถของนักเรียนและโรงเรียนยังสามารถกําหนดหลักเกณฑ 
วิธีการรับนักเรียนในแตละชวงชั้นที่มีความยืดหยุนในลักษณะเดียวกับโรงเรียนวัตถุประสงคพิเศษได
ดวยเพ่ือพัฒนาไปสูความเปนเลิศเฉพาะ ซึ่งสอดคลองกับแนวการดําเนินงานในอิสระในการบริหาร
จัดการโรงเรียนนิติบุคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 4 ดาน342 ไดแก            

                                                           
341 จินตนา  ศักดิ์ภูอราม,  การนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐสําหรับ

ประเทศไทย, 125. 

342 คณะกรรมการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ,  นวัตกรรมการจัดการศึกษา รูปแบบใหม 5 รูปแบบ, เขาถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 

2555, เขาถึงไดจาก http://www.benjama.ac.th/Articles/0014.htm 
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1. ดานวิชาการโรงเรียนมีอิสระในการบริหารงานวิชาการที่โดดเดนสามารถจัดทําหลักสูตรโดย            

ความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนหลักสูตรท่ีสนองความตองการของผูรับ  

บริการและสามารถพัฒนาผูเรียนไดเต็มศักยภาพมีความโดดเดนและหลากหลายกวาโรงเรียนอ่ืนๆ  

หรือเปนเครือขายหลักสูตรของโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของตางประเทศและสามารถจัดโปรแกรม
การศึกษาท่ีตองการใหเกิดข้ึนเปนพิเศษกวาโรงเรียนอ่ืนสรางและใชนวัตกรรมในการจัดการเรียน               

การสอนมีอิสระในการพิจารณาหนังสือเรียนซึ่งจะพัฒนาผูเรียนไดตามหลักสูตรกําหนด มีกระบวนการ
จัดการเรียนการสอนที่แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการไดโดยอิสระ  จัดสภาพแวดลอมให
สงเสริมการเรียนรูและจัดบรรยากาศทางวิชาการ สงเสริมบุคคลที่มีผลงานดีเดนใหเขารวมพัฒนา
คุณภาพมีการประเมินผลอยางตอเนื่องและมีระบบการตรวจสอบมาตรฐานตามขอกําหนด  2. ดาน
การเงินและงบประมาณโรงเรียนจะไดรับจัดสรรเงินเปนกอนและเงินอุดหนุนรายหัวตามจํานวน
นักเรียนที่เขามาเรียนและสามารถจัดหาเงินสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น บุคคล กลุม
บุคคลหรือองคกรอื่นทั้งภาครัฐและเอกชน มีอิสระในการบริหารจัดการตามความตองการของโรงเรียน
ที่ยกเวนกฎระเบียบของราชการเพ่ือความคลองตัวรายไดทุกประเภทสามารถนําไปใชเพ่ือการพัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนได ทั้งนี้ใหคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเปนผูกําหนดระเบียบ ขอบังคับ
และวางระบบการเงิน บัญชี และพัสดุของโรงเรียน ใหโรงเรียนมีอิสระในการบริหารการเงิน  โดยมี
ระบบการควบคุมภายใน โดยลดการตรวจสอบรายละเอียดในขั้นดําเนินการแตใหตรวจสอบท่ีคุณภาพ
หรือผลงานและกรณีที่รัฐไมอาจจัดเงินอุดหนุนไดเต็มที่สามารถใหผูปกครองรวมรับภาระคาใชจาย 

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนเพ่ิมเติมจากรัฐสนับสนุน 3. ดานบุคลากร โรงเรียนสามารถ
บริหารงานบุคคลทุกประเภทในดานตางๆ ไดเต็มที่และสามารถคัดเลือกครูและบุคลากรอ่ืนไดเองโดย
คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาเปนผูกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ตลอดจนกําหนด
คุณลักษณะและพิจารณาคัดเลือกทีมงานบริหารโรงเรียนและในกรณีท่ีมีความตองการครูหรือบุคลากร
อ่ืนที่มีคุณสมบัติเฉพาะ สามารถจางไดตามความจําเปนและความตองการตลอดจนสามารถคงอัตรา
วางไวเพ่ือบรรจุแตงตั้งตอไป รวมทั้งมีการจัดสวัสดิการระบบการใหความดีความชอบที่ชัดเจนและ
สมาชิกพึงพอใจ 4. ดานบริหารทั่วไปโรงเรียนสามารถมีกฎระเบียบขอบังคับในการปฏิบัติงานเปนการ
เฉพาะเพ่ือความยืดหยุนในการบริหารและการดําเนินงานโดยมีคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาให
ความเห็นชอบ สามารถกําหนดโครงการองคกรตําแหนงตางๆ ภายในโรงเรียนไดอยางอิสระเพ่ือ          

ความคลองตัวและไดรับเงินจัดสรรงบประมาณรายหัวตามจํานวนนักเรียนท่ีเขามาเรียน โดยตองแสดง
ความรับผิดชอบในการทําใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นตามขอตกลงซ่ึงจะตองมีสัญญาหรือขอตกลง
เกี่ยวกับผลงานที่จะตองทําใหสําเร็จ อยางชัดแจงและไดรับการยกเวน ไมตองปฏิบัติตามกฎระเบียบท่ี
เปนอุปสรรคในการบริหารงานโดยเฉพาะดานวิชาการการเงินและงบประมาณ บุคลากรและงานท่ัวไป 
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สามารถใหผูปกครองรวมรับภาระคาใชจายเพ่ือพัฒนาการศึกษานอกเหนือจากที่รัฐจัดสรรให  
ตลอดจนมีระบบการตรวจสอบโดยมีองคกรตรวจสอบควบคุมงาน ไดแก หนวยงานตนสังกัดหนวยงาน 

ที่รัฐกําหนดและโรงเรียนจัดใหมีการประเมินภายในอยางเปนระบบ  

สําหรับแนวการบริหารจัดการของโรงเรียนนิติบุคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เปนรูปแบบโรงเรียนที่เนนความเปนอิสระในการบริหารงาน 4 ดานคือ ดาน
วิชาการบุคคล การเงินและงบประมาณ และการบริหารท่ัวไปมีความรับผิดชอบตอผลการดําเนินงาน 

มีระบบการตรวจสอบที่ชัดเจนโปรงใสทั้งนี้ตองเปดโอกาสใหชุมชนผูปกครองมีสวนรวมในการพัฒนา
และตรวจสอบการบริหารโรงเรียนโดยจะดําเนินการใน 2 รูปแบบ คือ Independent school ซึ่งเปด
โอกาสใหมีอิสระในการบริหารจัดการเต็มที่  ทั้งเรื่องงบประมาณและบุคลากรแมแตหลักสูตร           
สามารถพัฒนาข้ึนเอง โดยมีองคคณะบุคคลเปนองคกรในการบริการจัดการโรงเรียนประเภทน้ี               

ยังไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐแตสามารถเก็บคาเลาเรียนไดและรูปแบบหน่ึงคือ  Autonomous school            

เปนโรงเรียนที่มีความยืดหยุนคลองตัวในการบริหารและสามารถระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาโรงเรียน       

แตยังตองใชหลักสูตรและแนวปฏิบัติทางวิชาการของหลักสูตรกลางมีการปรับเกณฑระเบียบและ            

แนวปฏิบัติในดานบุคลากรและการเงิน/การคลังเพ่ือใหเปนอิสระในการบริหารจัดการโรงเรียน 343 

อยางไรก็ตาม สํานักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลาวถึงการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ
ของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานวาตองดําเนินการ 3 เรื่องใหญคือ งบประมาณตองใหมี             
ความคลองตัวมากขึ้นโดยตองแสวงหาแนวทางในการท่ีจะอุดหนุนโรงเรียนเปนเงินกอนเพ่ือให     
โรงเรียนไดดําเนินการตามภารกิจใหบรรลุเปาหมาย และใหโรงเรียนท้ัง 58 แหง เปนหนวยเบิกตรง
เพ่ือจะไดไมตองไปรอเบิกผานเขตพ้ืนที่การศึกษา การบริหารบุคลากร ตองเสนอหนวยงานที่เกี่ยวของ
วาจะทําอยางไรใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการใหความคิดเห็นเก่ียวกับการสรรหา
ผูอํานวยการโรงเรียน และการคัดเลือกครูผูสอน และดานวิชาการเปดโอกาสใหโรงเรียนเปดโปรแกรม
พิเศษตางๆ ได344 

 

 

 

 

                                                           
343 จรวยพร ธรณินทร,  สรุปผลการประชุมปฏิบัติการการจัดการศึกษารูปแบบใหม,            

(วันที่ 26-27 กุมภาพันธ 2546 ณ หองประชุมโรงแรมแกรนด เดอร วิลล วังบูรพา กรุงเทพมหานคร). 
344

 “เผยชื่อ 58 โรงเรียน นํารองนิติบุคคล สพฐ.: ตนแบบกาญจนานุเคราะห / เรงทําแผน
บริหารวิชาการ-บุคลากร-งบฯ,” หนังสือสยามรัฐ  (9 พ.ย. 2555). 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการโรงเรียนในกํากับของรัฐ 

ผูวิจัยสามารถประมวลได ดังนี้ 
 รายงานการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ สรุปวา 
จากพิจารณาตามมาตรฐาน 3 ดาน คือ ดานผูเรียนดานครูผูสอน และดานผูบริหารมีผลการประเมิน
สรุปไดดังนี้ 1. ผลการประเมินดานผูเรียนนักเรียนของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณไดผานกระบวนการ           

การคัดเลือกมาอยางดีเปนพิเศษตามวัตถุประสงค  2. ผลการประเมินดานครูผูสอนโรงเรียนมีครูที่มี
คุณวุฒิการศึกษาอยางต่ําปริญญาตรีและมีวุฒิปริญญาโทมากกวา 30 % สาขาท่ีจบการศึกษาตรงตาม
วิชาที่สอน ครู-อาจารยมีความกระตือรือรนและตั้งใจสอนดี สงเสริมใหเขารวมประชุมวิชาการและ           

เขารวมอบรมระยะส้ันเสมอ รวมทั้งมีโครงการสนับสนุนใหไปศึกษาตอท้ังในและตางประเทศดวย            

ซึ่งเปนส่ิงจําเปนในการพัฒนาคุณภาพครูดานการเรียนการสอนใหดียิ่งขึ้นๆ  ไป ความเชี่ยวชาญ              

ดานวิชาการและเทคนิคการสอนท่ีดีนั้นสามารถพัฒนาขึ้นไดเสมอ เทคนิคการใชอุปกรณสาธิตและ
ทดลองเพ่ือใหคุณภาพการเรียนรูสูงก็สามารถพัฒนาไดอยางไมมีขีดจํากัดเวลาและประสบการณ          
เปนสิ่งสําคัญสําหรับครู ถึงแมสภาพโดยรวมจะดีกวาโรงเรียนอ่ืนๆ ไปแลว ก็ควรจะตองพยายามมุง
พัฒนากระบวน การเรียนการสอนที่สามารถฝกกระบวนการดานวิทยาศาสตรใหแกผูเรียนอยางไดผล             

การสอนโดยท่ัวไปเปนการใหความรูเปนสวนใหญ  3. ผลการประเมินดานบริหารผูบริหารเปนผูมี
วิสัยทัศน มีความรู ความสามารถและมีภาวะความเปนผูนําสูงสามารถดูแลกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน
ใหดําเนินไปดวยดี มีความเรียบรอยและประสบความสําเร็จตามเปาหมายที่วางไว โรงเรียนมีผล         

การเรียนรูของนักเรียนที่ดีขึ้น และจากการท่ีมีรูปแบบการบริหารเปนองคการมหาชนมีคณะกรรมการ
โรงเรียนที่ประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิหลากหลายสาขาเปนผูกําหนดนโยบายทําใหการดําเนินงาน  

อิสระคลองตัว ผูบริหารรับฟงความคิดเห็นท้ังจากครู อาจารย นักเรียน ผูปกครองมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงการดําเนินงานใหเกิดความคลองตัวอยูเวลา345 

บล็อก (Block) ทําการวิจัยเรื่องขอกําหนดเกี่ยวกับการใหบริการการศึกษาภายใตโปรแกรม
การศึกษาทางเลือกผลการวิจัย พบวา  1. ยิ่งขอกําหนดมีขอเรียกรองเก่ียวกับสิทธิที่จะไดรับการอนุมัติ 
กฎบัตรของผูกอตั้งโรงเรียนในกํากับของรัฐมากเทาใดจํานวนโรงเรียนในกํากับของรัฐก็จะยิ่งเพ่ิม            

มากขึ้นเทานั้น 2. ยิ่งคณะกรรมการโรงเรียนและสหภาพครูเขามารวมพิจารณาการสมัครเขาเปน
โรงเรียนในกํากับของรัฐ จํานวนโรงเรียนในกํากับของรัฐยิ่งจะลดลง 3. ยิ่งลูกคามีความพอใจ             

ในการศึกษาท่ีโรงเรียนของรัฐจัดมากเทาใดจํานวนโรงเรียนในกํากับของรัฐยิ่งจะลดลง นอกจากน้ียัง 

                                                           
345 “รายงานการติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน)  

พ.ศ. 2547” (เอกสารเสนอผลการประเมินของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องคการมหาชน)) 2547, (อัดสําเนา) 
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พบวาแรงผลักดันจากผูที่มีบทบาทหนาที่ในโรงเรียน เชน สหภาพครูและคณะกรรมการโรงเรียน            

เปนปญหามากท่ีสุดตอการริเริ่มโรงเรียนในกํากับของรัฐ346 

พิศาล สรอยธุหร่ําและคนอ่ืนๆ ไดทําการวิจัยเรื่อง แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลเพ่ือ
นําเสนอตอสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาวิเคราะหจุดเดนจุดดอย
ของการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของรัฐ ผลการวิจัย สรุปไดดังนี้ 1. ในกรณีของโรงเรียนนิติ
บุคคลในกํากับของรัฐในประเทศตางๆ นั้น พบวา โรงเรียนมีอํานาจในการบริหารวิชาการ โดยเนน 

การตอบสนองความตองการของชุมชน โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง สามารถจัดโปรแกรมการเรียน
ใหตรงกับความตองการของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่นั้นๆ ดําเนินงานโดยผูมีสวนไดเสียมีโอกาสเขารวม 

โปรแกรมการศึกษาจะออกแบบรวมกันโดยคณาจารย ผูปกครองและผูบริหารมีความเปนอิสระจาก
กฎเกณฑและการควบคุมแบบโรงเรียนทั่วไป สถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ
งบประมาณ โดยมีการมอบอํานาจไปยังคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งจะทําหนาที่ตัดสินใจวาจะใช
งบประมาณอยางไร กําหนดเปนระเบียบของโรงเรียนขึ้น การใชเงินเปนไปตามระเบียบท่ีโรงเรียน
กําหนด ผูบริหารมีอิสระในการบริหารบุคคลโดยใชกฎระเบียบที่มีความยืดหยุน มากขึ้น สถานศึกษา
เปนผูคัดเลือกครู สรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานท่ีสถานศึกษาน้ันๆ เปนผูกําหนดมี
การสรางระบบความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงาน จัดประเมินภายในเพ่ือกระตุนใหมีการสอนที่มี
คุณภาพและบรรลุจุดมุงหมายตามมาตรฐานโรงเรียน โดยมีตัวบงชี้ ที่ชัดเจนโดยมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาเปนผูกําหนดนโยบายและกฎระเบียบตางๆ รวมทั้งทําหนาที่ตัดสินใจวาโรงเรียนควรจะ           
มีบุคลากรอยางไร บทบาทสําคัญยิ่งในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลอยูที่ (1) ผูกํากับดูแล คือ 

คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีจะตองรับผิดชอบตอการจัดทํากฎบัตรของโรงเรียน กําหนดนโยบายของ
โรงเรียน ออกระเบียบ กําหนดหลักเกณฑตางๆ และ (2) ผูบริหารสูงสุด(ผูอํานวยการโรงเรียน) ซ่ึงมี
บทบาทที่ขยายกวางมากขึ้น มีการกําหนดความเปนผูนําและความรับผิดชอบในการจัดการของ
ผูอํานวยการไวอยางชัดเจน ในฐานะของผูบริหารโรงเรียนท่ีตองรับผิดชอบตอการนํานโยบายของ
คณะกรรมการสถานศึกษาไปปฏิบัติ การจัดการและบูรณาการทรัพยากรท่ีมีอยูในโรงเรียน การจัดการ
ในเร่ืองของการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์ของโรงเรียน 2. ในกรณีของโรงเรียนนิติ
บุคคลในกํากับของรัฐ กรณขีองประเทศไทยที่ไดมีการดําเนิน งานเปนผลสําเร็จเปนที่ยอมรับกันทั่วไป
ในระดบัหนึ่ง คอื โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณนั้น โรงเรียนไดมีการกําหนดอํานาจหนาที่อยางชัดเจนไว
เปนลายลักษณอักษรมีการใหอํานาจแกโรงเรียนอยางเพียงพอในการกําหนดนโยบายและควบคุมดูแล 

                                                           
346 Block, H. M., Constraints on school supply under school-choice 

programs: A study of charter schools (Abstracts from: Dissertation Abstracts 

International Item: 19702870, 1996). 
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คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีอํานาจในการกําหนดระเบียบขอบังคับไดเอง โดยไมตองอยูภายใต
ระเบียบที่หนวยงานอ่ืนกําหนด ทําใหสามารถสรางขอบังคับใหมี ความยืดหยุน เหมาะสมสอดคลอง
กับความเปนไปไดในเชิงปฏิบัติสําหรับโรงเรียนเมื่อไดรับอํานาจอยางชัดเจนในการปฏิบัติหนาที่แลว 
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ไดใชอํานาจนั้นดําเนินการในระดับนโยบายและการกํากับดูแลเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียนคือจัดทําขอบังคับของโรงเรียน กําหนดกฎเกณฑตางๆ โดยกําหนดไว
อยางชัดเจนในเร่ืองของความโปรงใสเปนธรรมและตรวจสอบได และการดําเนินการของโรงเรียน
เปนไปตามแผนงานและกฎเกณฑตามที่คณะกรรมการโรงเรียนกําหนด โดยใหอํานาจในการบริหาร
จัดการแกผูอํานวยการอยางเพียงพอและชัดเจนทําใหสามารถดําเนินการบริหารโรงเรียนตามแผนงาน 

ภายใตกฎ ระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียนไดอยางคลองตัวและไดผลตามวัตถุประสงคของโรงเรียน 

นอกจากนี้ยังมคีวามยืดหยุนในการบริหารกิจการของโรงเรียน ในกรณีที่มีปญหาในเชิงปฏิบัติ เมื่อพบ
สถานการณที่ผูอํานวยการไมอาจตัดสินเองไดก็มีการกําหนดใหเปนอํานาจของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนที่สามารถเขามามีบทบาทในการวินิจฉัยตัดสิน เพ่ือมิใหเกิดอุปสรรคในการบริหารทําให
โรงเรียนสามารถดําเนินงานไดอยางมปีระสิทธิภาพเมือ่ประกอบเขากับการท่ีมีทรัพยากรอยางพอเพียง 
ทําใหโรงเรียนสามารถบริหารกิจการอยางไดผลบรรลุตามวัตถุประสงคของโรงเรียนที่ไดตั้งไว 3. จาก
การศึกษาวิเคราะหในกรณีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พบวามีความสอดคลองกันกับขอมูลที่ได
จากกรณี ศึกษาโรงเรียนนิติบุคคลในตางประเทศ เกี่ยวกับบทบาทสําคัญของบุคคล/คณะบุคคล ผูมี
หนาที่รับผิดชอบในระดับของการกํากับดูแลกําหนดนโยบาย คือ คณะกรรมการสถานศึกษากับผูมี
หนาที่รับผิดชอบงานบริหารในระดับปฏิบัติ คือ ผูอํานวยการโรงเรียน ทั้งนี้คณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน จะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถสูงมีประสบการณกวางขวาง 
สามารถกําหนดนโยบายใหผูอํานวยการเสนอแผนปฏิบัติ สามารถวิเคราะหแผนและนโยบายไดถูกตอง
ชัดเจน สามารถใหการกํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนและสนับสนุนผูอํานวยการในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนสามารถประเมินผลการดําเนินงานตามแผนไดอยางเท่ียงตรง              
สวนผูอํานวยการโรงเรียนนั้นจะตองเปนผูมีความสามารถส่ังทั้งในดานบริหารและดานวิชาการมี
ความสามารถในการวิเคราะหนโยบายการคิด/ออกแบบโครงการและการดําเนินงานตามโครงการ
อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 4. จากการสํารวจความคิดเห็นและความพึงพอใจของครูและ
ผูบริหารระดับตางๆ ผูปฏิบัติงานอยูในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พบวา โดยทั่วไปแลวผูมีสวนได          
เสียเหลานี้มีความพึงพอใจในการดําเนินงานของโรงเรียน ในระดับมากถึง มากที่สุดในท้ังสี่ดาน คือ 

การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร และการบริหารท่ัวไป ประเด็นที่ผูมี
สวนไดเสีย มีความเห็นวาเปนสิ่งสําคัญยิ่งสําหรับการบริหารงบประมาณ คือ การตรวจสอบ ติดตาม 

และรายงานการใชงบประมาณท่ีโปรงใส การจัดทําแผนงบประมาณและการปฏิบัติการใชจายเงิน
อยางรัดกุมและรอบคอบ การระดมทุนและทรัพยากรเพ่ือการจัดการศึกษา และความเปนอิสระใน 
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การวางแผนงบประมาณท่ีเอ้ือตอการพัฒนาผูเรียน สําหรับการบริหารบุคลากรคือการวางแผน
อัตรากําลังและการจัดสรรบุคลากรท่ีพอเพียงและเหมาะสม การประเมินผลงานของบุคลากรเพ่ือ
พิจารณาความดีความชอบ การวางแผนอัตรากําลังและ การจัดสรรบุคลากรท่ีพอเพียงและเหมาะสม 

การประเมินผลงานของบุคลากรเพ่ือพิจารณากําหนดส่ิงตอบแทน/เปล่ียนตําแหนงใหสูงขึ้น             

การดําเนินการเกี่ยวกับอัตราคาจาง สวัสดิการและการเล่ือนขั้นเงินเดือนที่เหมาะสมและการสงเสริม
บุคลากรใหไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ สําหรับการบริหารวิชาการ คือ การสงเสริม            

การวิจัยและพัฒนา การเรียนการสอน การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษา
และองคกรอ่ืนและการจัดใหมีการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
และสําหรับการบริหารทั่วไป คือ การจัดใหทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 

การควบคุมการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานขององคกรอยางเปนระบบและการจัดระบบสารสนเทศ                
และประชาสัมพันธที่เอ้ือตอการพัฒนา 5. เมื่อเปรียบเทียบกับการบริหารจัดการของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณกับการบริหารจัดการของโรงเรียนนิติบุคคลทั่วไปในประเทศไทยท่ีเปนอยูในขณะนี้แลว 
พบวา มีความแตกตางอยางสําคัญแมวาในการบริหารวิชาการน้ัน โรงเรียนนิติบุคคลท่ัวไปจะมีอิสระ
ในการจัดหลักสูตรใหผูเรียนเลือกเรียนไดตามความถนัดไดก็จริง แตในเรื่องของการบริหารงบประมาณ
นั้น โรงเรียนไมมีอํานาจในการอนุมัติงบประมาณของตน ตองขอไปยังหนวยงานเจาสังกัดตามกฎ 

ระเบียบที่กําหนด โดยสวนกลางในเรื่องของการบริหารบุคลากร โรงเรียนไมสามารถสรรหาผูบริหาร
เองได การโยกยาย บรรจุ แตงตั้งเปนไปตามระเบียบโดยอํานาจเปนของผูที่อยูเหนือระดับโรงเรียน                

ขึน้ไป การบรรจุครยูังคงเปนไปตามกรอบอัตรากําลังทีก่ระทรวง ศึกษาธิการกําหนด สรุปไดวาในกรณี
ของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ คณะผูวิจัยยังมขีอเสนอวาควรตองมพีระราชบัญญัติกฎกระทรวง หรือ
ขอบังคับที่กําหนดเกี่ยวกับอํานาจ หนาที่และความรับผิดชอบทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติที่
ชัดเจนในเรื่องดังกลาวเหลานี้ เพ่ือเอ้ืออํานวยใหโรงเรียนนิติบุคคลสามารถดําเนิน งานของตนเอง  
โดยอิสระอยางไดผลและมีประสิทธิภาพ 6. ความสําเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล ไมได
อยูทีว่าเปนโรงเรียนนิติบุคคลท่ีเปนสวนราชการ โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของรัฐ โรงเรียนนิติบุคคล
ทีเ่ปนองคการมหาชนหรือโรงเรียนนิติบุคคลในชื่ออ่ืนๆ ที่อาจมีการกําหนดข้ึนมา หากแตอยูที่วาการมี
ปจจัยหลักแหงความสําเร็จอยางพรอมมูล กลาวคือ มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ประกอบดวย                

ผูมีความรูความสามารถสูงในระดับของการกําหนดนโยบายและการกํากับดูแล ดําเนินการกํากับดูแล
อยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงผูอํานวยการของโรงเรียนตองมีความสามารถรอบรูในงาน
บริหารและงานวิชาการ การวิเคราะหนโยบายการคิดโครงการและดําเนิน งานตามโครงการ โรงเรียน
มีบุคลากรจํานวนเพียงพอตอการปฏิบัติงานมีความรูความสามารถในกิจการที่เปนวิชาชีพของตนมี
ความรูสึกเปนเจาของงานที่ทํา โรงเรียนมีอํานาจเต็มในการกําหนดนโยบาย ออกขอบังคับ กํากับดูแล 

ผูอํานวยการมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการบริหารงานใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน           
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ใหความเห็นชอบ ทั้งในดานของการบริหารวิชาการการบริหารงบประมาณ การบริหารบุคลากร           
การบริหารทั่วไป ทุกอยางเบ็ดเสร็จภายในโรงเรียนในรูปแบบท่ีโรงเรียนเปนฐานในการบริหารจัดการ
อยางแทจริง เมื่อเปนเชนนี้ ไมวาจะเปนโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของหนวยงานใดก็ตาม ในรูปแบบ
ใดก็ตามก็จะสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ สงผลตอการพัฒนากิจการของโรงเรียนได
อยางเต็มทีต่ามวัตถปุระสงค347

 

บรรจบ  วงศโกมลเชษฐ ทําการวิจัยเรื่อง การประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดล
วิทยานุสรณ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณผลการวิจัย 

พบวา การบริหารงานโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ  1. ดานบริบท (context) ความสอดคลองระหวาง
แผนการปฏิบัติการและยุทธศาสตรของชาติวิสัยทัศนของโรงเรียนยุทธศาสตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
อุดมการณของโรงเรียน วัตถุประสงคการจัดต้ังโรงเรียน ผลการวิจัยพบวามีความสอดคลองกันทุก
ประเด็นและทุกขอ นอกจากน้ีผลการวิจัยยังพบวากลุมตัวอยางของบุคลากรโรงเรียนมีความพึงพอใจ
ในวิสัยทัศน พันธกิจ อุดมการณและเปาหมายของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ อยูในระดับมากท่ีสุด           

2. ดานปจจัยนําเขา (input) ดานบุคคล (man) กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอกระบวนการคัดเลือก
นักเรียนเขาเรียนอยูในระดับมากที่สุด ระดับเชาวปญญา ( IQ) ของนักเรียนอยูในระดับสูงกวาปกติ 
ครูผูสอนตรงวิชาเอกการวิเคราะหอยูในระดับมากที่สุด ผลการประเมินการปฏิบัติงานในภาพรวม
องคกร อยูในระดับมาก ดานงบประมาณ (money) โรงเรียนมีงบประมาณที่เอ้ือตอการบริหาร          
การจัดการเรียนการสอนอยูในเกณฑดี ดานการบริหารจัดการ (management) เรื่องวุฒิการศึกษา
และสาขาวิชาและประสบการณทางการบริหารของประธานกรรมการและกรรมการผูทรงคุณวุฒิ             
อยูในระดับมากที่สุด เร่ืองวุฒิการศึกษาและประสบการณทั้งทางวิชาการและการบริหารผูบริหาร
โรงเรียน ผลการวิจัยพบวา อยูในระดับมากที่สุด เรื่องความพึงพอใจตอการบริหารผูบริหารโรงเรียน 

ในดานการปฏิบัติตนที่เปนแบบอยางที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 

โปรงใสและยุติธรรม ผูบริหารโรงเรียนในดานการประพฤติปฏิบัติตนในการเปนผูนําทางวิชาการ   

รวมถึงการอนุรักษ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปญญา สิ่งแวดลอมและรักษาผลประโยชน               
ของสวนรวม ผูบริหารโรงเรียนในดานการใหความรัก เมตตา เอาใจใส  ชวยเหลือสงเสริมใหกําลังใจ 

แกนักเรียน ผลการวิจัยพบวาอยูในระดับมากที่สุด 3. ปจจัยดานกระบวนการ (process) ดาน
หลักสูตรของโรงเรียน ความสอดคลองระหวางหลักการของหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานพุทธศักราช 

2544 กับหลักการของหลักสูตรโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พุทธศักราช 2548 ผลการวิจัยพบวามี                
ความสอดคลองกันในทุกขอ จากการศึกษาทฤษฎีและผลงานวิจัยตางๆ ที่เก่ียวของ สรุปไดวาโรงเรียน 

 

                                                           
347 พิศาล  สรอยธุหร่ํา และคนอ่ืนๆ,  แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล, ค-ฉ. 
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มหิดลวิทยานุสรณเดิมเปนสถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา ไดเปลี่ยนสภาพเปนองคการมหาชน 

ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ พ.ศ. 2543 ผลการดําเนินงานตั้งแตเปลี่ยน
สภาพเมื่อปการศึกษา 2544 จากการท่ีโรงเรียนเปนนิติบุคคลทําใหโรงเรียนมีหลักสูตรเปนของตนเอง          
ตั้งแตปการศึกษา 2545 เปนตนมา ซึ่งตอมาโรงเรียนไดปรับปรุงเปนหลักสูตรปพุทธศักราช 2548 

และปพุทธศักราช 2552 ซึ่งกอนหนานั้นโรงเรียนใชหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของกระทรวง 
ศึกษาธิการพุทธศักราช 2544 โดยสรุปแลว จะพบวาความคลองตัวและความยืดหยุนในการบริหาร 

งานดานตางๆ ไมวาจะเปนการบริหารงานวิชาการ การบริหารท่ัวไป การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ ซึ่งพบวาสงผลตอการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและบังเกิดประสิทธิผลในทุกๆ  

ดาน348 

สามารถสรุปไดวาโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐานเปนโรงเรียนโดยการสนับสนุนของรัฐแบบหนึ่งที่เปนลักษณะจัดการโดยกลุมหรือองคการ
ภายใตสัญญาตามกฎหมาย หรือที่เรียกวา Charter ที่รัฐบาลใหการรับรอง โดยมีรูปแบบกระจาย
อํานาจการบริหารงานใชโรงเรียนเปนฐาน โรงเรียนมีอํานาจหนาที่ความรับผิดชอบมีความอิสระ            

และคลองตัวในการตัดสิน ใจในการบริหารท้ังงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล และงบประมาณ 

เพ่ือใหโรงเรียนมีทรัพยากรในการพัฒนาคุณภาพอยางเต็มที่ และมีความคลองตัว สวนในเร่ือง
งบประมาณสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะจัดสรรให และสามารถระดมทรัพยากร
จากชุมชน ภาคเอกชนได ดวยระบบการมีสวนรวมขององคคณะบุคคลหลักการสําคัญ  คือ                  

การกระจายอํานาจการบริหารจัดการศึกษาสูหนวยปฏิบัติหรือโรงเรียนโดยตรงการบริหารโดย
หลักการมีสวนรวมจากทุกฝายที่มีสวนเก่ียวของหรือมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) การบริหาร
ตนเอง (self-managing) ดวยโรงเรียนเปนหลักการบริหารที่ตอบสนอง สอดคลองกับความตองการ
ของผูเรียนและชุมชนมากท่ีสุด โรงเรียนบริหารจัดการภายใตนโยบายการศึกษาของชาติอยางอิสระ
โดยใหโรงเรียนมีกฎระเบียบบริหารงานของโรงเรียน เสมือนโรงเรียนเอกชนเพ่ือพัฒนาการจัด
การศึกษาของโรงเรียนอยางอิสระ คลองตัวแบบกาวกระโดด (fast track) โดยการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา (school board) สามารถระดมทรัพยากรมาสนับสนุนการดําเนินกิจการ
ของโรงเรียนจากแหลงตางๆ ลดการพ่ึงพางบประมาณภาครัฐ ทั้งนี้ตองพัฒนาและยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนและพัฒนาคุณภาพผูเรียนเต็มขีดสุดศักยภาพและไดมาตรฐานขั้น
พ้ืนฐานและมาตรฐานระดับสากลเพ่ือสนองความตองการของผูเรียนผูปกครองและชุมชนและ
รับผิดชอบตอผลงานตามขอตกลงการใหบริการซ่ึงวัตถุประสงคของโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ

                                                           
348 บรรจบ  วงศโกมลเชษฐ,  “การประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยา

นุสรณ”, ง. 
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สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดแก จัดการศึกษาและพัฒนามาตรฐานคุณภาพหลักสูตร
และผูเรียนไดสูงเต็มขีดสุดศักยภาพมีศักยภาพในการแขงขันเปนที่เชื่อถือและยอมรับของผูปกครอง
ชุมชนและสังคมมีอิสระในการบริหารงานวิชาการที่โดดเดนจัดทําหลักสูตรหลากหลายที่เปน                 

การเฉพาะเพ่ือความเปนเลิศเฉพาะดานใดดานหนึ่งหรือหลายดานที่สนองความตองการของผูปกครอง 
ผูเรียนแตละบุคคล มีระบบบริหารจัดการและการตัดสินใจโดยองคคณะบุคคลที่มีประสิทธิภาพ
โปรงใส มีระบบการตรวจสอบประเมินผลท้ังจากภายในและภายนอก  ดวยมาตรฐานท่ีสูงพรอม
รับผิดชอบตอผลงานตามพันธกิจที่ประกาศตอสาธารณชน  มีระบบประกันคุณภาพการศึกษาที่ มี
ประสิทธิภาพเชื่อถือไดใหกับผูเรียนผูปกครอง ชุมชนและสาธารณชนสามารถพิสูจนสมรรถภาพและ
ความรูของนักเรียนในวิชาการตางๆ ไดมีอิสระในการระดมทรัพยากรเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษามีความคลองตัวในการบริหารการเงินและงบประมาณท่ีตอบสนองตอความตองการใน      

การพัฒนา ทั้งน้ีตองสามารถพ่ึงพาตนเองและลดงบประมาณภาครัฐในระยะยาวตอไปมีการสราง
แรงจูงใจใหบุคลากรในโรงเรียนโดยใหคาตอบแทนพิเศษความดีความชอบหรือโบนัสพิเศษตาม                

การประเมินผลงานสามารถกําหนดนโยบายหลักเกณฑ ระเบียบ และวิธีการรับนักเรียนของโรงเรี ยน
ไดเองสามารถสรรหาทีมงานบริหารครู ผูบริหารท่ีปรึกษาและลูกจางที่จางดวยเงินที่เปนกรรมสิทธิ์ 
ของโรงเรียนโดยตองรับการประเมิน ทุกปเพ่ือสงเสริมและพัฒนาใหมีศักยภาพในการทํางานเพ่ือ
ดําเนินการสูเปาหมายของโรงเรียนมีการสรางเครือขายการเรียนรูซึ่งกันและกันระหวางโรง เรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง ชุมชน องคกร สถาบันบุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ               
การบริหารจัดการของโรงเรียนที่อิสระคลองตัวในดานตางๆ ไดแก ดานวิชาการโรงเรียนมีอิสระ                

ในการบริหารวิชาการภายใตนโยบายการศึกษาชาติ สามารถกําหนดนโยบายและสาระหลักสูตรที่
หลากหลายมีคุณภาพมาตรฐานขั้นพ้ืนฐานและมาตรฐานระดับสากลหลักสูตรสามารถเทียบโอน
ประสบการณรายวิชาหรือการเช่ือมโยงไปสูระบบสากลหรือเปนเครือขายหลักสูตรของโรงเรียนที่มี
ชื่อเสียงของตางประเทศและในประเทศสามารถจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาผูเรียนใหเปนเลิศดานใด
ดานหน่ึงหรือหลายดาน เต็มตามขีดสุดศักยภาพ สรางและใชนวัตกรรมการจัดการเรียนของโรงเรียน    

มีอิสระในการพิจารณาหนังสือเรียนมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพ
ทางวิชาการของโรงเรียน  มีโปรแกรมการศึกษาที่หลากหลายเปนจุดเนนของโรงเรียนมีระบบ                 

การประเมินผลและตรวจสอบมาตรฐานท่ีเชื่อถือได ในดานการเงินและงบประมาณโรงเรียนไดรับ            

การจัดสรรเงินงบประมาณเปนกอนและเงินอุดหนุนคาใชจายรายหัวตามจํานวนนักเรียน  สามารถจะ
ระดมทรัพยากรจากแหลงตางๆ อยางอิสระเพ่ือจัดการศึกษาตามวัตถุประสงคของโรงเรียน รายได         
ทุกประเภทท่ีโรงเรียนไดจากการระดมทรัพยากร การใหบริการทางการศึกษา การดําเนินกิจการของ
โรงเรียนใหโรงเรียนมีกรรมสิทธิ์ในการบริหารจัดการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนไดตามระเบียบขอบังคับ 

และวัตถุประสงคของโรงเรียนใหคณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูกําหนดระเบียบ ขอบังคับ และวาง
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ระบบ การเงินการบัญชีและพัสดุ ระบบควบคุมภายในของโรงเรียนทั้งสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะลดการตรวจสอบรายละเอียดในขั้นดําเนินการ  แตตรวจสอบที่คุณภาพ      

หรือผลงานดานบริหารงานบุคคลโรงเรียนจัดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาชุดหนึ่งทําหนาที่เปน  

คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา (school board) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกคุณลักษณะ
ทีมงานบริหารสถานศึกษาและกําหนดประเภท อัตราและจางครู ลูกจางที่ปรึกษาผูเชี่ยวชาญและ  

อ่ืนๆ ที่เปนมืออาชีพเฉพาะทางไดอยางอิสระดวย เงินที่เปนกรรมสิทธิ์ของโรงเรียนอัตรากําลังบุคลากร         
ทางราชการใหโรงเรียนมีสวนรวมพิจารณาและจัดระบบ  การใหความดีความชอบพิเศษ (bonus) 

สวัสดิการโรงเรียนที่ชัดเจน ดานบริหารท่ัวไปโรงเรียนมีโครงสรางองคกร มีกฎ  ระเบียบขอบังคับใน
การปฏิบัติงานของโรงเรียน โรงเรียนกําหนดระเบียบหลักเกณฑ วิธีการการรับสมัคร คัดเลือกผูเรียน  

ที่จะสงเสริมและพัฒนาศักยภาพ โรงเรียนสามารถระดมทรัพยากรจากผูปกครองเพื่อใหบริการจัด
การศึกษาตามวัตถุประสงคของโรงเรียนและสนองความตองการของผูเรียนผูปกครองและชุมชน  

โรงเรียนตองแสดงความรับผิดชอบในการใหบริการทางการศึกษาที่ทําใหผูเรียนมีผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น
อยางชัดเจนตามวัตถุประสงคของโรงเรียนทั้งดานวิชาการ กีฬา ดนตรี ศิลปะและอาชีพท้ังนี้ตองให
โอกาสและความเสมอภาคกับผูเรียนที่ดอยโอกาสแตศักยภาพสูงไดเขาเรียนโดยไมเสียคาใชจาย             

ไมนอยกวารอยละ 15 จัดใหมีระบบการตรวจสอบของโรงเรียนจากหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานที่รัฐ
กําหนดที่โปรงใสตรวจสอบได ผลสําเร็จดานผลลัพธโรงเรียนมีรูปแบบและแนวทางการจัดการศึกษา
ตามหลักการกระจายอํานาจท่ีทุกฝายมีสวนรวมโรงเรียนมีอิสระการบริหารงานอยางแทจริงและลด
งบประมาณภาครัฐลง ผลการศึกษาทดลองเกิดรูปแบบและวิธีการท่ีเหมาะสมมีประสิทธิภาพอันเปน
กลไกการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและพัฒนาผูเรียนมีความรูสามารถปรับตัวและพัฒนาตนเองอยาง
ตอเนื่องกาวไปพรอมกับความเคลื่อนไหวและเปลี่ยนแปลงของโลก 

ตอนที่ 2  อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ 
     การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

จากการศึกษา วิเคราะห เอกสารและงานวิจัยตางๆที่เก่ียวกับอุปสรรคการบริหารจัดการ 
โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูวิจัยไดรวบรวมไวตาม
หัวขอตางๆ ดังตอไปนี้ 

2.1 อุปสรรคการบริหารของโรงเรียนในกํากับของรัฐ  
จินตนา  ศักดิ์ภูอราม ระบุขอจํากัดของรูปแบบโรงเรียนในกํากับของรัฐ ไวดังนี้ 1. แนวคิด

โรงเรียนในกํากับของรัฐไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางสมบูรณแบบ หากไมมีการออกกฎหมาย
รองรับการดําเนินงานโรงเรียนในกํากับของรัฐเปนการเฉพาะ 2. บริบทสังคมไทยและวัฒนธรรมของ 
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องคการยังไมเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงเน่ืองจาก ยังยึดติดและความเคยชินกับวัฒนธรรมองคการใน
ระบบเดิมที่มีความมั่นคงถาวร มีความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานโดยที่ไมตองมีการประเมินผล 

การปฏิบัติงาน ซึ่งอาจจะทําใหมีขอจํากัดในการยอมรับแนวคิดโรงเรียนในกํากับของรัฐ349 

คาที ไวลี (Cathy Wylie) ระบุปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นทั้งในระยะเริ่มตนและระหวาง
การดําเนินการของโรงเรียนในกํากับของรัฐ (charter school) ดังนี้ 1. ปญหาเกี่ยวกับการบริหาร              
ไดแก การขาดเงินลงทุนและเงินเริ่มดําเนินการ ขาดเวลาในการวางแผน เงินดําเนินการไมพอสิ่ง
อํานวยความสะดวกไมเพียงพอ การไดรับแรงเสียดทานจากกรรมการทองถิ่นดานการศึกษา เปนตน            

ปญหาการขาดเงินลงทุนระยะแรกเร่ิมคอนขางจะเปนอุปสรรคอันสําคัญ นอกจากน้ียังพบวาชั่วโมง                
การทํางานของครูใหญ ครูและผูปกครองคอนขางจะมากสงผลกระทบตอขวัญและกําลังใจของบุคคล
ดังกลาว 2. ปญหาเร่ืองเด็กดอยโอกาส เขาไปเรียนเปนสวนมาก ซึ่งเปนปญหาที่โรงเรียนมิไดคาดคิด
มากอนแตถึงอยางไรก็เปนกลุมเปาหมายท่ีอยูในชุมชนเปนการตอบสนองชุมชนท่ีโรงเรียนควรจะ            

ตองยินดี 3. ปญหาเรื่องสัมพันธภาพระหวางคณะกรรมการสถานศึกษากับผูบริหาร และสัมพันธภาพ              

ระหวางคณะกรรมการฯ กับครู/ผูปกครอง ทั้งนี้อาจเปนเพราะท้ังผูบริหารคณะกรรมการฯ และครู              
ตางมีชั่วโมงการทํางานที่มากข้ึน จนกระท่ังครูเองก็เรียกรองขอใหมีชั่วโมงวางจากการสอนเพ่ิมขึ้นบาง 
4. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาไดเขามามีอิทธิพลกําหนดทิศทางเพ่ือโรงเรียนก็จริงแตกลับ
มีสวนรวมกับครูในโรงเรียนลดนอยลง 5.ปญหาที่โรงเรียนตองการจากรัฐ ไดแก ความตองการเปล่ียน
โครงสรางการปกครอง การเปล่ียนระเบียบการศึกษา ทรัพยสินของโรงเรียนการสนับสนุนจากแหลง 
ภายนอกใหแกโรงเรียน การจัดหาครู การจัดหาทุนเพ่ือการสนับสนุนครูและพัฒนาวิชาชีพและการลด
ขนาดชั้นเรียน 350 

เชนซิ จริกนาโน (Chenzi Grignano) กลาวถึงปญหาการบริหารของโรงเรียนในกํากับของรัฐ 

(charter schools)  มีดังนี้ คณะกรรมการบริหารกาวกายในงานปกติที่ไดรับมอบหมายใหผูบริหาร
หรือครู ขาดภาวะผูนํา ไมมีวิสัยทัศนขาด การพัฒนางานอยางตอเนื่อง เกิดความขัดแยงขึ้นบอย
เนื่องจากไมแบงบทบาท หนาที่ความรับผิดชอบท่ีชัดเจน ขาดความเปนมืออาชีพท้ังเร่ือง การเงิน            

                                                           
 349 จินตนา  ศักดิ์ภูอราม, “การนําเสนอรูปแบบการบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐสําหรับ
ประเทศไทย”, 232. 

350 Cathy Wylie,  Ten Years On [microform]: How Schools View Educational 

Reform (Washington, D.C.]: Distributed by ERIC Clearinghouse), 1999. 
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การบริหารจัดการ การบริหารเขตพ้ืนที่ ปญหาในการปอนขอมูลใหสมดุลระหวางกลุมผูมีสวนไดเสีย
ตางๆ 351 

ปเตอร ฟรัมคิน (Peter Frumkin)352 ไดวิจัยเรื่องการสรางโรงเรียนใหม: การบริหารเชิง     
กลยุทธของโรงเรียนในกํากับของรัฐซึ่งการวิจัยนี้ไดนําเสนอโครงรางแนวคิดเกี่ยวกับความหลากหลาย
ของการบริหารจัดการโรงเรียนในกํากับของรัฐและความสัมพันธเชื่อมโยงระหวางโรงเรียนเหลานี้          
ผลการศึกษาพบวา ภาระงานของการบริหารมี 3 ประการคือ การใหสนับสนุน การสรางความชอบ
ธรรมในการบริหารภายในโรงเรียน การระดมความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือนําไปสูการใหบริการ
ทางการศึกษาท่ีดี และการกําหนดภารกิจของโรงเรียน รายงานฉบับนี้มุงเนนศึกษาเร่ืององคประกอบ
ของยุทธศาสตรและกระบวนการพัฒนาโรงเรียน องคประกอบ 3 ดานของการบริหารจัดการโรงเรียน
ในกํากับของรัฐและการประเมินผลการปฏิบัติงาน อาจกลาวสรุปไดวา ผูบริหารโรงเรียนในกํากับ           

ของรัฐไมสามารถบริหารโดยมุงเนนในดานการศึกษาเพียงดานเดียว แตจะตองมีความเขาใจใน               

เรื่องการบริหารองคการดวย โดยเฉพาะองคการท่ีไมมุงแสวงหาผลกําไร ที่อยูในสภาวะแวดลอมท่ี
เปลี่ยนแปลงไปตองรับผิดชอบจัดหาทรัพยากรและใหการสนับสนุนแกบุคลากรในองคการ นอกจากนี้ 
การบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐคอนขางเปนไปดวยความลําบาก เพราะผูบริหารตองมีคุณสมบัติ
ของการเปนผูบริหารโรงเรียนเอกชนที่มีความใสใจในรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ ทุกขั้นตอนของ                
การปฏิบัติงาน การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับโรงเรียนในกํากับของรัฐ นับวันจะมีเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ 

ดังนั้นโรงเรียนเหลานี้จึงตองการผูบริหารท่ีมีทักษะในการบริหารที่ดีอยางเรงดวน นาธานและเชียง 
(Nathan and Cheung) 353 ระบุวา อุปสรรคในการบริหาร Charter school คือเงินทุนไมเพียงพอ
ในการดําเนินงาน ทั้งเงินทุนที่เริ่มตน และเงินทุนอ่ืนๆ การจัดสรรเงินรายหัวของนักเรียนไมเพียงพอ  

ไมครอบคลุมบุคลากรและเงินเดือนผลประโยชน การบํารุงรักษาและการประกันภัยการรับสมัคร 

                                                           
351 Grignano  Chenzi,  Guidance for Charter School Operators (Charter 

Schools Project at Duquesne University, 1999). 
352 Peter Frumkin,  Creating New School: The Strategic Management of 

Charter Schools, accessed 25 May 2012, available from http://www.aecf.org/ 
353 Nathan, J. and Cheung, S.,  Assessing the impact of charter public 

schools. (Paper prepared for the Comprehensive Center Region VI, Wisconsin Center 

for Education Research, University of Wisconsin Madison). 
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หนังสือ วัสดุการศึกษาอ่ืนๆ การพัฒนาวิชาชีพและการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและ                

การประเมินผล354  

นิว (New) ไดศึกษาการดําเนินงานท่ีนําไปสูการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนในกํากับของรัฐ           

สอง แหงแรกในมลรัฐจอรเจียโดยมีจุดมุงหมายในการศึกษาเพ่ือพิจารณาการตัดสินใจในการสมัคร   

เปนโรงเรียนในกํากับของรัฐของโรงเรียนสองแหงแรกในมลรัฐจอรเจีย  สาเหตุของการตัดสินใจ              

ผูที่มีสวนรวมในการตัดสินใจรวมทั้งอุปสรรคและผลสําเร็จที่เกิดขึ้นซึ่งพบขอคนหลัก 5 ประการคือ                

1. กฎหมายที่เกี่ยวของกับโรงเรียนในกํากับของรัฐในมลรัฐจอรเจียเปนกฎหมายที่ออนแตโรงเรียน            

ที่ทําการวิจัยก็สามารถดําเนินการไดสําเร็จภายในวิสัยทัศนที่จํากัด  2. ประชาชนเปนกุญแจสําคัญ            

ในการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงการศึกษาและครูใหญทั้ งสองโรงเรียนเปนผูที่มีบทบาทหลัก              

3. การเร่ิมตนเปนโรงเรียนในกํากับของรัฐมีความตองการในการติดตอสื่อสารและการเขาถึงขอมูล           

ในปริมาณที่มาก  4. การเปลี่ยนแปลงการเปนโรงเรียนในกํากับของรัฐไมไดเปนไปตามระยะเวลา               
ซึ่งโรงเรียนเหลานี้ไดแสดงใหเห็นอยางชัดเจน 5. การทําใหชุมชนตระหนักในส่ิงท่ีเปนวิกฤตเปน               

สิ่งที่จําเปนสําหรับความสําเร็จในการปฏิรูปหรือกระบวนการเปลี่ยนแปลง355 

พิอุส (Picus) ระบุวาอุปสรรคของ Charter school ไดแก สิ่งอํานวยความสะดวกไมเพียงพอ 

ปญหาในการจางงานและการจัดการพนักงานไมมีกฎหมายของรัฐแนะนําหรือการกํากับดูแลโครงสราง
โดยตรงของโรงเรียนไมสามารถจัดหาเงินทุนที่เพียงพอสําหรับสิ่งตางๆ เชน เงินเดือนและผลตอบแทน
ของพนักงานขาดเงินทุนที่เกี่ยวของกับการขาดการพัฒนามืออาชีพสําหรับพนักงานท้ังในดานวิชาการ
และการจัดการอุปสรรคการขาดเสรีภาพที่แทจริงในการจางและบริหารจัดการพนักงาน356 

โรเฟส (Rofes) ไดทําการวิจัยเรื่องผลกระทบของกฎหมายโรงเรียนในกํากับของรัฐและ
โรงเรียนในกํากับของรัฐที่มีตอเขตการศึกษาโดยทําการศึกษาใน 8 มลรัฐและเขตโคลัมเบียพบวา            
เขตการศึกษาเกือบคร่ึงหนึ่งไดรับผลกระทบปานกลางจากโรงเรียนในกํากับของรัฐเขตเมืองขนาดใหญ
ไดรับผลกระทบนอยกวาเขตชนบทเขตรอบเมืองและเขตเมืองขนาดเล็กอยางมีนัยสําคัญแล ะ            

                                                           
354 Peter Frumkin,  Creating New School: The Strategic Management of 

Charter Schools, accessed 25 May 2012, available from http://www.aecf.org/ 
355 New, V. P. A.,  “Study of two of the first charter schools in Georgia: 

Implications  for  change”  (Abstracts from: Dissertation Abstracts International Item: 

1971711, 1996). 
356 Picus, L. O., (1998, December)  Management issues [in charter schools]. 

Paper prepared for the Comprehensive Center Region VI, Wisconsin Center for 

Education Research, University of Wisconsin Madison. 
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เปนธรรมดาทั่วไปที่เขตการศึกษาจะไมตอบรับการปรับปรุงเปล่ียนแปลงที่รวดเร็ว ในชวงเวลาที่ศึกษา
เกือบหนึ่งในสี่ของเขตการศึกษาที่ศึกษามีการตอบสนองอยางแข็งขันตอการเกิดขึ้นของโรงเรียน             

ในกํากับของรัฐและมีการเปล่ียนแปลงโปรแกรมการศึกษาของเขตการศึกษาอยางมีนัยสําคัญโรงเรียน
ในกํากับของรัฐไดกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจนและนําไปสูผลทั้งท่ีสําเร็จและไมสําเร็จ  

ในบางดานเขตการศึกษาหลายแหงไดทําการเปล่ียนแปลงการจัดการศึกษา ซึ่งเปนผลมาจากโรงเรียน
ในกํากับของรัฐ เขตการศึกษาท่ีไดรับผลกระทบสูงท้ังหมดไดเพ่ิมความพยายามสรางความสัมพันธกับ
ชุมชนมากข้ึน357 

เบรนดา ซิงเกิลตัน เยอฮารด (Brenda Singleton Gerhardt, M.A.) ไดทําการวิจัยเรื่องทําไม
พวกเขายังทําอยู? กรณีศึกษาของโรงเรียนกฏบัตรในเมือง ซึ่งกรณีศึกษานี้เปนวิจัยเชิงคุณภาพ เพ่ือ
ตอบคําถามการวิจัยท่ีวา ทําไมนักเรียนเลือกเรียนเฉพาะโรงเรียนนี้ และทําไมพวกเขาจึงเรียนอยู
จนกระทั่งจบการศึกษาการวิจัยนี้สํารวจการปฏิบัติโปรแกรมและกระบวนการภายในโรงเรียนมัธยม 

กฎบัตรในเมืองแหงหนึ่ง โรงเรียนที่ตั้งมาเปนสิบปและมีประวัติที่นาสนใจและดูแลนักเรียนที่เรียก            

ไดวา“ที่มีความเสี่ยง” ในเรื่องความลมเหลวทางวิชาการ การศึกษาไดออกแบบเก็บขอมูลในเชิงลึก                   

ที่สามารถทําความเขาใจไดอยางสมบูรณทั้งวิธีการและข้ันตอนที่สนับสนุนความสําเร็จของนักเรียน
รายบุคคล การสํารวจและแบบสอบถาม ประชากรท่ีจะอธิบายแรงจูงใจของนัก เรียน ครอบครัวและ
สมาชิกคณะทํางานในฝายที่ไดรับการคัดเลือกและท่ีโรงเรียนนี้โดยเฉพาะสามรูปแบบท่ีสําคัญเกิดจาก
การตอบของผูเขารวม 1. ประชากรและความสัมพันธ 2. สภาพภูมิอากาศและวัฒนธรรมของโรงเรียน 

และ 3. หลักสูตรที่เนนนักเรียนเปนศูนยกลางคําแนะนําสําหรับการประยุกตใชงานจริงและการวิจัยใน
อนาคตจะถูกนําเสนอ358 

2.2  อุปสรรคการบริหารงานของสถานศึกษานิติบุคคล 

ผูวิจัยไดรวบรวม เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
กิตติ  ทวยภา กลาววา ปญหาของสถานศึกษาเม่ือเปนนิติบุคคล มีดังนี้ 1. การบริหารโรงเรียน

นิติบุคคลจะเปลี่ยนไปโดยตองมีการทําบัญชี ชําระบัญชี ดูแลทรัพยสิน จัดระบบใหผูอ่ืนตรวจสอบได
จะทําใหเกิดปญหาเพราะสถานศึกษาขาดความพรอม 2. สถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลยังไมมีกฎหมาย
กําหนดอํานาจหนาที่รองรับจึงยังคงเปนปญหาเพราะลักษณะของโรงเรียนนิติบุคคลตางจาก

                                                           
357 Rofes, E. E.,  “What are the effects of charter laws and charter schools on 

schools districts ? A stydy of eight states and the district of Columbia”, 199. 
358 Brenda Singleton Gerhardt, M.A., “Why do they stay? A case study of an 

urban charter school” (Degree Doctor of Philosophy in the Graduate School of The 

Ohio State University, 2011), 152.  
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มหาวิทยาลัย องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เนื่องจากหนวยงาน
ดังกลาวมีกฎหมายรองรับ แตสถานศึกษาไมมี  ตองอยู ในกรอบของกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของและ
พระราชบัญญัติการศึกษา ไมไดเปดชองไวใหไปทํานิติกรรมท่ีขัดกับพระราชบัญญัติที่ใชบังคับอยู                
3. การปฏิรูปโครงสรางกระทรวงศึกษาธิการมีเปาหมายการใหความเปนนิติบุคคลอยูที่ เขตพ้ืนที่
การศึกษา เมื่อกําหนดใหสถานศึกษาท่ัวประเทศกวา 33,456 โรง เปนหนวยงานนิติบุคคล จะตองมี
การแกไขพระราชบัญญัติงบประมาณป 2552 เพ่ือรับการเปนนิติบุคคลและใหสถานศึกษาที่เปน            

นิติบุคคล ตั้งงบประมาณรวมทั้งไปชี้แจงของบประมาณดวยตนเอง หากมีที่ราชพัสดุ กรมธนารักษ   
จะมอบใหสถานศึกษาเหมือนกับมหาวิทยาลัย เรื่องดังกลาวยังเปนปญหาและตองหาคําตอบตลอดจน
แนวปฏิบัติที่ชัดเจน 4. ขนาดของสถานศึกษานิติบุคคล ไมมีการกําหนดไวในกฎหมาย แตมีการเขียน
ไวในผลการพิจารณาของรัฐสภาวา การแบงสวนราชการเขตพ้ืนที่การศึกษาน้ันใหสถานศึกษา ซึ่งเปน
สวนหนึ่งของเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนนิติบุคคลทั้งหมดเดิมนโยบายของกระทรวง ศึกษาธิการจะยุบรวม
สถานศึกษาขนาดเล็ก เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใชแลวการยุบรวมจะทําไมได โรงเรียนที่มีครู 3-4 คน 

จะมีปญหาในการบริหารจัดการ เรื่องการทําบัญชีทรัพยสินบัญชีงบดุลและเร่ืองอ่ืนๆ อีกมากมาย             

ในฐานะนิติบุคคล359 

ไกรพจน  บุญประเสริฐ ไดทําการวิจัยเรื่องบทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริม             

การดําเนินงานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานชวงชั้นที่1-2 ในฐานะที่เปนนิติบุคคล สังกัดสํานักงาน           

เขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี  ผลการวิจัยพบวา ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการสงเสริม            

การดําเนินงานในสถานศึกษาคือดานการสงเสริมการดําเนินงานวิชาการ ปญหาที่พบมากที่สุดคือ 

โรงเรียนขาดแหลงเรียนรู หองสมุดและเทคโนโลยีสารสนเทศมีจํานวนไมเพียงพอทําใหขาด               

ความตอเนื่องในการศึกษาคนควาของผูเรียน ดานการสงเสริมการดําเนินงานการบริหารงบประมาณ
ปญหาที่พบมากท่ีสุดคือ การจัดสรรงบประมาณเปนรายหัวนักเรียน ทําใหโรงเรียนขนาดเล็กขาด      

ความสมดุลในการพัฒนารอบดาน มีแนวทางแกปญหาคือ ควรมีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให
โรงเรียนขนาดเล็กเปนกรณีพิเศษตามความจําเปนโดยไมเนนรายหัวนักเรียน ดานการสงเสริม                 

การดําเนินงานการบริหารงานบุคคล ปญหาที่พบมากที่สุดคือ ครูไมครบชั้นเรียนและมีภาระงานมาก
ใหการสอนมีปญหาและอุปสรรคมีแนวทางแกปญหา  คือ ควรมีการพัฒนาบุคลากรใหสามารถ            

บูรณาการ การสอนใหหลากหลาย และดานการสงเสริมการดําเนินงานการบริหารทั่วไป ปญหาที่พบ
มากท่ีสุดคืองานท่ีครูไดรับมอบหมายมีจํานวนมากทําใหอัตรากําลังครูไมเพียงพอ มีแนวทางแกปญหา

                                                           
359 กิตติ  ทวยภา,  ปญหางานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล,  เขาถึงเม่ือ 12 

มิถุนายน 2555, เขาถึงไดจาก http://www.gego.th/mahasarakham 
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คือ เขตพ้ืนที่การศึกษาควรเกลี่ยอัตรากําลังใหเหมาะสมและเพียงพอเพ่ือชวยเหลือโรงเรียน              

ขนาดเล็ก360    

ธงชัย ชิวปรีชาและคณะ ไดกลาวสรุปเก่ียวกับสภาพปญหาและอุปสรรคการบริหารงาน   

ของสถานศึกษานิติบุคคล ไดแก 1. โรงเรียนที่มีผูบริหารซ่ึงขาดความเปนตัวของตนเอง ไมกลาคิด             

ไมกลาทํา กลัวความผิดเขาตนเองอาจทําใหโรงเรียนไมมีการพัฒนาสงผลใหนักเรียนซึ่งถือวา                

เปนเยาวชนที่สําคัญของชาติไดรับการศึกษาไมเต็มที่ 2. ผูบริหารจะตองมีความโปรงใสในการทํางาน 

เพราะโรงเรียนนิติบุคคลจะมีชองวางในการทํางานคอนขางมาก ผูบริหารตองพรอมท่ีจะทํางานดวย
ความเสียสละไมคาดหวังผลประโยชนสวนตัวจากการทํางาน  3. การเปนโรงเรียนนิติบุคคลจะตองมี
คณะกรรมการสถานศึกษาและการกระจายอํานาจเขามาเกี่ยวของ  ซึ่งในสภาพปจจุบันความพรอม                 

ในเร่ืองนี้ยังไมมี ทําใหการดําเนินงานตองอยูภายใตกรอบที่กําหนดไมมีการเปลี่ยนแปลงการมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของชุมชนยังมีคอนขางนอย361 

รุง  แกวแดง พบวา อุปสรรคของการบริหารแบบเบ็ดเสร็จที่โรงเรียนก็คือ การท่ีกรรมการ 
บริหารโรงเรียนมีความสับสนในนโยบายท่ีมาจากสวนกลาง ทําใหไมกลาตัดสินใจและขาดทรัพยากร  
ที่จําเปน นอกจากนี้ชุมชนผูมีสวนเกี่ยวของทั้งหลายอาจรูสึกวา การมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน
เปนการเพ่ิมภาระที่หนัก ตองเสียสละเวลาสวนตัว และกระบวนการตัดสินใจใชเวลามาก362 

สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา ระบุปญหาอุปสรรคในการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา
พบวาโรงเรียนที่เปนนิติบุคคลของไทยท่ีเปนอยูในปจจุบันยังมีอํานาจหนาที่ในทางปฏิบัติไมสมบูรณ
แมวาการบริหารวิชาการจะมีอิสระในการจัดทําหลักสูตรแตในการบริหาร  ดานงบประมาณโรงเรียน 

ยังไมมีอํานาจในการอนุมัติงบประมาณซึ่งตองขอไปยังหนวยงานตนสังกัดตามกฎระเบียบที่กําหนด           

โดยสวนกลาง การบริหารงานบุคลากรการสรรหาโยกยายบรรจุแตงตั้งผูบริหารและบุคลากรใน
โรงเรียนเปนอํานาจของผูที่อยูเหนือระดับโรงเรียนขึ้นไป การบรรจุครูยังเปนไปตามกรอบอัตรากําลัง 
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดและสถานศึกษาขนาดเล็ก ยังขาดความพรอมในการบริหารการเงิน 

และบุคลากรเนื่องจากบุคลากรนอยและยังมีความเขาใจท่ีไมชัดเจนเกี่ยวกับระเบียบตางๆ ดานการเงิน
พัสดุการบัญชีและการดําเนินการตามกฎหมาย  แมผูบริหารจะไดรับการถายทอดความรูมาบาง              

                                                           
360 ไกรพจน  บุญประเสริฐ,  “บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาในการสงเสริมการดําเนินงาน                

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานชวงช้ันที่ 1-2  ในฐานะที่เปนนิติบุคคลสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาญจนบุรี”, บทคัดยอ. 

361 ธงชัย  ชวิปรีชา และคณะ,  แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของรัฐ : 
กรณีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ,  2551. 

 
362 รุง  แกวแดง,  ปฏิวัติการศึกษาไทย, 265-267. 
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แตผูบริหารอีกจํานวนมากยังไมทราบวามีอํานาจบริหารจัดการในเรื่องตางๆ  เพียงใดกรรมการ
สถานศึกษายังไมเขาใจและยังไมสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทท่ีกฎหมายกําหนดโดยเฉพาะ              

การกําหนดทิศทางและนโยบายรวมทั้งยังขาดศักยภาพ  และความพรอมผูบริหารสถานศึกษา             
สวนใหญยังไมเปนผูนําทางวิชาการและสถานศึกษาสวนใหญขาดความพรอมที่จะรองรับการเปน            

นิติบุคคลโดยมีความรูสึกยุงยากและเส่ียงที่จะดําเนินการแบบใหมที่ตางไปจากเดิมโดยเฉพาะ
สถานศึกษาขนาดเล็กตลอดจนกฎหมายที่เกี่ยวของยังไมเอ้ือตอการกระจายอํานาจ  เนื่องจากมี             
การกําหนดใหตองเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ  อาทิ พ.ร.บ.ขาราชการครูและบุคลากรทาง     
การศึกษา เปนตน363 

จากที่กลาวมาขางตนการที่สถานศึกษามีสถานภาพเปนนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการเปนการรองรับฐานะและใหความสําคัญกับสถานศึกษา ในฐานะ
เปนสถาบันทางสังคม ถือวาเปนการกระจายอํานาจครั้งสําคัญที่สุดในประวัติศาสตรของระบบ               

การบริหารและการจัดการศึกษาของประเทศไทย เปนโอกาสท่ีเหมาะสมในการปลุกกระแสการปฏิรูป
การศึกษาใหเดินหนา ตามแนวที่พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกําหนดไว คือการจัดการศึกษาท่ีมี
คุณภาพเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ โดยทุกสวนทุกคนของสังคมมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาความเปนนิติบุคคลทําใหสามารถรองรับภารกิจที่ปฏิบัติอยูใหดําเนินไปอยางราบรื่น             

สูความสําเร็จตามที่ทุกคนปรารถนาซึ่งมีความเปนอิสระอยูแลวตามมาตรา 39 พระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติที่กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจ ใหสถานศึกษาท้ัง 4  ดาน คือ ดานวิชาการ 
ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารงานทั่วไป ดังนั้น ผูบริหารในฐานะผูแทน
สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลรวมท้ังขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาตองมีความรูความเขาใจ 
บทบาทอํานาจหนาที่ในการบริหารจัดการ และการเขามามีสวนรวมใชความเปนนิติบุคคลน้ีเสริมสราง
ความพรอมจะชวยใหสถานศึกษามีความเขมแข็งและม่ันคงยิ่งขึ้น สามารถบริหารจัดการเบ็ดเสร็จ 

และสิ้นสุดในระดับโรงเรียน โดยการสรางองคความรูและนําไปประยุกตใชในการบริหารจัดการศึกษา
ใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

พิษณุ ดาราณรงคและคณะ ไดศึกษาเร่ืองความรูความเขาใจในการดําเนินงานปญหา  
อุปสรรค และขอดีขอจํากัดของการบริหารงานในสถานศึกษานิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
เชียงใหม เขต 3 พบวา ปญหาอุปสรรค คือ การบริหารงานวิชาการ คุณภาพไมเปนไปตามมาตรฐาน
การศึกษาแหงชาติ การบริหารงบประมาณ สถานศึกษาไมมีความพรอมในการบริหารงบประมาณ               

                                                           
363 สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา, สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  รายงาน               

การติดตามการดําเนินงานการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสูเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาปงบประมาณ  2551, 95-96. 
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การบริหารบุคคล สถานศึกษาไมสามารถพัฒนาบุคลากรใหเปนไปตามความตองการการบริหารท่ัวไป 

มีภาระงานมาก ทําใหยุงยากในการบริหารและประสานงานและมีขอจํากัด คือดานวิชาการ แบบปพ.

ตางๆ มีรายละเอียดมากเกินไป ดานงบประมาณ อาจเกิดการทุจริตไดงาย ถาการตรวจสอบไมดี364   

รัชนิดา สิงหมณี  ทําการวิจัยเรื่องการดําเนินงานในสถานศึกษานิติบุคคลของผูบริหาร
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี ผลการวิจัยพบวา ปญหาดานการบริหาร 
งานวิชาการ คือ บุคลากรขาดความรูเรื่องงานวิชาการ งานวิจัย โดยมีแนวทางการแกปญหา คือ                 

การจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน ศึกษานิเทศกและนักวิชาการใหคําแนะนําปรึกษา และพัฒนาครู
ดานการบริหารงานงบประมาณ คือ ไดรับงบประมาณไมสอดคลองกับแผนกลยุทธและมีงบประมาณ
ในการจัดกิจกรรมตามโครงการคอนขางนอย โดยมีแนวทางการแกปญหา  คือเพ่ิมเติมงบประมาณ         

ในโอกาสตางๆ และใหใชเงินงบประมาณท่ีมีอยูอยางคุมคาและใชเงินตรงตามเปาหมายของโรงเรียน  

ดานการบริหารงานบุคคล  คือ ขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตรงตามวิชาเอก ความรู
ความสามารถ และประสบการณในการปฏิบัติงาน บุคลากรไมตรงกับงาน โดยมีแนวทางการแกปญหา 
คือ จัดสรรหาบุคลากรอยางตอเนื่อง ดานการบริหารงานท่ัวไป คือ ขาดแคลนบุคลากรดานธุรการ     

และบุคลากรที่มีก็ขาดความรู  ความชํานาญเฉพาะงาน เชน ดานธุรการ การเงิน พัสดุ  โดยมี           
แนวทางการแกปญหา คือ จัดสรรบุคลากรปฏิบัติงานท่ีมีความรูเฉพาะทางเพ่ืออํานวยความสะดวก         

ในการปฏิบัติงานและใหครูทํางานเต็มกําลังความสามารถ365  

สุรพล  นิติไกรพจนและคณะท่ีไดศึกษา เรื่องการวิจัยและพัฒนากฎหมายเพ่ือการบริหาร
จัดการสถานศึกษานิติบุคคล ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งสรุปตามผล           

การวิจัย ไดดังนี้ อุปสรรคการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานนิติบุคคล ประกอบไปดวย              

ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ ดานบริหาร งานบุคคลและดานบริหารงานทั่วไป ดังนี้ 1. ดานวิชาการ 
การทําหลักสูตรสถานศึกษาของแตละโรงเรียนขึ้นอยูกับศักยภาพของครูในโรงเรียน  2. ดาน
งบประมาณ การจัดสรรงบประมาณยังไมเพียงพอ ไมสอดคลองกับความจริง และไมเอ้ือตอการจัด
หองเรียนที่เปดสอนตามโครงการพิเศษการไดรับงบประมาณสําหรับการปรับปรุงอาคาร  หรือ            

ซอมแซมวัสดุที่เสียหายมีความลาชา และงบประมาณในสวนคาสาธารณูปโภคท่ีไดรับไมตรงกับ               

ความเปนจริง 3. ดานบริหารงานบุคคลการกําหนดอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแตงตั้ง            

                                                           
364 พิษณุ  ดาราณรงคและคณะ, “ศึกษาความรูความเขาใจในการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค 

และขอดีขอจํากัดของการบริหารงานในสถานศึกษานิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่เชียงใหม”            

เขต 3”, บทคัดยอ. 
365 รัชนิดา  สิงหมณี,  “การดําเนินงานในสถานศึกษานิติบุคคลของผูบริหารสถานศึกษา

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี”, บทคัดยอ. 
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การโอนยาย การพิจารณา ความดีความชอบของขาราชการครูไมสอดคลองกับความตองการและ
ความจําเปนของโรงเรียน ขาดบุคลากรท่ีทําหนาที่สนับสนุนการจัดการศึกษา เชน เจาหนาที่แนะแนว 
เจาหนาท่ีการเงินและพัสดุ เปนตนหรือขาดแคลนผูประกอบวิชาชีพเฉพาะดาน เชน พยาบาล  นิติกร 
เปนตน 4. ดานบริหารงานท่ัวไป การดําเนินการพ้ืนฐานดานตางๆ เชน การรับนักเรียน การกําหนด
ระยะการเปดและปดภาคการศึกษา การเปดหองเรียนพิเศษ การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา             
การพานักเรียนไปนอกสถานท่ีไมสอดคลองกับบริบทของแตละโรงเรียน 366 นอกจากน้ี ยังพบวา
ขอจํากัดและสภาพปญหาเฉพาะของสถานศึกษานิติบุคคลขนาดใหญมีดังนี้  1. ดานการบริหารท่ัวไป 

ไดแก ปญหาเก่ียวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานปญหาดานการรับนักเรียน 2. ดาน              

การบริหารวิชาการ ไดแก ปญหาหลักสูตรการศึกษา เชน การจัดคาบการเรียนการสอน การพัฒนา
หลักสูตรการเรียนการสอนของเด็กปฐมวัย การกําหนดนโยบายการพัฒนาการเรียนการสอน ปญหา
ดานการพัฒนาและการจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรู เชน ปญหาการพานักเรียนไปทัศนศึกษานอก
สถานศึกษา ปญหาการนิเทศการศึกษาและการแนะแนว ปญหาดานมาตรฐานและคุณภาพการจัด
การศึกษา ปญหาดานการวัดผล ประเมินผล และดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 3. ดานบริหาร  
งานงบประมาณ ไดแก ปญหาการจัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณเพ่ือเสนอตอ
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานการระดมทรัพยากรลงทุนเพ่ือการศึกษา ปญหาดาน  

การจัดหาพัสดุ การจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสิน การจัดทําบัญชีการเงิน 4. ดานบริหารงานบุคคล 

ไดแก การจัดสรรอัตรากําลังขาราชการครูและบุคลากรทาง การศึกษา การสรรหาและการบรรจุ
แตงตั้ง ปญหาการเปลี่ยนตําแหนงใหสูงขึ้น การยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ปญหา
ดานการสงเสริม  การประเมินวิทยฐานะขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

สํานักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน กลาวถึง อุปสรรคของการบริหารสถานศึกษานิติบุคคลในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือ สถานศึกษาไมมีพระราชบัญญัติจัดต้ังและไมมีกลไกทางกฎหมายท่ีกําหนด  

ใหดําเนินการโดยเฉพาะ เพียงแตอาศัยอํานาจจากผูบังคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปมอบอํานาจให
สถานศึกษา ทําใหกระบวนการบริหารจัดการยังคงอยูภายใตหลักเกณฑที่กําหนดโดยกระทรวง 
ศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือตองผานความเห็นชอบหรือ             

การอนุมัติของคณะกรรมการเขตพ้ืนที่การศึกษาตามเงื่อนไขที่มีการมอบอํานาจ จึงเปนเหตุให
สถานศึกษาไมมีอํานาจในการตัดสินใจไดดวยตนเองโดยอิสระ นอกจากนี้จากการรายงานสรุปผล
ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษายังพบวา ขาดการรับรู ความเขาใจในหลักเกณฑความเปน             

                                                           
366 สุรพล  นิติไกรพจน และคณะ,  รายงานการวิจัยและพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหาร

จัดการสถานศึกษานิติบุคคล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 15-16. 
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อิสระแลว กฎระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษานิติบุคคลที่มีอยูมิได เอ้ือตอ              

ความเปนอิสระ กฎระเบียบท่ีวางไวขาดความยืดหยุนไมเพียงพอไมเหมาะสม ซึ่งเปนอุปสรรคของ            
การบริหารสถานศึกษานิติบุคคลอยางชัดเจน นอกจากนี้สถานศึกษาก็ยังไมสามารถบริหารไดอยาง
เปนอิสระ คลองตัว เพราะกฎหมายตางๆ มิไดกําหนดกลไกเพ่ือรองรับอํานาจหนาที่ในฐานะนิติบุคคล                 

ของสถานศึกษาไว มีเพียงบัญญัติรองรับสถานะทางกฎหมายใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล               

เทานั้น สถานศึกษาไมมีอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาดวยตนเอง และเมื่อพิจารณาจาก             

ความหลากหลายของสถานศึกษาที่มีความแตกตางกันทั้งขนาดของสถานศึกษา จํานวนนักเรียน 

จํานวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนภูมิศาสตรและวัฒนธรรมของแตละทองถิ่นทําให
สถานศึกษาเกิดความไมคลองตัวในการบริหารสงผลตอคุณภาพในการจัดการศึกษาอีกดวย นอกจากนี้
เมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่ที่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดรับมอบหมายในปจจุบันตามกฏกระทรวง    
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.  2550 ระเบียบ
และคําสั่งตางๆ สถานศึกษายังคงมีปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการท้ัง 4 ดาน ดังนี้               
ดานการบริหารวิชาการ มีปญหาการจัดทําและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาซ่ึงขึ้นกับศักยภาพของ          
ครูในโรงเรียน เมื่อทุกโรงเรียนตองจัดทําหลักสูตรของตัวเองทําใหเกิดการคัดลอกระหวางโรงเรียน  

เกิดขึ้น และยังขาด การพัฒนา/จัดหลักสูตรเฉพาะทางท่ีหลากหลายเพ่ือสงเสริมเพ่ือส งเสริมผูเรียน          

ที่มีความเปนเลิศใหเทียบเคียงระดับนานาชาติ รวมถึงปญหาดานการบริหารและการจัดกิจกรรม
สงเสริมการเรียนรู เชน การนํานักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ การนิเทศการศึกษา การแนะแนว 
ปญหาดานมาตรฐาน และคุณภาพการจัดการศึกษา ปญหาดาน การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการ
เทียบโอนผลการเรียน  ดานการบริหารงบประมาณ มีปญหาการจัดสรรงบประมาณในปจจุบัน              

ไมเพียงพอ ไมสอดคลองกับความเปนจริง และไมเอ้ือตอการจัดหองเรียนที่เปดสอนตามโครงการพิเศษ 

การไดรับงบประมาณสําหรับการปรับปรุงอาคาร การซอมแซมวัสดุที่ชํารุดเสียหาย มีความลาชา 
งบประมาณ ในสวนคาสาธารณูปโภคท่ีไดรับไมตรงกับความเปนจริง ปญหาดานการจัดหาพัสดุ               
ซึ่งอยูภายใตเงื่อนไขของกฎหมายหลายฉบับ ขาดความคลองตัวในการดําเนินการจัดหาพัสดุครุภัณฑ  
ที่เหมาะสมและรวดเร็ว การกําหนดเกณฑมาตรฐานคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑไมสอดคลอง         
ตอความตองการของสถานศึกษา ดานการบริหาร งานบุคคล มีปญหาการกําหนดอัตรากําลัง การสรร
หา การบรรจุแตงตั้ง การโยกยายขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนขาดบุคลากรท่ีทํา
หนาที่สนับสนุนการจัดการศึกษา เชน เจาหนาที่แนะแนว เจาหนาท่ีการเงินและพัสดุ ฯลฯ ดาน            

การบริหารทั่วไป มีปญหาดานการดําเนินการพ้ืนฐาน การรับนักเรียน การกําหนดระยะเวลา                
การกําหนดระยะเวลาการเปด-ปดภาคเรียน การเปดหองเรียนพิเศษ การระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา ไมสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนไมเปนอิสระและคลองตัวการกําหนดสัดสวนและ
องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การเชิญคนท่ีมีความรู ความสามารถเปน
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คณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพ้ืนฐานและอํานาจหนาท่ีที่เหมาะสมของคณะกรรมการการศึกษา               

ขั้นพ้ืนฐาน367 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สรุปปญหาของสถานศึกษาเม่ือเปนนิติบุคคลไว             
ดังนี้ การบริหารโรงเรียนนิติบุคคลจะเปล่ียนไปโดยตองมีการทําบัญชี ชําระบัญชี ดูแลทรัพยสิน 

จัดระบบใหผูอ่ืนตรวจสอบได สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลยังไมมีกฎหมายกําหนดอํานาจหนาที่           
รองรับตองอยู ในกรอบของกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวของและพระราชบัญญัติการศึกษา  การปฏิรูป
โครงสรางกระทรวงศึกษาธิการมีเปาหมายการใหความเปนนิติบุคคลอยูที่ เขตพ้ืนท่ีการศึกษา            

เมื่อกําหนดใหสถานศึกษาเปนหนวยงานนิติบุคคล จะตองมีการแกไขพระราชบัญญัติงบประมาณ           

ป 2552 เพ่ือรับการเปนนิติบุคคลและใหสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคล ตั้งงบประมาณ รวมทั้งไปชี้แจง         
ของบประมาณดวยตนเอง หากมีที่ราชพัสดุ กรมธนารักษจะมอบใหสถานศึกษาเหมือนกับ
มหาวิทยาลัย และขนาดของสถานศึกษานิติบุคคลไมมีการกําหนดไวในกฎหมายจะมีปญหาใน               

การบริหารจัดการ เ ร่ืองการทําบัญชีทรัพยสินบัญชีงบดุลและเรื่องอ่ืนๆ  อีกมากมายในฐานะ                

นิติบุคคล368 

สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดรวมกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ดําเนินการวิจัย 

เรื่อง แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของรัฐ กรณีศึกษาโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ 
(องคการมหาชน) โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาวิเคราะหจุดเดนจุดดอยของการบริหารโรงเรียน                 

นิติบุคคลในกํากับของรัฐโดยมีผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 1. โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของรัฐใน               

ตางประเทศโดยทั่วไปโรงเรียนมีอํานาจในการบริหารวิชาการ  ซึ่งเนนการตอบสนองความตองการ                     
ของชุมชน โรงเรียนมีหลักสูตรของตนเอง สามารถจัดโปรแกรมการเรียนใหตรงกับความตองการ             

ของโรงเรียนในเขตพ้ืนที่การศึกษานั้นๆ ดําเนินงานโดยผูมีสวนไดสวนเสียมีโอกาสเขารวมโปรแกรม
การศึกษาจะออกแบบรวมกัน โดยคณาจารย ผูปกครองและผูบริหาร มีความเปนอิสระจากกฎเกณฑ
และการควบคุมโรงเรียนท่ัวไป สถานศึกษามีความเปนอิสระจากกฎเกณฑและการควบคุมแบบ
โรงเรียนทั่วไป สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณ โดยมีการมอบอํานาจไปยัง
คณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งจะทําหนาที่ตัดสินใจการใชงบประมาณ กําหนดระเบียบของโรงเรียน 

การใชเงินเปนไปตามระเบียบที่โรงเรียนกําหนดผูบริหารมีอิสระในการบริหารบุคคลโดยใชกฎระเบียบ

                                                           
367 สํานักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา              

ขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ,  คูมือการบริหารโรงเรียนในโครงการพัฒนาการบริหารรูปแบบ            
นิติบุคคล, 1-3. 

368 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, “รายงานสภาวะการศึกษาไทยป 49 – 50 พบปญหา
หลายดานที่ตองแกไข,” วารสารการศึกษาไทย, (2551, มีนาคม)  4 – 9. 
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ที่มีความยืดหยุนมากขึ้น สถานศึกษาเปนผูคัดเลือกครู สรรหาบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพตาม
สถานศึกษาน้ันๆ เปนผูกําหนด มีการสรางระบบความรับผิดชอบตอผลการปฏิบัติงานจัดการประเมิน
ภายในเพ่ือกระตุนใหมีการสอนที่มีคุณภาพและบรรลุจุดมุงหมายตามมาตรฐานโรงเรียนโดยมี              
ตัวบงชี้ ที่ชัดเจน ซึ่งมีคณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูกําหนดนโยบาย และกฎระเบียบตางๆ  รวมทั้ง
ทําหนาที่ตัดสินใจคัดเลือก สรรหา และบรรจุแตงตั้งบุคลากร บทบาทสําคัญในการบริหารจัดการ
โรงเรียนนิติบุคคลอยูที่ 1) ผูกํากับดูแลคือ คณะกรรมการ สถานศึกษาท่ีจะตองรับผิดชอบตอ               

การจัดทํากฎบัตรของโรงเรียน กําหนดนโยบายของโรงเรียนออกระเบียบ กําหนดหลักเกณฑตางๆ             

2) ผูบริหารสูงสุด (ผูอํานวยการโรงเรียน) ซึ่งมีบทบาทที่ขยายกวางขวางมากข้ึนจึงกําหนดความเปน
ผูนําและความรับผิดชอบในการจัดการของผูอํานวยการไวอยางชัดเจน ในฐานะของผูบริหารโรงเรียน           

ที่ตองรับผิดชอบตอการนํานโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษาไปปฏิบัติ  ซึ่งรวมถึงการสราง           
ความม่ันใจในการจัดโปรแกรมการศึกษาที่ครอบคลุมการประเมินผลการปฏิบัติงานและผลสัมฤทธิ์  
ของโรงเรียน 2. กรณีโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของรัฐของประเทศไทยท่ีมีการดําเนินงานเปน
ผลสําเร็จเปนที่ยอมรับกันโดยท่ัวไป คือ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โรงเรียนมีการกําหนดอํานาจ
หนาที่อยางชัดเจนไวเปนลายลักษณอักษร   มีการใหอํานาจแกโรงเรียนอยางเพียงพอในการกําหนด
นโยบายและควบคุมดูแล คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมี อํานาจในการกําหนดระเบียบขอบังคับ          

ไดเอง โดยไมตองอยูภายใตระเบียบที่หนวยงานอ่ืนกําหนด ทําใหสามารถสรางขอบังคับใหมี           
ความยืดหยุน เหมาะสมสอดคลองกับความเปนไปไดในเชิงปฏิบัติสําหรับโรงเรียนเมื่อไดรับอํานาจ
อยางชัดเจนในทางปฏิบัติหนาที่แลว คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดใชอํานาจนั้นดําเนินการ         

ในระดับนโยบายและการกํากับดูแล เพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคของโรงเรียน คือ จัดทําขอบังคับ            

ของโรงเรียน กําหนดกฎเกณฑตางๆ ที่ชัดเจนในเร่ืองความโปรงใสเปนธรรมและตรวจสอบได                
การดําเนินการของโรงเรียนเปนไปตามแผนงานและกฎเกณฑตามที่คณะกรรมการโรงเรียนกําหนด 

โดยใหอํานาจในการบริหารจัดการแกผูอํานวยการอยางเพียงพอและชัดเจนทําใหสามารถบริหาร
โรงเรียนตามแผนงานภายใตกฎระเบียบ ขอบังคับของโรงเรียนไดอยางคลองตัวเปนไปตาม
วัตถุประสงคของโรงเรียน นอกจากนี้ ยังมีความยืดหยุนในการบริหารกิจการของโรงเรียน หากมี
ปญหาในทางปฏิบัติหรือสถานการณที่ผูอํานวยการไมอาจตัดสินได คณะกรรมการบริหารโรงเรียน            

ก็สามารถเขามามีบทบาทในการวินิจฉัยตัดสิน เพ่ือมิใหเปนอุปสรรคในการบริหารกิจกรรม                

ของโรงเรียนทําใหโรงเรียนสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประกอบกับการที่มีทรัพยากร
อยางพอเพียงทําใหโรงเรียนสามารถบริหารกิจการไดผลบรรลุตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว  3. โรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณ มีความสอดคลองกับโรงเรียนนิติบุคคลในตางประเทศ ในความสําคัญของบุคคล           

/คณะบุคคลท่ีมีหนาที่รับผิดชอบในระดับการกํากับดูแล  กําหนดนโยบาย คือ คณะกรรมการ
สถานศึกษากับผูที่มีหนาที่รับผิดชอบงานบริหารในระดับปฏิบัติ คือ ผูอํานวยการโรงเรียน อันอาจ
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เรียกไดวาเปนปจจัยชี้ขาดถึงความสําเร็จของการบริหารกิจการของโรงเรียน ทั้งนี้คณะกรรมการ
บริหารโรงเรียนจะตองประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ  ที่มีความรูความสามารถสูง มีประสบการณ
กวางขวาง สามารถกําหนดนโยบายใหผูอํานวยการเสนอแผนปฏิบัติสามารถวิเคราะหแผนและ
นโยบายไดถูกตองชัดเจน สามารถกํากับดูแลการดําเนินงานตามแผนและสนับสนุนผูอํานวยการ           

ใน การบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ตลอดจนสามารถประเมินผลการดําเนิน  งานตามแผนได
อยางเที่ยงตรง สวนผูบริหารสูงสุดของโรงเรียน คือ ผูอํานวยการโรงเรียน จะตองเปนผูมีความสามารถ
สูง ทั้งในดานบริหารและดานวิชาการ มีความสามารถในการวิเคราะหนโยบาย  การคิด/ออกแบบ
โครงการ และการดําเนินงานตามโครงการอยางมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  4. การสํารวจ             

ความพึงพอใจของครูและผูบริหารระดับตางๆ ที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ โดยทั่วไป
แลวผูมีสวนไดสวนเสียมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของโรงเรียนในระดับมากถึงมากท่ีสุด             

ทั้งการบริหารวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารท่ัวไป โดยผูมีสวนไดสวนเสียเห็นวา             

สิ่งที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับการบริหารงบประมาณ คือ การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช
งบประมาณที่โปรงใส การจัดทําแผนงบประมาณและการใชจายเงินอยางรัด กุม และรอบคอบ              

การระดมทุนและทรัพยากร เพ่ือการจัดการศึกษาและความเปนอิสระในการวางแผนงบประมาณ                 

ที่เอ้ือตอการพัฒนาผูเรียนสําหรับการบริหารบุคลากร คือ การวางแผนอัตรากําลังและการจัดสรร
บุคลากรที่พอเพียงและเหมาะสมการประเมินผลงานของบุคลากรเพ่ือพิจารณาความดีความชอบ          

การประเมินผลงานของบุคลากรเพ่ือพิจารณากําหนดสิ่งตอบแทน/เปล่ียนตําแหนงใหสูงขึ้น               

การดําเนินการเกี่ยวกับอัตราคาจาง สวัสดิการ  และการเลื่อนขั้นเงินเดือนท่ีเหมาะสม และ             

การสงเสริมบุคลากรใหไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ สําหรับการบริหารวิชาการ            
คือ การสงเสริมการวิจัยและพัฒนาการเรียนการสอนการประสานความรวมมือ ในการพัฒนาวิชาการ             
กับสถานศึกษาและองคกรอ่ืนและการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทของ
สถานศึกษา สวนการบริหารทั่วไป คือ การจัดใหทุกฝายมีสวนรวมในการวางแผนปฏิบัติงานของ
โรงเรียนการควบคุมการพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงานขององคกรอยางเปนระบบและการจัดระบบ
สารสนเทศและประชาสัมพันธที่เอ้ือตอการพัฒนา 5. การเปรียบเทียบการบริหารจัดการของโรงเรียน
มหิดลวิทยานุสรณกับโรงเรียนนิติบุคคลทั่วไปในประเทศไทยท่ีเปนอยูในปจจุบันมีความแตกตางกัน 

แมวา การบริหารวิชาการโรงเรียนนิติบุคคลทั่วไปจะมีอิสระในการจัดหลักสูตรใหผูเรียนเลือกเรียน             

ไดตามความถนัดก็จริง แตในการบริหารงบประมาณโรงเรียนไมมีอํานาจในการอนุมัติงบประมาณ                 

ของตน ตองขอไปยังหนวยงานตนสังกัดตามกฎระเบียบที่กําหนดโดยสวนกลาง การบริหารงาน
บุคลากร โรงเรียนไมสามารถสรรหาผูบริหารเองได การโยกยาย บรรจุ แตงต้ังเปนไปตามระเบียบ           

โดยเปนอํานาจของผูที่อยูเหนือระดับโรงเรียนขึ้นไป การบรรจุครูยังคงเปนไปตามกรอบอัตรากําลัง          
ที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด โดยคณะผูวิจัยมีขอเสนอวา ควรตองมีพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง 
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หรือขอบังคับที่กําหนดอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ทั้งในระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ              
ที่ชัดเจนในการบริหารงานทั้ง 4 ดานดังกลาว เพ่ือใหโรงเรียน เปนนิติบุคคลและสามารถดําเนินงาน
ของตนเองโดยอิสระอยางไดผลและมีประสิทธิภาพ 6. ความสําเร็จในการบริหารจัดการโรงเรียน             

นิติบุคคลไมไดอยูที่การเปนโรงเรียนนิติบุคคลที่เปนสวนราชการ โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของรัฐ 
โรงเรียนนิติบุคคลท่ีเปนองคการมหาชน หากแตอยูที่การมีปจจัยหลักแหงความสําเร็จอยางพรอมมูล 

กลาวคือ มีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนที่ประกอบดวยผูมีความรูความสามารถสูงในระดับของ               
การกําหนดนโยบายและการกํากับดูแลที่มีประสิทธิผลประสิทธิภาพสูง ผูอํานวยการของโรงเรียน           

ตองมีความสามารถรอบรูในงานบริหารและ งานวิชาการ การวิเคราะหนโยบาย การคิดโครงการ           
และดําเนินงานตามโครงการ โรงเรียนมีบุคลากรจํานวนเพียงพอตอการปฏิบัติงาน มีความรู
ความสามารถ  ในกิจการท่ี เปนวิชาชีพของตนมีความรูสึกเปนเจาของงานท่ีทํา โรงเรียนมีอํานาจ
เต็มที่ในการกําหนดนโยบายออกขอบังคับ กํากับดูแลผูอํานวยการมีอํานาจเบ็ดเสร็จในการบริหารงาน
ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการบริหารโรงเรียน369 

 ขอจํากัดของการบริหารงานภายใตระบบการเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาโดยท่ีกฎหมาย                  

กําหนดใหการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานในปจจุบันตองยึดเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนหลักโดยโดยคํานึงถึงระดับการศึกษา 
จํานวนสถานศึกษา จํานวนประชากร วัฒนธรรมและความเหมาะสมดานอ่ืนประกอบกันนั้น สงผลให
ปจจุบันกระทรวงศึกษาธิการโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดออกประกาศ
กําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายขึ้นโดยแบงออกเปนเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา            

และเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ประกอบกับพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง  

ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2553 กําหนดใหสถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน         

มีสถานะเปน “นิติบุคคล”370 เพ่ือใหสถานศึกษามีความเข็มแข็งคลองตัว และสามารถบริหารจัดการ
การศึกษาไดอยางเปนอิสระเมื่อพิจารณาจากกฎหมายท่ีมีผลใชบังคับอยู ในปจจุบันในสวนท่ีเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการการศึกษาโดยสถานศึกษานิติบุคคลในสังกัดของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานนั้น พบวา นอกเหนือจากหลักเกณฑการบริหารจัดการการศึกษาตามที่ปรากฏในกฎหมาย
หลักทั้งสี่ฉบับแลวการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษานิติบุคคลยังตกอยู ภายใตเงื่อนไข           

ของกฎหมายลําดับรองท่ีสําคัญอีกหลายฉบับ อาทิ กฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจาย

                                                           
369 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ  

ของรัฐ กรณีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน), ง.  
370 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 แกไขเพ่ิมเติม 

พ.ศ. 2553: มาตรา 35 
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อํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐานเรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและจัดการการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พ.ศ. 2550 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย             

การบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีเปนนิติบุคคลในสังกัด            

เขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ. 2546 ซึ่งกฎหมายและระเบียบขอบังคับเหลานี้ลวนแลวแตถูกตราข้ึน             

เพ่ือเปนการกําหนดกรอบในการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษานิติบุคคลท้ังสิ้น โดยกรณี 

ของกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา             
พ.ศ. 2550 เปนการกําหนดขอบเขตการมอบอํานาจท่ีกระทรวงศึกษาธิการจะมอบแกสํานักงาน               

เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา สวนประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          

เรื่อง การกระจายอํานาจการบริหารและจัดการการศึกษาของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา            

ขั้นพ้ืนฐานไปยังคณะกรรมการ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2550 นั้นเปนกฎหมายท่ีกําหนดขึ้นเพ่ือกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับการมอบอํานาจใหเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาและใชประกอบกับกฎกระทรวงกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 เพ่ือเปนแนวทาง 
ในการบริหารงานสถานศึกษาตามอํานาจหนาที่ที่ไดรับมอบจากกระทรวงศึกษาธิการและสําหรับ
ระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2546 นั้นเปนกฎเกณฑที่กําหนดขึ้น          

เพ่ือเปนแนวทางในการบริหารจัดการการศึกษาของสถานศึกษานิติบุคคลในสังกัดสํา นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในดานการเงินการบัญชีและการพัสดุของสถานศึกษานั้นเอง   

เมื่อพิจารณาอํานาจหนาที่ที่สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรับมอบหมายในปจจุบันตามกฎ 

กระทรวงกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 

ระเบียบ ตลอดจนคําส่ังตางๆ ประกอบกับการเก็บขอมูลจากการระดมความเห็นกลุมตัวอยางของ
ผูแทนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่เปนนิติบุคคล สามารถสรุปสภาพปญหาและอุปสรรคในการบริหาร
จัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานนิติบุคคลได ดังตอไปน้ี 371 1. ดานวิชาการ พบวาการทําหลักสูตร
สถานศึกษาของแตละโรงเรียนขึ้นอยูกับศักยภาพของครูในโรงเรียน หากโรงเรียนใดมีครูเกงหรือครู             
มีโอกาสไดรับการพัฒนาก็จะทําใหหลักสูตรของโรงเรียนนั้นดี นอกจากน้ัน การท่ีโรงเรียนจําเปน             

                                                           
371 “แนวทางการพัฒนากฎหมายเพื่อการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคล ระดับ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” (สังกัดกระทรวงศึกษาธิการวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล 

เจมส กอลฟ รีสอรท จังหวัดนครปฐม กระทรวงศึกษาธิการ). 
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ตองทําหลักสูตรของแตละโรงเรียนจึงทําใหเกิดการคัดลอกกันระหวางโรงเรียนเกิดขึ้น 2. ดาน
งบประมาณ พบวา การจัดสรรงบประมาณในปจจุบันยังไมเพียงพอไมสอดคลองกับความเปนจริง  
และไมเ อ้ือตอการจัดหองเรียนที่ เปดสอนตามโครงการพิเศษ การไดรับงบประมาณสํา หรับ             

การปรับปรุงอาคารหรือซอมแซม วัสดุที่ชํารุด เสียหายมีความลาชา และงบประมาณในสวน            

คาสาธารณูปโภคท่ีไดรับไมตรงกับความเปนจริง สวนการบริหารงบประมาณ เห็นวา สถานศึกษาควร
ไดรับอุดหนุนเปนกอน (block grant) เพ่ือสะดวกตอการบริหารจัดการโรงเรียน 3. ดานบริหารงาน
บุคคล พบวา การกําหนดอัตรากําลัง การสรรหา การบรรจุแตงต้ัง การโอนยาย การพิจารณาความดี
ความชอบ ฯลฯ ของขาราชการครูไมสอดคลองกับความตองการและความจํา เปนของโรงเรียนขาด
บุคลากรที่ทําหนาที่สนับสนุนการจัดการศึกษา เชน เจาหนาที่แนะแนว เจาหนาที่การเงินและพัสดุเปน
ตน หรือขาดแคลน ผูประกอบวิชาชีพเฉพาะดาน เชน พยาบาล นิติกร เปนตน สวนการจางครูอัตรา
จาง พบวาระบบที่มีอยูในปจจุบันไมจูงใจครูที่มีความสามารถสูงเขามาทํางานในโรงเรียน ควรใหอิสระ
โรงเรียน ในการจาง การกําหนดคาตอบแทน และการจัดสวัสดิการ และควรใหครูอัตราจางสามารถ
นับอายุ การทํางานเพ่ือเปนพนักงานราชการไดดวย 4. ดานบริหารงานทั่วไป พบวา การดําเนินการ
พ้ืนฐานดานตางๆ อาทิ การรับนักเรียน การกําหนดระยะเวลาการเปดและปดภาคการศึกษา การเปด
หองเรียนพิเศษ การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา ไมสอดคลอง
กับบริบทของแตละโรงเรียน ควรใหอิสระแกโรงเรียนในการกําหนดเองตามความเหมาะสมโดย           

ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาสวนสื่อหรือวัสดุอุปกรณตางๆ ก็มีอยูอยางจํา กัดและ
บางอยางลาสมัยเชนกัน 

 จากปญหาดังกลาวขางตน ทําใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ โดยเริ่มต้ังแตการปรับปรุง
พัฒนาการเรียนการสอน ใหครูมีความสามารถสอนโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญ จัดการเรียนการสอน           

ใหหลากหลายสอดคลองกับวิถีชีวิตและความตองการของทองถิ่น รวมทั้งปฏิรูปตัวครูใหมีคุณภาพ 

ปฏิรูประบบอ่ืนๆ ที่เอ้ือตอการทํางานของครู ปรับปรุงกระบวนการผลิตครูเพ่ือใหครูที่จบใหม                 
มีคุณภาพอยางแทจริง นอกจากน้ี ยังตองปฏิรูปโครงสรางการบริหารจัดการใหเกิดการกระจายอํานาจ 

ไปยังสถานศึกษามากข้ึน เพ่ือใหผูบริหารและครูมีอิสระในการบริหารงานที่เอ้ือตอการจัดการเรียน       

การสอนไดอยางหลากหลาย สนองตอความตองการของผูเรียนและความตองการของทองถิ่นกระจาย
อํานาจใหประชาชนและชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยการระดมความรูความสามารถ           

ของภูมิปญญาผูทรงคุณวุฒิในดานตางๆ รวมพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น สําหรับการกระจายอํานาจ            

ดานงบประมาณ จะชวยใหสถานศึกษาคลองตัวในการใชจายตามความตองการของการพัฒนาและ
การจัดการเรียนการสอน และสามารถชวยสนับสนุนโรงเรียนที่ยังดอยในเรื่องคุณภาพเพ่ิมขึ้นและ          

เปนการเพ่ิมโอกาสและความเสมอภาคใหแกเด็กผูดอยโอกาสทางการศึกษา ตรงกับความมุงหมาย              

ของ การปฏิรูปการศึกษาท่ีวาเปนการจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปนคนดี             
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มีความสามารถและมีความสุข การดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย จําเปนจะตองมีการกระจายอํานาจ
และใหทุกฝายมีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช 2540 และเปนไปตามหลักการของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ .ศ. 2542 และ           
ที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ซึ่งใหมีการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา         
ของไทยมีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบัติมีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ี
การศึกษาและสถานศึกษา  

จะเห็นไดวาในการบริหารสถานศึกษาปญหาที่สําคัญในการจัดการศึกษาก็คือ การรวมอํานาจ
สูสวนกลาง ผูบริหารสถานศึกษาไมมีอํานาจตัดสินใจ ทั้งดานการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ 

บุคลากร และการบริหารงานท่ัวไป ชุมชนและผูปกครองไมมีบทบาทในการจัดการศึกษาอยางจริงจัง            
มีสวนรวมแคเพียงเปนผูบริจาคเงิน วัสดุอุปกรณและแรงงานเทานั้น รวมทั้งดานหลักสูตรการจัด                

การเรียนการสอนท่ียังไมสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น ปญหาเหลานี้จึงเปนอุปสรรคสําคัญ          

ตอการจัดการศึกษาของไทย จากแนวคิดของนักการศึกษาที่กลาวไว พอสรุปไดวา บทบาทของ
ผูบริหารมีความสําคัญที่สุดตอการบริหารองคกรเปนอยางยิ่งในการท่ีจะนําองคกรไปสูเปาหมาย               

ที่กําหนด ผูบริหารที่ดีตองสามารถกําหนดทิศทางในการบริหารองคกร  สงเสริมสนับสนุนผูใตบังคับ 

บัญชาใหมีความรู ความสามารถในงานอยางเพียงพอที่สามารถบริหารงานใหบรรลุวัตถุประสงค 

2.3  อุปสรรคการบริหารจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผูวิจัยไดรวบรวม เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้ 
กิตติยา เอ็ฟฟนส และศุนิสา  ทดลา ไดศึกษาปญหาการจัดการศึกษา ผลการวิจัยสรุปไดดังนี้ 

1. ปญหาเชิงโครงสราง ปญหานโยบายที่ขาดความสอดคลองเชื่อมโยงกับสภาพและไมอาจนํานโยบาย
ไปสูการปฏิบัติไดจริง และปญหาการกําหนดงบประมาณที่ไมสอดคลองกับสภาพความตองการจําเปน
และการใชฐานคิด การกําหนดคาใชจายของโรงเรียนขนาดกลางท่ีมีคาใชจายต่ําที่สุดเมื่อเทียบกับ
โรงเรียน ขนาดอ่ืนมาเปนตัวแทนในการจัดสรรงบประมาณใหกับโรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาด
ใหญ และโรงเรียนขนาดใหญพิเศษ ซึ่งโรงเรียนขนาดแตกตางกันมีคาใชจายแตกตางกัน ปญหาเชิง
กระบวนการ คือ การประชาสัมพันธที่ไมกอใหเกิดความเขาใจในกลุมผูปกครองและการนํานโยบายสู
การปฏิบัติ สรุปปญหาได 6 ประการ คือ ปญหางบประมาณไมเพียงพอทําใหไมเกิดการเรียนฟรีจริง
ตามชื่อนโยบาย สําหรับโรงเรียนขนาดใหญและขนาดกลาง ยกเวน โรงเรียนขนาดเล็กท่ีอยูในชนบท
ปญหาความยุงยากเก่ียวเนื่องกับระเบียบการเบิกจายเงินทั้งตอฝายโรงเรียนและฝายปกครอง  ปญหา
เรื่องคุณภาพของรายการท่ีรัฐใหฟรี ปญหากฎระเบียบเบิกจาย ปญหาการเพ่ิมภาระงานธุรการของครู
และผลกระทบทางลบตอกระบวนการจัดการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนขนาดใหญแตสงผล                  

กระทบทางบวกตอกระบวนการเรียนการสอนสําหรับโรงเรียนขนาดเล็กในชนบท และปญหา                     
เชิงผลลัพธ มีปญหาคุณภาพผูเรียนชี้ดวยขอมูลจากหนวยงาน/โครงการท่ีมีความนาเชื่อถือ  ไดแก             
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ผลการทดสอบจากสถาบันทดสอบการศึกษาแหงชาติ (องคการมหาชน ) หรือ สทศ.คะแนน               

ทดสอบจากโครงการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ (Programme for International Student 

Assessment: PISA) และผลการจัดอันดับความสามารถดานการแขงขันของประเทศดานการศึกษา
จากสถาบัน (International Institute for Management Development : IMD) ใหผลสอดคลอง
โดยสรุปไดวาใชนโยบายฯ แลว คุณภาพผูเรียนมีแนวโนมจะลดต่ําลง ยกเวนขอมูลผลการประเมิน 

จากกระทรวงศึกษาธิการท่ี สวนทางโดยระบุวาคุณภาพผูเรียนนาจะดีขึ้นปญหาระดับความพึงพอใจ
ของผูเกี่ยวของ ไดแกผูบริหารและครูผูสอนมีความพึงพอใจที่นโยบายนี้ชวยลดภาระของผูปกครอง           
แตไมพึงพอใจ ความยุงยากในการเบิกจาย และความไมพอเพียงของงบประมาณกับการเพ่ิมภาระ  

งานธุรการใหครู สวนผูปกครองไมพึงพอใจท่ีนโยบายนี้ฟรีไมครบทุกรายการ  สวนปจจัยแหง
ความสําเร็จและปญหาอุปสรรคในการใชนโยบาย ปจจัยที่ทําใหประเทศอังกฤษประเทศเยอรมนี และ
ประเทศสิงคโปร ประสบความสําเร็จในการใชนโยบายใหเปลาทางการศึกษาคือ การใหความสําคัญ
อยางแทจริงกับการศึกษาอยางตอเนื่องการจัดสรรงบประมาณใหอยางมากพอ  และมีการดําเนินการ
และติดตามประเมินผล ผานการมีสวนรวมที่เขมแข็งของกรรมการสถานศึกษาและเครือขายผูปกครอง 
โดยประเทศสิงคโปรมีปจจัยแหงความสําเร็จเพ่ิมเติมจากประเทศอังกฤษและประเทศเยอรมนี คือ          

การสามารถทลายกําแพง  ความแตกตางและหลากหลายของคนในชาติไดสําเร็จ สวนปญหาอุปสรรค 

คือ การใชงบประมาณจํานวนมาก และความกดดันของคนในชาติที่ตองเสียภาษีในอัตราที่สูง               
สวนปจจัยแหงความสําเร็จ และปญหาอุปสรรคของประเทศมาเลเซีย คือ การประกาศใชนโยบาย           

ในลักษณะประชานิยม การขาดงบประมาณหรือการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ และขาด           

การวางแผนเตรียมความพรอมในการใชนโยบาย และขาดการประเมินนโยบายอยางเปนระบบ372  

ชลี  แตรุงเรือง ไดศึกษาเร่ืองภาวะผูนําที่มีคุณภาพของผูบริหารดีเดนโรงเรียนประถมศึกษา
ผลการวิจัยพบวา ผูบริหารโรงเรียนเปนตัวการสําคัญในการควบคุม กํากับ ดูแล การจัดการศึกษา 
สาเหตุเฉพาะท่ีเกิดจากผูบริหารโรงเรียน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียนไมทราบบทบาทหนาที่              
ของตน ผูบริหารโรงเรียนใชเวลาอยูนอกโรงเรียนมากเกินความจําเปน การวางแผนบริหารมีนอย              

ที่มีก็มักไมไดมีการปฏิบัติตามแผนการบริหาร ผูบริหารโรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติงานโดย            

ยึดความเห็นสวนตัวมากกวาระบบคุณธรรม ผูบริหารโรงเรียนยังขาดสมรรถภาพดานมนุษยสัมพันธ    
การสรางบรรยากาศ  ในการบริหารและการจัดระบบการเรียนการสอน และผูบริหารไมเขาใจงาน
วิชาการ กระบวนการบริหารงานวิชาการ ทําใหการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร            
ไมบรรลุจุดมุงหมายท่ีกําหนดไว นอกจากน้ียังพบวา ภาวะผูนําที่มีคุณภาพในลักษณะรวมทั้ง               

                                                           
372

 กิตติยา  เอ็ฟฟนส และศุนิสา ทดลา,  ปญหาการจัดการศึกษาตาม“นโยบายเรียนดี 
เรียนฟรี 15 ป อยางมีคุณภาพ”,  2555. 
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10 ประการของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาดีเดนอยูในระดับสูงยกเวนในเรื่องการมองการณไกล            

ทีอ่ยูในระดับต่ํา373  

ธีระ รุญเจริญ ศึกษาเร่ืองสภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           

ของสถานศึกษาในประเทศไทย พบวา การดําเนินการตามแนวการกระจายอํานาจการบริหารมีปญหา
อุปสรรคโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางโดยเปนปญหาในดานงบประมาณและอาคารสถานที่            
มากที่สุด และพบวาผูบริหารสถานศึกษาให ความสนใจดานวิชาการนอยกวาดานอ่ืนๆ กอปรท้ังมี
ปญหาดานคุณธรรมจริยธรรมของผูบริหารสถานศึกษามากพอสมควร  ซึ่งทําใหผูปฏิบัติงานวาเหว           
และขาดขวัญกําลังใจ ปญหาการใชครูผูสอนทําหนาที่อ่ืนนอกเหนือจากการสอนมีคอนขางมากทําให
กระทบกระเทือนตอคุณภาพผูเรียน374  

ไพบูลย คุณชมภู ไดทําการวิจัยเรื่องการบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษา         
ขนาดเล็ก ผลการวิจัยพบวา บุคลากรมีไมเพียงพอ ครูสายผูสอนมีงานที่ตองรับผิดชอบมากนอกจาก
การสอนปกติ ขาดงบประมาณสนับสนุนในการพัฒนาบุคลากร บุคลากรไมมีวินัยในตนเอง  และ            
การประเมินผลการปฏิบัติงานไมมีหลักเกณฑที่แนนอน375 

วรากรณ  สามโกเศศและคณะ ไดศึกษารายงานขอเสนอทางเลือกระบบการศึกษาท่ี
เหมาะสมกับสุขภาวะคนไทยตามโครงการศึกษาเพ่ือพัฒนาขอเสนอทางเลือกที่เหมาะสําหรับ                 

การปฏิรูปการศึกษาเพ่ือสุขภาวะคนไทย พบวา การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐการบริหาร
และการจัดการศึกษาภายใตระบบราชการที่มีความแข็งตัว (rigidity) ทําใหเปนการบริหารที่มุงให
เปนไปตามกฎ ระเบียบมากกวาการบริหารท่ีมุงผลผลิต/ผลสัมฤทธิ์ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล            

เปนสําคัญ อีกทั้งมีโครงสรางและระบบการศึกษาที่ไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันการศึกษามี                 

การผูกขาดจากภาครัฐมากเกินไปเกิดความดอยประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการใช
ทรัพยากรใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทําใหตนทุนทางการศึกษาสูงเกินไปเน่ืองจากระบบการจัดสรร
เงินงบประมาณในปจจุบันเปนการจัดสรรผานดานอุปทานหรือจัดสรรใหกับสถานศึกษา ( supply 

side financing) เปนหลัก อีกทั้งยังจัดสรรตามความตองการของสถานศึกษา  ซึ่งไมสัมพันธกับ              

                                                           
373 ชลี  แตรุงเรือง,  ภาวะผูนําที่มีคุณภาพของผูบริหารดีเดนโรงเรียนประถมศึกษา,

บทคัดยอ. 
374 ธีระ รุญเจริญ,  รายงานการวิจัยเรื่องสภาพและปญหาการบริหารและจัดการศึกษา                

ขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาในประเทศไทย (กรุงเทพมหานคร:  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี, 2547), 118. 

375 ไพบูลย  คุณชมภู, “การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน”, บทคัดยอ. 
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ผลผลิต (ผูเรียน) ทําใหสถานศึกษาไมมีสิ่งจูงใจ ( incentive) ในการเเขงขันเชิงคุณภาพเพ่ือใหไดมา           
ซึ่งงบประมาณ สงผลใหทรัพยากรไมสามารถจัดสรรไปสูแหลงผลิตบูรการการศึกษาที่มีคุณภาพ
มาตรฐานประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลอยางแทจริง นอกจากนโยบายทางการศึกษาบางประการ
ของรัฐ ยังสงผลกระทบในอีกหลายดาน เชน โครงการอัจฉริยะ (Genius Program) ที่มีจํานวนมากแต
ผูเรียนไมมีศักยภาพเพียงพอหรือการสราง fast track ในระดับมัธยมปลายสงผลใหเกิดการกระจุกตัว
จํานวนมากของผูเรียนเพ่ือเขาสูระดับอุดมศึกษา ที่สมควรมีการเตรียมการเพ่ือรองรับในการแกไข
ปญหาอยางเปนระบบความลมเหลวในการกระจายอํานาจลงสูเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา            

ทําใหผูบริหาร ไมสามารถบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการบริหารจัดการที่ใชโรงเรียนเปนฐาน 

(School–Based Management) อีกท้ังไมสามารถใชดุลยพินิจในการตัดสินใจเพ่ือการบริหารและ  

จัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ สนองตอบความตองการของผูเรียน ไมมีอํานาจในการตัดสินใจเรื่อง            
การใชบุคลากรตางๆ อันสงผลตอคุณภาพการศึกษา ที่สําคัญการปฏิรูปการศึกษาในรอบสิบปที่ผานมา
พบความสําเร็จดานโครงสรางที่มีการปรับเปลี่ยนเปนรูปธรรม แบงออกเปน 3 ระดับ คือ สวนกลาง
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาแตพบลมเหลว ดานคุณภาพสังกัดตางๆ ตางแยกสวนกันทํางาน
ขาดการบูรณาการเทาที่ควรปญหาที่พบในการบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐโดยรวม ไดแก                
ดาน การบริหารวิชาการ พบวา หลักสูตรมีเนื้อหามากเกินไป ผูเรียนเกิดความเครียดจากการแขงขัน
ทางการเรียน ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาตํ่ากวาคาเฉลี่ยมาตรฐานท้ังจากการทดสอบทางการศึกษา
ระดับชาติ และนานาชาติ คุณภาพการสอนของครูยังไมเปนที่พึงพอใจ  ดานการบริหารงบประมาณ 

พบวา งบประมาณสวนใหญเปนเงินเดือนครู และบุคลากรทางการศึกษา ประมาณรอยละ 80 ขณะที่
งบลงทุนและพัฒนาเพียงรอยละ 20 สงผลใหขาดแคลนงบประมาณเพ่ือพัฒนาคุณภาพและ            

สื่อการเรียนการสอน อยางไรก็ตามความขาดแคลนดังกลาว บางสวนไดรับการสนับสนุนจากเอกชน 

ชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ดานการบริหารงานบุคคล พบวา การเกลี่ยอัตราครูยังทําได               
ไมเต็มที่ ที่สําคัญสถานศึกษาไมมีอิสระในการสรรหา การพัฒนาบุคลากร ไมสอดคลองกับบริบท              

และความตองการอยางแทจริง คนเกงยังไมสนใจเรียนครูเนื่องจากขาดระบบจูงใจที่ชัดเจน การเรียน
ครูเปนเปาหมายทายๆ ของผูเรียน สงผลตอคุณภาพการเรียนการสอนในที่สุด  ดานการบริหาร              
ทั่วไป พบวา ขาดความตอเนื่องในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เนื่องจากการเปล่ียนแปลงนโยบาย
ตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง การบริหารจัดการของแตละองคกรระดับนโยบายในสวนกลาง               
ไมประสานงานกันเทาที่ควร ตางสังกัดตางแยกสวนกันทํารวมท้ังปญหาของโรงเรียนขนาดเล็กที่มี             
มากถึงเกือบ 20,000 แหง สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณและ                     
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การบริหารงานบุคคล ตลอดจนการขาดภาวะผูนําของผูบริหารบางแหงที่สงผลตอคุณภาพการบริหาร
จัดการศึกษาโดยรวม376  

วีรวัฒน  พันธุคง ศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2 ผลการวิจัยพบวา ปญหาการบริหารโดยรวมอยูในระดับนอย 

เรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ             

ดานการบริหารทั่วไปและดานการบริหารงานบุคคล377  

สิปปนนท  เกตุทัต ไดสรุปปญหาวิกฤตของการศึกษาไทยไว ไดแก ความไมเปนเอกภาพ           

ของการจัดการศึกษาไทย การกระจายโอกาสทางการศึกษายังมีนอย การศึกษาไทยเปนการศึกษา
แบบรวมศูนยไมกระจายอํานาจ หลักสูตรทางการศึกษา  ตลอดจนตําราเรียนขาดความยืดหยุน            

ไมสอดคลองกับสภาพของทองถ่ิน หลักสูตรขาดเรื่องคุณธรรมจริยธรรม ความรูเกี่ยวกับเรื่องครอบครัว 
หลักสูตรลาสมัยและขาดคุณภาพ เนื้อหาสาระไมสงเสริมใหผูเรียนรูจักการคิดอยางเปนระบบ เนื้อหา
สาระการศึกษา ขาดความเปนไทย ความเหลื่อมล้ําของคุณภาพสถานศึกษาอันเนื่องจากการไมกระจาย
ครูที่มีคุณภาพ ความไมพรอมดานอุปกรณการเรียนการสอน อาคารสถานท่ีสิ่งแวดลอมอ่ืนๆ เปนเหตุ
ใหคุณภาพของนักเรียนไมเทาเทียมกัน ครูขาดคุณภาพ โดยเฉพาะในทองถิ่นที่หางไกลและทุรกันดาร 
เพราะยังขาดระบบการสรางแรงจูงใจใหคนเกง คนดีมาเปนครู การขาดการสนับสนุนเร่ืองการพัฒนา
คุณภาพบุคลากรทางการศึกษาเชน เงินทุน สนับสนุนงานวิจัยนอย การใหความสําคัญ เรื่องการจัด
การศึกษาระดับตางๆ ไมสมดุล เชน สนับสนุนงบประมาณใหการอุดมศึกษามากกวาการศึกษาของ          
เด็กเล็ก รัฐบาลและนักการเมืองขาดความจริงใจในการพัฒนาการศึกษาอยางตอเนื่อง รัฐบาลไมมี
วิสัยทัศน ทางการศึกษาไมใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา รัฐบาลไมลงทุนเพ่ือ
การศึกษาอยางจริงจังและเอกชนมีสวนรวมสนับสนุนการศึกษานอย ผูบริหารการศึกษาขาดความถนัด
ดานการบริหารจัดการศึกษา การขาดหนวยงานท่ีรับผิดชอบในการพัฒนาผูอยูในตลาดแรงงานใหมี
ความสามารถเพ่ิมข้ึนและมีปริมาณเพียงพอกับความตองการ การแขงขันในระบบการศึกษามี         
ความรุนแรงเกินไปทําใหเกิดภาวะเครียดแกเยาวชนของชาติ การขาดการสนับสนุนใน ดานการศึกษา
แกภิกษุ สามเณรและแมชี ปญหายาเสพติดในสถานศึกษา ผูปกครองขาดจิตสํานึกในคุณคาของ
การศึกษา378  

                                                           
376 วรากรณ  สามโกเศศและคณะ,  รายงานขอเสนอทางเลือกระบบการศึกษาที่เหมาะสม

กับสุขภาวะคนไทย, 17-19. 
377 วีรวัฒน  พันธุคง, “การศึกษาปญหาการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขนาดเล็ก สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทราเขต 2”, 74-76. 
378 สิปปนนท  เกตุทัต, “การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน,” วิชาการ, 2(1),12-18. 2542. 
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สุรียภรณ  ดาวอรุณเกียรติ ไดศึกษาเร่ือง การศึกษาสภาพและปญหาการบริหารจัดการ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานตามมาตรฐานการจัดการการเงินในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผลการวิจัย
พบวา ปญหาที่พบมากที่สุด คือ ปญหาดานการวางแผนงบประมาณ พบวา ขาดบุคลากรที่มีความรู
ความเขาใจในการวางแผนงบประมาณมีแนวทางแกปญหาโดยพัฒนาความรูใหแกบุคลากรและ             

ศึกษาจากผูเชี่ยวชาญหรือคูมือ379 นอกจากนี้ สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษาไดทําการสังเคราะห            
ผลการติดตามและประเมินการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา พบวาสถานศึกษาประสบปญหาใน           

การจัดทําหลักสูตรและการเรียนการสอนตามหลักสูตร เนื่องจากขาดความรูความเขาใจในการเรียน
การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญและขาดทักษะในการสอน ใหผูเรียนมีความสามารถในการคิด               

สวน ผลการประเมินการปฏิรูปการเรียนรูตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 พบวา 
โรงเรียนเกือบทั้งหมด จัดกระบวนการเรียนรูโดยใชวิธีการใหนักเรียนคนควาหาความรูดวยตนเองครู 
มีการจัดการเรียนการสอนตามตัวอยางที่ไดจากการศึกษาดูงานจากโรงเรียนอ่ืน หรือโดยการชี้แนะ
จากผูเกี่ยวของหรือจากวิทยากรท่ีใหการฝกอบรม แตความรูที่ไดจากแหลงตางๆ ไมคอยสอดคลองกัน
ในแนวปฏิบัติทําใหครูสับสนในการดําเนินงาน สวนผลการติดตามและประเมินผล การจัดการเรียนรู
ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน380 และจากการศึกษาสังเคราะหสภาวการณและปจจัยที่สงผลตอคุณภาพ
การศึกษาไทย พบวา ครูบางสวนยังไมยอมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการสอนและทําผลงานเพ่ือขอ 

ตําแหนงโดยเบียดเบียนเวลาของผูเรียน381 สอดคลองกับสภาวการณการศึกษาไทยป 2550/ 2551        

ที่พบวา ปญหาท่ีสงผลตอขวัญครูที่สําคัญคือ รัฐไมสนใจการคัดเลือกคนเกงมาเรียนวิชาครูและ             

สรางแรงจูงใจ เชน ใหเงินเดือนสูง ใหมีบรรยากาศ การทํางานที่สงเสริมความรูความสามารถมีโอกาส
พัฒนา มีความกาวหนาตามความสามารถสวนตัว และครูมีรายไดนอยเมื่อเปรียบเทียบกับผูที่ทํางาน
ในภาคธุรกิจเอกชนและครู มีหน้ีสินมาก นอกจากนี้ครูขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน สืบเนื่องจาก 

การที่ครูไดรับมอบหมายใหสอนในกลุมสาระท่ีครูไมมีความถนัด การไมไดรับความสําคัญในกรณี               
ที่ไมไดสอนกลุมสาระหลักและตองทํางานหนักไมมีเวลาพัก เกิดความเบื่อหนายทอแท การไมกาวหนา

                                                           
379 สุรียภรณ  ดาวอรุณเกียรติ, “การศึกษสภาพและปญหาการบริหารจัดการงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงานตามมาตรฐานการจัดการทางการเงิน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ชวงช้ันที่ 1-2 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี”, บทคัดยอ.  
380 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, รายงานการวิจัย ผลการสังเคราะห ผลการติดตาม

และประเมินการดําเนินงานปฏิรูปการศึกษา นับตั้งแตประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 ถึงสิ้นสุดปงบประมาณ 2548, จ-ฉ. 

381 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, การสังเคราะหสภาวการณและปจจัยที่สงผลตอ
คุณภาพการศึกษาไทย (กรุงเทพมหานคร: หางหุนสวนจํากัด วี.ที.ซี. คอมมิวนิเคชั่น, 2550ข), 60-61. 
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ในอาชีพ และการมีเงินเดือนนอย สิ่งเหลานี้เปนเหตุผลที่บั่นทอนขวัญกําลังใจในการทํางานของครู 
และยังพบวา การประเมินวิทยฐานะของครูที่ผานมา ซึ่งพิจารณาจากเอกสารผลงานทางวิชาการ           

ทําใหครูตองใชเวลาศึกษา คนควาและเรียบเรียงเปนเอกสารทางวิชาการ สงผลใหครูไมมีเวลาใหกับ            

การเรียนการสอน และการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเต็มที่ และผลการวิจัยเกี่ยวกับสภาพ
ปญหาและแนวทางการแกปญหาการจัดการเรียนการสอนที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน            

ในระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่พบวา โดยภาพรวมยังขาดความเปนระบบและตอเนื่องเทาที่ควรมี            

การนิเทศแบบไมจริงจังและไมไดประโยชนจาก การนิเทศ รวมทั้งการนิเทศภายในสถานศึกษายังไมมี
เขมแข็งเพียงพอ การนิเทศขาดความตอเนื่อง382 นอกจากนี้จากผลการติดตามและประเมินผล           

การจัดการเรียนรูระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา สถานศึกษาสวนใหญทุกระดับไมสามารถจัดทํา
หลักสูตรไดดวยตนเองตองอาศัยคูมือครูและบุคลากรทางการศึกษายังมีความสับสนในเรื่องความรู 
ความเขาใจในการจัดการศึกษาในระบบการศึกษายังมีความสับสนในเรื่องความรู ความเขาใจใน               

การจัดการศึกษาในระบบการศึกษาที่มีมาตรฐานเปนเปาหมายอีกทั้งกําหนดมาตรฐานการเรียนรู
ระหวางชวงชั้นมีมากเกินไป มีความซ้ําซอนทั้งในและตางกลุมสาระการเรียนรู นอกจากน้ีการมี            
สวนรวมในการวิเคราะหและจัดทําขอบขายสาระหลัก (curriculum map) ของครูมีนอยมาก ทําให
การวางแผนกิจกรรมสําหรับผูเรียน ผานขอบขายสาระทั้ง 8 กลุมสาระไดนอยไมครบตามที่กําหนดไว
ในหลักสูตร และแมครูจะมีการวิเคราะหหลักสูตรกอนการจัดทําแผนการเรียนรู แตก็ทําเปนสวนนอย 

สวนใหญมักจะซื้อแผนการเรียนรูสําเร็จรูป383 จากรายงานการวิจัยและพัฒนานโยบาย การพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา สรุปผลการวิจัยพบวา 1. ผลจากการศึกษาและวิจัยและพัฒนาสภาพ
ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน             

ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุปไดวา ครูผูสอนสวนใหญไมไดจบการศึกษาวิชาเอกในกลุมสาระที่
สอนมีภาระงานมาก ขาดความรูความเขาใจในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีการวัดผล
ประเมินผลไมเหมาะสม ขาดการนิเทศติดตามการพัฒนาครู ขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน ผูเรียน
ขาดทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนตอการเรียนรู ขาดอัตรากําลังของศึกษานิเทศกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ
กลุม 2. ผลการศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุปไดดังนี้ 
ดานผูเรียน พบวา ผูเรียนไดรับการพัฒนาทางวิชาการมากขึ้น แตมีปญหาอันเนื่องมาจากสภาพ            

สังคมและสิ่งแวดลอม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑต่ํา ขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค           

                                                           
382 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  สภาวการณการศึกษาไทย ป 2550/2551 

“ปญหาความเสมอภาคและคุณภาพของการศึกษาไทย”, 91-130. 
383 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  ผลการติดตามและประเมินผลการจัดการเรียนรู

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2550ค), ค-ง. 
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ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห การแกปญหาและความคิดสรางสรรค ดานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา พบวา ไดรับผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงดานโครงสรางและระบบบริหารทําใหมี
ภารกิจเพ่ิมขึ้น และมีวิกฤติการขาดแคลนครูผูสอนในทุกชวงชั้น และทุกกลุม สาระการเรียนรู
โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูภาษาตางประเทศ วิทยาศาสตร โดยมีสาเหตุมาจากมาตรการควบคุม
อัตรากําลังของภาครัฐสวนหนึ่ง การไมสามารถจูงใจคนที่มีความรู ความสามารถมาเปนครู                 
ดานการจัดการเรียนการสอน พบวา ครูผูสอนบางสวนยังไมปรับและพัฒนาตนเองในการจัดการเรียน           

การสอนในเน้ือหาสาระที่ทันความเปล่ียนแปลงของสังคม ดานการสงเสริมและสนับสนุนของ
ผูเกี่ยวของ พบวา มีปญหาการดําเนินงานการกระจายอํานาจการบริหารการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของเอกชนและครอบครัว ขาดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน 

เนื่องจากครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความสามารถและไมไดรับการพัฒนาใหรูจักเทคโนโลยี
สารสนเทศ ขาดกลไกที่จะจูงใจใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมเปนเครือขาย ในการจัดการศึกษา 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขาดความคลองตัวในการบริหารจัดการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ            

การสงเสริมและสนับสนุนใหภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรอ่ืนที่เกี่ยวของเขามามี
สวนรวมและสนับสนุนการจัดการศึกษายังทําไดนอย 3. ผลการศึกษาสภาพปญหาการพัฒนาครู           
และบุคลากรทางการศึกษา พบวา ครูไดรับการพัฒนาคอนขางมากแตยังขาด การติดตามประเมินผล 

หลักสูตรในการพัฒนาครูมีความซํ้าซอน มีคาใชจายเพ่ือการพัฒนาคอนขางสูง ขาดการวางแผน                    

ระยะยาว และผลการปฏิบัติงาน ผลการสังเคราะหประเด็นปญหาการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบาย                   

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาพบวา สาเหตุปญหาการพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา 
สามารถสังเคราะหประเด็นปญหาในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาคือขาดระบบและ           

กลไกการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอน ขาดระบบบริหารจัดการที่เอ้ือตอการปฏิบัติ            
งานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนท่ีสงผลตอ
คุณภาพผูเรียน ขาดระบบการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา                

ขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน ขาดระบบสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือตอ               

การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาและขาดระบบและกลไก ในการบริหารจัดการที่ดี384  

สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา ระบุวา การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีผานมาแมจะมี
ความกาวหนาในเชิงปริมาณมาโดยตลอดโดยมีนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนตนและมัธยมศึกษา
ตอนปลายคิดเปนรอยละ 90 และ 80 ของนักเรียนในแตละระดับทั้งหมดแตก็ยังมีเด็กออกกลางคัน           

ที่มีแนวโนมสูงขึ้นประมาณแสนกวาคนรวมทั้งนักเรียนท่ีเรียนจบชั้น ม .ตนแลวยังไมเรียนตอ               

                                                           
384 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  รายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนาครู

และบุคลากรทางการศึกษา, 2-3. 
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ชั้น ม.ปลายซ่ึงเด็กที่ออกกลางคันและไมไดศึกษาตอเพียงพอ ก็อาจกอใหเกิดปญหาสังคมไดตอไป
โดยเฉพาะกลุมเด็กที่ดอยโอกาสยากไรและเด็กที่มีปญหาตางๆ ถึงแมจะมีความพยายามจัดการศึกษา
ทางเลือก ในระบบโรงเรียนใหกับเด็กกลุมนี้เพ่ิมมากข้ึน แตก็ยังไมเพียงพอและการจัดการศึกษาใน
ระบบโรงเรียนแมจะจัดใหมีความยืดหยุนสําหรับเด็กกลุมนี้แลวก็ตาม  จึงควรเปดโอกาสใหองคกร        
ตางๆ ในชุมชนสังคม เชน องคกรชุมชน องคกรเอกชน ครอบครัว สถานประกอบการ บุคคล องคกร
ศาสนา ฯลฯ ตามท่ีกําหนดในมาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากขึ้น          

เพ่ือรองรับความตองการท่ีแตกตางกันและมีความหลากหลายของผูเรียน 385 และในแงของปญหา
เกี่ยวกับการบริหารจัดการนี้ ผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยหลักประการหน่ึงที่สงผลตอการบริหาร
จัดการสถานศึกษา ขณะที่ผลจากการวิจัยพบวา ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญยังไมเปนผูนําทาง
วิชาการการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาจึงเปนความจําเปนเรงดวนที่จะตองดําเนินการโดยพัฒนาและ
ใหความรู แกผูบริหารสถานศึกษาอยางสม่ําเสมอโดยเฉพาะความรูความสามารถที่จําเปนสําหรับ
ผูบริหารดังกลาวรวมทั้งนําความรูความสามารถดังกลาวเปนเกณฑประการหนึ่งในการคัดเลือก
ผูบริหารสถานศึกษา386  

สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา ไดศึกษาการสรางตัวแบบการพัฒนา
ครูที่สนองตอบภาวการณและปญหาการทํางานของครู พบวาปญหาอุปสรรคจากการเขาอบรม              

คือ มีระยะเวลาไมเหมาะสมกับเน้ือหา และไมเหมาะสมกับการนําไปใชจริงและวิทยากรถายทอด
ความรูไมชัดเจน387  

ชารลส (Charles) ไดศึกษางานในหนาที่ครูใหญพบวาครูใหญสวนมากใชเวลาประเมินผล 

และปรับปรุง การสอนไวกับหัวหนาสายวิชาและเชื่อตามรายงานท่ีหัวหนาสายวิชาเสนอมา การเย่ียม
หองเรียนของครูใหญมีจํากัดและใชเวลานอยยิ่งโรงเรียนใหญเทาไรเวลาที่ครูใหญมีใหแกโครงการ
ปรับปรุงการสอนของครูยิ่งนอย สวนมากครูใหญมักจะใหคําแนะนํามากกวาจัดใหมีการอบรม ครูใหญ
ทุกคนพยายามพัฒนาสมรรถภาพ ในการทํางานและความเขาใจในความรูทางการศึกษาใหมๆอยูเสมอ 

                                                           
385 สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา,  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  รายงาน                 

การติดตามการดําเนินงานการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสูเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาปงบประมาณ 2551, 103-104. 

386 เรื่องเดียวกัน, 61-62. 
387 สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา,  การวิจัยการติดตาม

สภาวการณครูรายจังหวัด (Teacher Watch) และการสรางตัวแบบการพัฒนาครูที่สนองตอบ
สภาวการณ และปญหาในการทํางานของครู, 75. 
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ครูและนักเรียนมักไมมีสวนรวมในการประเมินผลและการเปล่ียนแปลงหลักสูตร  ครูมองครูใหญวา 
เปนผูซึ่งอาจชวยแกไขปญหาไดและยอมรับวาครูใหญมีหนาที่ที่จะตองประเมินผลครูดวยการสังเกต
การสอน และใชแบบทดสอบ การประชุมปรึกษาหารือและครูยอมรับวาครูใหญจําตองใชหัวหนาสายวิชา
รวมในกระบวนการประเมินผล388 

วิทยากร  เชียงกูล กลาววา ปญหาอุปสรรคในการสงเสริมการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา 
ในป งบประมาณ 2551 แมจะมีการสงเสริมการกระจายอํานาจสูสถานศึกษาและพัฒนาสถานศึกษา
เปนอยางมากซึ่งพบวาสถานศึกษาในภาพรวมยังคงมีปญหาอุปสรรค ดังนี้ 1. สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ยังไมมีอิสระหรือความคลองตัวในการบริหารจัดการเทาที่ควรโดยยังไมเปนนิติบุคคลที่แทจริงแม             
จะมีการกระจายอํานาจลงสูสถานศึกษา เสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถานศึกษามากข้ึนแต
สถานศึกษายังคงสามารถบริหารจัดการไดเพียงดานวิชาการและการบริหารท่ัวไปเทานั้น การตัดสินใจ
ยังอยูที่ผูบริหารสถานศึกษา นอกจากน้ีคณะกรรมการบางทานยังไมเขาใจในบทบาทของตนเองรวมทั้ง
ขาดศักยภาพและความพรอม 2. ผลการประเมินของ สมศ. พบวาผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญยังไม
เปนผูนําทางวิชาการสถานศึกษาสวนใหญขาดความพรอมที่จะรองรับการเปนนิติบุคคลรวมท้ัง
ผูบริหารรูสึกยุงยากและเสี่ยงที่จะดําเนินการแบบใหมที่ตางไปจากเดิม  โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาด
เล็กยังขาดความพรอมในการบริหารการเงินและบุคลากรไดดวยตนเองเน่ืองจากมีบุคลากรนอยและ  

ยังมีความรูความเขาใจ ไมชัดเจนเก่ียวกับกฎระเบียบตางๆ ทั้งดานการเงินการพัสดุ การบัญชีและ 
การดําเนินการทางกฎหมาย แมผูบริหารจะไดรับการถายทอดความรูมาบางแตก็มีผูบริหาร อีกเปน
จํานวนมากตางๆ ไดมากนอยเพียงใด 3. สถานศึกษายังไมมีอํานาจในการบริหารจัดการดานบุคลากร
อยางแทจริงการสรรหา การคัดเลือกการพิจารณาความดีความชอบการลงโทษขาราชการท่ีทําผิดวินัย
อยางรายแรงยังขึ้นอยูกับเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยสถานศึกษามีอํานาจเพียงเสนอความต องการ            
หรือความเห็นขึ้นไปทําใหการโอนยายบุคลากรภายในเปนอํานาจหนาที่ของสวนกลางทําใหบอยคร้ัง           

ที่สถานศึกษาไดบุคลากรไมตรงกับความตองการ 4. ดานงบประมาณสถานศึกษายังไมมีอํานาจใน         

การบริหารจัดการอยางแทจริงเชนกันแมจะมีกฎหมายเปดโอกาสใหสถานศึกษาแสวงหารายไดเพ่ือ
นํามาใชจัดการศึกษาไดเองรวมท้ัง มีอํานาจในการปกครองดูแลบํารุงรักษาใชและจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสินของสถานศึกษาแตสถานศึกษายังคงตองปฏิบัติตามกฎระเบียบคําสั่งของสํานัก
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 Charles, O.W., “An In – Depth investigation of explicit , tasks performed by 
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นายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง รวมทั้งกฎหมายท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ ทําใหไมมีความคลองตัวใน           

ทางปฏิบัติ389 

จากการศึกษา แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สรุปไดวาผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีบทบาท            

สําคัญอยางมากในการบริหารโรงเรียนใหมีคุณภาพและมีศักยภาพ ซึ่งเปนท่ีทราบกันดีแลววา                 
ในปจจุบันนี้การศึกษาของไทยมีปญหา ผูบริหารในฐานะที่เปนผูนําองคกรจะตองหาวิธีแกไขปญหา
การศึกษา โดยเริ่มจากตัวผูบริหารเอง และผูบริหารตองมีหนาที่สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ทางดาน            

การสอนของครูผูสอนอํานวยความสะดวก จัดหาวัสดุอุปกรณและแหลงเรียนรูเพ่ือชวยในการสอน 

เพ่ือใหผลผลิต คือ ผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของการศึกษาและสามารถนิเทศใหคําปรึกษาเปน            

ที่พ่ึงทางวิชาการแกครูได ผูบริหารตองหากลยุทธในการพัฒนาสงเสริมความกาวหนาดานวิชาชีพ     

ยกยองเชิดชูเกียรติ เปนแบบอยางที่ดี สามารถครองตน ครองคน ครองงานและผลของความสําเร็จ
ขององคกรจะเปนเครื่องช้ีวัดศักยภาพของผูบริหาร 

2.4  อุปสรรคในการกระจายอํานาจ 

 ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ไวดังนี้ 
วิทยากร เชียงกูลสรุปเกี่ยวกับปญหาอุปสรรคในการสงเสริมการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา

ดังนี้ สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังไมมีอิสระหรือความคลองตัวในการบริหารจัดการเทาที่ควรโดยยังไม
เปนนิติบุคคลที่แทจริง แมจะมีการกระจายอํานาจลงสูสถานศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็ง              
ใหแกสถานศึกษามากขึ้น แตสถานศึกษายังคงสามารถบริหารจัดการไดเพียงดานวิชาการและ             

การบริหารท่ัวไปเทานั้น ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญยังไมเปนผูนําทางวิชาการ สถานศึกษาสวนใหญ
ขาดความพรอมที่จะรองรับการเปนนิติบุคคล รวมทั้งผูบริหารรูสึกยุงยากและเสี่ยงที่จะดําเนินการ
แบบใหมที่ตางไปจากเดิม โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กยังขาดความพรอมในการบริหารการเงิน
และบุคลากรไดดวยตนเองเนื่องจากมีบุคลากรนอย และยังมีความรูความเขาใจไมชัดเจนเกี่ยวกับ           

กฎ ระเบียบตางๆ ทั้งดานการเงิน การพัสดุการบัญชีและการดําเนินการทางกฎหมายแมผูบริหาร        
จะไดรับการถายทอดความรูมาบางแตก็มีผูบริหารอีกเปนจํานวนมากตางๆ ได รับมากนอยเพียงใด 

สถานศึกษายังไมมีอํานาจในการบริหารจัดการดานบุคลากรอยางแทจริง  การสรรหา การคัดเลือก  

การพิจารณาความดีความชอบ ดานงบประมาณ สถานศึกษายังไมมีอํานาจ ในการบริหารจัดการอยาง
แทจริงเชนกัน แมจะมีกฎหมายเปดโอกาสใหสถานศึกษาแสวงหารายได เพ่ือนํามาใชจัดการศึกษา          

ไดเอง รวมทั้งมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของ

                                                           
389 วิทยากร  เชียงกูล,  สภาวะการศึกษาไทย ป 2550/2551 ปญหาความเสมอภาคและ
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สถานศึกษา แตสถานศึกษายังคงตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่งของสํานักนายกรัฐมนตรีและ
กระทรวงการคลัง รวมทั้งกฎหมายท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ ทําใหไมมีความคลองตัวในทางปฏิบัติ390  

วิสุทธิ์  วิจิตพัชราภรณ ไดทําการวิจัยเรื่อง สภาพปญหาการจัดการศึกษาแบบกระจายอํานาจ
ในสถานศึกษา พบวา ผูไดรับมอบอํานาจจากการกระจายอํานาจไมเขาใจบทบาทของตนเอง ไมมี
ความรูเพียงพอ นอกจากน้ันยังไมกลาที่จะตัดสินใจหรืออาจเปนเพราะผูรับมอบอํานาจมีความรู            
ไมตรงกับภาระงานและมีภาระงานและมีวุฒิการศึกษา ไมเพียงพอ และยังพบวากฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวของมีความสับสน ระหวางการแบงอํานาจใหเขตพ้ืนท่ีและสถานศึกษา รวมท้ังความลาชา              
ทางกฎหมายทําใหการปฏิรูปการศึกษาไมสามารถขับเคลื่อนไดตามมุงหวัง391  

สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา รายงานการติดตาม การดําเนินงานการกระจายอํานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาสูเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาปญหาอุปสรรคในการกระจาย
อํานาจสูสถานศึกษา พบวา โรงเรียนที่เปนนิติบุคคลของไทยท่ีเปนอยูในปจจุบันยังมีอํานาจหนาที่
ในทางปฏิบัติไมสมบูรณแมวาการบริหารวิชาการจะมีอิสระในการจัดทําหลักสูตร แตในการบริหาร
ดานงบประมาณโรงเรียนยังไมมีอํานาจในการอนุมัติงบประมาณซ่ึงตองขอไปยังหนวยงานตนสังกัด
ตามกฎระเบียบท่ีกําหนดโดยสวนกลาง การบริหารงานบุคลากร การสรรหา โยกยาย บรรจุ แตงตั้ง 
ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนเปนอํานาจของผูที่อยูเหนือระดับโรงเรียนขึ้นไป การบรรจุครูยัง
เปนไปตามกรอบอัตรากําลังที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด สถานศึกษาขนาดเล็กยังขาดความพรอม   

ในการบริหารการเงินและบุคลากรเนื่องจากบุคลากรนอยและยังมีความเขาใจที่ไมชัดเจนเก่ียวกับ
ระเบียบตางๆ ดานการเงิน พัสดุ การบัญชีและการดําเนินการตามกฎหมายแมผูบริหารจะไดรับ           

การถายทอดความรูมาบาง แตผูบริหารอีกจํานวนมากยังไมทราบวามีอํานาจบริหารจัดการในเร่ือง
ตางๆ เพียงใด กรรมการสถานศึกษายังไมเขาใจและยังไมสามารถปฏิบัติงานตามบทบาทที่กฎหมาย
กําหนดโดยเฉพาะการกําหนดทิศทางและนโยบาย รวมทั้งยังขาดศักยภาพและความพรอม ผูบริหาร
สถานศึกษาสวนใหญยังไมเปนผูนําทางวิชาการ สถานศึกษาสวนใหญขาดความพรอมที่จะรองรับ          

การเปนนิติบุคคลโดยมีความรูสึกยุงยากและเส่ียงท่ีจะดําเนินการแบบใหมที่ตางไปจากเดิม โดยเฉพาะ
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ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามแนวทางพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542”, 25. 
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สถานศึกษาขนาดเล็ก กฎหมายที่เกี่ยวของยังไมเอ้ือตอการกระจายอํานาจ เนื่องจากมีการกําหนดให
ตองเปนไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวของ อาทิ พ.ร.บ. ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา392  

อุทัย บุญประเสริฐระบุถึงปญหาและอุปสรรคในการกระจายอํานาจจัดการศึกษาไปสูโรงเรียน
โดยผานคณะกรรมการบริหารโรงเรียน (board of trustees) ในนิวซีแลนด ไดแก ความแตกตาง
ระหวางโรงเรียนที่อยูในชุมชนที่ตางกัน ผูปกครองมีความพรอมในการสนับสนุนชวยเหลือโรงเรียน
ตางกัน ปญหาดานการบริหารงาน และปญหาบุคลากร ครูและผูบริหารมีภาระงานมากขึ้นเกิด           

ความขัดแยงระหวางคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ครูและผูบริหารโรงเรียนบางโรงเรียนเปลี่ยนจาก
ความรวมมือในการทํางานเปนหมูคณะมาเปนตัวใครตัวมันและเกิดการแกงแยงแขงขันกันมากข้ึน  

การไมมีหนวยงานเชื่อมระหวางกระทรวงศึกษาธิการกับโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณยังไมเปน
ธรรมในการกระจายอํานาจทางการศึกษาไมมีการกระจายไปยังโรงเรียนทั้งหมดการที่การบริหาร
การศึกษาเหลือเพียง 2 ระดับไดแกระดับกระทรวงและระดับโรงเรียนจึงอาจ มองวาเสมือนเปน              

การรวมอํานาจสูสวนกลาง การบริหารบุคลากร คณะกรรมการโรงเรียนมีอํานาจในการสรรหาพัฒนา
และใหออก องคกรปกครองทองถ่ินยังไมมีสวนในการบริหาร และจัดการศึกษายังขาดความเสมอภาค
ในการเขาเรียน393 

2.5  อุปสรรคการบริหารการเปลี่ยนแปลง 
 ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังนี้ 

บาซอนและแกรนดอล (Bason and Granddall) มีความเห็นวาสิ่งที่เปนอุปสรรคตอ            

การเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน ไดแก การมีผูนําที่ไมตอเนื่อง ผูบริหารกลัว ไมสามารถที่จะบริหารใหเกิด
การเปล่ียนแปลงไดขาดการฝกอบรมใหมีทักษะในการบริหารเพ่ือการเปล่ียนแปลง มีการบริหารแบบ
คอยรับการสั่งการจากผูบริหารระดับสูง คนในองคการยังเชื่อวาองคการไมมีปญหาหรือความจําเปน           

ที่จะตองเปล่ียนแปลง โรงเรียนยังไมสามารถทําใหบรรลุวิสัยทัศนที่พึงประสงคอ่ืนได และการมีเวลา
และทรัพยากรจํากัด394 

                                                           
392 สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา,  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา,  รายงาน                  

การติดตามการดําเนินงาน การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาสูเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษา ปงบประมาณ 2551, 95-96. 

393 อุทัย บุญประเสริฐ,  รายงานการวิจัย การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

(School-based Management),  2542.  
394 M. Bason and Z.Granddall.,  Changing our-School, 169. 
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คอรนเนอรและเลค (Connor and Lake) เห็นวาอุปสรรคตอการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนคือ 

การขาดความเขาใจ การขาดการยอมรับและการขาดการกระทําในสิ่งที่เปลี่ยนแปลงนั้น 395 

ซาราสัน (Sarason) มีความเห็นวา การขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันของครู แมครูจะ
แสดง ใหเห็นถึงความสัมพันธอันดีตอกันแตขาดความรวมมือในลักษณะของการทํางานเปนกลุมเพ่ือ
กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงก็เปนอุปสรรคสําคัญ396  

มิสเกลและโอกาวา (Miskel and Ogawa) มีความเห็นวาในองคการทางการศึกษานั้น
บรรยากาศและวัฒนธรรมโดยรวมขององคกรทางการศึกษาน้ันเปนอุปสรรคท่ีสําคัญตอความพยายาม
ที่จะกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงดวย ดังนั้น ในระหวางการเปล่ียนแปลงองคการน้ันหากไมใชพยายาม
ใดๆ กับบรรยากาศและวัฒนธรรมองคการแลวก็ดูเหมือนวาจะมีความเส่ียงตอความลมเหลวสูง 
นอกจากนั้นมีอุปสรรคจากความจํากัดของทรัพยากร ความไรสมรรถถภาพในการสรางผลผลิต                  

การขยายการใหบริการ การจัดหาวัสดุอุปกรณใหมๆ การขาดแคลนบุคลากรและการตอรองของกลุม 

เปนตน397  

2.6  อุปสรรคการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

ปภังกร  ทองเงิน ไดศึกษาเร่ืองการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี ผลการศึกษาพบวาปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานในภาพรวม คือ ผูปกครอง ชุมชนขาดความรูในเรื่องการจัดการศึกษาขาดการมีสวนรวมใน            

การบริหารท่ีแทจริง การกระจายอํานาจยังไมเปนรูปธรรมขาดความชัดเจนการปฏิบัติจากหนวยเหนือ
แนวทางการแกปญหาคือใหสถานศึกษาตัดสินใจในเรื่องตางๆ ใหมากที่สุดและมีอิสระในการบริหาร 
งานทุกดานลดขั้นตอนการบริหารใหสะดวกคลองตัว ขาดการประชาสัมพันธและรายงานอยางตอเนื่อง
ใหผูมีสวนเก่ียวของรับทราบ ขาดความเปนเอกภาพในการบริหาร และปญหาดานหลักการคืนอํานาจ 

จัดการศึกษาใหแกประชาชนคือ กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขาดความรู  ความเขาใจในเรื่อง           
การจัดการศึกษาเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดกิจกรรมตามแนวทางปฏิรูปกระบวนการเรียนรู398  

                                                           
395 Connor B. and Lake R.J.,  Changing Teacher, Changing Time : Teacher,s 

Work and Culture in the Post Modren Age  (Toranto: OISE Press, 1988), 79. 
396 S. Sarason.,  Parent Involvement and the Political, 138. 
397 C. G. Miskel and K. Ogawa.,  The Culture-of School and Problem of 

Change, 108. 
398 ปภังกร ทองเงิน,  “การศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษา                   

ขั้นพ้ืนฐาน ชวงช้ันที่ 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี”, บทคัดยอ. 
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เผด็จ ขอบรูป  ภิเษก จันทรเอ่ียม และอรสา โกศลานันทกุล ทําการวิจัยเรื่องปญหา                  
การบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ปทุมธานี ผลการวิจัยพบวา ปญหาการสนับสนุนดานวิชาการตอบุคคลครอบครัวองคกรหนวยงาน 

และสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา การสนับสนุนใหครูใชแผนการเรียนรูและใชจัดกิจกรรมการเรียนรู              
ไดสอดคลองกับสาระและหนวยการเรียนรู ปญหาการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษา
เปนกองทุนสวัสดิการเพ่ือพัฒนาการศึกษา การจัดระบบขอมูลดานงบประมาณทะเบียนบัญชี
งบประมาณและหลักฐานอ่ืนที่เกี่ยวของตามระเบียบวิธีการงบประมาณไวอยางชัดเจนสามารถ
ตรวจสอบไดการจัดทําและนําเสนอแผนปฏิบัติการประจําปเพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา การจัดระบบสนับสนุนและอํานวยความสะดวกในการบริหารงานวิชาการงานงบประมาณ              

งานบุคลากรและบริหารงานทั่วไป คือ การจัดทําสํามะโนผูเรียนและระบบขอมูลสารสนเทศให
สามารถนําขอมูลมาใชไดอยางมีประสิทธิภาพและที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุดคือ  การจัดประชุมและจัดทํา
รายงานการประชุมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการจัดระบบขอมูลและประสาน                

การดําเนินงานตามมติการประชุมใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานรับทราบ  การดําเนินการ
สรรหาเพ่ือบรรจุแตงตั้งตําแหนงครูผูชวยครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี  

ก.ค.ศ. กําหนด การประเมินเพ่ือขอเลื่อนวิทยฐานะ/ขอกําหนดตําแหนงเพิ่มขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑที่ ก.ค.ศ. กําหนดและการเสริมสรางพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา    
ใหมีขวัญและกําลังใจเพื่อปองกันการทําผิดวินัย399  

วรุณยุพา วิโนทพรรษศึกษาการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานีพบปญหาและอุปสรรค ไดแก ผูที่มีสวนเกี่ยวของขาด
ความรูความเขาใจเก่ียวกับบทบาทและหนาที่ของตนเองในการจัดการศึกษา400  

อุทัย  บุญประเสริฐ ไดทําการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวา ปจจัยอุปสรรคตอการดําเนินการนํารูปแบบ             

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใช ไดแก การเปลี่ยนรูปแบบ แตไมเปลี่ยนวิธีการบริหารงานและ
การทํางาน อํานาจการตัดสินใจผูกขาดอยูที่คณะกรรมการโรงเรียนไมกระจายไปท่ัวโรงเรียน ผูบริหาร

                                                           
399 เผด็จ  ขอบรูป  ภิเษก  จันทรเอี่ยมและ อรสา  โกศลานันทกุล, “ปญหาการบริหารงาน           

โดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปทุมธานี,”                

ใน วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ, 36. 
400 วรุณยุพา  วิโนทพรรษ,  “ศึกษาการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร

สถานศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวัดสุราษฎรธานี”, บทคัดยอ. 
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ยังใชความคิดเห็นสวนตัวในการตัดสินใจความขัดแยงระหวางผูบริหาร ครู และคณะกรรมการ
โรงเรียน401 

อนันต  เพียรพานิช ไดศึกษาวิจัยการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานรูปแบบที่ครูและชุมชน             

ที่มีบทบาทหลักตามความคิดเห็นของครูและผูนําชุมชน พบวา การกําจัดสิทธิ์ในการเลือกแบบเรียน
อาจจะทําใหโรงเรียนไมสามารถเลือกหนังสือไดตามความตองการของโรงเรียน ไมเพียงพอตอ                  

การคนควาวิจัย ดานงบประมาณ มีปญหาในการจัดงบประมาณใหโปรงใสเปนรูปธรรม ปญหาการขาด
การสนับสนุนงบประมาณจากองคกรปกครอง ปญหาการจัดสรรงบประมาณตามจริงและเพียงพอ 

ดานบุคลากรมีปญหาบุคลากรและผูนําชุมชนขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา 
ปญหาบุคลากรและ มีปญหาการบรรจุแตงตั้งครูและลูกจางประจํา ปญหาการพิจารณาคุณและ            

โทษโดยสถานศึกษาดานการบริหารท่ัวไป มีปญหาเกี่ยวกับขอบเขตอํานาจระหวางคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา ปญหาแนวทางปฏิบัติของผูบริหารสถานศึกษา  และปญหา                
การมีสวนรวมในการกําหนดธรรมนูญของโรงเรียน402  

อุมัรส วาหลัง ไดศึกษาวิจัยเร่ืองการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน           

ตามทัศนะของผูบริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสตูล ผลการวิจัยพบวา  การกระจาย
อํานาจมาสูโรงเรียนยังไมทั่วถึง ไมชัดเจน คณะกรรมการสถานศึกษาขาดความรูความเขาใจใน              

เรื่องงานวิชาการ หลักสูตรและงานอ่ืนๆ ของโรงเรียน โรงเรียนขาดอิสระในการสรรหาบุคลากรและ         

การบริหารงบประมาณดวยตนเอง บุคลากรยังไมเขาใจการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบและมีการพัฒนา
แบบแยกสวน คุณภาพการจัดการเรียนการสอนยังไมผานเกณฑที่กําหนด ผูบริหารขาดทักษะใน           

การเปนผูนําทางดานเทคโนโลยี403  

ฤทัยวรรณ หาญกลา ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ 
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบปญหา            

ในแตละดาน ดังนี้ ดานหลักการกระจายอํานาจมีปญหาคือ การกระจายอํานาจจากหนวยงานระดับสูง
มีความลาชา ไมชัดเจน เปนนามธรรม โรงเรียนไมมีอิสระในการปฏิบัติงานอยางแทจริงและโรงเรียน

                                                           
 401 อุทัย  บุญประเสริฐ,  การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน, 135.  

402 อนันต  เพียรพานิช, “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานรูปแบบครูและชุมชนมีบทบาท
หลักตามความคิดเห็นของครูและผูนําชุมชนกลุมโรงเรียนขามใหญพัฒนา อําเภอเมือง จังหวัด
อุบลราชธานี”, บทคัดยอ. 

403 อุมัรส  วาหลัง, “การปฏิบัติตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามทัศนะ
ของผูบริหารและครูโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดสตูล”, (3)–(4). 
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ไดรับเอกภาพทางการบริหารงาน ดานหลักการตรวจสอบและถวงดุล มีปญหาคือ  ผูมีสวนเก่ียวของ          
ไมรูกฎระเบียบขาดความเขาใจ ไมรูบทบาทหนาท่ีของตนเองในเร่ืองการตรวจสอบภายใน  และ                 
การประกันคุณภาพการศึกษา ดานหลักการบริหารตนเองมีปญหาคือโรงเรียนและชุมชน  มีทรัพยากร
ไมเพียงพอขาดการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐ รวมทั้งโรงเรียนมีภารกิจมากและไมสามารถตัดสินใจ
ไดเองโดยเด็ดขาด ปญหาดานหลักการบริหารแบบมีสวนรวมคือ ชุมชน ผูปกครอง คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีฐานะไมดี ความรูนอย ไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเอง รวมทั้งไมเห็น
ความสําคัญของการศึกษา404  

         คริสตินา โจแอน ไอเวอรสัน (Christina Joann Iverson) ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษา             
รายกรณีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ผูวิจัยศึกษาเปนรายกรณีการใชรูปแบบการบริหาร
โรงเรียนเปนฐานในโรงเรียนประถมศึกษาแหงหนึ่งในเมืองนิวยอรก (New York City) เปนเวลา 1 ป 
ผลการวิจัยพบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไมไดเกิดขึ้นจากภายในของโรงเรียนแตถูก             

สั่งการมาจากรัฐบาล โดยในเบื้องตนโรงเรียนเพียงรับรูวา ใหโรงเรียนตัดสินใจแบบมีสวนรวม ครูใหญ             
ของโรงเรียนมีความเขาใจดีวา ผูบริหารและคณะกรรมการโรงเรียนมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย           

มากข้ึน จํานวนผูที่มีสวนเกี่ยวของกับการบริหารเพ่ิมข้ึน การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะประสบ
ความสําเร็จตองมีการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมในโรงเรียน ตองออกกฎหมายที่ทําใหเกิดการกระจาย
อํานาจอยางจริงจังและมีธรรมนูญ หรือแผนแมบทในระดับโรงเรียนอยางชัดเจน405  

ยอง ปวปาค (Jong Pil, Park) ทําการวิจัยเรื่องการสรางชุมชนโรงเรียนที่ปกครองตนเอง            
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในเกาหลี ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการโรงเรียนไมมีบทบาท
ตามที่คาดหวัง อํานาจการตัดสินใจดานหลักสูตรงบประมาณบุคลากรยังคงอยูที่สวนกลางรัฐบาล           

และเขตการศึกษาไมไดกระจายอํานาจใหโรงเรียนเพียงพอ  ผลการวิจัยยังระบุวาความสําเร็จของ                    
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อครูและผูปกครองมีบทบาทและมีสวนรวม               

ในการตัดสินใจสั่งการมากที่สุดบทบาทหนาที่เหลานี้ตองถูกกําหนดไวในนโยบายทุกระดับ406  

แมคคัลเลอร (McCollor) ทําการวิจัยเรื่องการศึกษากรณีการใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตน 3 โรงในเขตเมือง ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการทําหนาที่เปนองคที่
ปรึกษามากกวาองคกรท่ีมีอํานาจตัดสินใจ มีความตองการอบรมหรือพัฒนาใหคณะกรรมการโรงเรียน

                                                           
404 ฤทัยวรรณ  หาญกลา,  “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี”, 2547. 
405 Christina  Joann Iverson, “School– Based Management: A Case Study”, 192. 
406 Jong Pil, Park,  “Creating an Autonomous School Community: School-Based 

Management  in Korea”, 239. 
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ไดตระหนักถึงบทบาทหนาที่ที่แทจริงของคณะกรรรมการโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียนมิไดใช
อํานาจการบริหารดังแบบจําลองทางทฤษฎีโดยไมไดมีสวนรวมการตัดสินใจในเร่ืองการปฏิบัติงาน            

การวางแผนปฏิบัติงานและควบคุมงบประมาณเทาท่ีควรจะเปน407  

เดวิด (David, Jane L.)408 และลาตัม (Latham, Andrew S.)409
 ไดสรุปเกี่ยวกับปญหา             

และอุปสรรคในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  พบวามีปญหาสําคัญโดยสรุปดังนี้ 1. เวลา 
กิจกรรมที่เกี่ยวของในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น  ทําใหบุคลากรตองใชเวลาเพ่ิมขึ้น
นอกเหนือจากเวลาทํางานปกติแตละวัน โดยเฉพาะการประชุมคณะกรรมการและอนุกรรมการตางๆ 

และการทํางานท่ีไดรับมอบหมายมากขึ้น นอกจากน้ี การท่ีโรงเรียนจะปรับเปล่ียนไปสูการบริหาร             
โดยใชโรงเรียนเปนฐานใหเห็นผลตองใชเวลาต้ังแต 5 ป ขึ้นไป โรงเรียนสวนใหญจะกระตือรือรน              

ในการจัดทําโครงการและดําเนินการเปล่ียนแปลงในเร่ืองตางๆ อยางมากในชวง 2 ปแรก แตเมื่อไม
ปรากฏผลสําเร็จรวดเร็วดังที่คาดหวังทําใหเกิดความเบ่ือหนายและทอแท 2. คณะกรรมการโรงเรียน
ถูกมอบหมายหนาที่และความรับผิดชอบสูงแตบุคลากรที่เปนคณะกรรมการบางคนยังขาดคุณสมบัติ 
ที่เหมาะสมอยูมาก เชน ขาดความรูเรื่องการบริหารโรงเรียน ขาดทักษะกระบวนการจัดการขาด               

ความชัดเจนในสมาชิกในคณะกรรมการโรงเรียนท่ีตั้งขึ้นใหม ทั้งครู ลูกจาง ผูปกครองหรือนักเรียน 

ตางมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนนอยมาก ทั้งดานงบประมาณ การจัดสิ่งอํานวย
ความสะดวก บุคลากร นโยบายและเรื่องอ่ืนๆ ที่จําเปน สําหรับการตัดสินใจและการบริหารขาดทักษะ
กระบวนการกลุม สมาชิกในคณะกรรมการโรงเรียนสวนมากจะขาดทักษะเรื่องกระบวนการตัดสินใจ
เปนกลุม การลดปญหาความขัดแยง การแกปญหาและทักษะอ่ืนๆ ขาดความชัดเจนในบทบาท 

สมาชิกสวนใหญ ยังไมเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองหรือของคณะกรรมการวาจะมีอํานาจหนาที่ 
และความรับผิดชอบมากนอยเพียงใด ไมแนใจวาคณะกรรมการโรงเรียนที่ตนเองสังกัดนั้นเปน
คณะกรรมการที่ปรึกษาหรือเปนคณะกรรมการท่ีมีหนาที่ตัดสินใจ เปนตน 3. ความไมสอดคลอง
ระหวางความตองการและ การปฏิบัติอาจไดรับมอบอํานาจในการตัดสินใจในเรื่องท่ีไมตองการ              

เชน ครูตองการมีอํานาจตัดสินใจเร่ืองหลักสูตรและการเรียนการสอนแตบางเขตการศึกษาก็ไมได  

                                                           
407 McCollor, Frederick Michael,  “Case Studies of School –Based Management 

in Three Urbam Middle School”, 76. 
408 David, Jane L., “The Who, What, and Why of Site-Based Management,” 

Educational Leadership, 34-36. 
409 Latham, Andrew S., “Site-Based Management : Is It Working ?” Educational 

Leadership, 88-86. 
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มอบอํานาจใหโรงเรียนดําเนินการเรื่องนี้อยางแทจริง ความขัดแยงดังกลาวมักจะเกิดขึ้นในกลุมครู           
ซึ่งโดยปกติจะใหความสนใจเรื่อง การจัดการเรียนการสอนมากกวาเรื่องอ่ืนๆ ดังนั้น หากมีประเด็น
ปญหาที่ไมตรงกับความสนใจของตนเอง  ครูก็มักผลักภาระในการตัดสินใจกลับไปใหผูบริหารโรงเรียน
เชนเคย 4. ขาดอิสระในการตัดสินใจโรงเรียนบางแหงถูกกําหนดมาจากหนวยงานสวนกลาง เชน           

รัฐหรือเขตการศึกษาใหนํา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาใชในการบริหารโรงเรียนโดยไมได 
เกิดจากความตองการท่ีแทจริงของครูประกอบกับการขาดแคลนงบประมาณ  ระยะเวลาไมเพียงพอ              

การอบรมไมเพียงพอทําใหเกิดปญหาตั้งแตเริ่มนําแนวคิดการบริหารแบบน้ีไปปฏิบัติแลวนอกจากน้ี
สวนกลางยังไมไดมอบอํานาจใหโรงเรียนในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารอยางแทจริงจากการวิจัย  

ยังพบ อีกวาหากไมไดมีการมอบอํานาจ การตัดสินใจท่ีแทจริงไปใหแกโรงเรียน โรงเรียนก็ เห็นวา
รูปแบบการบริหารแบบน้ีเปนเหมือน “เรื่องเกาที่เคยทํามาแลว (same old thing)” กลาวคือมี
เพียงแตรูปแบบแตขาดการปฏิบัติใหเกิดผลมีความเปนรูปธรรมเฉพาะเรื่องความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนเทาน้ัน 5. ไมไดใหความสําคัญเรื่องวิชาการเทาที่ควร  ความลมเหลวในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน คือ การไมไดใหความสําคัญกับเรื่องที่เปนหัวใจของโรงเรียน ไดแก การจัด  

การเรียนการสอนและผลการเรียนของนักเรียนอยางแทจริง  สวนใหญจะไปเนนเร่ืองกิจกรรมพิเศษ              

การแตงตั้งกรรมการและอนุกรรมการตางๆ การออกระเบียบสําหรับการบริหารโรงเรียนการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนเปนตน แทบจะไมปรากฏงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ของนักเรียนหลังจากนํารูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชวามีการเปล่ียนแปลง           
ในทิศทางใด 6. ใชเวลาในการทํางานเพ่ิมขึ้นในแตละวันและสวนใหญตองใชเวลา 5 ป ขึ้นไปกวาจะ
เห็นผล 7. ความคาดหวังของโรงเรียนจะมีมากใน 2 ปแรก เมื่อมีอุปสรรคและใชเวลามากจะขาด        

ความกระตือรือรน 8. คณะกรรมการโรงเรียนบางแหงยังขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมบางชุมชนหาคน 

มาเปนกรรมการไดยาก 9. ความขัดแยงระหวางโรงเรียนครูและชุมชน เมื่อพิจารณาถึงดานปจจัยท่ี 

ทําใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานลมเหลวปรากฏ 

มารติ–วาสกิวซ, ลิลเลียน (Marti-Vazquez, Lillian) ทําการวิจัยเรื่องการศึกษารายกรณี
ผลกระทบของการกระจายอํานาจและการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน Puerto Rico ผลการวิจัย
พบวา โรงเรียนมีบทบาทในการจัดซ้ือและจัดการการเงินอยูบางเล็กนอย  แตไมมีอํานาจเก่ียวกับ             

การจางบุคลากรและการตัดสินใจเก่ียวกับหนังสือเรียนหรือพัสดุรายการท่ีสําคัญ  ซึ่งสวนกลางยังคง              
มีบทบาทควบคุม เชนเดิม คณะกรรมการโรงเรียนแทบไมไดประชุมในรอบปและการตัดสินใจ              

สั่งการยังคงอยูที่ผู อํานวยการโรงเรียน ความรวมมือจากชุมชนรอบโรงเรียนยังไมดีพอสาเหตุที่            
การปฏิรูปการศึกษาระดับโรงเรียนลมเหลว เพราะเปนการสั่งการจากสวนกลางไมไดเกิดจากการริเริ่ม
ของโรงเรียนนโยบายโรงเรียนไมเนนดานวิชาการของนักเรียน นโยบายดานการปฏิรูประบบโรงเรียน
ยังขึ้นอยูกับพรรคการเมืองที่เปลี่ยนแปลงบอย  ไมมีการมอบอํานาจอยางแทจริงไปยังโรงเรียน
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หนวยงาน ดานปฏิรูปการศึกษาปฏิบัติงานไมเปนไปในแนวทางเดียวกับทางราชการท่ีมีมาตรการ
ควบคุมเครงครัด การจัดสรรทรัพยากรใหโรงเรียน ไมเทาเทียมกันเนนจัดสรรไปพ้ืนท่ียากจนเปน           

หลัก แบบจําลองการบริหารที่กําหนดในกฎหมายไมไดถูกนํามาสูการปฏิบัติในระดับโรงเรียน410  

วิทเทเกอร (Whitaker) ไดศึกษาทัศนะผูปกครองและผูบริหารที่มีตอการมีสวนรวมของ
ประชาชนเก่ียวกับการตัดสินใจดานการศึกษา พบวา ผูปกครองมีความรูสึกวาไมสะดวกในการรับ
ขอมูลขาวสารหรือประกาศเกี่ยวกับโรงเรียน ซึ่งเปนอุปสรรคในเร่ืองนโยบายและการตัดสินใจทาง
การศึกษา ผูบริหารโรงเรียนก็ยังเห็นความสําคัญของผูปกครองอยู แมวาจะใหความสําคัญนอยก็ตาม 

ดังนั้นจึงถือวาชุมชนมีความสําคัญ และบุคลากรในโรงเรียนควรท่ีจะตระหนักถึงโครงการพัฒนาที่เนน
ใหบุคคลในชุมชนเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนดวย411 

โวลสเตเตอร พริสซิลลา (Wohlstetter, Priscilla) ศึกษาสาเหตุของความลมเหลวในการนํา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนเปนฐานไปปฏิบัติ ผลการศึกษาพบวา  มีแตการเพียงรูปแบบไมใช
กระบวนการโดยธรรมชาติของรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนวิธีการหนึ่งที่ใหผูมี      
หนาที่การตัดสินใจในโรงเรียน ตองใชรูปแบบการบริหารหลากหลายรูปแบบเพ่ือปรับปรุงการเรียน 

การสอนแตในหลายโรงเรียนนั้นขาดความเชื่อมโยงระหวางรูปแบบการบริหารกับการพัฒนาหลักสูตร
และการสอน คณะกรรมการโรงเรียนมัวสนใจเรื่องสิทธิ์ในการเขาประชุม สิทธิ์ในการออกสียง              
ฯลฯ จนไมไดจัดการในเรื่องการปรับปรุงโรงเรียน ผูบริหารทํางานโดยใชแนวคิดของตนเองเปนหลัก 

ผูบริหารบางคนเผด็จการและมักใชแนวคิดของตนเองเปนหลักในการตัดสินใจ ผูบริหารเปนผูกําหนด
วิสัยทัศนองคการดวยตนเองโดยไมมีการปรึกษาหารือกับใครไมใชการมีสวนรวมจึงมักเกิดความขัดแยง
ระหวางครูและผูบริหารในบางครั้งครูมักไมยอมรับแผนงานของผูบริหาร คณะครูขาดความรูสึก            

เปนเจาของและมีสวนรวมในโรงเรียน อํานาจการตัดสินใจถูกผูกขาดหรือกําจัดไวในแตคณะกรรมการ
โรงเรียนในการตัดสินใจเร่ืองใดก็ตาม จะกระทํากันแตเพียงคณะกรรมการเพียงคณะเดียวเทานั้น              

ไมมีการมอบอํานาจไปยังคณะอนุกรรมการตางๆ ทําใหขาดความรูสึกการมีสวนรวมของคณะครู            

และเจาหนาที่งานจึงติดขัด และลาชาอยูที่คณะกรรมการโรงเรียนและเมื่อตัดสินใจสั่งการเรื่องใดๆ
ออกมาก็มักไมไดรับการยอมรับ จากบุคคลในหนวยงาน  กระบวนการทํางานไมเปลี่ยนแปลงคง             
ดําเนินไปเชนเดิม จากการวิจัยพบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้นใชเวลานานมาก 

                                                           
410 Marti-Vazquez, Lillian,  “The Impact of Decentralization and School-Based 

Management in Pueto Rico: A Case Study”, 265. 
411 Whitaker, Barbara ingram,  “Citizen  participation  in  education  decision  

making  in urban  school  district  as  perceived  by  parent  and  administrators”, 38 

(7), 3839-A. 
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กระบวนการท่ีใชนั้นละเอียดและซับซอนตองอาศัยความรวมมือของทุกคนในองคการแตบางโรงเรียน
เขาใจผิดวา เมื่อนํารูปแบบนี้มาใชแลวคนจะปรับตัวเขากับรูปแบบเอง โรงเรียนเหลานั้นไมไดปรับ
ตารางการทํางานใหครูมีปฏิสัมพันธกันระหวาง การทํางาน มักจัดประชุมหลังเลิกงานและเมื่อทํา
บอยคร้ัง ครูก็ไมสนใจเขารวม ขาดประชุมเสมอๆ 412  

รุง  แกวแดง ระบุผลจากการศึกษาปญหาและอุปสรรคการดําเนินการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานของประเทศไทยพบวามีปญหาและอุปสรรคสําคัญ413 ดังตอไปนี้ ความรูความเขาใจและ             
ความเสียสละของคณะกรรมการสถานศึกษา คือ กรรมการสวนใหญไมมีความรูและความเขาใจ           

ในเรื่องการบริหารและการจัดการศึกษา โดยเขาใจวาการศึกษาเปนหนาที่และความรับผิดชอบของครู
เพียงฝายเดียว นอกจากนั้น คณะกรรมการสวนใหญใหความเห็นวาไมมีเวลาเขามาชวยดูแลในเร่ือง
การกําหนดนโยบาย ดานการศึกษา ทําใหการดําเนินงานในชวงแรกของการบริหารโดยใชโรงเรียน             

เปนฐานจึงประสบปญหาคอนขางมาก ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับผูบริหาร ซึ่งถือวาเปนบุคคล              

ที่สําคัญที่สุดในระบบบริหารการศึกษาแตผูบริหารการศึกษาของไทยสวนหนึ่งยังไมไดพัฒนา                
ตนเองสูผูบริหารมืออาชีพสงผลใหการทํางานในลักษณะเครือขายการวางแผน การประสานงาน 

ความสามารถในการบริหารจัดการและการประเมินผลงานไมชัดเจนจึงเปนปญหาและอุปสรรคท่ี
สําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนในยุคปฏิรูป ความรูและความเขาใจของครู             
การปฏิรูปการเรียนรู ทําใหครูตองทําหนาที่มากขึ้นโดยเฉพาะการบริหารแบบมีสวนรวม ทําใหครูมี
ความรูสึกวาตนเองตองทํางานหนักมากข้ึน ตองเสียสละและใชเวลามากยิ่งขึ้นจึงเกิดการทอแท            
และลดความมุงมั่นดานการเรียนการสอนลง ความไมเขาใจของกลุมอํานาจเดิม หนวยเหนือของ
สถานศึกษาที่ มีอยูเดิม มักจะไมเขาใจและยังคุนเคยอยู กับอํานาจการบริหารแบบเดิมท่ีถือวา 
สถานศึกษาเปนหนวยงานท่ีขึ้นตรงกับตนเองเมื่อเปลี่ยนบทบาทจากการท่ีตองบริหารเปนการกํากับ
สนับสนุนและสงเสริมความเขาใจในเรื่องอํานาจบทบาทหนาทีแ่ละวิธีการดําเนินงานจะเกิดปญหามาก
ในการกระจายอํานาจการบริหารใหสถานศึกษา อุปสรรคในระบบการบริหารงานบุคคล จําเปนตอง           
มีการทําความเขาใจใหเกิดความชัดเจนเกี่ยวกับการวางแผนอัตรากําลัง การพัฒนาบุคลากร                 
การคัดเลือกเพ่ือการบรรจุแตงตั้งการพิจารณาความดีความชอบ และการดําเนินการทางวินัย อุปสรรค
ดานงบประมาณในอดีตไมไดกระจายอํานาจการบริหารงบประมาณสูสถานศึกษามากนัก แตใน
ปจจุบันกฎหมายไดกําหนดใหรัฐจัดงบประมาณใหสถานศึกษาในรูปของเงินอุดหนุนเปนกอน              

                                                           
412 Priscilla Wohlstetter,  “Getting School-based Management Right: What 

Works and What Doesn”,  Phi Delta Kappan, 22-25. 
413 รุง  แกวแดง,  การปฏิรูปการศึกษา, 194-198. 
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(block grant) ตามคาใชจายรายหัวของผูเรียน จึงเปนภารกิจที่จะตองกระจายอํานาจการบริหาร
งบประมาณใหกับสถานศึกษาโดยเร็ว 

ปญหาและอุปสรรคของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีกลาวมาขางตนอาจสรุปไดวา  
ปญหาในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้นมอียู  3 ประเดน็ใหญๆ คือ 1. ปญหาที่เกดิจากโครงสราง
การกระจายอํานาจของรัฐที่ยังไมมีการกระจายอํานาจอยางแทจริงและยังไมมีกฎหมายหรือกฎ 

กระทรวงออกมารองรับการกระจายอํานาจในการตัดสินใจไปยังสถานศึกษา 2. ปญหาที่เกิดจาก
ผูบริหารสถานศึกษาและครูเนื่องจากผูบริหารและครูสวนใหญยังไมเขาใจแนวดําเนินการในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานโดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญทีสุ่ดตอการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน 3. ปญหาที่เกิดจากคณะกรรมการสถานศึกษาผูปกครองและชุมชน ซ่ึงยังไมเขาใจบทบาท
หนาที่ของตนในการมีสวนรวมรับผิดชอบในการจัดการศึกษา อีกท้ังยังไมเขาใจถึงความสําคัญของ 
การบริหารตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซึ่งสามารถกลาว ไดวา ปญหาสําคัญของ
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานคือตองใชเวลาในการเปล่ียนแปลงนานคณะกรรมการไมมี
ความสามารถและไมเขาใจบทบาทหนาที่โรงเรียนไมไดรับการกระจายอํานาจอยางเต็มท่ีและมักไมให
ความสําคัญเรื่องการเรียนการสอนและผลการเรียนเทาที่ควร 

2.7  อุปสรรคการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล  

 ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวของ ดังนี้ 
ชรินรัตน  แผงดี ศึกษาวิจัยพบวาปญหาการบริหารดวยหลักนิติธรรม พบวา ไมสามารถ

บริหารงานพัสดุใหจัดทําทะเบียนวัสดุอุปกรณและทรัพยสินของโรงเรียนไดอยางถูกตองเปนปจจุบัน 

ขาดความคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพของบุคลากรในโรงเรียนและไมสามารถลงโทษทางวินัยครูที่ไมปฏิบัติ
ตามระเบียบ ปญหาการบริหารดวยหลักคุณธรรม พบวา ยังไมมีการนิเทศ ติดตามและประเมินผล 

ดวยความยุติธรรม ไมมีความเปนธรรมในการมอบหมายงานใหกับบุคลากรในโรงเรียน  และไม           
สามารถสรางระบบเครือขายคุณธรรมระหวางโรงเรียนในกลุมเครือขาย  ปญหาการบริหารดวย            

หลักความโปรงใส พบวา ไมมีการจัดทําฐานขอมูลแหลงเรียนรูสิ่งแวดลอมทางการศึกษาและ                

ภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธใหสถานศึกษาทราบอยางสม่ําเสมอ ขาดการตรวจสอบ
และประเมินผลการใชสื่อเทคโนโลยีอยางตอเนื่อง และไมสามารถเปดเผยการประเมินความดี
ความชอบของบุคลากรในโรงเรียนได ปญหาการบริหารดวยหลักความรับผิดชอบ พบวา ไมสามารถ   

ใหบุคลากรรับผิดชอบเรื่องการจัดทําระบบประกันคุณภาพของโรงเรียน  ไมสามารถจัดบุคลากรให           
เขารับผิดชอบงานตามความเหมาะสมและศักยภาพของผูปฏิบัติงาน  ไมสามารถสรางสํานึก               

ความรับผิดชอบใหบุคลากรมีตอตนเองในการปฏิบัติหนาที่ ไมสามารถสรางความสัมพันธกับชุมชน
เพ่ือรวมรับผิดชอบงานพัฒนาโรงเรียนใหกาวไกล และไมสามารถสรางขวัญกําลังใจใหบุคลากรรวมกัน
รับผิดชอบการปฏิบัติงานดวยความเสียสละและอุทิศตน ปญหาการบริหารดวยหลักการมีสวนรวม 
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พบวา ไมสามารถจัดหรือสรางหลักสูตรที่สนองตอความตองการของผูเรียนและทองถิ่นอยางแทจริง                 

ไมสามารถสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาโดยองคกรเอกชน ชุมชน สถาบันอ่ืนๆ มามีสวนรวมในการจัด
การศึกษาในโรงเรียนและไมสามารถใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียนมี สวนในการกําหนดเกณฑ             
การประเมินรวมกัน ปญหาการบริหารดวยหลักความคุมคา พบวา ไมสามารถควบคุมงบประมาณ
เบิกจายของโครงการอยางคุมคาและมีประสิทธิภาพ ไมสามารถควบคุมการใชสื่อวัสดุ  อุปกรณ          
ชวยสอนดวยความคุมคา ไดประโยชนสูงสุดและยังไมสามารถบริหารนักเรียนใหไดใชหองปฏิบัติการ            
อยางสม่ําเสมอ414 

 พระมหาลําพึง  ธีรปญโญ ไดศึกษาวิจัย เรื่องการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค ผลการวิจัยพบปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ 
ไดแก ผูบริหารไมควรเลือกใชงาน เลือกปฏิบัติในแตละบุคคล ผูบริหารควรบริหารงานดวยหลักเหตุผล 

ควรยกเลิกระบบอุปถัมภและพิจารณาตามผลงานและความสามารถ ควรมีการตรวจสอบไดในทุก 

กรณี ควรมีการบริหารงานอยางโปรงใส ไมมีการทุจริตคอรัปชั่น ควรใหบุคลากรหรือขาราชการมี           

สวนรวมในการเล่ือนตําแหนงกับผูบังคับบัญชา ควรที่จะมอบหมายงานในหนาที่ความรับผิดชอบให
ชัดเจนและเหมาะสมกับตําแหนงงาน ควรชวยกันรับผิดชอบทรัพยสินของหนวยงาน ผูบริหารควรยึด
หลักการบริหารธรรมาภิบาลอยูเสมอ การปฏิบัติงานควรยึดหลักความไมประมาทเพ่ือความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน415   

ศิรินารถ นันทวัฒนภิรมย ศึกษาปญหาในการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามหลัก  

ธรรมาภิบาล พบวา ดานวิชาการมีปญหาเกี่ยวกับหลักสูตร เนื่องจากขาดความรูความเขาใจในการจัด 

ทําหลักสูตรอยางชัดเจน ไมสอดคลองกับความตองการของผูเรียน ชุมชน และทองถิ่นดานงบประมาณ 

ขาดความรูความเขาใจในการบริหารงานงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ดานบริหารงานบุคคลประสบ 

ปญหาขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูความสามารถ ในการรับผิดชอบท่ีนอกเหนือจากงานดานการเรียน 

การสอนและดานการบริหารทั่วไป ขาดแคลนบุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถในดานธุรการและ
เทคโนโลยี 416 

                                                           
414 ชรินรัตน  แผงดี,  “การนําเสนอรูปแบบการบริหารดวยหลักธรรมาภิบาลของผูบริหาร

กลุมเครือขายโรงเรียนบึงพิมพาสามัคค ีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครสวรรค เขต 2”, บทคัดยอ. 
415 พระมหาลําพึง  ธีรปญโญ,  “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทรา

ชูทิศมัชฌิม จังหวัดนครสวรรค”, บทคัดยอ. 
416 ศิรินารถ  นันทวัฒนภิรมย,  “การบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหลักธรรมาภิบาล 

อําเภอเมืองลําพูน”การคนควาอิสระ, บทคัดยอ. 
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บทที่ 3 

การดําเนินการวิจัย 

การวิจัยเร่ือง อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” เปนวิจัยท่ีใชระเบียบวิธีการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
(mixed methodology)419 โดยขั้นตอนแรกเปนวิจัยเชิงปริมาณ (quantitative research) และ
ขั้นตอนสุดทายเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research) วัตถุประสงคของการวิจัย มีดังนี้             
1) เพ่ือทราบอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) เพ่ือทราบแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล         
ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และ 3) เพ่ือทราบผลการยืนยันแนวทาง 
ในการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ประกอบดวยขั้นตอน 
การดําเนิน การวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ขัน้ตอนการดําเนินการวิจัย 

เพ่ือใหการวิจัยนี้ดําเนินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัยและบรรลุ
วัตถุประสงคตามที่ผูวิจัยกําหนดไวขางตน จึงไดวางแผนลําดับขั้นตอนการดําเนินการวิจัยเปน                 
3 ขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

ขั้นตอนท่ี 1 การจัดเตรียมโครงการวิจัย โดยผูวิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยอยางเปนระบบ          
ตามระเบียบวิธีการดําเนินการวิจัย โดยเริ่มตนดวยการศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคในการบริหาร
จัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดวยการศึกษา
วิเคราะห สังเคราะหแนวคิด ทฤษฎีและวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของตางๆ จากตํารา เอกสารวิชาการ ขอมูล
สารสนเทศ งานวิจัยตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศจากสื่อท่ัวไปและสื่ออิเล็กทรอนิกส  เพ่ือนํา 

                                           
419

 Abbas Tahakkori  and  Charles Tedlie,  Mixed Methodology: Combining 

Qualitative and Quantitative Approach (Thousand Oaks, California: Sage, 1998),          
21-25. 
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มาเปนกรอบแนวคิดการวิจัย จัดทําโครงรางการวิจัย นําเสนออาจารยที่ปรึกษาและสอบปกปอง            
โครงรางการวิจัย โดยขั้นสุดทายของขั้นนี้เปนการปรับแกไขโครงรางการวิจัยตามขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสอบปกปองโครงรางการวิจัยและขออนุมัติบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือดําเนินการทําวิจัยตอไป 

ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย เปนข้ันตอนของการศึกษาวิเคราะหกําหนดกรอบแนวคิด
เพ่ือสรางและพัฒนาเครื่องมือ นําไปทดลองใช ปรับปรุงคุณภาพแลวสรุปขอมูล นําเครื่องมือที่สราง
และพัฒนา แลวไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง และนําขอมูลที่ไดมาทดสอบความถูกตอง วิเคราะห
ขอมูลและแปลผลการวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบคําถามการวิจัยและนําขอคนพบไปตรวจสอบ       
ความสอดคลองในประเด็นตางๆ กับผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งผูวิจัยไดนําเสนอตามข้ันตอน (ตามแผนภูมิที่ 2) 
โดยมีรายละเอียด ดังตอไปน้ี 

2.1 ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอุปสรรคการบริหารจัดการ
โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยศึกษาวิเคราะห สรุป
แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับอุปสรรคการบริหารจัดการ นําขอมูลจากการวิเคราะหและสรุปเอกสาร 
ไปสัมภาษณความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล              
ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.2 สังเคราะหแนวคิดเก่ียวกับอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและแนวทางแกไขอุปสรรคเพ่ือกําหนดกรอบแนวคิด         
การวิจัย โดยการตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและจากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิและ
สรุปผลที่ไดจากการศึกษา 

2.3 สรางและพัฒนาเครื่องมือเพ่ือใชในการวิจัย โดยนําขอมูลที่ไดจากการเคราะหมา
สรางเปนแบบสอบถาม และทดลองใช (try out) เครื่องมือการวิจัย 

2.4 เก็บรวบรวมขอมูล แจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง และรวบรวมขอมูล 
2.5 การวิเคราะหขอมูล โดยการวิเคราะหองคประกอบหลัก  (factor analysis)               

และวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.6 สอบถามผูทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบขอคนพบ โดยนําแนวทางการแกไขอุปสรรค  
ขอคนพบจากผลการวิเคราะหไปสอบถามผูทรงคุณวุฒิโดยใชวิธีอางอิงผูทรงคุณวุฒิเพ่ือยืนยัน                 
แนวทางการแกไขอุปสรรค และสรุปความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ  

ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย เปนขั้นตอนจัดทํารายงานผลการวิจัยเพ่ือนําเสนอตอ
คณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตองปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามที่เสนอแนะ 
จัดพิมพและสงรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพ่ือขอ
อนุมัติจบการศึกษา ตามข้ันตอนตางๆ ดังภาพตอไปน้ี 
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ขั้นตอนที่ 2.4 
เก็บรวบรวมขอมูล 

ขั้นตอนดําเนินการ กระบวนการ ผลที่ไดรับ 

ขั้นตอนที่ 2.1 
ศึกษาแนวคิด ทฤษฎแีละ
งานวิจัยท่ีเกีย่วของกับ
อุปสรรคการบริหารจัดการ
โรงเรียนนิตบิุคคลในกํากับ
ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1. ศึกษา วิเคราะห สรุปแนวคิดทฤษฎจีากเอกสารและ
งานวิจัยที่เกีย่วของกับอปุสรรคการบริหารจัดการโรงเรียน
นิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา    
ขั้นพื้นฐาน 
2. นําขอมูลจากการวิเคราะหและสรุปเอกสารไปสัมภาษณ
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวของกับอุปสรรค          
การบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ไดขอมูลจากการวิเคราะห
เอกสารและจาก                
การสัมภาษณเกี่ยวกับ
องคประกอบอุปสรรค        
การบริหารจัดการโรงเรียน   
นิติบุคคลในกํากับชอง
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ขั้นตอนที่ 2.2 
สังเคราะหแนวคิดอุปสรรค
การบริหารจัดการโรงเรียน   
นิตบิุคคลในกํากับของ 
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐานและ    
แนวทางแกไขอุปสรรคเพ่ือ
กําหนดกรอบแนวคิดการวิจัย 

1. ตรวจสอบขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและ             
จากการสัมภาษณผูทรงคุณวุฒิ 
2. สรุปผลที่ไดจากการศึกษา 

กรอบแนวคิดอุปสรรค         
การบริหารจัดการโรงเรียน   
นิติบุคคลในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน และ
แนวทางการแกไขอุปสรรค 

ขั้นตอนที่ 2.3 
สรางและพัฒนาเครื่องมือ 
เพื่อใชในการวิจยั 

1. นําขอมูลที่ไดมาสรางเปนแบบสอบถามศึกษาอปุสรรค 
การบริหารจัดการโรงเรียนนิตบิุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานและแนวทางการแกไข
อุปสรรค และทดลองใช (try out) เครื่องมือการวิจยั 

ไดแบบสอบถามที่มีคุณภาพ 

1. แจกแบบสอบถามใหกลุมตัวอยาง 
2. รวบรวมขอมูล 

ไดขอมูลในการวิจยั 

ขั้นตอนที่ 2.5 
การวิเคราะหขอมูล 

1. วิเคราะหองคประกอบอุปสรรคการบริหารจัดการ
โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพื้นฐาน  โดยการวิเคราะหองคประกอบหลัก 
(factor analysis) 
2. วิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการ
โรงเรียนนิตบิุคคลในกํากับสํานักงานคณะกรรมการ     
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

1. ไดองคประกอบอุปสรรค   
การบริหารจัดการ              
สถานศึกษานิติบุคคล          
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2. ไดแนวทางการแกไข
อุปสรรคการบริหารจัดการ
โรงเรียนนิตบิุคคลในกํากับ   
ของสํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ขั้นตอนที่ 2.6 
สอบถามผูทรงคุณวุฒิ          
เพื่อตรวจสอบขอคนพบ 

1. นําแนวทางการแกไขอุปสรรค ขอคนพบจากผล         
การวิเคราะหไปสอบถามผูทรงคุณวุฒิโดยใชวิธอีางอิง
ผูทรงคุณวุฒิเพื่อยืนยันแนวทางการแกไขอุปสรรค 
2. สรุปความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ 

สรุปขอคนพบจากการศึกษา
ทั้งสองสวน 

ภาพที่ 7  แสดงขั้นตอนการวิจัย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



277 

 

 O 

X R 

ระเบียบวิธีวิจัย 
 เพ่ือใหงานวิจัยนี้ดําเนินการไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียด
เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยโดยประกอบดวยแผนแบบการวิจัย ประชากร กลุมตัวอยางผูใหขอมูล ตัวแปร
ที่ศึกษา เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การสรางและพัฒนาเครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห 
ขอมูล และสถิติท่ีใชในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 

แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัยลักษณะ            
กลุมตัวอยางเดียว ศึกษาสภาวการณไมมีการทดลอง (the one shot, non-experimental case 

study design) สามารถแสดงไดดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8  แผนแบบการวิจัย 
 เมื่อ R หมายถึง  กลุมตัวอยางท่ีไดจากการสุม 
  X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา 
  O หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 ประชากร 

ประชากรที่ใชในการศึกษาวิเคราะหและเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งนี้  ดังนี้ 
1. การวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีเพ่ือกําหนดเปนกรอบแนวคิดในการวิจัยผูวิจัยไดเก็บรวบรวม 

ขอมูลโดยการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ เพ่ือสอบถามความคิดเห็นแลว
นํามาวิเคราะหสรุปรวมกับหลักการแนวคิด ทฤษฎีในการกําหนดตัวแปรที่จะศึกษา ประชากรท่ีใชใน
ขั้นตอนน้ีคือผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 3 กลุม คือ กลุมผูบริหารท่ีเกี่ยวของกับการกําหนด
นโยบายและควบคุมการบริหารของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกลุมผูบริหารท่ี
กําหนดนโยบายและควบคุมการบริหารของโรงเรียนและผูบริหารที่เปนผูปฏิบัติในโรงเรียน  

2. การศึกษาอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติ
บุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  ผูวิจัยไดใชแบบสอบถาม             
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ความคิดเห็นของโรงเรียนในสังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้
คือ สถานศึกษาที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานคัดเลือกตามเกณฑที่กําหนดซ่ึงเปน
โรงเรียนที่ผานเกณฑ ในระดับประถมศึกษา จํานวน  28 โรง และระดับมัธยมศึกษา จํานวน 30 โรง 
ไดสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่เปนประชากรจํานวน 58 โรง 

กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิเคราะหและเก็บรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ มีดังนี้ 
1. ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหแนวคิด ทฤษฎี และเก็บรวบรวมขอมูลตามสภาพจริง มาทํา             

การสรางเปนแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย เมื่อไดแบบสอบถามที่สมบูรณ แลวนําแบบสอบถามไป
ทดลองกับกลุมตัวอยาง โดยกลุมตัวอยางไดจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) 
จํานวน 21 คน แบงเปนผูบริหารระดับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 7 คน ผูบริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 7 คน และผูบริหาร
โรงเรียน จํานวน 7 คน รวมทั้งหมด 21 คน 

 2. กลุมตัวอยางไดจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง โดยเทียบจากตารางแสดงจํานวน
ประชากรและกลุมตัวอยางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)450 ไดกลุมตัวอยาง
จํานวน 52 โรง ดวยวิธีการสุมแบบแบงชั้นอยางเปนสัดสวน (stratified random sampling)             
โดยแบงเปนการสุมจากระดับชั้นประถมศึกษาเพ่ือเปนตัวแทนจํานวน 25 โรง และระดับชั้น
มัธยมศึกษา จํานวน 27 โรง   

ผูใหขอมูล 
 ผูใหขอมูล คือ บุคลากรทางการศึกษาจากสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จากโรงเรียนกลุมตัวอยาง 
โรงเรียนละ 6 คน ประกอบดวย ผูบริหาร 1 คน รองผูบริหาร 2 คน คณะกรรมการบริหาร 2 คน และ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 1 คน รวมผูใหขอมูลท้ังสิ้น 312 คน รายละเอียด              
ดังตารางท่ี 1 

 

 

 

 

 

                                           

450 Robert V. Krejcie, and D. W. Morgan,  Education and Psychological 

Measurement  (Washington, DC: The Mid Atlantic Equity Center, 1970), 608-609. 
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ตารางที่ 1 จํานวนกลุมตัวอยางและผูใหขอมูล 

 

ลําดับ 

 

กลุมตัวอยาง (โรงเรียน) 
ผูใหขอมูล  

รวม 
ผูบริหาร 

รอง 
ผูบริหาร 

กรรมการ  
บริหาร 

ประธาน     
คณะกรรมการฯ 

1.  อนุบาลนครพนม 1 2 2 1 6 

2.  อนุบาลระยอง 1 2 2 1 6 

3.  อนุบาลสามเสน 1 2 2 1 6 

4.  อนุบาลสุรินทร 1 2 2 1 6 

5.  ราชวินิต 1 2 2 1 6 

6.  อนุบาลนครราชสีมา 1 2 2 1 6 

7.  อนุบาลสมุทรสงคราม 1 2 2 1 6 

8.  อนุบาลชลบุรี 1 2 2 1 6 

9.  พระตําหนักสวนกุหลาบ 1 2 2 1 6 

10.  อนุบาลเชียงราย 1 2 2 1 6 

11.  อนุบาลพะเยา 1 2 2 1 6 

12.  อนุบาลชุมพร 1 2 2 1 6 

13.  อนุบาลพิษณุโลก 1 2 2 1 6 

14.  อนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1 2 2 1 6 

15.  อนุบาลนครปฐม 1 2 2 1 6 

16.  อนุบาลสระบุรี 1 2 2 1 6 

17.  อนุบาลอุบลราชธานี 1 2 2 1 6 

18.  อนุบาลประจวบคีรีขันธ 1 2 2 1 6 

19.  อนุบาลระนอง 1 2 2 1 6 

20.  อนุบาลนครสวรรค 1 2 2 1 6 

21.  อนุบาลพิบูลเวศม 1 2 2 1 6 

22.  พระยาประเสริฐสุนทราศรัย 1 2 2 1 6 

23.  อนุบาลเชียงใหม 1 2 2 1 6 

24.  อนุบาลกระบี่ 1 2 2 1 6 

25.  อนุบาลวัดปรินายก 1 2 2 1 6 

26.  สามเสนวิทยาลัย 1 2 2 1 6 

27.  สวนกุหลาบวิทยาลัย 1 2 2 1 6 
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ตารางที่ 1 จํานวนกลุมตัวอยางและผูใหขอมูล (ตอ) 

 

ลําดับ 

 

กลุมตัวอยาง (โรงเรียน) 
ผูใหขอมูล  

รวม 
ผูบริหาร 

รอง 
ผูบริหาร 

กรรมการ 
 บริหาร 

ประธาน     
คณะกรรมการฯ 

28. สตรีวิทยา 1 2 2 1 6 

29. บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) 1 2 2 1 6 

30. เบญจมราชูทิศ 1 2 2 1 6 

31. นครศรีธรรมราช 1 2 2 1 6 

32. ศึกษานารี 1 2 2 1 6 

33. เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 1 2 2 1 6 

34. นครสวรรค 1 2 2 1 6 

35. หาดใหญวิทยาลัย 1 2 2 1 6 

36. เทพศิรินทร 1 2 2 1 6 

37. หอวัง 1 2 2 1 6 

38. สตรีสมุทรปราการ 1 2 2 1 6 

39. เบญจมราชรังสฤษฏ 1 2 2 1 6 

40. เฉลิมขวัญสตรี 1 2 2 1 6 

41. โยธินบูรณะ 1 2 2 1 6 

42. สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี 1 2 2 1 6 

43. สตรีวัดมหาพฤฒาราม 1 2 2 1 6 

44. ภูเก็ตวิทยาลัย 1 2 2 1 6 

45. สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต 1 2 2 1 6 

46. เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา 1 2 2 1 6 

47. ชลกันยานุกูล 1 2 2 1 6 

48. สุรนารีวิทยา 1 2 2 1 6 

49. มัธยมวัดนายโรง 1 2 2 1 6 

50. ยุพราชวิทยาลัย 1 2 2 1 6 

51. เบ็ญจะมะมหาราช 1 2 2 1 6 

52. เตรียมอุดมศึกษา 1 2 2 1 6 

รวมทั้งสิ้น 52 104 104 52 312 
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ตัวแปรที่ศึกษา 
 ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐานและตัวแปรที่เกี่ยวของกับ
องคประกอบของอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน คือตัวแปรที่เก่ียวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูลไดแก เพศ อายุ                  
วุฒิการศึกษา ตําแหนงทางวิชากร และประสบการณในการทํางาน 

2. ตัวแปรที่เก่ียวของกับอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งรวบรวมจากการวิเคราะหเอกสาร ความคิดเห็น        
ของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ  

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการรวบรวมขอมูลแตละข้ันตอน มี 3 ประเภท คือ 

 1. แบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง  (semi-structured interview) 
2. แบบสอบถามความคิดเห็น  (opinionnaire) 
3. แบบตรวจสอบรายการ  (check list form) 
ซึ่งเครื่องมือแตละประเภทใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในแตละข้ันตอนของการวิจัย ดังนี้ 

1. การสรางเคร่ืองมือ 

 1.1 ศึกษาวิเคราะหหลักการทฤษฎีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับอุปสรรคใน            
การบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน             
โดยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) เพ่ือใหไดกรอบความคิดอุปสรรคในการบริหารจัดการ
โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 1.2 นําผลการศึกษามาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการกําหนดแนวทางการสัมภาษณ           
ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ              
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการ
โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยกําหนดคุณสมบัติ
ผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้ 

1.2.1 ผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือกระทรวง 
ศึกษาธิการ จํานวน 7 คน 

 1.2.2 ผูบริหารเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 7 คน 

 1.2.3 ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 7 คน 
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 1.3 วิเคราะหขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและจากการสัมภาษณเกี่ยวกับ อุปสรรค             

ในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ   
แนวทางการแกไขอุปสรรค 

 ดังนั้นเครื่องมือที่ใชในการวิจัยของข้ันตอนนี้ คือ แบบสัมภาษณแบบกึ่งมีโครงสราง 
(semi-structured interview) ใชเทคนิคการสัมภาษณที่ไมถามชี้นําและสัมภาษณโดยใชแบบ
ปฏิสัมพันธ (interactive interview) 

 1.4 นําขอมูลที่ไดมาสรางแบบสอบถามสําหรับสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ อุปสรรค                  
ในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ   
แนวทางการแกไขอุปสรรค   

2. การพัฒนาเครื่องมือ 

 ในขั้นตอนการพัฒนาเครื่องมือนี้ ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปหาคุณภาพเครื่องมือโดยการหา             
คาความสอดคลองและความตรงเชิงเนื้อหา (content validity) ดังนี้ 
 2.1 การหาคาความตรงเชิงเนื้อหาผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางขึ้นไปใหอาจารยที่ปรึกษา
และผูเชี่ยวชาญทางสถิติ ภาษา จํานวน 5 คน เพื่อหาคาความสอดคลองและความตรงเชิงเนื้อหา           
โดยวิเคราะหดัชนีความสอดคลองรายขอ IOC (Index of Item Objective Congruence : IOC)  
 2.2 การหาคาความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม ผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแลว              
ไปทดลองใช (try out) กับโรงเรียนที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัยครั้งนี้จํานวน 6 โรงเรียน ซึ่งผูให
ขอมูล ไดแก ผูบริหารโรงเรียน  1 คน รองผูบริหารโรงเรียน  2 คน กรรมการบริหาร  2 คน และ
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1 คน รวมทั้งสิ้น 36 คน  

 2.3 นํามาวิเคราะหเพ่ือหาคาความเชื่อมั่น  (reliability)  ของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยใช              
คาสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient)451 ในการศึกษา           
ครั้งนี้ไดคาสัมประสิทธิ์อัลฟาของแบบสอบถาม เทากับ .996 

 2.4 นําขอมูลที่ไดมาจากแบบสอบถามท่ีสํารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรค                        
ในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
แนวทางการแกไขอุปสรรค  ซึ่งประกอบดวยขอคําถาม  140  ขอ เปนแบบสอบถามแบบมาตราสวน

                                           

451Lee J.  Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 4th ed. (New York: 

Harper & Row, 1984), 161. 
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ประเมินคา (rating scale) ตามแบบของลิเคอรท  (Likert  scale) 452 เปนการวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับ
อุปสรรค ในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐาน 5 ระดับคือ   
     ระดับท่ี 5  หมายถึง  มีความคิดเห็นวาอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียน         
นิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีคาน้ําหนักเทากับ  5  คะแนน 

 ระดับท่ี 4  หมายถึง  มีความคิดเห็นวาอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียน               
นิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคาน้ําหนักเทากับ  4  คะแนน 

 ระดับท่ี 3  หมายถึง  มีความคิดเห็นวาอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียน             
นิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคาน้ําหนักเทากับ  3  คะแนน 

           ระดับท่ี 2  หมายถึง  มีความคิดเห็นวาอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียน              
นิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคาน้ําหนักเทากับ  2  คะแนน 

 ระดับท่ี 1  หมายถึง  มีความคิดเห็นวาอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียน              
นิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีคาน้ําหนักเทากับ  1  คะแนน 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอน คือ 

 1. ขอหนังสือนําจากบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อแจงผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานศึกษาท่ีเปน                  
กลุมตัวอยางในทุกขั้นตอน 

2. การเก็บขอมูลแบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaires) ผูวิจัยจัดสงและรับคืน 

แบบสอบถามดวยตนเอง หรือจากทางเว็บไซด หรือทางไปรษณีย 
 3. การเก็บขอมูลการสัมภาษณ (structured  interview) ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณ              
ดวยตนเอง 
 4. รวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง 
 

 

 

 

                                           

452 Rensis Likert, อางถึงใน พวงรัตน ทวีรัตน, “วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร” (ม.ป.ท. : 
ม.ป.ป.),  114 – 115. 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย 

เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย ผูวิจัยรวบรวมขอมูลทุกขั้นตอน
และนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติในการวิจัย ดังนี้ 

1. การวิเคราะหสถานภาพผูตอบแบบสอบถามในดานเพศ อายุ ระดับการศึกษาตําแหนง 
หนาที่และประสบการณในการทํางานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดวยการคํานวณคาความถี่ 
frequency) และคารอยละ (percentage) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป 

2. การวิเคราะหระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา 
(rating scale) 5 ระดับโดยใชคาเฉลี่ย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งนี้ในการวิเคราะห
ถือวาเปนคาเฉลี่ยของคะแนนท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามของผูใหขอมูลอยูในชวงพฤติกรรมใด             
ก็แสดงวาลักษณะการปฏิบัติที่ตรงตามสภาพที่เปนจริงแบบนั้น โดยผูวิจัยไดกําหนดเกณฑ                        
ในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best) 453 ดังนี้ 
  คาเฉล่ีย  0.00 – 1.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอยที่สุด 
             คาเฉล่ีย  1.50 – 2.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับนอย 

             คาเฉล่ีย  2.50 – 3.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง 
             คาเฉล่ีย  3.50 – 4.49  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

             คาเฉล่ีย  4.50 – 5.00  หมายถึง  มีการปฏิบัติอยูในระดับมากท่ีสุด 

3. การวิเคราะหองคประกอบหลัก (Factor Analysis) โดยการวิเคราะหแบบองคประกอบ 

เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis: EFA) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal component  

Analysis: PCA) เพ่ือใหไดตัวแปรที่สําคัญซ่ึงถือเกณฑการเลือกตัวแปรที่เขาอยูในองคประกอบ             
ตัวใดตัวหน่ึงโดยพิจารณาจากคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalue) เทากับ 1 และถือเอาคา
น้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ของตัวแปรแตละตัวขององคประกอบนั้นมีคาตั้งแต 0.5            

ขึ้นไปท่ีบรรยายดวยตัวแปรตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser)454 

 4. การวิเคราะหเพ่ือตรวจสอบรูปแบบท่ีเหมาะสมของอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียน 
นิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานใชคาความถี่ (frequency)              

คารอยละ (percentage)  

 

                                           
453 John W.Best, “Research in Education”  (Englewood Cliffs, New Jersey : 

Prentice-Hall Inc.,1970), 190 
454 Kaiser,quoted in Barbara G. Tabachnik, and Linda S.Fidell, Using 

Multivariate Statistics (New York: Harper & Row,1983), 411. 
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สรุป 

การวิจัยเรื่อง “อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” โดยมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือทราบอุปสรรคท่ีสงผลตอการบริหาร
จัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  2. เพ่ือทราบ              
แนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ 3. เพ่ือทราบผลการยืนยันแนวทางในการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการ
โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยใชวิธีการวิจัยเชิง
พรรณนา (descriptive research) โดยใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ผูใหขอมูล
โรงเรียนละ 6 คน คือ ผูบริหารสถานศึกษา รองผูบริหาร คณะกรรมการบริหารและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวมผูใหขอมูล 312 คน ประกอบดวยขั้นตอนการดําเนินการ
วิจัย 3 ขั้นตอน คือข้ันตอนท่ี 1 การศึกษาวิเคราะหหลักการ ทฤษฎี แนวคิด งานวิจัย ที่เกี่ยวของกับ
อุปสรรคในการบริหารจัดการของโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน โดยการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) ขั้นตอนท่ี 2 การศึกษาองคประกอบ
อุปสรรคในการบริหารจัดการของโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน  ในขั้นตอนน้ีผูวิจัยไดดําเนินการนําขอสรุปที่ไดจากการสังเคราะห หลักการ แนวคิดทฤษฎี
และสรุปความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิมาสรุป ขั้นตอนท่ี 3 แบบตรวจสอบและสราง
องคประกอบท่ีเหมาะสมในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดนําองคประกอบที่ไดจากการวิเคราะหองคประกอบหลัก 
(Exploratory Factor Analysis : EFA) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal Component Analysis: PCA) 
แลวนําองคประกอบไปสอบถามผูทรงคุณวุฒิเพ่ือตรวจสอบยืนยันขอคนพบ  สวนการเก็บรวบรวม
ขอมูลผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน คือ ขอหนังสือนําจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือ
แจงผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ สถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยางในทุกขั้นตอน  สวนการเก็บขอมูล
แบบสอบถามความคิดเห็น (opinionnaire) ผูวิจัยจัดสงแบบสอบถามและรับคืนดวยตนเองจาก            
ทางเว็บไซดและทางไปรษณีย การเก็บขอมูลการสัมภาษณ (structured interview) ผูวิจัยดําเนินการ
สัมภาษณดวยตนเอง  รวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง สถิติที่ ใช ในการวิจัยประกอบดวย                
การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) สถิติพ้ืนฐานสําหรับวิเคราะหขอมูลประกอบดวย คาความถี่ 
(frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (means) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) การวิเคราะหองคประกอบหลัก (Factor Analysis) โดยการวิเคราะหแบบองคประกอบ
เชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal components Analysis: 

PCA) 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัยและการนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในการวิจัย
เรื่อง “อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา       
ขั้นพ้ืนฐาน” มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือทราบอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ          
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2. เพ่ือทราบแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหาร
จัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน และ 3. เพ่ือทราบ
ผลการยืนยันแนวทางในการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลมาวิเคราะหโดยเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลในรูปแบบของตารางประกอบการบรรยาย ทั้งนี้ไดนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนไปตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย เปน 3 ตอน ดังรายละเอียดตอไปนี้ 

ตอนที่ 1 องคประกอบอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซึ่งเปนกรอบแนวคิดของการวิจัยประกอบดวย 3 
ขั้นตอน ดังนี้ 

1.1 การวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎีงานวิจัยในประเทศและงานวิจัยตางประเทศ 
ของอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา             
ขั้นพ้ืนฐานดวยการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) เพ่ือเปนแนวทางในการสัมภาษณความ
คิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ 

1.2 การสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ นําแบบสัมภาษณแบบมี
โครงสราง (structure interview) ไปสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
อุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐาน โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive method) จํานวน 21 คน   
 1.3 สรุปการวิเคราะหเอกสารเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยในประเทศและงานวิจัย
ตางประเทศขององคประกอบอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความคิดเห็น จากการสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิเพ่ือนํามาสรางเปนตัวแปรตอไป 
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ตอนที่ 2 วิเคราะหองคประกอบของอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลใน
กํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวย 

2.1 การวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 
Analysis: EFA) ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางทั้งหมด 52 โรงเรียนท่ีผูวิจัยสงแบบสอบถามไปแลวได
แบบสอบถามตอบกลับมา จํานวน 49 โรงเรียน เพื่อสกัดตัวแปรใหเหลือตัวแปรที่สําคัญ ประกอบดวย  
3 ขั้นตอนดังนี้ 

2.1.1 การวิเคราะหสภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
2.1.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวแปรที่เปนองคประกอบอุปสรรค 

ของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
 2.1.3 การวิเคราะหแบบองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis :  

EFA) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal component Analysis: PCA) เพ่ือใหไดตัวแปรที่สําคัญของ
อุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                      
ขั้นพ้ืนฐาน 
  2.1.4 การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการสถานศึกษานิติ
บุคคลระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือใหไดแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการสถานศึกษา
นิติบุคคลระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

ตอนท่ี 3 ผลการตรวจสอบขอคนพบองคประกอบและแนวทางการแกไขของอุปสรรคใน          
การบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน           
โดยนําขอคนพบจากผลการวิเคราะหไปสอบถามผูทรงคุณวุฒิและสรุปความคิดเห็นผูทรงคุณวุฒิ 
พิจารณาประเด็นความถูกตอง ความเหมาะสม ความเปนไปไดและการนําไปใชประโยชนพรอมทั้ง
ขอเสนอแนะ เพ่ือปรับปรุงใหไดรูปแบบที่เหมาะสมตอไป    

 
 ตอนที่ 1 การศึกษาวิเคราะหองคประกอบของอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติ
บุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยในข้ันตอนนี้ผูวิจัยไดกําหนด
การศึกษา วิเคราะหขอมูลและดําเนินการ ดังนี้ 

1.1 การวิเคราะห แนวคิด ทฤษฎีของอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล      
ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามแนวคิดของนักวิชาการเกี่ยวกับ  
ปญหาการศึกษาข้ันพืน้ฐาน ปญหาและอุปสรรคการกระจายอํานาจ สภาพปญหาอุปสรรคการบริหาร
โรงเรียนโรงเรียน  เปนฐานขอจํากัดและสภาพปญหาเฉพาะของสถานศึกษานิติบุคคลสภาพ            
ปญหา และอุปสรรคการบริหารของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ ปญหาและอุปสรรคการบริหาร              
การเปลี่ยนแปลง ซึ่งสรุปสาระสําคัญได ดังนี้ 
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การวิจัยในครั้งนี้  ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณหมายเลขแทนเอกสารใชเครื่องหมาย   
แสดงสาระสําคัญที่ไดจากการศึกษาวิเคราะหแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของประกอบการศึกษา
ดังนี้ 

1 กิตติ  ทวยภา      
2 ธงชัย  ชวิปรีชาและคณะ   
3 สุรพล  นิติไกรพจน และคณะ 
4 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  
5 สํานักงานนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
6 กิตติยา  เอ็ฟฟนส และศุนิสา  ทดลา 
7 ชลี  แตรุงเรือง    
8 ธีระ รุญเจริญ      
9 บุญชม  ศรีสะอาด และคณะ   
10 วรากรณ   สามโกเศศและคณะ 
11 สิปปนนท  เกตุทัต 
12 สถาบันพัฒนาครู คณาจารยและบุคลากรทางการศึกษา 
13 วิทยากร  เชียงกูล  
14 สํานักงานประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 
15 อุทัย  บุญประเสริฐ  
16 คาที  ไวลี (Cathy Wyli) 
17 เดวิด  เจน  แอล (David, Jane L)  
18 ลาตัม  แอนดริว เอส (Latham, Andrew S.)             
19 จริกนาโน  เชียนซิ (Grignano Chenzi) 
20 ปเตอร  ฟรัมคิน (Peter Frumkin) 
21 โวลสเตเตอร  พริสซิลลา (Wohlstetter, Priscilla) 
22 จินตนา  ศักดิ์ภูอราม  
23 ไกรพจน  บุญประเสริฐ  
24 พิษณุ  ดาราณรงคและคณะ   
25 รัชนิดา  สิงหมณี  
26 วีรวัฒน  พันธุคง  
27 สุรียภรณ  ดาวอรุณเกียรติ  
28 วิสุทธิ์  วิจิตรพัชราภรณ  
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29 ปภังกร  ทองเงิน  
30 เผด็จ ขอบรูป  ภิเษก จันทรเอี่ยมและ อรสา  โกศลานันทกุล  
31 เพ็ญจันทร  ขุนภักดี  
32 วรุณยุพา  วิโนทพรรษ   
33 อนันต  เพียรพานิช   
34 อุมัรส  วาหลัง  
35 ฤทัยวรรณ  หาญกลา  
36 ชรินรัตน  แผงดี  
37 พระมหาลําพึง  ธีรปญโญ  
38 ศิรินารถ  นันทวัฒนภิรมย  
39 นาธาน, เอส (Nathan, J. and Cheung, S.)  
40 นิว (New, V. P. A.)  
41 พิอุส (Picus, L. O.)  
42 โรเฟด (Rofes, E. E.)  
43 ยันเซย (Yancey, P. A.) 
44 คริสตินา โจแอน ไอเวอรสัน (Christina Joann Iverson)  
45 ยอง ปวปาค (Jong Pil, Park)  
46 มารติ–วาสกิวซ, ลิลเลียน (Marti-Vazquez, Lillian)  
47 แมคคัลเลอร เฟรดเดอรริค มิชเชล (McCollor, Frederick Michael)  
48 วิทเทเกอร (Whitaker, Barbara ingram)  
49 ชารล (Charles, O.W.)  

 
ผูวิจัยไดสรุปสาระสําคัญจากการศึกษาวิเคราะห แนวคิด ทฤษฎีจากเอกสารที่เกี่ยวของ

เกี่ยวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังตารางที่ 2 
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ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับ 
    ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
1. คุณสมบัติและขนาดของสถานศึกษานิติบุคคลไม่มีการก าหนดไว้ในกฎหมายอย่างชัดเจน                          
2. การคัดเลือกคนที่มีความรู้ความสามารถมาเรียน วิชาครู และสร้างแรงจูงใจ  เช่น                  
ให้เงินเดือนสูงให้มีบรรยากาศการท างานที่ส่งเสริมความรู้ความสามารถ  มโีอกาสพัฒนา               
มีความก้าวหนา้ตามความสามารถสว่นตัว 

                         

3. ครูได้รับมอบหมายให้สอนในกลุ่มสาระที่ครูไม่มีความถนัด การไม่ได้รับความส าคัญในกรณี
ที่ไม่ได้สอนกลุ่มสาระหลักและต้องท างานหนักไม่มีเวลาพัก เกิดความเบือ่หน่ายท้อแท้ 

                         

4. ครูไม่ก้าวหน้าในอาชีพและมีเงินเดือนน้อยเป็นเหตุผล ที่บั่นทอนขวัญก าลังใจในการท างาน                          
5. การประเมินวิทยฐานะของครูพิจารณาจากเอกสารผลงานทางวิชาการ  ท าให้ครูต้องใช้
เวลาศึกษาค้นคว้าและเรียบเรียง เป็นเอกสารทางวิชาการส่งผลให้ครูไม่มีเวลาให้กับการเรียน 
การสอนและการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนอยา่งเต็มที่ 

                         

6. ความโปร่งใสในการท างานของผู้บริหาร                          
7. โรงเรียนที่มีผู้บริหารซ่ึงขาดความเป็นตัวของตนเอง ไม่กล้าคิด  ไม่กล้าท า กลัวความผิด          
เข้าตนเองอาจท าใหโ้รงเรียนไม่มีการพัฒนา 

                         

8. มีปัญหาการท าหลกัสูตรสถานศึกษาของแต่ละโรงเรียนขึ้นอยูก่ับศักยภาพของครูในโรงเรียน                          
9. การจัดสรรงบประมาณยังไม่เพียงพอ ไม่สอดคล้องกับความจริงตามบริบทของโงเรียน                          
10. การจัดสรรงบประมาณไม่เอื้อต่อการจัดห้องเรียนที่เปิดสอนตามโครงการพิเศษ                          
11. จ านวนผู้สอนขาด/เกิน เมื่อจ าแนกตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่ต้องจัดการเรียนการสอน        
ครูมีความรู้ความสามารถไม่ตรงวิชา/งานที่รับผิดชอบ 

                         

12. ปัญหาด้านหลกัสูตรการศึกษา เช่น การจัดคาบการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร       
การเรียนการสอน การก าหนดนโยบาย การพัฒนาการเรียนการสอน 

                         

13. การก าหนดอัตราก าลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้งการโอนย้าย การพิจารณาความดี
ความชอบฯลฯ ของข้าราชการครูไม่สอดคล้องกับความต้องการและความจ าเปน็ของโรงเรียน 

                         290 
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ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับ 
    ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ)  

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
14. การขาดความเป็นอิสระของนิติบุคคล ในการบริหารจัดการอยา่งแท้จริง เนื่องจาก
กระบวนการบริหารยังคงต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนด 

                         

15. การบริหารโรงเรียนนิติบุคคลจะเปลี่ยนไป โดยต้องมีการท าบัญช ีช าระบญัชี ดูแล
ทรัพย์สิน จัดระบบให้ผู้อื่นตรวจสอบได้ 

                         

16. สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลยังไม่มีกฎหมายก าหนดอ านาจหนา้ที่รองรับ ต้องอยู่ในกรอบ
ของกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องและพระราชบัญญัติการศึกษา 

                         

17. ขนาดของสถานศึกษานิติบุคคล ไม่มีการก าหนดไว้ในกฎหมาย จะมีปัญหา                    
ในการบริหารจัดการ เร่ืองการท าบัญชีทรัพย์สินบัญชีงบดุลและเร่ืองอื่น ๆ อีกจ านวนมาก            
ในฐานะนิติบุคคล 

                         

18. การจัดท าหลกัสูตรและการเรียนการสอนตามหลักสูตรขาดความรู้ ความเขา้ใจ            
ในการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน เป็นส าคัญและขาดทกัษะในการสอน ให้ผู้เรียนมี
ความสามารถในการคิด 

                         

19. ไม่มีการทุ่มเทงบประมาณ ก าลังคนเพื่อที่จะมุ่งปฏิรูปครู อาจารย์ หลกัสูตร กระบวน         
การเรียนการสอนระบบอย่างจริงจัง 

                         

20. สถานศึกษาส่วนใหญ่ทุกระดับไม่สามารถจัดท าหลกัสูตรได้ด้วยตนเองต้องอาศัยคู่มือ                          
21. ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้ระหวา่งช่วงชั้นมีมากเกินไปมีความซ้ าซ้อนทั้งในและต่าง           
กลุ่มสาระการเรียนรู ้

                         

22. ครูและบุคลากรทางการศึกษาขาดความสามารถและไม่ได้รับการพัฒนา ใหรู้้จักเทคโนโลยี
สารสนเทศเท่าที่ควร 

                         

23. ครูผู้สอนบางส่วนไม่ได้จบการศึกษาวิชาเอกในกลุ่มสาระที่สอนและสว่นใหญ่มีภาระงาน
มาก 

                         

24. ครูและบุคลากรขาดการนิเทศติดตามการพัฒนา และขาดขวัญก าลังใจในการท างาน                          291 
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ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับ 

    ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 
สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

25. ครูขาดความรู้ความเข้าใจในหลกัสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีการวดัผลประเมินผล
ไม่เหมาะสม 

                         

26. ผู้เรียนขาดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ขาดความสามารถในการคิดวิเคราะห ์การแก้ปัญหา
และความคิดสร้างสรรค์ 

                         

27. ครูผู้สอนบางส่วนยังไม่ปรับและพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหาสาระ 
ที่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม 

                         

28. การด าเนินงานการกระจายอ านาจการบริหารการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
เอกชนและครอบครัว   

                         

29. ครูขาดการน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน                          
30. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความคล่องตัวในการบริหารจัดการให้เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

                         

31. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรอื่นที่
เกี่ยวขอ้งเข้ามามีส่วนรว่มและสนับสนุนการจัดการศึกษายังท าได้น้อย 

                         

32. ขาดการวางแผนระยะยาว ส าหรับแนวทางการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา                          
33. ขาดระบบส่งเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เอือ้ต่อการปฏิบัติ งานของครูและ
บุคลากรทางการศึกษาส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน 

                         

34. ปัญหาด้านมาตรฐานและคุณภาพการจัดการศึกษาด้านการวัดผล ประเมินผลและ
ด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน 

                         

35. ปัญหาด้านการส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะ การเปลี่ยนต าแหน่งให้สูงขึ้น การย้าย
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

                         

36. เมื่อพิจารณาจากความหลากหลายของสถานศึกษาที่มีความแตกตา่งกันทั้งขนาดของ                          
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ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับ 
    ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
37. สถานศึกษาไม่มีพระราชบัญญัติจัดตั้ง และไม่มีกลไกทางกฎหมายทีก่ าหนดให้ด าเนินการ
โดยเฉพาะ เพยีงแต่อาศัยอ านาจจากผู้บงัคับบัญชาระดับเหนือขึ้นไปมอบอ านาจให้สถานศึกษา 

                         

38. กระบวนการบริหารจัดการยังคงอยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดโดยกระทรวง ศึกษาธกิาร
และส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือตอ้งผ่านความเห็นชอบหรือการอนุมัติ
ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามเง่ือนไขที่มีการมอบอ านาจ 

                         

39. บุคลากรขาดการรับรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ ความเป็นอิสระของโรงเรียนนิติบุคคล                          
40. กฎระเบียบ ข้อบังคับเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษานิตบิุคคลที่มีอยู่มิได้เอื้อต่อความเป็น
อิสระขาดความยืดหยุ่น ไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม 

                         

41. สถานศึกษายังไม่สามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นอิสระ คล่องตัว เพราะกฎหมายต่างๆ 
มิได้ก าหนดกลไกเพื่อรองรับอ านาจหนา้ที่ในฐานะนิติบุคคลของสถานศึกษาไว้ มเีพียงบัญญัติ
รองรับสถานะทางกฎหมายให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคลเท่านั้น 

                         

42. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนไม่เป็นอิสระและ
คล่องตัว 

                          

43. เมื่อพิจารณาจากความหลากหลายของสถานศึกษาที่มีความแตกตา่งกันทั้งขนาดของ
สถานศึกษา จ านวนนักเรียน จ านวนครูและบุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนภมูิศาสตร์ และ
วัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น ท าให้สถานศึกษาเกิดความไม่คล่องตัวในการบริหาร 

                         

44. ศึกษานิเทศก์ขาดเทคนิคการนิเทศและการติดตามที่ดี มปีัญหาดา้นความกา้วหนา้ทาง
วิชาชีพ 

                         

45. การก าหนดสัดสว่นและองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การเชิญ
คนที่มีความรู้ ความสามารถเป็นคณะกรรมการและอ านาจหน้าที่ที่เหมาะสมของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับ 
    ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
46. ปัญหานโยบายที่ขาดความสอดคล้องเช่ือมโยงกับสภาพ  และไม่อาจน านโยบายไปสู่         
การปฏิบัติได้จริง              

                         

47. การก าหนดงบประมาณที่ไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการจ าเป็น และการใช้ฐานคิด
การก าหนดค่าใช้จ่ายของโรงเรียนซ่ึงโรงเรียนขนาดแตกต่างกัน มีค่าใช้จ่ายแตกต่างกัน 

                         

48. ผู้บริหารโรงเรียนใช้เวลาอยู่นอกโรงเรียนมากเกินไป                                            
49. ผู้บริหารโรงเรียนไม่ทราบบทบาทหน้าที่ของตน การวางแผนบริหารมีน้อย ที่มีก็มักไม่ได้มี
การปฏิบัติตามแผนการบริหาร                

                         

50. ผู้บริหารโรงเรียนประเมินผลการปฏิบัติงานโดยยึดความเห็นสว่นตัวมากกวา่ระบบ
คุณธรรม 

                         

51. ผู้บริหารโรงเรียนยังขาดสมรรถภาพด้านมนุษยสัมพันธ์ การสร้างบรรยากาศ                   
ในการบริหาร และการจัดระบบการเรียนการสอน 

                         

52. คุณภาพภาวะผู้น าของผู้บริหารเร่ืองการมองการณ์ไกล บางแห่งอยู่ในระดบัต่ าส่งผลต่อ
คุณภาพ การบริหารจัดการศึกษาโดยรวม 

                         

53. ผู้บริหารไม่เข้าใจงานวิชาการ และกระบวนการบริหารงานวิชาการ และไม่บริหารงาน
วิชาการอยา่งจริงจังท าให้การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่บรรลุจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ 

                         

54. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความสนใจด้านวิชาการน้อยกวา่ด้านอื่น ๆ                          
55. ผู้บริหารโรงเรียนมีปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรมท าให้ผู้ปฏิบัติงานวา้เหว่  และขาดขวัญ
ก าลังใจ 

                         

56. การใช้ครูผู้สอนท าหน้าที่อื่น นอกเหนือจากการสอนมีค่อนขา้งมากท าให้กระทบกระเทือน
ต่อคุณภาพผู้เรียน 

                         

57. คณะกรรมการสถานศึกษายังปฏิบัตติามอ านาจหน้าที่ ไม่สมบูรณ์ ส่วนมาก                  
ยึดวัฒนธรรมการปฏิบัติแบบเดิม ๆ 
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ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับ 
    ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
58. คณะกรรมการสถานศึกษาหลายคณะเป็นเพียงร่างเงาของสถานศึกษา สถานศึกษา           
ไม่ค่อยกระจายอ านาจและยอมรับในความจ าเป็นและกระทรวง ศึกษาธกิารยังไม่สนับสนุน
ส่งเสริมเต็มที่ 

                         

59. คณะกรรมการสถานศึกษาจ านวนมากยังมีศักยภาพ ความรู้ ความสามารถ และ          
คุณลักษณะไม่ถึงระดับที่จะมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและปฏิบัติตามอ านาจหนา้ที่ได้               
อย่างมีประสิทธภิาพและประสิทธิผล 

                         

60. ครูไม่สามารถพัฒนาหลกัสูตรตามความต้องการของท้องถิ่น ไม่สามารถสอนให้บรรลุ
เป้าหมายของหลักสูตร 

                         

61. ผู้บริหารขาดการนิเทศภายในที่เป็นระบบและมีประสิทธิภาพ                          
62. ครูสอนไม่เต็มที่และไม่ได้รับการพัฒนาอยา่งต่อเนื่อง                          
63. ผู้บริหาร ไม่มีอ านาจในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลอย่างสมบูรณ์                          
64. หลักสูตรมีรายวิชาและเนื้อหาสาระมากเกินไป                          
65. ขาดแคลนวัสดุฝึก อปุกรณ์ สื่อการเรียนการสอนและและสิ่งอ านวยความสะดวก               
มีคุณภาพต ่ากว่ามาตรฐาน 

                         

66. หลักสูตรที่น าไปใช้ไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมาย การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นไปตาม
จุดประสงค์การเรียนรู้ของแผนการสอน 

                         

67. ศึกษานิเทศก์ขาดเทคนิคการนิเทศและการติดตามที่ดีมีปัญหาด้านความกา้วหน้า              
ทางวิชาชีพ 

                         

68. ศึกษานิเทศก์ขาดการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและเป็นระบบ ท าให้ไม่สามารถใช้ข้อมูล
ได้ตามที่ต้องการ 

                         

69. ผู้บริหารไม่ตระหนักถึงการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการและนโยบายทีว่างไว้ และ
นโยบายไม่ต่อเนื่องกัน 
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ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับ 
    ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
70. คณะกรรมการโรงเรียนไม่มาร่วมประชุม ไม่กล้าแสดงความคิดเห็นและรว่มกิจกรรม          
ของโรงเรียน ขาดเครือข่ายการเรียนรู้ในชุมชน 

                         

71. หลักสูตรทางการศึกษา ตลอดจนต าราเรียน ขาดความยืดหยุ่นไม่สอดคล้องและ
ตอบสนองกับสภาพความตอ้งการของทอ้งถิ่น 

                         

72. ผู้บริหารไม่สามารถบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการบริหารจัดการที่ใชโ้รงเรียน              
เป็นฐาน (School–Based Management) และโรงเรียนนิติบุคคลได้อย่างมีคุณภาพ 

                         

73. ผู้บริหารไม่สามารถใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจเพื่อการบริหารและจัดการศึกษาอย่างมี
คุณภาพ สนองตอบความต้องการของผู้เรียน 

                         

74. ขาดแคลนงบประมาณเพื่อพัฒนาคณุภาพและสือ่การเรียนการสอน                            
75. หลักสูตรมีเน้ือหามากเกินไป ผู้เรียนเกิดความเครียดจากการแข่งขันทางการเรียน                          
76. สถานศึกษาไม่มีอิสระในการสรรหาบุคลากรและการพัฒนาบุคลากรไม่สอดคล้องกับ
บริบทและความต้องการอยา่งแท้จริง 

                         

77. ขาดความต่อเนื่องในการยกระดับคณุภาพการศึกษา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

                         

78. คุณภาพการสอนของครูยังไม่เป็นที่พึงพอใจ ส่งผลต่อคุณภาพการเรียนการสอน                          
79. การบริหารจัดการของแต่ละองค์กรระดับนโยบายในส่วนกลางไม่ประสานงานกัน
เท่าที่ควร ต่างสังกัดต่างแยกสว่นกันท า 

                         

80. คุณภาพภาวะผู้น าของผู้บริหารเรื่องการมองการณ์ไกลบางแห่งอยู่ในระดับต่ าส่งผลต่อ
คุณภาพการบริหารจัดการศึกษาโดยรวม 

                         

81. การศึกษาไทยเป็นการศึกษาแบบราชการรวมศูนย์ ไม่กระจายอ านาจลงสู่สถานศึกษา
อย่างแท้จริง 

                         

82. รัฐบาลและนกัการเมืองขาดความจริงใจในการพัฒนาการศึกษาอยา่งต่อเนื่อง                          
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ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับ 
    ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
83. หลักสูตรล้าสมยัและขาดคุณภาพขาดเรื่องคุณธรรมจริยธรรมความรู้เกี่ยวกบัเรื่อง
ครอบครัว ขาดความเป็นไทย เนื้อหาสาระ ไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการคิดอยา่งเป็นระบบ 

                         

84. ความไม่พร้อมด้านอุปกรณ์การเรียนการสอน อาคารสถานที ่สิ่งแวดล้อมอื่น ๆ เป็นเหตุให้
คุณภาพของนักเรียนไม่เท่าเทียมกัน 

                         

85. ครูขาดคุณภาพ เพราะยังขาดระบบ การสร้างแรงจูงใจให้คนเก่ง คนดีมาเป็นครูและขาด
การสนับสนุนเร่ืองการพัฒนาคุณภาพบคุลากรทางการศึกษา 

                         

86. รัฐบาลขาดวิสัยทัศน์ทางการศึกษา ไม่ให้ความส าคัญกับการวิจยัและพัฒนาทางการศึกษา                          
87. รัฐบาลไม่ลงทุนเพื่อการศึกษาอยา่งจริงจังและเอกชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษาน้อย                          
88. การพัฒนาคร ูการอบรมมีระยะเวลาไม่เหมาะสมกับเนื้อหาและไม่เหมาะสมกับ                  
การน าไปใช้จริง 

                         

89. สถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่มีอิสระหรือความคล่องตัว ในการบริหารจัดการเท่าที่ควร  
โดยยังไม่เป็นนิติบุคคลที่แท้จริง 

                         

90. ผู้บริหารสถานศึกษาสว่นใหญ่ยังไม่เป็นผู้น าทางวิชาการ                           
91. สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดความพร้อมที่จะรองรับการเป็นโรงเรียนนิติบุคคล                          
92. สถานศึกษายังไม่มีอ านาจในการบริหารจัดการงบประมาณอยา่งแท้จริง                          
93. สถานศึกษายังไม่มีอ านาจในการบริหารจัดการด้านบุคลากรอย่างแท้จริง ทัง้การสรรหา          
การคัดเลือกการพจิารณา ความดีความชอบ 

                         

94. การบริหารด้านงบประมาณโรงเรียนยังไม่มีอ านาจในการอนุมัติงบประมาณซ่ึงต้องขอไป
ยังหน่วยงานต้นสังกัดตามกฎระเบยีบทีก่ าหนดโดยส่วนกลาง 

                         

95. การบริหารงานบุคลากร การสรรหา โยกย้าย บรรจุ แต่งต้ัง ผู้บริหารและบคุลากรใน
โรงเรียนเป็นอ านาจของผู้ที่อยู่เหนือระดบัโรงเรียนขึ้นไป การบรรจุครูยังเป็นไปตามกรอบ
อัตราก าลังที่กระทรวงศึกษาธกิารก าหนด 
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ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับ 
    ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
96. โรงเรียนที่เป็นนิติบุคคลของไทยที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังมีอ านาจหน้าที่                 
ในทางปฏิบัติไม่สมบูรณ์ 

                         

97. กรรมการสถานศึกษายังไม่เข้าใจและยังไม่สามารถปฏบิัติงานตามบทบาททีก่ฎหมาย
ก าหนดโดยเฉพาะการก าหนดทิศทางและนโยบาย ยังขาดศักยภาพและความพรอ้ม 

                         

98. สถานศึกษาส่วนใหญ่ขาดความพร้อมที่จะรองรับการเป็นนิติบุคคลโดยมีความรู้สึกยุ่งยาก
และเส่ียงที่จะด าเนินการแบบใหม่ที่ต่างไปจากเดิม  

                         

99. กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่เอื้อต่อการกระจายอ านาจเนื่องจากมีการก าหนดให้ต้องเป็นไป
ตามกฎหมายที่เกีย่วข้อง อาทิ พ.ร.บ. ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา 

                         

100. การจัดสรรงบประมาณยังไม่เป็นธรรม ในการกระจายอ านาจทางการศึกษา 
ไม่กระจายไปยังโรงเรียนทั้งหมด 

                         

101. องค์กรปกครองท้องถิ่นยังไม่มีส่วนในการบริหารและจัดการศึกษา                          
102. นักเรียนไม่ได้รับความเสมอภาคในการเข้าเรียน                          
103. ปญหาเร่ืองสัมพันธภาพระหวางคณะกรรมการสถานศึกษากับผูบริหาร สมัพันธภาพ
ระหวางคณะกรรมการฯ กับครู/ ผปูกครองและชุมชน 

                         

104. การให้ทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่างๆ ไม่สม่ าเสมอ                          
105. ส่วนกลางไม่ได้กระจายอ านาจการบริหารงบประมาณสู่สถานศึกษามากนัก                          
106. ผู้บริหารการศึกษาขาดคุณวุฒิทางการศึกษา  ขาดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาการบริหาร
การศึกษาสู่ผู้บริหารมืออาชีพ 

                         

107. ผู้บริหารท างานในลักษณะเครือข่ายการวางแผนการประสานงาน ความสามารถ                
ในการบริหารจัดการและการประเมินผลงานไม่ชัดเจน 

                         

108. การขาดเงินลงทุนและเงินเร่ิมด าเนินการ                          
109. สิ่งอ านวยความสะดวกไมเพียงพอต่อการบริหารจัดการ                          
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ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับ 
    ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
110. ชั่วโมงการท างานของผู้บริหาร  ครูและผูปกครองคอนขางจะมาก สงผลกระทบตอขวัญ
และก าลังใจของบุคคลดังกลาว                   

                         

111. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ไดเขามามีอิทธพิลก าหนดทิศทาง เพื่อโรงเรียน   
ก็จริงแตกลับมีสวนรวมกับครูในโรงเรียนลดนอยลง 

                         

112. คณะกรรมการโรงเรียนบางแห่งยังขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม บางชุมชนหาคนมาเป็น
กรรมการได้ยาก 

                         

113. ผู้บริหารขาดภาวะผู้น า ไม่มีวิสัยทศัน์ ขาดการพัฒนางานอยา่งต่อเนื่อง                          
114. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเกิดความขัดแย้งขึ้นบอ่ย เนื่องจากไม่แบ่งบทบาท หนา้ที่
ความรับผิดชอบที่ชัดเจน 

                         

115. บุคลากรทางการศึกษาขาดความเป็นมืออาชีพทั้งเร่ือง การเงิน การบริหารจัดการ           
การบริหารเขตพื้นที ่

                         

116. ผู้บริหารโรงเรียนบริหารโดยมุ่งเน้นในด้านการศึกษาเพยีงด้านเดียว                          
117. บทบาทของผู้บริหารโรงเรียนที่จะต้องรับผิดชอบจัดหาทรัพยากรและให้การสนับสนุน
แก่บุคลากรในองค์การ 

                         

118. การน ารูปแบบการบริหารโรงเรียนเป็นฐานไปปฏิบัติมีแต่การเพียงรูปแบบ ไม่ใช้
กระบวนการ 

                         

119. ผู้บริหารท างานโดยใช้แนวคิดของตนเองเป็นหลัก ไม่บริหารแบบมีสว่นร่วม                          
120. อ านาจการตัดสินใจถูกผูกขาดหรอืก าจัดไว้ในแต่คณะกรรมการโรงเรียน ไม่มีการมอบ
อ านาจไปยังคณะอนุกรรมการต่างๆ 

                         

121. กระบวนการท างานของผู้บริหารไม่เปลี่ยนแปลง คงด าเนินไปเช่นเดิม                          
122. แนวคิดโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ไม่สามารถน าไปสู่การปฏิบัติได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
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ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับ 
    ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 
123. ไม่มีการออกกฎหมายรองรับการด าเนินงานโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับของส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นการเฉพาะ 

                         

124. ครูไม่ครบชั้นเรียน และมีภาระงานมากท าใหก้ารสอนมีปัญหาและอุปสรรค                          
125. มีความสะดวกสบายในการปฏิบัตงิานโดยที่ไม่ต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน                          
126. โรงเรียนขาดแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุด และเทคโนโลยีสารสนเทศมีจ านวนไม่เพียงพอท าให้
ขาดความต่อเนื่องในการศึกษาค้นคว้าของผู้เรียน 

                         

127. การจัดสรรงบประมาณเป็นรายหัวนักเรียน ท าใหโ้รงเรียนขาดความสมดุลในการพัฒนา
รอบด้าน 

                         

128. งานที่ครูได้รับมอบหมายมจี านวนมาก ท าให้อัตราก าลังครูไม่เพียงพอ                          
129. สถานศึกษาไม่มีความพร้อมในการบริหารงบประมาณไม่สามารถพัฒนาบุคลากร                   
ให้เป็นไปตามความต้องการ 

                         

130. การบริหารงานวิชาการ คุณภาพไม่เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ                          
131. การบริหารทั่วไป มภีาระงานมากท าให้ยุ่งยากในการบรหิารและประสานงาน                          
132. บุคลากรขาดความรู้เรื่องงานวิชาการ งานวิจยั เนื่องจากงานวิชาการ                           
มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 

                         

133. ขาดแคลนครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ตรงตามวิชาเอก  ความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

                         

134. งบประมาณในการบริหารจัดการศึกษายังไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์
และมีงบประมาณในการจัดกิจกรรมตามโครงการค่อนข้างน้อย 
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ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับ 
    ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 48 49 
135. บุคลากรมีไม่เพียงพอ ครูสายผู้สอนมีงานที่ต้องรับผิดชอบมากนอกจากการสอนปกติ                                       

136. ขาดงบประมาณสนับสนุนในการพฒันาบุคลากร                           

137. บุคลากรไม่มีวินยัในตนเอง และการประเมินผลการปฏิบัติงานไม่มีหลกัเกณฑ์ที่แน่นอน                         
138. ผู้บริหารสถานศึกษาให้ความส าคญัต่องานวิชาการ น้อยกว่างานดา้นอื่น ๆ                         
139. ผู้บริหารสถานศึกษาไม่สนใจที่จะแสวงหาความรู้ ความเขา้ใจในงานวิชาการตามแนวทางที่
ควรปฏิบัต ิ

                        

140. ขาดแคลนขาดบุคลากรที่มีความรูค้วามเข้าใจด้านธุรการ การวางแผนงบประมาณและ
บุคลากรที่มีก็ขาดความรู้ ความช านาญเฉพาะงาน เช่น ด้านธุรการ การเงิน พัสดุ 

                        

141. ผู้ได้รับมอบอ านาจจากการกระจายอ านาจ หรือผู้มีส่วนเกีย่วขอ้งขาดความรู้  ความเข้าใจ
เกี่ยวกบับทบาทและหนา้ที่ของตนเองในการจัดการศึกษา 

                        

142. ผู้รับมอบอ านาจยังไม่กล้าที่จะตัดสินใจอาจเป็นเพราะมีความรู้ไม่ตรงกับงาน                         
143. ผู้ปกครอง ชุมชนขาดความรู้ในเร่ืองการจัดการศึกษาจึงไม่กล้าแสดงความคิดเห็น ท าให้ขาด
การมีส่วนร่วมในการบริหารที่แทจ้ริง   

                        

144. โรงเรียนขาดความเป็นเอกภาพในการบรหิารงาน                         
145. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บุคลากรและผู้น าชุมชนขาดความรู้ ความเข้าใจใน
เรื่องการจัดการศึกษา 

                        

146. การกระจายอ านาจจากหน่วยงานระดับสูงมาสู่โรงเรียนยังไม่ทั่วถึงไม่ชัดเจน ล่าช้า                         
147. ปัญหาการระดมทรัพยากรและการลงทุนทางการศึกษาเป็นกองทุนสวัสดกิารเพื่อพัฒนา
การศึกษา 

                        

148. การจัดระบบสนับสนุนและอ านวยความสะดวกในการบริหารงานวิชาการ  งานงบประมาณ 
งานบุคลากรและบริหารงานทั่วไป 
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ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับ 
    ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 48 49 
149. การประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ/ข้อก าหนดต าแหน่งเพิ่มข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. 

                        

150. ผู้ได้รับมอบอ านาจจากการกระจายอ านาจ หรือผู้มีส่วนเกีย่วขอ้งขาดความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกบับทบาทและหนา้ที่ของตนเองในการจัดการศึกษา 

                        

151. งบประมาณในการบริหารจัดการศึกษายังไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์และมี
งบประมาณในการจัดกิจกรรมตามโครงการค่อนข้างน้อย 

                        

152. ปัญหาการพจิารณาคุณและโทษโดยสถานศึกษาไม่สามารถลงโทษทางวินยัครูที่ไม่ปฏิบัติ
ตามระเบียบ 

                        

153. ปัญหาเกี่ยวกับขอบเขตอ านาจระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้บริหารสถานศึกษา                         
154. ปัญหาแนวทางปฏิบัติของผู้บริหารสถานศึกษาและปัญหาการมีส่วนรว่มในการก าหนด
ธรรมนูญของโรงเรียน 

                        

155. บุคลากรยังไม่เข้าใจการพัฒนาโรงเรียนทั้งระบบและมีการพัฒนาแบบแยกส่วน                         
156. คุณภาพการจัดการเรียนการสอนยังไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด                         
157. ผู้บริหารขาดทักษะในการเป็นผู้น าทางด้านเทคโนโลยี                         
158. โรงเรียนไม่มีอิสระในการปฏิบัติงานอย่างแท้จริงขาดอิสระในการสรรหาบคุลากรและการ
บริหารงบประมาณด้วยตนเอง 

                        

159. การกระจายอ านาจจากหน่วยงานระดับสูงมาสู่โรงเรียนยังไม่ทั่วถึงไม่ชัดเจนยังไม่ทั่วถึงมี
ความล่าช้าไม่ชัดเจน เป็นนามธรรม 

                        

160. ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไม่รู้กฎระเบยีบขาดความเข้าใจไม่รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง                  
ในเรื่องการตรวจสอบภายในและการประกันคุณภาพการศึกษา 

                        

161. ชุมชน ผู้ปกครอง คณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน มีฐานะไม่ดี ความรูน้้อย ไม่เข้าใจ
บทบาทหน้าทีข่องตนเอง และไม่เห็นความส าคัญของการศึกษา 

                        

302 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



376 
 

 
ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับ 

    ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 
สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 48 49 

162. โรงเรียนขาดความเป็นเอกภาพในการบรหิารงาน                         
163. มีปัญหาที่ยังไม่มีการนิเทศ ติดตามและประเมินผลด้วยความยุตธิรรม                         
164. ผู้บริหารไม่มีความเป็นธรรมในการมอบหมายงานให้กับบุคลากรในโรงเรียน                         
165. มีปัญหาที่ยังไม่มีการจัดท าฐานข้อมูลแหล่งเรียนรู้ส่ิงแวดล้อมทางการศึกษาและภูมปิัญญา
ท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาทราบอยา่งสม่ าเสมอ 

                        

166. ความสามารถในการจัดบุคลากรให้เข้ารับผิดชอบ และมอบหมายงานในหน้าที่                  
ความรับผิดชอบให้ชัดเจนและเหมาะสมกับต าแหน่งงาน และศักยภาพของผู้ปฏบิัติงาน 

                        

167. ผู้บริหารไม่เปิดเผยการประเมินความดีความชอบของบุคลากรในโรงเรียน                         
168. ความสามารถในการสร้างส านกึความรับผิดชอบให้บุคลากรมีต่อตนเองในการปฏิบัตหิน้าที่                         

169. ความสามารถในการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนเพือ่ร่วมรับผิดชอบงานพัฒนาโรงเรียนให้
ก้าวไกล 

                        

170. ความสามารถในการสร้างขวัญก าลังใจให้บุคลากรร่วมกันรับผิดชอบการปฏิบัติงานด้วย     
ความเสียสละและอุทิศตน 

                        

171. ความสามารถในการจัดหรือสร้างหลักสูตรที่สนองต่อความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น
อย่างแท้จริง 

                        

172. ความสามารถในการส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชน ชุมชน สถาบันอื่น ๆ     
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในโรงเรียน 

                        

173. ความสามารถในการควบคุมงบประมาณเบิกจ่ายของโครงการต่างๆ อยา่งคุ้มค่าและมี
ประสิทธิภาพ 
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ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับ 
    ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 48 49 
174. ผู้บริหารบริหารงานด้วยหลักเหตุผล ด้านหลักคุณธรรม ระบบอุปถัมภ์และพิจารณา              
ตามผลงานและความสามารถ 

                        

175. การตรวจสอบได้ในทุกกรณี  มกีารบริหารงาน อยา่งโปร่งใส ไม่มีการทุจรติคอรัปชั่น                         
176. ความสามารถในการจัดบุคลากรให้เข้ารับผิดชอบและมอบหมายงานในหน้าที่ ความ
รับผิดชอบให้ชัดเจนและเหมาะสมกับต าแหน่งงานและศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน  

                        

177. ผู้บริหารไม่ยึดหลักการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล                                      
178. หลักสูตรไม่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนชุมชน และท้องถิ่น                         
179. บุคลากรขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงานงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน                         
180. เงินทุนไม่เพียงพอในการด าเนินงานทั้งเงินทุนที่เริ่มต้นและเงินทุนอื่น ๆ เป็นผลกระทบที่ใหญ่
มากส าหรับโรงเรียนในก ากับของรัฐท่ีด าเนินการโดยผู้ปกครอง เช่น  การจ้างบุคลากรการท างาน
ให้ส าเร็จและเวลาในการวางแผน 

                        

181. การจัดสรรเงินรายหวัของนักเรียนไม่เพียงพอ ไม่ครอบคลุมบุคลากรและเงินเดือน
ผลประโยชน์การบ ารุงรักษาและการประกันภยั การรับสมัคร หนังสือ วัสดุการศึกษาอื่นๆ                  
การพัฒนาวิชาชีพและการพัฒนาหลักสตูรการเรียนการสอนและการประเมินผล 

                        

182. กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนในก ากับของรัฐเป็นกฎหมายที่ออ่น                         
183. การเปลี่ยนแปลงการเป็นโรงเรียนในก ากับของรัฐไม่ได้เป็นไปตามระยะเวลา                         
184. สิ่งอ านวยความสะดวกไม่เพียงพอ                         
185. ไม่มีกฎหมายของรัฐแนะน าหรือการก ากบัดูแลโครงสร้างโดยตรงของโรงเรียน                         
186. ไม่สามารถจัดหาเงินทุนที่เพียงพอส าหรับสิ่งต่าง ๆ เช่น เงินเดือนและผลตอบแทนของ
พนักงาน 

                        

187. ขาดเงินทุนที่เกี่ยวข้องกับการขาดการพัฒนามืออาชีพส าหรับพนกังาน ทั้งในด้านวิชาการและ
การจัดการอุปสรรค 
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ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับ 
    ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 48 49 
188. เขตการศึกษาจะไม่ตอบรับการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของกฎหมายโรงเรียนในก ากับ
ของรัฐ 

                        

189. เขตการศึกษาหลายแห่งได้ท าการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาซ่ึงเป็นผลมาจากโรงเรียนใน
ก ากับของรัฐเขตการศึกษาที่ได้รับผลกระทบสูง 

                        

190. อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมของการศึกษาทางเลือกในเขตพื้นที่และความตระหนักใน กฎบัตร
ของชุมชน 

                        

191. เงินทุนไม่เพียงพอในการด าเนินงาน ทั้งเงินทุนที่เริ่มต้น และเงินทุนอื่น ๆ เป็นผลกระทบที่
ใหญ่มากส าหรับโรงเรียนในก ากับของรัฐที่ด าเนินการโดยผู้ปกครอง  เช่น การจา้งบุคลากรการ
ท างานให้ส าเร็จและเวลาในการวางแผน 

                        

192. การก าหนดวิสัยทัศน์ของโรงเรียนในก ากับของรัฐ                         
193. การปรับเปลีย่นวัฒนธรรมในโรงเรียน                         
194. การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานไม่ได้เกิดขึ้นจากภายในของโรงเรียนแต่ ถูกสั่งการมาจาก
รัฐบาล 

                        

195. คณะกรรมการโรงเรียนไม่มีบทบาทตามที่คาดหวัง                         
196. บทบาทหน้าที่ของครูและผู้ปกครองไม่ถูกก าหนดไว้ในนโยบายทุกระดับ                         
197. อ านาจการตัดสินใจด้านหลักสูตรงบประมาณบุคลากรยังคงอยู่ที่สว่นกลางรัฐบาลและเขต
การศึกษาไม่ได้กระจายอ านาจให้โรงเรียนเพียงพอ 

                        

198. โรงเรียนไม่มีอ านาจเกีย่วกับการจา้งบุคลากรและการตัดสินใจเกี่ยวกับหนงัสือเรียนหรือพัสดุ
รายการที่ส าคัญ  

                        

199. คณะกรรมการโรงเรียนแทบไม่ได้ประชุมในรอบปีและการตัดสินใจสั่งการยังคงอยู่ที่
ผู้อ านวยการโรงเรียน 

                        

200. ความร่วมมือจากชุมชนรอบโรงเรียนยังไม่ดีพอ                         
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ตารางที่ 2  สรุปสาระส าคัญจากการศึกษาวิเคราะห์แนวคิดจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับ 
    ของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ต่อ) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 46 48 49 
201. การบริหารเป็นการส่ังการจากสว่นกลางไม่ได้เกิดจากการริเร่ิมของโรงเรียน                         
202. นโยบายดา้นการปฏิรูประบบโรงเรียนยังขึ้นอยูก่ับพรรคการเมืองที่เปลี่ยนแปลงบ่อย                         
203. แบบจ าลองการบริหารที่ก าหนดในกฎหมายไม่ได้ถูกน ามาสู่การปฏิบัติในระดับโรงเรียน                         
204. คณะกรรมการท าหน้าที่เป็นองค์ที่ปรึกษามากกว่าองค์กรที่มีอ านาจตัดสินใจ                         
205. คณะกรรมการโรงเรียนมิได้ใช้อ านาจการบรหิารดังแบบจ าลองทางทฤษฎโีดยไม่ได้มีส่วนร่วม
การตัดสินใจในเร่ืองการปฏิบัติงาน การวางแผนปฏบิัติงานและควบคุมงบประมาณเท่าที่ควรจะ
เป็น 

                        

206. ผู้ปกครองมีความรู้สึกว่าไม่สะดวกในการรับข้อมูลข่าวสารหรือประกาศเกีย่วกบัโรงเรียน                         
207. โครงการพัฒนาที่เน้นให้บุคคลในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับโรงเรียนมีน้อย                         
208. ผู้บริหารส่วนมากใช้เวลาประเมินผลและปรับปรุงการสอนไว้กบัหัวหน้าสายวิชาและเช่ือตาม
รายงานที่หัวหน้าสายวิชาเสนอมา 

                        

209. การเยี่ยมห้องเรียนของผู้บริหารมจี ากัดและใช้เวลาน้อย                         
210. ส่วนมากผู้บริหารมกัจะให้ค าแนะน ามากกว่าจัดให้มีการอบรม                         
211. ครูและนักเรียนมักไม่มีส่วนรว่มในการประเมินผลและการเปลี่ยนแปลงหลกัสูตร                         
212. โรงเรียนใหญ่เวลาที่ผู้บริหารมีให้แก่โครงการปรับปรุงการสอนของครูยิ่งนอ้ย                         
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จากตารางที่ 2 สรุปสาระสําคัญจากการศึกษา วิเคราะห แนวคิด ทฤษฎีของอุปสรรคของ                     
การบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
แนวคิดของนักวิชาการท้ังในประเทศและตางประเทศ ขอคนพบที่เกี่ยวของ พบวา สาระสําคัญที่
สามารถนําไปใชเปนกระทงคําถามในการวิจัย สรุปได 212 ขอ  

1.2 ผูวิจัยไดดําเนินการสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคณุวุฒิกลุมตัวอยาง
ไดจากการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จํานวน 21 คน ประกอบดวย 1) ผูบริหาร   
ระดับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  จํานวน 7 คน 
2) ผูบริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 7 คน 3) ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 7 ทาน จํานวนทั้งสิ้น 
21 คน การสัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับอุปสรรคของการบริหาร
จัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการวิจัยครั้งนี้  
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้ 

การวิจัยในครั้งนี้ผูวิจัยไดกําหนดสัญลักษณอักษรอังกฤษแทนผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ   
โดยใชเครื่องหมาย ตามสาระสําคัญของความคิดเห็นประกอบการศึกษา  ดังนี้ 

1. ดร.ชินภัทร  ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ดร.กมล  รอดคลาย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
3. ดร.รังสรรค  มณีเล็ก ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  
4. นายอนันต  ระงับทุกข รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
5. ดร.พีระ รัตนวิจิตร ผูอํานวยการสํานักงานบริหารการศึกษาภาคบังคับ สพฐ.   

กระทรวงศึกษาธิการ 
6. ดร.อุดม  พรมพันธใจ ผูอํานวยการสํานักบริหารงานการการมัธยมศึกษาตอนปลาย   

กระทรวงศึกษาธิการ 
7. ดร.กฤษณา  แสงสวาง ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษาสํานักนโยบายและ

แผนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
8. ดร.สมเกียรติ  บุญรอด ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา            

เขต 39 (พิษณุโลก – อุตรดิตถ) 
9. ดร.ชูเกียรติ  วิเศษเสนา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31 

(นครราชสีมา) 
10. ดร.นิวัตต  นอยมณี ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 6 

(ฉะเชิงเทรา - สมุทรปราการ) 
11. ดร.เชิดศักดิ์  ศรีสงาชัย ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแกน เขต 2 
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12. ดร.สุวิทย  มูลคํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
นนทบุรี เขต 1  

13. ดร.รังสรรค  อวนวิจิตร ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 

14. ดร.ธวัธชัย  พิกุลแกว ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 4 

15. ดร.จํานงค  แจมจันทรวงษ ผูอํานวยการโรงเรียนสตรีวิทยา กรุงเทพมหานคร 
วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 

16. ดร.วิทยา  ศรีชมภ ู ผูอํานวยการโรงเรียนหอวัง นนทบุรี 
17. ดร.สุภาณี  โลหิตานนท ผูอํานวยการโรงเรียนศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 
18. นายจักรกฤษ  แยมสรวล อดีตผูอํานวยการโรงเรียนกาญจนานุเคราะห                   

จังหวัดกาญจนบุรี วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
19. ดร.สําเริง  กุจิรพันธ ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม 

จังหวัดนครปฐม วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
20. นายศิลปชัย  สัมพันธพร ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี 

จังหวัดชลบุรี วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
21. นายอนันต  โนจันทึก ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี จังหวัดสระบุรี 

วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
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ตารางที่ 3  สรุปสาระส าคัญเก่ียวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการสัมภาษณ์               
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
1. ผู้บริหารขาดความโปร่งใสหาผลประโยชน์ในการใช้งบประมาณต่างๆ                      
2. ผู้บริหารไม่เข้าใจในการบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวการกระจายอ านาจอยา่งแท้จริง โดยยังติดยึด             
พฤติกรรมการบริหารหรือวัฒนธรรมการบริหารเดิม 

                    
 

3. ครูขาดคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและขาดจรรยาบรรณ                      
4. ครูไม่สามารถสอนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรการเรียนการสอน                      
5. ขาดการสร้างขวญัก าลังใจและสวัสดกิารให้ครูและบุคลากรร่วมกันรับผิดชอบการปฏบิัติงานด้วย                     
ความเสียสละและอุทิศตน 

                    
 

6. ความรู ้ความสามารถและความชัดเจนในอ านาจหนา้ที่การมีส่วนร่วมต่าง ๆ รวมทั้งศักยภาพอื่น ๆ ของ
คณะกรรมการโรงเรียนต่อการบริหารและการจัดการศึกษายังไม่มากพอ   

                    
 

7. หน่วยงานต้นสังกัดขาดการติดตาม ประเมินผลตามภารกิจของการกระจายอ านาจอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง                      
8. โรงเรียนขาดแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏบิัติการ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสือ่การเรียนการสอนและสิ่งอ านวย             
ความสะดวก มีไมเ่พียงพอและไม่ได้มาตรฐาน 

                    
 

9. ด้านการบริหารงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการ ความจ าเป็น                      
10. แนวทางการปฏิบัติในการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคล ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน และไม่ปฏิบัติ
กันอยา่งจริงจัง 

                    
 

11. ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนของไทยเป็นแบบราชการรวมศูนย์ไม่ได้กระจายอ านาจการบริหารไปที่
โรงเรียนอย่างแท้จริง 

                    
 

12. แม้กฎหมายจะให้เป็นโรงเรียนนิติบคุคลแต่อ านาจการบริหารยังคงอยู่ทีก่ระทรวงที่ สพฐ. ทั้งเร่ืองการอนุมัติ            
ต่าง ๆ ยังขึ้นอยู่กับสว่นกลางท าให้การบริหารจัดการไม่คล่องตัว 

                    
 

13. ระบบการตรวจสอบ ติดตามจากผูบ้ังคับบัญชาในระดับต่าง ๆ ขาดความจริงจังและต่อเนื่อง                      
14. ความไม่พร้อมของการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล ได้แก่ ความไม่พร้อมทั้งด้านกฎหมาย กฎ ระเบียบ คู่มือ               
การปฏิบัติงาน ความไม่พร้อมดา้นงบประมาณ   
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ตารางที่ 3  สรุปสาระส าคัญเก่ียวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการสัมภาษณ์               
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
15. นโยบายด้านการศึกษาไม่ต่อเนื่องและไม่เข้าใจในนโยบายและกฎหมายอยา่งแท้จริง ผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจ                 
บทบาทหน้าทีอ่ีกทั้งนโยบายบางอย่างมขี้อจ ากัดยากต่อการน าไปปฏบิัติ    

                    
 

16. อ านาจการตัดสินใจด้านหลักสูตร งบประมาณ บุคลากรยังคงอยู่ที่ส่วนกลาง ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา/
สถานศึกษา ไม่ได้รับการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง ไม่ได้รับอิสระและมีความคล่องตัวในการตัดสินใจสั่งการใน
ด้านต่างๆ 

                    
 

17. โรงเรียนยังไม่มีอ านาจ ในการบริหารจัดการด้านกฎระเบียบตา่งๆ ทั้งด้านการเงิน การพัสดุ  การบัญช ีและ             
การด าเนินการทางกฎหมาย 

                    
 

18. โรงเรียนที่เป็นนิติบุคคล ที่เป็นอยู่ในปัจจุบันยังมีอ านาจหน้าที่ในทางปฏิบตัิไม่สมบูรณ์ เช่น ยังไม่มีอ านาจ             
ในการบริหารจัดการด้านงบประมาณอย่างแท้จริง ยังไม่มีอ านาจในการอนุมัติงบประมาณและยังไม่สามารถจัด
งบประมาณได้โดยตรง เช่น ยังมีกฎหมายอื่นครอบคลุมอยู่ 

                    
 

19. ผู้บริหารไม่ใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วม ร่วมคิด รว่มท าจากทกุฝ่ายที่มสี่วนเกี่ยวข้อง เช่น ครู ชุมชน 
ฯลฯ 

                    
 

20. ผู้บริหารไม่เข้าใจในการบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง โดยยังติดยึด            
พฤติกรรมการบริหารหรือวัฒนธรรมการบริหารเดิม 

                     
 

21. ผู้บริหารน างบประมาณส่วนใหญ ่ไปใช้ในเรื่องอาคารสถานที่ วัตถุสิ่งของ สิ่งแวดล้อมภายนอกมากกวา่                       
22. งบประมาณที่จัดสรรให้ล่าช้าไม่ทันต่อความจ าเป็นความต้องการ และไม่สามารถด าเนินการได้ตามแผน                  
ที่ก าหนดไว ้

                    
 

23. การกระจายอ านาจการจัดการศึกษายังไม่กระจายอย่างแท้จริง ยังเป็นการรวมอ านาจที่ส่วนกลาง เช่น 
โรงเรียนไม่สามารถสรรหา บรรจุ แต่งต้ังและโยกย้ายครูและลูกจา้งได้ 

                     
 

24. โรงเรียนยังไม่ได้รับอิสระและมีความคล่องตัวในการตัดสินใจสั่งการในด้านต่างๆ                       
25. บุคลากรทุกระดับขาดความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรแกนกลางและหลักสูตรท้องถิ่น                      

26. หลักสูตรล้าสมัยและขาดคุณภาพ เนื้อหาสาระไม่ส่งเสริมให้ผู้เรียนรู้จักการคิดอย่างเป็นระบบ                       

310 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



361 
 

ตารางที่ 3  สรุปสาระส าคัญเก่ียวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการสัมภาษณ์               
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
27. ผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่เห็นความส าคญัของการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน                      
28. ผู้บริหารขาดความโปร่งใส  หาผลประโยชน์ในการใช้งบประมาณต่างๆ                       
29. ผู้บริหารบางส่วนไม่จัดบุคลากรให้รบัผิดชอบงานตามความเหมาะสมและศักยภาพ                      
30. มีการเปลี่ยนนโยบายและกฎหมายทางการศึกษาบอ่ยครั้ง (ตามการโยกยา้ยรัฐมนตรี/ผู้บริหาร)                        
31. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนไม่ดี ไม่ร่วมปฏิบัติงานและ           
มีเจตคติที่ไม่ดีต่อโรงเรียน 

                    
 

32. ปัจจัยน าเขา้ (Input) เช่น ครู บุคลากร สื่อ ยังขาดคุณภาพ และงบประมาณยังไม่เป็นระบบ                      
33. กระบวนการ (Process) การด าเนินการไม่ชัดเจน ต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนตลอดเวลา                      
34. สภาพการจัดทรัพยากรเพื่อการศึกษา (งบประมาณและการระดมทรัพยากร) หน่วยปฏิบัติทีพ่ร้อมแต่ขาด
อิสระทางความคิด ส่วนหน่วยปฏิบัติที่ไม่พร้อมก็ขาดแรงสนับสนุน   

                    
 

35. การจัดสรรงบประมาณไม่สอดคล้องกับบริบทของโรงเรียนซ่ึงบริบทการใช้งบประมาณของโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาแตกต่างกันส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและคุณภาพของ
ผู้เรียนในที่สุด   

                    
 

36. การบริหารงานด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารทั่วไป มวีิธีการด าเนินการ มีรายละเอยีด 
และคู่มือแนวทางการด าเนินงาน แต่ผู้บริหารและครูยังไม่ได้ปฏิบัติอย่างจริงจัง 

                    
 

37. การบริหารงานวิชาการ ยังไม่มีการก าหนดผลผลิต (Output) ซ่ึงเป็นเป้าหมายที่ชัดเจน ในทุกระดบั ตั้งแต่                 
ในระดับของประเทศ เขตพื้นที่การศึกษา โรงเรียน (ไม่มีอัตลักษณ์) ที่ชัดเจน 

                    
 

38. แม้จะเป็นโรงเรียนนิติบุคคล อ านาจการบริหารยังคงอยู่ที่กระทรวงที่ สพฐ. ทั้งเร่ืองการอนุมัติต่างๆ ยังขึ้นอยู่
กับส่วนกลาง การบรหิารจัดการไม่คล่องตัว 

                    
 

39. ระบบการเมืองมีอ านาจในการเพิ่มงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารการต้ังเป้าหมายฯลฯ 
และอ านาจการบริหารอยู่ที่ผู้บริหารระดบัสูง ผู้บริหารออกกฎระเบยีบสั่งการจากบนลงล่าง 

                    
 

40. นโยบายการกระจายอ านาจการจัดการศึกษา/การให้อิสระไม่จริงไม่ชัดเจนยังยึดติดอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆ                       
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ตารางที่ 3  สรุปสาระส าคัญเก่ียวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการสัมภาษณ์               
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
41. กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่เอื้อต่อการกระจายอ านาจและไม่มีกฎหมายของรัฐรองรับการด าเนินงานโรงเรียน
แนะน าหรือการก ากับดแูลโครงสร้างโดยตรงของโรงเรียน 

                    
 

42. สถานศึกษายังคงต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ค าสั่งของส านักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง รวมทั้ง
กฎหมายที่เกีย่วขอ้งอื่น ๆ ท าให้ไม่มีความคล่องตัวในทางปฏิบัต ิ

                    
 

43. ผู้บริหารละเลย ขาดประเมินผล การเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ                      
44. ผู้บริหารบริหารงานโดยใช้แนวคิดของตนเองเป็นหลักโดยไม่ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นแต่ประโยชน์              
ส่วนตนมากกว่าสว่นรวม 

                    
 

45. ผู้บริหารไม่เข้าใจในการบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง                       
46. ผู้บริหารขาดความรู้ความสามารถความรับผิดชอบ และความพร้อมส าหรับการกระจายอ านาจการบรหิาร                      
47. ผู้บริหารขาดความรู้ไม่ใช้หลักการบริหารการเปลี่ยนแปลง                      
48. ครูจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพจัดการเรียนรู้โดยไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ไม่ใช้จิตวิทยาการสอน                      
49. ครไูมส่ามารถสอนให้บรรลุเป้าหมายของหลักสูตรการเรียนการสอน                      
50. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนไม่ดี ไม่ร่วมปฏิบัติงานและ           
การไม่เข้าร่วมมือชว่ยเหลือและมีเจตคติที่ไม่ดีต่อโรงเรียน 

                    
 

51. ผู้บริหารน างบประมาณส่วนใหญ ่ไปใช้ในเรื่องอาคารสถานที่ วัตถุสิ่งของ สิ่งแวดล้อมภายนอกมากกวา่                       
52. โรงเรียนขาดการก าหนดเป็นตัวชี้วัด (KPIs) ความส าเร็จเป็นแนวทางปฏิบัตติามข้อตกลงการให้บรกิารหรือ
ผลผลิต ต่อ สพท. และ สพฐ. 

                    
 

53. นโยบายด้านการศึกษาไม่ต่อเนื่องและมีความไม่เข้าใจในนโยบายและกฎหมายอย่างแท้จริงผู้ปฏิบัติไม่เข้าใจ                 
บทบาทหน้าทีอ่ีกทั้งนโยบายบางอย่าง  มีข้อจ ากัดยากต่อการน าไปปฏบิัติ    

                    
 

54. มีการเปลี่ยนนโยบายและกฎหมายทางการศึกษาบอ่ยครั้ง  ขาดความต่อเนือ่งในการยกระดับคุณภาพ
การศึกษา เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

                    
 

55. หลักสูตรมีรายวิชาและเนื้อหาสาระ และการจัดเวลาเรียนมากเกินไป                      

312 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



363 
 

ตารางที่ 3  สรุปสาระส าคัญเก่ียวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการสัมภาษณ์               
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
56. กฎหมายการศึกษายังเป็นอุปสรรคต่อการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคล เช่น กฎระเบียบ 
ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษานิติบุคคลที่มีอยู่มิได้เอื้อต่อความเป็นอสิระ 

                    
 

57. โรงเรียนไม่ให้ความส าคัญแก่คณะกรรมการสถานศึกษาในการก าหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา 

                    
 

58. โรงเรียนส่วนใหญ่ ทั้งในส่วนของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางศึกษาขาดความพร้อมทีจ่ะรองรับการเป็น
โรงเรียนนิติบุคคล 

                    
 

59. ผู้บริหารขาดคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชพีผู้บริหาร                       
60. การให้อ านาจกับกลุ่มผู้บริหารมากเกินไปท าให้เกิดปัญหาการบรหิาร ขาดหลักธรรมาภิบาล                       

61. ผู้บริหารไม่ใช้หลักการบริหารแบบมสี่วนร่วม ร่วมคิด รว่มท าจากทกุฝ่ายที่มสี่วนเกี่ยวข้อง                       
62. ผู้บริหารขาดความรู้ความสามารถความรับผิดชอบ และขาดความพรอ้มส าหรับการกระจายอ านาจ                
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 

                    
 

63. ครูจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ จัดการเรียนรู้โดยไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ                      
64. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนไม่ดี ไม่ร่วมปฏิบัติงานและ           
การไม่เข้าร่วมมือชว่ยเหลือ 

                    
 

65. ความรู ้ความสามารถและความชัดเจนในอ านาจหน้าทีก่ารมีส่วนร่วมตา่งๆ รวมทั้งศักยภาพอื่นๆ ของ
คณะกรรมการโรงเรียนต่อการบริหารและการจัดการศึกษายังไม่มากพอ   

                    
 

66. ขาดเอกภาพในการบรหิารของผู้บรหิารระดับต่างๆ และความด้อยประสิทธภิาพของระบบติดตาม          
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 

                    
 

67. การจัดการศึกษาขาดความเป็นเอกภาพ ไม่เป็นไปในแนวเดียวกัน ขาดความคิดรวบยอด (concept)ทั้งระบบ                      
68. โรงเรียนไม่สามารถจัดหางบประมาณเพิ่มเติมได้                       
69. การให้ผลตอบแทนวิทยฐานะเพิ่มโดยไม่ไดป้ระเมินจากผลงานเขียนที่สะทอ้นการเพิ่มความรู้ความสามารถ  
หรือประสิทธภิาพการสอนอย่างแท้จริง 
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ตารางที่ 3  สรุปสาระส าคัญเก่ียวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการสัมภาษณ์               
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
70. นักเรียนมีนิสัยการเรียนแบบรอรับความรู้จากครูผู้สอนไม่ขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเอง                      
71. ผู้บริหารขาดความรู้ความสามารถ และขาดความพร้อมส าหรับการกระจายอ านาจ                      

72. ครูจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพจัดการเรียนรู้โดยไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไม่ใช้จิตวิทยาการสอน                      
73. จ านวนครูไม่พอกับปริมาณการสอนและที่มีอยู่ไม่มีความรู้ความสามารถสอนให้ครบตามเน้ือหาสาระ              
ในหลักสูตร 

                    
 

74. งบประมาณส่วนใหญ่ ยังอยู่ที่ส่วนกลาง กระจายให้โรงเรียนได้ใช้เพียงงบประมาณรายหวัและเงินเดือน                      
75. โรงเรียนไม่สามารถส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชน ชุมชน สถาบันอื่นๆ มามีส่วนรว่ม            
ในการจัดการศึกษาในโรงเรียน 

                    
 

76. การจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาตามรายหัวของผู้เรียนไม่สอดคล้องกับสภาพจริงของผู้เรียนแต่ละระดับ/
ประเภท และภารกจิของสถานศึกษาที่ได้รับการกระจายอ านาจ 

                    
 

77. การสนับสนุนส่งเสริมด้านวิชาการ งบประมาณ ไม่มีการก ากับ การประเมนิการใช้หลักสูตร ไม่มีการนิเทศ 
ติดตามอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง 

                    
 

78. โครงสร้างของการบริหารโรงเรียนยังขาดความยืดหยุ่นไม่เหมาะสมกบัการบริหารตนเอง                      
79. ความไม่พร้อมของผู้กระจายอ านาจแต่ละระดับ ผู้รับการกระจายอ านาจไปปฏิบัติ พฤติกรรมการบริหาร            
ของผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ระดับกระทรวง เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

                    
 

80. กฎหมายการศึกษาบางส่วนยังเป็นอุปสรรคต่อการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคล เช่น           
กฎระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษานิติบุคคลที่มีอยู่มิได้เอื้อต่อความเป็นอิสระ                      

                    
 

81. กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่เอื้อต่อการกระจายอ านาจและไม่มีกฎหมายของรัฐรองรับการด าเนินงานโรงเรียน
แนะน าหรือการก ากับดแูลโครงสร้างโดยตรงของโรงเรียน 

                    
 

82. จ านวนโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา มจี านวนมาก งบประมาณมีจ านวนจ ากัดใหโ้รงเรียนต่างๆ                  
ไม่ทั่วถึง 

                    
 

83. การให้อ านาจกับกลุ่มผู้บริหารมากเกินไปท าให้เกิดปัญหาการบรหิารขาดหลักธรรมาภิบาล                       
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ตารางที่ 3  สรุปสาระส าคัญเก่ียวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการสัมภาษณ์               
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
84. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีความสามารถในการมาร่วมปฏิบัติงานในโรงเรียนตามบทบาทที่ควร
จะเป็น   

                    
 

85. ผู้บริหารไมม่ีอ านาจในการบริหารจดัการด้านบุคลากรอย่างแทจ้ริงการสรรหา โยกย้าย บรรจ ุแต่งต้ัง              
การจ้างงานและการจัดการพนักงาน 

                    
 

86. งบประมาณรายหัวของนักเรียน ที่ได้รับการจัดสรรน้อยมาก ยังไม่พอ และเท่ากันทั่วประเทศ                      
87. งบประมาณค่าใช้จ่ายทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นด้านเงินเดือนกับค่าตอบแทนจึงไม่เพียงพอที่จะพัฒนา
การศึกษาให้ดีได ้

                    
 

88. การระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงินและทรัพย์สินยังไม่ชัดเจนว่าโรงเรียนสามารถหา
รายได้และออกระเบียบการเงินของตนเองโดยสามารถใช้จา่ยเงิน อนุมัติเงินได้เอง 

                    
 

89. ระบบการขึ้นเงินเดือน การให้ความดีความชอบยังขาดประสิทธภิาพยังอยูก่บัระบบอุปถัมภ์มากกว่าระบบ
คุณธรรมที่พิจารณาจากผลงานในการพฒันาผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง 

                    
 

90. การให้ผลตอบแทนวิทยฐานะเพิ่มโดยการประเมินจากผลงานเขียนที่ไม่ได้สะท้อนการเพิ่มความรู้
ความสามารถหรือประสิทธภิาพการสอน 

                    
 

91. โรงเรียนไม่เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนงานสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน                      
92. กฎหมายที่เกี่ยวข้องยังไม่เอื้อต่อการกระจายอ านาจและไม่มีกฎหมายของรัฐรองรับการด าเนินงานโรงเรียน
แนะน าหรือการก ากับดแูลโครงสร้างโดยตรงของโรงเรียน 

                    
 

93. บุคลากรทุกระดับขาดความรู้เรื่องการจัดการเรียนการสอนตามหลกัสูตรแกนกลาง และหลกัสูตรท้องถิ่น                      
94. โรงเรียนยังไม่มีอิสระในการจัดการเรียนการสอน เมื่อจัดการเรียนการสอนตามที่ก าหนดก็ไม่สอดคล้องกับ
ข้อสอบ O-Net 

                    
 

95. การถ่ายโอนอ านาจจากเขตพื้นที่การศึกษาไปสู่โรงเรียนท าให้ผู้บริหารในระดับเขตพื้นที่การศึกษาสูญเสีย
อ านาจ 

                    
 

96. การลงทุนด้านบุคคลและปัจจัยอื่น ใช้ประโยชน์ที่ไม่คุ้มค่า (under-utilization) และด้อยประสิทธภิาพ                      

315 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



366 
 

ตารางที่ 3  สรุปสาระส าคัญเก่ียวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการสัมภาษณ์               
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
97. ด้านการบริหารงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการ ความจ าเป็น                      
98. ผู้บริหารเบียดบังผลประโยชน์สว่นรวม เพื่อตอบแทนเป็นการส่วนตัว                      

99. ครูจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพจัดการเรียนรู้โดยไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไม่ใช้จิตวิทยาการสอน                      
100. งบประมาณค่าใช้จ่ายทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นด้านเงินเดือนกับค่าตอบแทนจึงไม่เพียงพอที่จะพัฒนา              
การศึกษาให้ดีได ้

                    
 

101. คุณภาพภาวะผู้น า และวิสัยทัศน์ ของผู้บริหารอยู่ในระดับต่ า ขาดการพัฒนางานอยา่งต่อเนื่อง                    
ไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน 

                    
 

102. ผู้บริหารขาดความช านาญ ดอ้ยประสบการณ์ และไม่มีความรู้ความสามารถการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล                      
103. จ านวนครูไม่พอกับปริมาณการสอนและที่มีอยู่ไม่มีความรู้ความสามารถสอนให้ครบตามเน้ือหาในหลักสูตร                      
104. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีความสามารถในการมาร่วมปฏิบัตงิานในโรงเรียนตามบทบาท              
ที่ควรจะเป็น   

                    
 

105. หน่วยงานต้นสังกัดขาดการติดตาม ประเมินผลตามภารกิจของการกระจายอ านาจอย่างเป็นระบบและ
ต่อเนื่อง 

                    
 

106. โรงเรียนไม่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบศักยภาพการท างานของผู้บริหาร ครูและบุคลากร                      
107. สถานศึกษานิติบุคคลไม่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งและไม่มีกลไกทางกฎหมายที่ก าหนดให้ด าเนินการ              
โดยเฉพาะท าให้สถานศึกษาไม่มีอ านาจในการตัดสินใจได้ด้วยตนเองโดยอิสระ 

                    
 

108. การจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาตามรายหวัของผู้เรียนไม่สอดคล้องกับสภาพจริงของผู้เรียนแต่ละ
ระดับ/ประเภท และภารกิจของสถานศึกษาที่ได้รับการกระจายอ านาจ 

                    
 

109. ระบบการขึ้นเงินเดือน การให้ความดีความชอบยังขาดประสิทธภิาพ ยังอยู่กับระบบอุปถัมภ์มากกวา่ระบบ
คุณธรรมที่พิจารณาจากผลงานในการพฒันา ผู้เรียนและผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นจริง  

                    
 

110. รัฐบาลและเขตพื้นที่การศึกษายังกระจายอ านาจการบริหารโรงเรียนนิติบคุคลตามกฎหมายให้โรงเรียน               
ไม่หมดยังคงกุมอ านาจอยู ่
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ตารางที่ 3  สรุปสาระส าคัญเก่ียวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการสัมภาษณ์               
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
111. ระดับกระทรวงขาด ความจริงจังและความชัดเจนและความต่อเนื่องในนโยบายการจัดการศึกษา                      
112. กฎหมายการศึกษาบางส่วนยังเปน็อุปสรรคต่อการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคล เช่น กฎ 
ระเบียบ ขอ้บังคับเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษานิติบุคคลที่มีอยู่มิได้เอื้อต่อความเป็นอิสระกฎระเบียบทีว่างไว้
ขาดความยืดหยุ่น ไม่เพียงพอ ไม่เหมาะสม 

                    
 

113. โรงเรียนส่วนมากได้ด าเนินงาน โดยยึดนโยบาย และแนวทางที่กรมเจ้าสังกัดก าหนดเป็นหลกั ท าให้ขาด
ความเป็นตัวของตัวเอง และความริเริ่มสร้างสรรค์ 

                    
 

114. ระดับกระทรวงยังขาดความจริงจังความชัดเจน และความต่อเนื่องในนโยบายการจัดการศึกษา                      
115. คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน ไม่ร่วมปฏิบัติงานและการไม่เข้าร่วมมือช่วยเหลือและมีเจตคติที่ไม่ดี
ต่อโรงเรียน 

                    
 

116. ความรู ้ความสามารถและความชดัเจนในอ านาจหนา้ที่การมีส่วนร่วมต่างๆ รวมทั้งศักยภาพอื่น ๆ ของ
คณะกรรมการโรงเรียนต่อการบริหารและการจัดการศึกษายังไม่มากพอ   

                    
 

117. โรงเรียนไม่ได้รับการติดตาม ตรวจสอบศักยภาพการท างานของผู้บริหาร ครูและบุคลากรจากหนว่ยงาน        
ต้นสังกัด 

                    
 

118. การบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคลขาดระบบการตรวจสอบ ตดิตามจากผู้บังคับบัญชา                      
ในระดับต่างๆ อยา่งจริงจัง และต่อเนื่อง 

                    
 

119. ภาวะผู้น า และวิสัยทัศน์ ของผู้บริหารอยู่ในระดับต่ า ยังขาดการพัฒนางานอย่างต่อเนื่องและ                           
ไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน 

                    
 

120. ผู้บริหารขาดคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพผู้บริหาร                      
121. ผู้บริหารไม่มีอ านาจในการบริหารจัดการด้านบุคลากรอยา่งแท้จริง การสรรหา โยกยา้ย บรรจุ และ             
การแต่งต้ัง  

                    
 

122. ครเูกิดความแตกแยก ท าให้เกิดการขัดแย้งในการท างาน งานไม่ประสบผลส าเร็จ                      
123. งบประมาณที่จัดสรรให้ล่าช้าไม่ทันต่อความจ าเป็น ความตอ้งการ และไม่สามารถด าเนินการได้                      
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ตารางที่ 3  สรุปสาระส าคัญเก่ียวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการสัมภาษณ์               
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
124. การบริหารงานด้านวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารทั่วไป มีวิธีการด าเนินการไม่ชัดเจน               
ขาดรายละเอยีด คู่มือแนวทางการด าเนนิงาน 

                    
 

125. การบริหารจัดการของผู้บริหาร สว่นใหญ่ไม่รับคนเข้าท างานตามความรู้ความสามารถ รับเป็นคนของ
ตนเองท าให้การบริหารจัดการโรงเรียนไม่ประสบผลส าเร็จ 

                    
 

126. บางรัฐบาลและนักการเมืองไม่มีวสิัยทัศน์ทางการศึกษา ไม่ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

                    
 

127. ขาดความต่อเนื่องในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตาม                    
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

                    
 

128. จ านวนโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา มีจ านวนมาก งบประมาณมีจ านวนจ ากัดให้โรงเรียนต่างๆ                  
ไม่ทั่วถึง 

                    
 

129. รัฐบาลและเขตพื้นที่การศึกษายังกระจายอ านาจการบริหารโรงเรียนนิติบคุคลตามกฎหมายให้โรงเรียน             
ไม่หมด 

                    
 

130. รัฐบาลไม่ลงทุนด้านการศึกษาอย่างจริงจัง และเอกชนมีส่วนร่วมสนับสนุนการศึกษานอ้ย                      
131. ไม่มีการกระจายอ านาจอย่างแท้จริง ส่วนมากส่วนกลางเป็นผู้ก าหนดโครงการ และแนวทางการด าเนินงาน 
ไม่มีอิสระในการคิด 

                    
 

132. ผู้บริหารขาดความช านาญด้อยประสบการณ์ และไม่มีความรู้ความสามารถในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล                      
133. ครขูาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกนั เกิดความแตกแยก ท าให้เกิดการขัดแย้งในการท างาน                      
134. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีความสามารถในการมาร่วมปฏิบัตงิานในโรงเรียนตามบทบาทที่ม ี                      

135. งบประมาณค่าใช้จ่ายทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นด้านเงินเดือนกับค่าตอบแทนจึงไม่เพียงพอที่จะพัฒนา
การศึกษาให้ดีได ้

                    
 

136. สถานศึกษานิติบุคคลไม่มีพระราชบัญญัติจัดตั้งและไม่มีกลไกทางกฎหมายที่ก าหนดให้ด าเนินการโดยเฉพาะ                
ท าให้สถานศึกษาไม่มีอ านาจในการตัดสนิใจได้ด้วยตนเองโดยอิสระ 
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ตารางที่ 3  สรุปสาระส าคัญเก่ียวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการสัมภาษณ์               
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
137. การเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นสว่นใหญ่เป็นการเปลี่ยนแปลงแต่รูปแบบการบริหาร  นโยบายและ          
เป้าหมาย ค าชี้แนะแต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงที่เนื้อหาสาระกระบวนการปฏิบัตจิริง 

                    
 

138. รัฐบาลและเขตพื้นที่การศึกษายังกระจายอ านาจการบริหารโรงเรียนนิติบคุคลตามกฎหมายให้โรงเรียน          
ไม่หมด 

                    
 

139. โรงเรียนไม่เปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนงานสร้างความสัมพันธ์กบัชุมชน                      
140. ความไม่พร้อมของการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล ได้แก่ ความไม่พร้อมทั้งดา้นกฎหมาย กฎ ระเบยีบ คู่มือ               
การปฏิบัติงาน ความไม่พร้อมดา้นงบประมาณ   

                    
 

141. ครูจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพ มีผลท าให้นกัเรียนมีนิสัยการเรียนแบบรอรับความรู้จากครูผู้สอน          
ไม่ขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเอง 

                    
 

142. จ านวนโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา มีจ านวนมาก งบประมาณมีจ านวนจ ากัดให้โรงเรียนต่างๆ                  
ไม่ทั่วถึง 

                    
 

143. สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแต่ไม่เปลี่ยนกระบวนการบริหารงานและการท างาน                      
144. โรงเรียนไม่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการท าให้เกิดปัญหาการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล                      
145. กฎหมายการศึกษาบางส่วนยังเปน็อุปสรรคต่อการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคล                      
146. การบริหารจัดการของผู้บริหาร สว่นใหญ่ไม่รับคนเข้าท างานตาม ความรูค้วามสามารถ รับเป็นคน                         
ของตนเอง ท าให้การบริหารจัดการโรงเรียนไม่ประสบผลส าเร็จ 

                    
 

147. รัฐบาลและเขตพื้นที่การศึกษายังไม่กระจายอ านาจการบริหารโรงเรียนนิตบิุคคลให้โรงเรียนทั้งหมด                                    
148. การบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคล ยังไม่ปฏิบัติกันอย่างจริงจัง                      
149. โรงเรียนขาดแหล่งเรียนรู้ ห้องปฏบิัติการ สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีสื่อการเรียนการสอน                      
150. การจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาตามรายหวัของผู้เรียนไม่สอดคล้องกับสภาพจริงของผู้เรียนแต่ละ
ระดับ/ประเภท และภารกิจของสถานศึกษา 

                    
 

151. ด้านการบริหารงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการและความจ าเป็น                      
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ตารางที่ 3  สรุปสาระส าคัญเก่ียวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการสัมภาษณ์               
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
152. ผู้บริหารขาดความช านาญด้อยประสบการณ์ และขาดความรู้ความสามารถการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล                      
153. คุณภาพภาวะผู้น า และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารอยู่ในระดับต่ า ยังขาดการพฒันางานอย่างต่อเนื่อง                      
ไม่เปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน 

                    
 

154. ผู้บริหารบริหารงานโดยใช้แนวคิดของตนเองเป็นหลักโดยไม่ค านึงถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เห็นแต่ประโยชน์
ส่วนตนมากกว่าสว่นรวม 

                    
 

155. การบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคล ยังไม่มีแนวทางที่ชัดเจน และไม่ปฏิบัติกันอย่างจริงจัง                      
156. โรงเรียนยังไม่มีอ านาจ ในการบรหิารจัดการด้านบุคลากรอย่างแท้จริง                      

157. ผู้บริหารบางส่วนขาดความช านาญประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล                      
158. สื่อและเทคโนโลยีที่ไม่มีคุณภาพและขาดการกลั่นกรองมีอิทธพิลและเป็นอุปสรรคต่อการเรียนรู้                               
159. ขาดการสร้างขวัญก าลังใจและสวสัดิการให้ครูและบุคลากรร่วมกันปฏิบัตงิานด้วยความเสียสละและอุทิศตน                      
160. โรงเรียนไม่สามารถส่งเสริมให้มีการจัดการศึกษาโดยองค์กรเอกชน ชุมชน สถาบันอื่นๆ มามีส่วนรว่ม            
ในการจัดการศึกษาในโรงเรียน 

                    
 

161. การระดมทรัพยากรและการลงทุนด้านงบประมาณ การเงิน และทรัพย์สินยังไม่ชัดเจนว่าโรงเรียนสามารถ           
หารายได้และออกระเบยีบการเงินของตนเองโดยสามารถใช้จ่ายเงินอนุมัติเงินได้เอง 

                    
 

162. ผู้บริหารบางส่วนขาดความเป็นผู้น าในด้านวิชาการ ไม่เน้นคุณภาพนกัเรียนมักน างบประมาณส่วนใหญ่ไปใช้        
ในเรื่องอาคารสถานที่วัตถุสิ่งของ และสิง่แวดล้อมภายนอกมากกวา่ 

                    
 

163. ผู้บริหารขาดความช านาญ ดอ้ยประสบการณ์ และไม่มีความรู้ความสามารถในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล                      
164. ครูจัดการเรียนการสอนไม่มีประสิทธิภาพจัดการเรียนรู้โดยไม่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญไม่ใช้จิตวิทยาการสอน                      
165. ผู้บริหารส่วนใหญ่ไม่เห็นความส าคญัของการสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และขาดการประสานงานที่ดีกบั
ชุมชน 

                    
 

166. การจัดสรรงบประมาณให้สถานศึกษาตามรายหวัของผู้เรียนไม่สอดคล้องกับสภาพจริงของผู้เรียนแต่ละ
ระดับ/ประเภท และภารกิจของสถานศึกษาที่ได้รับการกระจายอ านาจ 
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ตารางที่ 3  สรุปสาระส าคัญเก่ียวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการสัมภาษณ์               
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ) 

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
167. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนไม่ดี ไม่ร่วมปฏิบัติงานกับ
โรงเรียน 

                    
 

168. การกระจายอ านาจการจัดการศึกษายังไม่กระจายอย่างแท้จริง ยังเป็นการรวมอ านาจที่สว่นกลาง เช่น 
โรงเรียนไม่สามารถสรรหา บรรจุ แต่งต้ังและโยกย้ายครูและลูกจา้งได้ 

                    
 

169. แม้จะเป็นโรงเรียนนิติบุคคล อ านาจการบรหิารยังคงอยู่ที่กระทรวง ที่ สพฐ. ทั้งเร่ืองการอนุมัติต่างๆ ยังขึ้น          
อยู่กับสว่นกลาง ท าให้การบริหารจัดการไม่คล่องตัว 

                    
 

170. ระดับกระทรวงขาด ความจริงจังและความชัดเจนและความต่อเนื่องในนโยบายการจัดการศึกษา                      
171. ผู้บริหารขาดความโปร่งใส หาผลประโยชน์จากการใช้งบประมาณต่างๆ                      

172. ผู้บริหารเบียดบังผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อตอบแทนประโยชน์ส่วนตวั                       
173. ผู้บริหารขาดความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และขาดความพร้อมส าหรับการกระจายอ านาจ           
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 

                    
 

174. ความไม่พร้อมของผู้กระจาย อ านาจแต่ละระดับ ผู้รับการกระจายอ านาจไปปฏิบัติ พฤติกรรมการบริหาร
ของผู้บริหารทุกระดับ ตั้งแต่ระดับกระทรวง เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา 

                    
 

175. การสนับสนุนส่งเสริม โดยเฉพาะดา้นวิชาการ งบประมาณ ขาดการก ากับ ติดตาม การประเมินการใช้
หลักสูตร ขาดการนิเทศติดตามอย่างเปน็ระบบและต่อเนื่อง 

                    
 

176. ขาดเอกภาพในการบริหารของผู้บริหารระดับต่างๆ และความด้อยประสิทธิภาพของระบบติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 

                    
 

177. โรงเรียนไม่มีความพยายามที่จะบริหารจัดการมีการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพอย่างแท้จริง                      

178. ส่วนกลางไม่ได้ติดตามเขตพื้นที่การศึกษาตามภารกิจของการกระจายอ านาจ                        
179. การบริหารงานวิชาการ ยังไม่มีการก าหนดผลผลิต (Output) ที่ชัดเจนในทุกระดับ ตั้งแต่ในระดับประเทศ 
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับโรงเรียน 
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ตารางที่ 3  สรุปสาระส าคัญเก่ียวกับอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในก ากับของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจากการสัมภาษณ์               
ผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิ (ต่อ)  

สาระส าคัญที่น าไปใช ้ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
180. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่มีประสิทธิภาพ มีผลท าให้นกัเรียนมนีิสัยการเรียนแบบรอรับความรู้
จากครูผู้สอนไม่ขวนขวายหาความรู้ด้วยตนเอง 

                    
 

181. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูไม่มีประสิทธิภาพส่งผลให้นักเรียนไม่ตั้งใจเรียนอย่าง
จริงจัง และขาดระเบียบ วินัยในตนเอง 

                    
 

182. ภาวะผู้น า วิสยัทัศน์ ความตั้งใจจริงของผู้บริหารในการบริหารจัดการโรงเรียน การพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่อง และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการท างาน  

                    
 

183. ผู้บริหารขาดการก ากับติดตามการนิเทศ และประเมินผลการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบและมี
ประสิทธิภาพ 

                     

184. ผู้บริหารบางส่วนขาดความเป็นผู้น าในด้านวิชาการ ไม่เน้นคุณภาพนกัเรียน                      
185. นโยบายดา้นการศึกษาไม่ต่อเนื่องและมีความไม่เข้าใจในนโยบายและกฎหมายอย่างแทจ้ริง ผู้ปฏิบัติ                     
ไม่เข้าใจบทบาทหน้าทีอ่ีกทั้งนโยบายบางอย่าง มีข้อจ ากัดยากต่อการน าไปปฏิบตัิ    

                     

186. บางรัฐบาลและนักการเมืองไม่มีวสิัยทัศน์ทางการศึกษา ไม่ให้ความส าคัญกับการวิจัยและพัฒนาทาง
การศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

                     

187. หลักสูตรทางการศึกษา ไม่มีคุณภาพ ไม่บรรลุตามจุดมุ่งหมายหลักสูตร                      
188. งบประมาณค่าใช้จ่ายทางการศึกษาส่วนใหญ่เป็นด้านเงินเดือนกับค่าตอบแทนจึงไม่เพียงพอที่จะพัฒนา
การศึกษาให้ดีได ้
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จากตารางที่ 3 สรุปสาระสําคัญที่ไดจากการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน              
21 คน ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สรุปสาระสําคัญได 188 ขอ  

1.3 สรุปการวิเคราะหเอกสารเก่ียวกับแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยในประเทศและงานวิจัย            
ตางประเทศขององคประกอบอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และความคิดเห็นจากการสัมภาษณของผูเชี่ยวชาญและ
ผูทรงคุณวุฒิจากการวิเคราะหเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัย การสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ                
และขอคนพบท่ีเกี่ยวกับอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถสรุปไปใชไดทั้งหมด 400 ขอ นําไปสรุปเปนประเด็น
คําถามในการวิจัย จํานวน 140 ขอ ดังนี้ 1. ภาวะผูนํา วิสัยทัศน ความต้ังใจจริงของผูบริหารใน            
การบริหารจัดการโรงเรียน การพัฒนางานอยางตอเนื่องและการปรับปรุงเปล่ียนแปลงกระบวน          
การทํางาน 2. ผูบริหารขาดการกํากับติดตาม การนิเทศ และประเมินผลการเรียนการสอนของครู
อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 3. การจัดบุคลากรใหรับผิดชอบงานตามความเหมาะสมและ          
ตามศักยภาพ 4. ตําแหนงผูบริหาร มีระบบคัดเลือกมาจากระบบเลือกต้ังหรือแตงต้ังตามอาวุโสหรือ                 
การสอบและมีเสนสาย 5. ผูบริหารสวนใหญไมเห็นความสําคัญของการสรางความสัมพันธกับชุมชน
และการประสานงานที่ดีกับชุมชน 6. ผูบริหารบางสวนบริหารงาน โดยใชแนวคิดของตนเองเปนหลัก 
ขาดการคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย เห็นประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม 7. ผูบริหารบางสวนขาด
ความโปรงใสในการใชงบประมาณ การจัดซื้อจัดจางหาผลประโยชนในการกอสราง ฯลฯ 8. คุณธรรม 
จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหาร เชน ความยุติธรรม ความประพฤติที่เหมาะสม             
การเบียดบังเวลาราชการ การทุจริต ฯลฯ 9. ผูบริหารบางสวนเบียดบังผลประโยชนสวนรวม เชน            
ใชครูทํางานสวนตัว 10. ผูบริหารไมเขาใจการบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวการกระจาย
อํานาจอยางแทจริง โดยยังติดยึดพฤติกรรมการบริหารหรือวัฒนธรรมการบริหารเดิม  11. การให
อํานาจกับผูบริหารมากเกินไป ทําใหการบริหาร ขาดหลักธรรมาภิบาล  มีการแบงพรรคแบงพวก               
ไมสามารถผสานความรวมมือกันระหวางผูใตบังคับบัญชากับผูบริหาร 12. อํานาจของผูบริหารใน       
การบริหารจัดการดานบุคลากร  การสรรหา โยกยาย บรรจุ แตงตั้ง การจางงานและการจัดการ
พนักงาน 13. โรงเรียนขาดการกําหนดเปนตัวชี้วัด (KPIs) ความสําเร็จเปนแนวทางปฏิบัติตาม              
ขอตกลงการใหบริการหรือผลผลิต ตอ สพท. และ สพฐ. 14. การใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม 
ทั้งรวมคิดและรวมทําจากทุกฝายท่ีมีสวนเกี่ยวของ เชน ครู ชุมชน 15. ผูบริหารบางสวนขาด              
ความชํานาญประสบการณ ความรูและความสามารถในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 16. ผูบริหาร
บางสวนขาดความเปนผูนําในดานวิชาการ ไมเนนคุณภาพนักเรียน มักนํางบประมาณสวนใหญไปใช  
ในเร่ืองอาคารสถานท่ีวัตถุสิ่งของและสิ่งแวดลอมภายนอกมากกวา 17. ผูบริหารบางสวนขาดความรู
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ความสามารถ ความรับผิดชอบ และความพรอมสําหรับการกระจายอํานาจ การบริหารโรงเรียน        
นิติบุคคล 18. ขาดการกระจายอํานาจลงสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาอยางแทจริงทําให
ผูบริหารไมสามารถบริหารจัดการศึกษาตามแนวทางการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน (School–
Based Management) 9. ครูมักจะสอนแบบบรรยายตามตํารา นักเรียนใชวิธีฟง จดจํา ฝก
ภาคปฏิบัติบางและใชการประเมินผลแบบทดสอบตามมาตรฐานซึ่งวัดไดเพียงผิวเผินและผูเรียน            
สวนใหญไมไดเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพ 20. ครูจัดการเรียนการสอนดอยประสิทธิภาพจัดการเรียนรู
โดยไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ ขาดหลักจิตวิทยาในการเรียนการสอน 21. ครูจํานวนหนึ่งขาดท้ังคุณภาพ 
คุณธรรม จริยธรรม และขาดจรรยาบรรณของวิชาชีพครูอยางแทจริง 22. ครูบางสวนไมสามารถสอน
บรรลุเปาหมายของหลักสูตรการเรียนการสอนเปนไปตามแผนการสอน บรรลุตามจุดประสงคของ  
การเรียนรู ไมสอนอยางเต็มที่และไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง 23. ปญหาครูขาดครูไมครบชั้น
เรียน จํานวนครูไมพอกับปริมาณงานสอนและท่ีมีอยูไมมีความรูความสามารถครบตามเน้ือหาสาระ          
ในหลักสูตรมีภาระงานมากทําใหการสอนมีปญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกตํ่า 24. สถานศึกษาไมมี
อิสระในการสรรหาและคัดเลือกครู ไมมีการวางแผนกําลังคน การจัดสรรอัตรากําลัง ไมตรงกับ            
ความตองการของสถานศึกษา 25. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู และผูบริหารยังไมเนนผล
การปฏิบัติงานท่ีเห็นเปนรูปธรรมเทาที่ควร 26. ผูบริหารและครูขาดจรรยาบรรณ และจริยธรรมใน
การทําผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ เชน การจางผูอ่ืนทําผลงาน หรือมุงทําผลงานมากเกินไปโดยทิ้ง
ภาระหนาที่ประจํา 27. ครูขาดทักษะในการพัฒนางานวิชาการ เนื่องมาจากไมมีการนําขอมูล           
พ้ืนฐานมาเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนานักเรียน 28. การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรไมตรงกับ
ความตองการของสถานศึกษาเพราะสวนกลาง และสํานักงานเขตพ้ืนที่จะเปนผูกําหนดหลักสูตร             
การอบรมและไมไดนําไปปฏิบัติ และประเมินผลอยางจริงจัง 29. ครูยังขาดความรู ความเขาใจใน          
การจัดทําหลักสูตรโดยเฉพาะหลักสูตรทองถิ่นไมไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน             
การเรียนรู  30. ครขูาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดความแตกแยก เกิดการขัดแยงในการทํางาน 
31. สื่อที่ไมมีคุณภาพท่ีมาจากหลากหลายแหลงและขาดการกลั่นกรองมีอิทธิพลตอการเรียนรูของ
ผูเรียน 32. คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนไมรวมปฏิบัติงานและไมเขารวมมือชวยเหลือ             
และมีเจตคติที่ไมดีตอโรงเรียน 33. การสรางขวัญกําลังใจและสวัสดิการใหครูและบุคลากรรวมกัน
รับผิดชอบการปฏิบัติงานดวยความเสียสละและอุทิศตน 34. โรงเรียนสามารถสงเสริมใหมีการจัด
การศึกษา โดยองคกรเอกชน ชุมชน สถาบันอ่ืนๆ มามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในโรงเรียน               
35. คณะกรรมการโรงเรียนมีความรู ความสามารถในการบริหารและการจัดการศึกษาไมมากพอ                 
36. คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมสามารถมารวมปฏิบัติงานในโรงเรียนตามบทบาทที่ควร          
จะเปน เชน การรวมบริหาร รวมสรางหลักสูตรทองถิ่น เปนตน 37. ระบบเงินเดือน คาตอบแทน และ
สวัสดิการครู คณาจารย บุคลากรทางการศึกษา ไมจูงใจใหทํางานท่ีสรางสรรคอันนอกเหนือจากภาระ 
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งานปกติ 38. งบประมาณดานบุคคลมีสัดสวนไมสมดุลตอการเสริมสรางคุณภาพคาใชจายทาง
การศึกษา โดยสวนใหญเปนเงินเดือนกับคาตอบแทนจึงไมเพียงพอท่ีจะพัฒนาการศึกษาใหดีได           
39. งบประมาณรายหัวของนักเรียนที่ไดรับการจัดสรรยังไมพอเพียงและเทากันทั่วประเทศ 40. ปจจัย
นําเขา (input) เชน ครู บุคลากร สื่อยังขาดคุณภาพและการบริหารจัดการงบประมาณยังไมเปน 
ระบบและไมสอดคลองกับสภาพปญหาของโรงเรียน 41. งบประมาณท่ีจัดสรรใหลาชาไมทันตอ               
ความจําเปน และความตองการทําใหไมสามารถดําเนินงานไดตามแผนที่กําหนดไว  42. หนวยงาน           
ตนสังกัดขาดการติดตาม ประเมินผลตามภารกิจของการกระจายอํานาจอยางเปนระบบ และตอเนื่อง 
43. โรงเรียนขาดการติดตาม ตรวจสอบประสิทธิผลการทํางานของผูบริหาร ครูและบุคลากร                   
44. โรงเรียนไมสามารถจัดแหลงเรียนรู หองปฏิบัติการ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี  สื่อการเรียน         
การสอนและสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีเพียงพอและไดมาตรฐาน 45. หลักสูตรสถานศึกษาของ              
แตละโรงเรียนข้ึนอยูกับศักยภาพของครูในโรงเรียนมีการคัดลอกหลักสูตรกันระหวางโรงเรียน               
46. การสนับสนุนเร่ืองการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา  เชน  ทุนสนับสนุนงานวิจัย                  
และการนําเสนองานวิชาการ  47. การระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และ
ทรัพยสินยังไมชัดเจนวาโรงเรียนสามารถหารายไดและออกระเบียบการเงินของตนเองได              
48. กระบวนการ (process) การดําเนินการไมชัดเจน ตอเนื่องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา               
49. สภาพ การจัดทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (งบประมาณและการระดมทรัพยากร) ไมเอ้ืออํานวย             
โดยหนวยปฏิบัติที่พรอมขาดอิสระทางความคิด  สวนหนวยปฏิบัติที่ไมพรอมก็ขาดแรงสนับสนุน                   
50. การลงทุนดานบุคคลและปจจัย อ่ืนไดประโยชน ไมคุมคา  (under-utilization) และดอย
ประสิทธิภาพ 51. ดานการบริหารงบประมาณ และไมสอดคลองกับสภาพความตองการความจําเปน
ของสถานศึกษา 52. การจัดสรรงบประมาณไมสอดคลองกับบริบทของโรงเรียนทั้งโรงเรียนระดับ
ประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ซึ่งสงผลตอการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและคุณภาพ           
ของผูเรียน 53. สถานศึกษานิติบุคคลในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมมี               
พระราช บัญญัติจัดตั้งและไมมีกลไกทางกฎหมายท่ีกําหนดใหดําเนินการโดยเฉพาะทําใหสถานศึกษา
ไมมีอํานาจในการตัดสินใจไดดวยตนเองโดยอิสระ 54. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษา             
ที่เปนของรัฐอยูเดิม ถูกกําหนดมาจากสวนกลางโดยไมไดคํานึงถึงสภาพบริบทและความตองกา ร
จําเปนของสถานศึกษาในแตละเขตพ้ืนที่แตละทองถิ่นและแตละภาค  55. การจัดสรรงบประมาณให
สถานศึกษาตามรายหัวของผูเรียน ไมสอดคลองกับสภาพจริงของผูเรียนแตละระดับ/ประเภท               
และภารกิจของสถานศึกษาที่ไดรับการกระจายอํานาจ 56. การดําเนินการพ้ืนฐานตางๆ เชน การรับ
นักเรียน การกําหนดระยะเวลาการเปด การปดภาคการศึกษา การเปดหองเรียนพิเศษ การระดม
ทรัพยากร  การพานักเ รียนไปนอกสถานศึกษาไมสอดคลองกับบริบทของแตละโรงเ รียน                 
57. การบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารทั่วไป มีวิธีการดําเนินการ              

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



326 
 

มีรายละเอียดและคูมือการดําเนินงาน แตผูบริหารและครูยังไมไดปฏิบัติอยางจริงจัง 58. การบริหาร 
งานวิชาการยังไมมีการกําหนดผลผลิต (output) ที่ชัดเจนในทุกระดับ ตั้งแตในระดับประเทศ ระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับโรงเรียน 59. การกระจายอํานาจการจัดการศึกษายังไมการกระจาย
อํานาจการจัดการศึกษาอยางแทจริง ยังเปนการรวมอํานาจที่สวนกลาง เชน  โรงเรียนไมสามารถ          
สรรหา บรรจุ แตงตั้ง และโยกยายครู และลูกจางได 60. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ของครูไมมีประสิทธิภาพสงผลใหนักเรียนไมตั้งใจเรียนอยางจริงจังและขาดระเบียบ วินัยในตนเอง               
61. แนวทางการปฏิบัติในการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียน นิติบุคคล ไมชัดเจนและยังไมมี             
การปฏิบัติกันอยางจริงจัง  62. ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนของไทยเปนแบบราชการรวมศูนย 
ไมไดกระจายอํานาจการบริหารไปท่ีโรงเรียนอยางแทจริง 63. การเพ่ิมงบประมาณ การเปล่ียนแปลง
โครงสรางการบริหาร การต้ังเปาหมายฯลฯ แตยังคงดําเนินการภายใตระบบการเมืองและ               
การบริหารที่อํานาจยังอยูที่ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารออกกฎระเบียบสั่งการจากบนลงลาง           
64. สวนใหญเปนการเปลี่ยนแปลงแตรูปแบบ การบริหาร นโยบายและเปาหมาย คําชี้แนะ แตไมได
เปลี่ยนแปลงท่ีเนื้อหาสาระ กระบวนการเรียนการสอนจริง 65. การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษา ขาดประสิทธิภาพโดยผูบริหารสถานศึกษา  ไมไดเนนผลสัมฤทธิ์ของงาน            
เปนสําคัญ  66. ไมมีการกระจายอํานาจอยางแทจริงสวนใหญสวนกลางเปนผูกําหนดโครงการ  และ
แนวทางการดําเนินงาน ไมมีอิสระในการคิด 67. การสนับสนุนสงเสริม (โดยเฉพาะดานวิชาการและ
งบประมาณ) การกํากับ ติดตาม การประเมิน การใชหลักสูตร การนิเทศอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
68. ขาดเอกภาพในการบริหารของผูบริหารระดับตางๆ และความดอยประสิทธิภาพของระบบติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 69. ระบบการคัดเลือกผูบริหาร การข้ึนเงินเดือน การใหความดี
ความชอบยังขาดประสิทธิภาพ ระบบอุปถัมภมากกวาระบบคุณธรรมที่ พิจารณาจากผลงาน                   
ในการพัฒนาผู เรียนและผลสัมฤทธิ์ที่ เกิดขึ้นจริง  70. งบประมาณสวนมากยังอยูที่สวนกลาง                   
มีการกระจายใหโรงเรียนเพียงงบประมาณรายหัวและเงินเดือน  71. แมจะเปนโรงเรียนนิติบุคคล 
อํานาจการบริหารท้ังเรื่อง และการอนุมัติตาง ๆ สวนมากยังขึ้นอยูกับสวนกลาง ทําใหการบริหาร
จัดการไมคลองตัว 72. โครงสรางของการบริหารโรงเรียนยังขาดความยืดหยุน  ไมเหมาะสมกับ              
การบริหารตนเอง  73. ผูบริหารสวนมากไมรับคนเขาทํางานตามความรูความสามารถ โดยรับคนของ
ตนเอง 74. การใหผลตอบแทนวิทยฐานะเพ่ิมโดยการประเมินจากผลงานเขียนที่ไมไดสะทอนการเพ่ิม
ความรูความสามารถหรือประสิทธิภาพการสอน 75. การบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคล
ขาดระบบการตรวจสอบ ติดตาม จากผูบังคับบัญชาอยางจริงจัง และตอเนื่อง 76. การถายโอนอํานาจ
จากเขตพ้ืนที่การศึกษาไปสูโรงเรียนทําใหผูบริหาร  ในระดับเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสูญเสียอํานาจ                     
77. รัฐบาลและเขตพ้ืนที่การศึกษายังไมกระจายอํานาจในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลตามกฎหมาย
ใหโรงเรียนหมด ยังกุมอํานาจบางสวนอยู 78. การจัดการศึกษาขาดความเปนเอกภาพทั้งใน                
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ดานนโยบาย และมาตรฐานเปนไปในแนวเดียวกันขาดความคิดรวบยอด (concept) ทั้งระบบ              
79. ความไมพรอมของผูกระจายอํานาจแตละระดับและบุคลากรผูรับการกระจายอํานาจไปปฏิบัติ  
80. สวนกลางไมไดติดตามเขตพ้ืนที่การศึกษาตามภารกิจของการกระจายอํานาจ  81. การบริหาร
โรงเรียนนิติบุคคลยังขาดความพรอมทั้งดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ คูมือ การปฏิบัติงานงบประมาณ 
82. มี การเปลี่ยนนโยบาย และกฎหมายทางการศึกษาบอยครั้ง (ตามการโยกยายรัฐมนตรี/ผูบริหาร) 
83. นโยบายดานการศึกษาไมตอเน่ือง ผูปฏิบัติไมเขาใจนโยบาย และบทบาทหนาที่ของตนเองอยาง
แทจริง อีกทั้งนโยบายบางอยางมีขอจํากัดยากตอการนําไปปฏิบัติ  84. ปญหาดานโครงสรางองคการ
และแบงสวนงานสวนใหญเปนไปตามกฎกระทรวงฯ ไมสอดคลองกับการบริหารจัดการเปนสวนใหญ  
85. อํานาจการตัดสินใจดานหลักสูตร งบประมาณ บุคลากรยังคงอยูที่สวนกลาง  สํานักงานเขตพ้ืนท่ี 
สถานศึกษาไมไดรับการกระจายอํานาจอยางแทจริง  86. บางรัฐบาล และนักการเมืองบางสวน             
ขาดวิสัยทัศนทางการศึกษา ไมใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาอยางตอเนื่อง             
87. รัฐบาลขาดการลงทุนดานการศึกษาอยางจริงจังและเอกชนมีสวนรวมสนับสนุนการศึกษานอย  
88. การกระจายอํานาจจากหนวยงานระดับสูงขาดความรวดเร็ว ชัดเจนและเปนรูปธรรม  89.                
ขาดความตอเนื่องในการยกระดับคุณภาพการศึกษาเน่ืองจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายตาม             
การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 90. กฎหมายการศึกษาบางสวนยังเปนอุปสรรคตอการบริหารและจัด
การศึกษาโรงเรียนนิติบุคคล เชน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษานิติบุคคล             
ที่มีอยูมิไดเอ้ือตอความเปนอิสระ กฎ ระเบียบที่วางไว มีความยืดหยุนไมเพียงพอและไมเหมาะสม  
91. นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนบอย และมักเปนนโยบายสวนตนทําให
การบริหารจัดการดอยประสิทธิภาพ 92. ผูบริหารระดับกระทรวงขาดความจริงจัง และความชัดเจน
ในนโยบายการจัดการศึกษา 93. โรงเรียนไมใหความสําคัญแกคณะกรรมการสถานศึกษาใน                
การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 94. โรงเรียนไมมีประสบการณใน            
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล ทําใหเกิดปญหาการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล 95. โรงเรียน              
ไมมีอํานาจในการบริหารจัดการดานกฎระเบียบตางๆ  ทั้งดานการเงิน การพัสดุ การบัญชีและ               
การดําเนินการทางกฎหมาย 96. โรงเรียนไมเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนงาน
สรางความสัมพันธกับชุมชน 97. โรงเรียนไมมีอิสระในการจัดการเรียน การสอนอยางแทจริงเพราะ 
เมื่อจัดการเรียนการสอนตามท่ีโรงเรียนกําหนดก็ไมสอดคลองกับขอสอบ O-Net 98. โรงเรียนไมมี
อิสระในการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่นและศักยภาพของผูเรียนอยางเต็มที่  99. โรงเรียน
สวนใหญไดดําเนินงาน โดยยึดนโยบายและแนวทางที่กรมเจาสังกัดกําหนดเปนหลัก ทําใหขาด           
ความเปนตัวของตัวเอง และความริเริ่มสรางสรรค 100. การพิจารณาดานศักยภาพของขาราชการครู
ไมสอดคลองกับความตองการ และความจําเปนของโรงเรียน 101. โรงเรียนขาดความเชื่อมโยงกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเอกชน 102. ความสามารถของโรงเรียนในการจัดหางบประมาณ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



328 
 

เพ่ิมเติมนอกเหนือจากงบประมาณท่ีไดรับ 103. โรงเรียนไมมีอิสระ และความคลองตัวในการตัดสินใจ
สั่งการเร่ืองตางๆ ตามที่ตองการอยางแทจริง 104. โรงเรียนที่เปนนิติบุคคลในปจจุบันมีอํานาจ    
หนาที่ในทางปฏิบัติไมสมบูรณ เชน ไมมีอํานาจในการบริหารจัดการดานงบประมาณอยางแทจริง                
เชน ยังมีกฎหมายอ่ืนครอบคลุมอยู 105. โรงเรียนไมมีอํานาจในการบริหารจัดการดานบุคลากร   
อยางแทจริง ทั้งดานการสรรหา โยกยาย บรรจุ แตงตั้งการจางงานและการจัดการพนักงาน        
106. โรงเรียนสวนมากทั้งในสวนของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไมมีความพรอมที่จะ
รองรับการเปนโรงเรียนนิติบุคคล 107. สถานศึกษายังตองปฏิบัติ ตามกฎ ระเบียบ คําสั่งของสํานัก
นายกรัฐมนตรี และกระทรวงการคลัง รวมทั้งกฎหมายท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ ทําใหไมมีความคลองตัวใน   
ทางปฏิบัติ 108. โรงเรียนไมมีความพยายามที่จะบริหารจัดการมีการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ
อยางแทจริง 109. โรงเรียนขาดความตอเนื่องและจริงจังในการดําเนินงานระบบงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 110.สถานศึกษามีการเปล่ียนแปลงรูปแบบแตไมเปลี่ยน
กระบวนการบริหารงานและการทํางาน 111. โรงเรียนมีศักยภาพดานการบริหารวิชาการอยูในลําดับ
สุดทายแตในดานการบริหารท่ัวไปอยูในลําดับแรก 112. กรรมการโรงเรียนไมกลาแสดงความคิดเห็น 
และขาดเครือขายการเรียนรูในชุมชน 113. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูขาดประสิทธิภาพ
มีผลทําใหนักเรียนมีนิสัยการเรียนแบบรอรับความรูจากครูผูสอน ไมขวนขวายหาความรูดวยตนเอง 
114. การพัฒนาครูมักจะพัฒนาเฉพาะเรื่อง เฉพาะบุคคลทําใหการพัฒนาไมทั่วถึงไมสอดคลองกับ
ความตองการ 115. วัฒนธรรมการเรียนการสอนแบบเนนการทองจําเพ่ือเอาคะแนนไม ไดเนน
วัฒนธรรมในการรักการอานการใฝรู คนควาวิจัยทดลอง  คิดอภิปราย วิเคราะห สังเคราะห 
ประยุกตใช 116. นโยบายการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา ไมไดใหอิสระอยางแทจริง ไมชัดเจน 
ยังยึดติดกรอบความคิดเดิมๆ ตองปฏิบัติตามคําสั่งจากหนวยงานตนสังกัด  117. ผูบริหารและ                
ครูมีความรู ความเขาใจไมชัดเจนเก่ียวกับกฎระเบียบตางๆ  ทั้งดานการเงิน การพัสดุ การบัญชี                     
และการดําเนินการทางกฎหมาย 118. บุคลากรทุกระดับไมมีความรูเรื่องการจัดการเรียนการสอน      
ตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรทองถิ่น 119. ผูบริหารโรงเรียนขาดการประเมินผลและ             
การเยี่ยม ชั้นเรียน การนิเทศการเรียนการสอนของครูอยางใกลชิด 120. บุคลากรไมมีความรู                 
เรื่องการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลที่ถูกตองท้ังเรื่องงบประมาณและกฎระเบียบตางๆ  121. ศึกษา 
นิเทศกออกนิเทศสถานศึกษานอยมากเนื่องมาจากศึกษานิเทศกขาดเทคนิคการนิเทศและการติดตาม
ที่ดี ขาดความเชื่อมั่นและความศรัทธาจากครูอาจารย  122. บุคลากรขาดความรูความเขาใจใน               
การบริหาร งานงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 123. ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอย
มาก 124. กฎหมายท่ีเกี่ยวของยังไมเอ้ือตอการกระจายอํานาจ  และไมมีกฎหมายของรัฐรองรับ             
การดําเนินงานของโรงเรียน 125. ความพรอมในการรองรับการกระจายอํานาจ (ความรูความสามารถ 
ภาวะผูนํา วัฒนธรรม คานิยม ความรับผิดชอบ) 126. ผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา         
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ขั้นพ้ืนฐานมีภาระงานเพ่ิมมากขึ้น 127. ความเคยชินกับวัฒนธรรมองคการ ในระบบเดิมซึ่งมี              
ความสะดวกสบาย ในการปฏิบัติงานเพราะไมตองมีการประเมิน ผลการปฏิบัติงาน 128. ไมมี            
การสนับสนุนงบประมาณ และกําลังคนเพ่ือท่ีจะมุงปฏิรูป ครู อาจารยหลักสูตรและระบบการเรียน
การสอนอยางจริงจัง 129. การใหผลตอบแทนวิทยฐานะเพ่ิมโดยการประเมินจากผลงานเขียนที่
สะทอนการเพ่ิมความรูความสามารถหรือประสิทธิภาพการสอน  130. ระบบการประเมินผลและ             
การสอบแขงขันยังเปนการสอบแบบปรนัยเพ่ือวัดความสามารถในการจดจําขอมูลทําใหขัดแยงกับ
แนวคิดการปฏิรูปการเรียนรูแบบใหมที่ควรใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหเปน  131. หลักสูตรมีรายวิชา 
เนื้อหาสาระ และการจัดเวลาเรียนมากเกินไป 132. ผูมีสวนเกี่ยวของไมรูกฎ ระเบียบไมมีความเขาใจ
ไมรูบทบาทหนาที่ของตนเองในเรื่องการตรวจสอบภายในและการประกันคุณภาพการศึกษา  133. 
ปจจัยนําเขา (Input) เชน ครู บุคลากร สื่อ ยังขาดคุณภาพและการบริหารจัดการงบประมาณยังไม
เปนระบบและไมสอดคลองกับสภาพปญหาของโรงเรียน 134. หลักสูตรการศึกษามีการเปล่ียนแปลง
บอย ไมมีคุณภาพ ตลอดจนตําราเรียนขาดความยืดหยุน ไมสอดคลองกับสภาพของปจจุบัน 135. 
หลักสูตรลาสมัยและขาดคุณภาพ เนื้อหาสาระไมสงเสริมใหผูเรียนเรียนรูอยางเปนระบบ และไมมี
ความเปนไทย 136. โรงเรียนไมสามารถคัดเลือกผูอํานวยการโรงเรียนและครูไดเอง การดําเนินการ
เรื่องบุคลากรและงบประมาณจึงไมเบ็ดเสร็จ 137. เกิดปญหาความขัดแยงระหวางผูบริหาร ครู 
บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการของโรงเรียน 138. งบประมาณมีจํานวนจํากัด ไมสามารถ
กระจายใหโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษาซึ่งมีจํานวนมากไดอยางทั่วถึง 139. การประเมิน
คุณภาพภายนอกของ สมศ.เปนการประเมินเอกสารผลงานมากกวาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ
นักเรียน 140. วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนไมเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลง ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง 
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ตอนที่ 2  การวิเคราะหองคประกอบของอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลใน
กํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2.1  การวิเคราะหรูปแบบความสัมพันธขององคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 

Analysis : EFA) 

ผูวิจัยไดสรุปและผนวกองคความรูที่ไดจากการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) และ             
การสัมภาษณ (Interview) แลวนําไปสรางเคร่ืองมือเปนแบบสอบถาม (questionnaire) จํานวน  
140 ขอ นําไปสอบถามกลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารอํานวยการ รองผูอํานวยการ คณะกรรมการบริหาร 
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา จํานวน 

52 โรง รวมผูใหขอมูลทั้งสิ้น 312 คนไดรับแบบสอบถามฉบับที่สมบูรณกลับคืนมา 49 โรง จํานวน
แบบสอบถาม 294 ฉบับ คิดเปนรอยละ 94.23 นํามาวิเคราะหและเสนอผลดวยตารางประกอบ             
คําบรรยายเปน 4 ตอนดังนี้ 

2.1.1  การวิเคราะหสภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

 2.1.2  การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรที่เปนองคประกอบของอุปสรรค           
ของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 2.1.3  การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : EFA) ดวยวิธี   
สกัดปจจัย (Principal Component Analysis : PCA) เพ่ือใหไดตัวแปรที่สําคัญขององคประกอบ
อุปสรรค ของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา                    
ขั้นพ้ืนฐาน 

2.1.4  การวิเคราะหเนื้อหาเก่ียวกับแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติ
บุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือใหไดแนวทางการแกไขอุปสรรค         
การบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.1.1 การวิเคราะหสภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม โรงเรียนละ 6 คน ประกอบดวย

ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการ คณะกรรมการบริหาร และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา              
ขั้นพ้ืนฐานจํานวนท้ังส้ิน 294 คน โดยแยกพิจารณาตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ            
ในการเปนผูบริหารและขนาดสถานศึกษาโดยการแจกแจงความถ่ี (frequency) และหาคารอยละ 
(percentage) มีรายละเอียดดังตารางที่ 4 ดังนี้ 
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ตารางที่ 4 แสดงสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ จํานวน (คน) รอยละ 
ตําแหนงหนาที ่   

ผูอํานวยการสถานศึกษา     49 16.67 

รองผูอํานวยการสถานศึกษา 98 33.33 

กรรมการบริหารสถานศึกษา 98 33.33 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 49 16.67 

รวม 294 100.00 
เพศ   

ชาย 138 46.94 

หญิง 156 53.06 

รวม 294 100.00 
อายุ (ป)   

ต่ํากวา  30  ป 0 0.00 

30–40  ป  23 7.82 

41–50  ป 66 22.45 

51–60  ป 205 69.73 

รวม 294 100.00 
วุฒิการศึกษา   

ต่ํากวาปริญญาตรี 0 0 

ปริญญาตร ี  69 23.47 

ปริญญาโท                    202 68.71 

ปริญญาเอก 23 7.82 

รวม 294 100.00 
ประสบการณในตําแหนงปจจุบนั   

ต่ํากวา  5  ป 47 15.99 

5–10  ป  63 21.43 

11–15  ป  45 15.31 

มากกวา  15  ป 139 47.28 

รวม 294 100.00 
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ตารางที่ 4  แสดงสถานภาพผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

สถานภาพ จํานวน (โรง) รอยละ 
ขนาดสถานศึกษา   

ขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียนระหวาง  0-500  คน) 0 0 

ขนาดกลาง (จํานวนนักเรยีนระหวาง 501-1,500 คน) 7 14.29 

ขนาดใหญ (จํานวนนักเรยีนระหวาง 1,501-2,500 คน) 14 28.57 

ขนาดใหญพิเศษ (จํานวนนักเรียนต้ังแต 2,501 คน ขึ้นไป) 28 57.14 

รวม 49 100.00 

จากตารางที่ 4 พบวาผูตอบแบบสอบถามรวมทั้งสิ้น 294 คน จําแนกเปนตําแหนง
ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 16.67 รองผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 
98 คน คิดเปนรอยละ 33.33 กรรมการบริหารสถานศึกษา จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 33.33 
และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 16.67 เปนชาย 
138 คน คิดเปนรอยละ 46.94 เปนหญิง 156 คน คิดเปนรอยละ 53.06 มีอายุ 30–40 ป 23 คน             
คิดเปนรอยละ 7.82 อายุ 41–50 ป 66 คน คิดเปนรอยละ 22.45 และอายุ 51–60 ป 205 คน             
คิดเปนรอยละ 69.73 วุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาโทมากท่ีสุด จํานวน 202 คน คิดเปนรอยละ 
68.71 รองลงมาระดับปริญญาตรี จํานวน 69 คน คิดเปนรอยละ 23.47 นอยที่สุดคือ มีวุฒิทาง
การศึกษาระดับปริญญาเอก จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 7.82 และมีประสบการณในตําแหนง
ปจจุบันมากที่สุด มากกวา 15 ป  จํานวน 139 คน คิดเปนรอยละ 47.28 รองลงมาอยูระหวาง 5–10 

ป จํานวน 63 คนคิดเปนรอยละ 21.43 นอยที่สุดตํ่ากวา 5 ป จํานวน 47 คน คิดเปนรอยละ 15.99 

จําแนกเปนสถานศึกษาขนาดใหญพิเศษ มากที่สุด จํานวน 28 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 57.14 

รองลงมาสถานศึกษาขนาดใหญ จํานวน 14 โรง คิดเปนรอยละ 28.57 และนอยที่สุดคือ สถานศึกษา
ขนาดกลางจํานวน 7 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 14.29 

2.1.2 การวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรท่ีเปนองคประกอบของอุปสรรค         
การบริหารจัดการโรงเรียนนติิบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ในการวิเคราะหระดับความคิดเห็นเก่ียวกับตัวแปรองคประกอบของอุปสรรคของการบริหาร
จัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยการวิเคราะห
จากคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑการวิเคราะห
ของ (Best) ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางที่ 5 ดังนี้ 
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ตารางที่ 5  คาเฉล่ีย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของตัวแปรที่เปน 

     องคประกอบของอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน 

     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ลําดับ 
ที ่

อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล          
ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

X  S.D. คาระดับ 

1. ภาวะผูนํา วิสัยทัศน ความตั้งใจจริงของผูบริหารในการบริหาร
จัดการโรงเรียน การพัฒนางานอยางตอเนื่องและการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน  

3.38 0.88 ปานกลาง 

2. ผูบริหารขาดการกํากับติดตามการนิเทศและประเมินผล          
การเรียนการสอนของครูอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

3.47 0.90 ปานกลาง 

3. การจัดบุคลากรใหรับผิดชอบงานตามความเหมาะสมและ
ศักยภาพ 

3.44 0.97 ปานกลาง 

4. ตําแหนงผูบริหารมีระบบคัดเลือก มาจากระบบเลือกต้ังหรือ
แตงตั้งตามอาวุโสหรือการสอบและมีเสนสาย 

3.43 0.92 ปานกลาง 

5. ผูบริหารสวนใหญไมเห็นความสําคัญของการสรางความสัมพันธ 
กับชุมชนและการประสานงานท่ีดีกับชุมชน 

3.71 0.91 มาก 

6. ผูบริหารบางสวนบริหารงานโดยใชแนวคิดของตนเองเปนหลัก 
ขาดการคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสียเห็นประโยชนสวนตัว
มากกวาสวนรวม 

3.60 0.88 ปานกลาง 

7. ผูบริหารบางสวนขาดความโปรงใสในการใชงบประมาณ           
การจัดซื้อจัดจาง หาผลประโยชนในการกอสราง ฯลฯ 

3.33 0.87 ปานกลาง 

8. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหาร เชน  
ความยุติธรรม ความประพฤติที่เหมาะสม การเบียดบังเวลา
ราชการ การทุจริต ฯลฯ 

3.41 0.88 ปานกลาง 

9. ผูบริหารบางสวนเบียดบังผลประโยชนสวนรวม เชน ใชครู
ทํางานสวนตัว 

3.60 0.88 ปานกลาง 

10. ผูบริหารไมเขาใจการบริหารและการจัดการศึกษาตาม             
แนวการกระจายอํานาจอยางแทจริง โดยยังติดยึด                  
พฤติกรรมการบริหารหรือวัฒนธรรมการบริหารเดิม 

4.46 0.81 มากท่ีสุด 

 

(n=49) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



334 
  

ตารางที่ 5  คาเฉล่ีย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของตัวแปรที่เปน 

     องคประกอบของอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน 

     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ลําดับ 
ที ่

อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล          
ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

X  S.D. คาระดับ 

11. การใหอํานาจกับผูบริหารมากเกินไป ทําใหการบริหาร           
ขาดหลักธรรมาภิบาล มีการแบงพรรคแบงพวก ไมสามารถ 
ผสานความรวมมือกันระหวางผูใตบังคับบัญชากับผูบริหาร 

3.60 0.88 มาก 

12. อํานาจของผูบริหารในการบริหารจัดการดานบุคลากร             
การสรรหา โยกยาย บรรจุ แตงตั้ง การจางงานและการจัดการ
พนักงาน 

4.63 0.62 มากท่ีสุด 

13. โรงเรียนขาดการกําหนดเปนตัวชี้วัด (KPIs) ความสําเร็จเปน      
แนวทางปฏิบัติตามขอตกลงการใหบริการหรือผลผลิต             
ตอ สพท. และ สพฐ. 

4.46 0.84 มากท่ีสุด 

14. การใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมทั้งรวมคิดและรวมทํา       
จากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ เชน ครู ชุมชน ฯลฯ 

4.46 0.84 มากท่ีสุด 

15. ผูบริหารบางสวนขาดความชํานาญประสบการณ ความรูและ
ความสามารถในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 

3.60 0.88 มาก 

16. ผูบริหารบางสวนขาดความเปนผูนําในดานวิชาการ ไมเนน
คุณภาพนักเรียน มักนํางบประมาณสวนใหญไปใชในเรื่อง         
อาคารสถานท่ี วัตถุสิ่งของและสิ่งแวดลอมภายนอกมากกวา 

4.50 0.80 มากท่ีสุด 

17. ผูบริหารบางสวนขาดความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ   
และความพรอมสําหรับการกระจายอํานาจ การบริหารโรงเรียน  
นิติบุคคล 

3.56 0.86 มาก 

18. ขาดการกระจายอํานาจลงสูเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
อยางแทจริงทําใหผูบริหารไมสามารถบริหารจัดการศึกษา         
ตาม แนวทางการบริหารจัดการที่ใชโรงเรียนเปนฐาน 
(School–Based Management) 

4.58 0.82 มากท่ีสุด 

 
 

(n=49) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



335 
  

ตารางที่ 5  คาเฉล่ีย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของตัวแปรที่เปน 

     องคประกอบของอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน 

     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ลําดับ 
ที ่

อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

X  S.D. คาระดับ 

19. ครูมักจะสอนแบบบรรยายตามตํารา นักเรียนใชวิธีฟง จดจํา      
ฝกภาคปฏิบัติบางและใชการประเมินผลแบบทดสอบตาม
มาตรฐานซึ่งวัดไดเพียงผิวเผินและผูเรียนสวนใหญไมไดเรียนรู
อยางมีประสิทธิภาพ 

3.37 0.87 ปานกลาง 

20. ครูจัดการเรียนการสอนดอยประสิทธิภาพจัดการเรียนรูโดย       
ไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ ขาดหลักจิตวิทยาในการเรียนการสอน 

3.31 0.86 ปานกลาง 

21. ครูจํานวนหนึ่งขาดท้ังคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและ            
ขาดจรรยาบรรณของวิชาชีพครูอยางแทจริง  

3.45 0.89 ปานกลาง 

22. ครูสามารถบางสวนไมสามารถสอนใหบรรลุเปาหมายของ
หลักสูตรการเรียนการสอนไมเปนไปตามแผนการสอนและ        
ไมบรรลุตามจุดประสงคของการเรียนรู 

3.37 0.93 ปานกลาง 

23. ปญหาครูขาดครูไมครบชั้นเรียน จํานวนครูไมพอกับปริมาณ      
งานสอนและที่มีอยูไมมีความรูความสามารถครบตามเนื้อหา
สาระในหลักสูตร มีภาระงานมากทําใหการสอนมีปญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกตํ่า  

4.54 0.64 มากท่ีสุด 

24. สถานศึกษาไมมีอิสระในการสรรหาและคัดเลือกครูไมมี            
การวางแผนกําลังคนการจัดสรรอัตรากําลังไมตรงกับ               
ความตองการของสถานศึกษา 

3.41 0.89 ปานกลาง 

25. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและผูบริหารยังไมเนน       
ผลการปฏิบัติงานที่เห็นเปนรูปธรรมเทาที่ควร 

3.48 0.98 ปานกลาง 

26. ผูบริหารและครูขาดจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทํา
ผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ เชนการจางผูอื่นทําผลงานหรือ        
มุงทําผลงานมากเกินไป โดยทิ้งภาระหนาที่ประจํา  

3.26 0.89 ปานกลาง 

27. ครูขาดทักษะในการพัฒนางานวิชาการ เนื่องมาจากไมมีการนํา
ขอมูลพ้ืนฐานมาเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนานักเรียน 

3.26 0.90 ปานกลาง 

(n=49) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5  คาเฉล่ีย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของตัวแปรที่เปน 

     องคประกอบของอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน 

     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ลําดับ 
ที ่

อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

X  S.D. คาระดับ 

28. การอบรมพัฒนาครูและบุคลากรไมตรงกับความตองการของ
สถานศึกษาเพราะสวนกลางและสํานักงานเขตพ้ืนที่จะเปน        
ผูกําหนดหลักสูตรการอบรม และไมไดนําไปปฏิบัติและ
ประเมินผลอยางจริงจัง 

4.46 0.84 มาก 

29. ครยูังขาดความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรโดยเฉพาะ
หลักสูตรทองถ่ินไมไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน   
การเรียนรู 

4.50 0.83 มากท่ีสุด 

30. ครูขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดความแตกแยก             
เกิดการขัดแยงในการทํางาน 

3.40 0.89 ปานกลาง 

31. สื่อที่ไมมีคุณภาพท่ีมาจากหลากหลายแหลงและขาด               
การกล่ันกรองมีอิทธิพลตอการเรียนรูของผูเรียน 

3.47 0.89 ปานกลาง 

32. คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชนไมรวมปฏิบัติงานและ       
ไมเขารวมมือชวยเหลือและมีเจตคติที่ไมดีตอโรงเรียน 

4.43 0.80 มาก 

33. การสรางขวัญกําลังใจและสวัสดิการใหครูและบุคลากรรวมกัน
รับผิดชอบการปฏิบัติงานดวยความเสียสละและอุทิศตน 

4.56 0.78 มากท่ีสุด 

34. โรงเรียนสามารถสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาโดยองคกร
เอกชน ชุมชน สถาบันอ่ืนๆ มามีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
ในโรงเรียน 

4.45 0.87 มาก 

35. คณะกรรมการโรงเรียนมีความรูความสามารถในการบริหาร
และการจัดการศึกษาไมมากพอ 

4.48 0.79 มากท่ีสุด 

36. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมสามารถมารวม
ปฏิบัติงานในโรงเรียนตามบทบาทที่ควรจะเปนเชนการรวม
บริหารรวมสรางหลักสูตรทองถ่ิน เปนตน 

4.46 0.79 มากท่ีสุด 

 

 

(n=49) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5  คาเฉล่ีย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของตัวแปรที่เปน 

     องคประกอบของอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน 

     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ลําดับ 
ที ่

อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล          
ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

X  S.D. คาระดับ 

37. ระบบเงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการครู คณาจารย        
และบุคลากรทางการศึกษา ไมจูงใจใหทํางานที่สรางสรรค         
อันนอกเหนือจากภาระงานปกติ 

4.67 0.63 มากท่ีสุด 

38. งบประมาณดานบุคคลมีสัดสวนไมสมดุลตอการเสริมสราง
คุณภาพคาใชจายทางการศึกษาโดยสวนใหญเปนเงินเดือนกับ
คาตอบแทนจึงไมเพียงพอที่จะพัฒนาการศึกษาใหดีได 

4.55 0.74 มากท่ีสุด 

39. งบประมาณรายหัวของนักเรียนที่ไดรับการจัดสรรยังไมพอเพียง
และเทากันทั่วประเทศ 

3.23 0.63 ปานกลาง 

40. กฎระเบียบเขมงวดแตไมสัมพันธสอดคลองกับการปฏิบัติหรือ     
การนําไปใชทําใหสถานศึกษาไมสามารถดําเนินงานไดอยาง
คลองตัว 

4.52 

 

0.70 มากท่ีสุด 

41. งบประมาณท่ีจัดสรรใหลาชาไมทันตอความจําเปนและ            
ความตองการทําใหไมสามารถดําเนินงานไดตามแผนที่กําหนดไว 

4.67 0.61 มากท่ีสุด 

42. หนวยงานตนสังกัดขาดการติดตามประเมินผลตามภารกิจ         
ของการกระจายอํานาจอยางเปนระบบและตอเน่ือง 

4.50 0.87 มากท่ีสุด 

43. โรงเรียนขาดการติดตาม ตรวจสอบประสิทธิผลการทํางาน        
ของผูบริหาร ครูและบุคลากร 

4.50 0.85 มากท่ีสุด 

44. โรงเรียนไมสามารถจัดหาแหลงเรียนรู หองปฏิบัติการ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนและสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหมีเพียงพอและไดมาตรฐาน 

3.62 0.87 มาก 

45. หลักสูตรสถานศึกษาของแตละโรงเรียนขึ้นอยูกับศักยภาพ        
ของครูในโรงเรียนมีการคัดลอกหลักสูตรกันระหวางโรงเรียน 

3.57 0.88 มาก 

46. การสนับสนุนเรื่องการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา
เชนทุนสนับสนุนงานวิจัยและการนําเสนองานวิชาการ 

4.51 0.82 มากท่ีสุด 

 

(n=49) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5  คาเฉล่ีย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของตัวแปรที่เปน 

     องคประกอบของอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน 

     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ลําดับ 
ที ่

อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล          
ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

X  S.D. คาระดับ 

47. การระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณการเงิน        
และทรัพยสินยังไมชัดเจนวาโรงเรียนสามารถหารายไดและ       
ออกระเบียบการเงินของตนเองได 

4.46 0.84 มาก 

48. กระบวนการ (Process)การดําเนินการไมชัดเจน ตอเนื่อง         
มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 

4.48 0.70 มาก 

49. สภาพการจัดทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (งบประมาณและ           
การระดมทรัพยากร) ไมเอ้ืออํานวย โดยหนวยปฏิบัติที่พรอม
ขาดอิสระทางความคิด สวนหนวยปฏิบัติที่ไมพรอมก็ขาดแรง
สนับสนุน 

4.47 0.70 มาก 

50. การลงทุนดานบุคคลและปจจัยอื่นไดประโยชนไมคุมคา            
(under-utilization) และดอยประสิทธิภาพ 

4.53 0.76 มากท่ีสุด 

51. ดานการบริหารงบประมาณและไมสอดคลองกับสภาพ             
ความตองการความจําเปนของสถานศึกษา 

4.69 0.61 มากท่ีสุด 

52. การจัดสรรงบประมาณไมสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน        
ทั้งโรงเรียนระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษา ซึ่งสงผล
ตอการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาและคุณภาพของผูเรียน 

4.52 0.71 ปานกลาง 

53. สถานศึกษานิติบุคคลในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมมีพระราชบัญญัติจัดตั้งและไมมีกลไก
ทางกฎหมายท่ีกําหนดใหดําเนินการโดยเฉพาะทําให
สถานศึกษาไมมีอํานาจในการตัดสินใจไดดวยตนเองโดยอิสระ 

4.52 0.70 ปานกลาง 

54. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษาท่ีเปนของรัฐอยูเดิม    
ถูกกําหนดมาจากสวนกลางโดยไมไดคํานึงถึงสภาพบริบทและ
ความตองการจําเปนของสถานศึกษาในแตละเขตพ้ืนที่แตละ
ทองถิ่นและแตละภาค 

4.41 0.78 มาก 

 

(n=49) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



339 
  

ตารางที่ 5  คาเฉล่ีย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของตัวแปรที่เปน 

     องคประกอบของอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน 

     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ลําดับ 
ที ่

อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล          
ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

X  S.D. คาระดับ 

55. การจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาตามรายหัวของผูเรียน      
ไมสอดคลองกับสภาพจริงของผูเรียนแตละระดับ/ประเภท   
และภารกิจของสถานศึกษาที่ไดรับการกระจายอํานาจ 

4.54 0.72 มากท่ีสุด 

56. การดําเนินการพ้ืนฐานตางๆ เชน การรับนักเรียนการกําหนด
ระยะเวลาการเปด การปดภาคการศึกษา การเปดหองเรียน
พิเศษ การระดมทรัพยากรการพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา     
ไมสอดคลองกับบริบทของแตละโรงเรียน 

3.59 0.85 มาก 

57. การบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล 
บริหารทั่วไป มีวิธีการดําเนินการ มีรายละเอียดและคูมือ          
การดําเนินงาน แตผูบริหารและครูยังไมไดปฏิบัติอยางจริงจัง 

4.49 0.84 มาก 

58. การบริหารงานวิชาการยังไมมีการกําหนดผลผลิต (Output)      
ที่ชัดเจนในทุกระดับ ตั้งแตในระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับโรงเรียน 

4.48 0.88 มาก 

59. ไมมีการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาอยางแทจริง ยังเปน     
การรวมอํานาจที่สวนกลาง เชน โรงเรียนไมสามารถสรรหา 
บรรจุ แตงตั้งและโยกยายครูและลูกจางได 

4.37 0.79 มาก 

60. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูไมมี
ประสิทธิภาพสงผลใหนักเรียนไมตั้งใจเรียนอยางจริงจังและ 
ขาดระเบียบวินัยในตนเอง 

4.46 0.85 มาก 

61. แนวทางการปฏิบัติในการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียน        
นิติบุคคลไมชัดเจนและยังไมมีการปฏิบัติกันอยางจริงจัง 

4.64 0.63 มากท่ีสุด 

62. ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนของไทยเปนแบบราชการรวม
ศูนยไมไดกระจายอํานาจการบริหารไปท่ีโรงเรียนอยางแทจริง 

4.61 0.92 มากท่ีสุด 

 

 

(n=49) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5  คาเฉล่ีย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของตัวแปรที่เปน 

     องคประกอบของอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน 

     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ลําดับ 
ที ่

อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

X  S.D. คาระดับ 

63. ระบบการเมืองมีอํานาจในการเพ่ิมงบประมาณ การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางการบริหารการตั้งเปาหมายฯลฯและอํานาจการบริหาร
อยูที่ผูบริหารระดับสูงผูบริหารออกกฎระเบียบสั่งการจากบน     
ลงลาง 

4.56 0.73 มากท่ีสุด 

64. สวนใหญเปนการเปลี่ยนแปลงแตรูปแบบการบริหาร นโยบาย 
และเปาหมายคําชี้แนะ แตไมไดเปลี่ยนแปลงที่เนื้อหาสาระ
กระบวนการเรียนการสอนจริง 

2.58 0.69 ปานกลาง 

65. การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา          
ขาดประสิทธิภาพโดยผูบริหารสถานศึกษาไมไดเนนผลสัมฤทธิ์ 
ของงานเปนสําคัญ 

4.48 0.89 มาก 

66. ไมมีการกระจายอํานาจอยางแทจริง สวนมากสวนกลางเปน       
ผูกําหนดโครงการ และแนวทางการดําเนินงาน ไมมีอิสระ         
ในการคิด 

4.40 0.74 มาก 

67. การสนับสนุนสงเสริม (โดยเฉพาะดานวิชาการและงบประมาณ) 
การกํากับ ติดตาม การประเมินการใชหลักสูตร การนิเทศ  
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

3.39 0.88 ปานกลาง 

68. ขาดเอกภาพในการบริหารของผูบริหารระดับตางๆ และ           
ความดอยประสิทธิภาพของระบบติดตาม ตรวจสอบ      
ประเมินผลและนิเทศ 

4.49 0.84 มาก 

69. ระบบการคัดเลือกผูบริหาร การขึ้นเงินเดือน การใหความดี
ความชอบยังขาดประสิทธิภาพ ระบบอุปถัมภมากกวาระบบ
คุณธรรมท่ีพิจารณาจากผลงานในการพัฒนาผูเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจริง  

4.55 0.74 มากท่ีสุด 

 

 

(n=49) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5  คาเฉล่ีย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของตัวแปรที่เปน 

     องคประกอบของอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน 

     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ลําดับ 
ที ่

อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

X  S.D. คาระดับ 

70. งบประมาณสวนมาก ยังอยูที่สวนกลางมีการกระจายให
โรงเรียนเพียงงบประมาณรายหัวและเงินเดือน 

4.62 0.70 มากท่ีสุด 

71. แมจะเปนโรงเรียนนิติบุคคล อํานาจการบริหารท้ังเรื่อง            
และการอนุมัติตางๆ สวนมากยังข้ึนอยูกับสวนกลางทําให         
การบริหารจัดการไมคลองตัว 

4.60 0.71 มากท่ีสุด 

72. โครงสรางของการบริหารโรงเรียนยังขาดความยืดหยุนไม
เหมาะสมกับการบริหารตนเอง 

4.54 0.75 มากท่ีสุด 

73. ผูบริหารสวนมากไมรับคนเขาทํางานตามความรูความสามารถ  
โดยรับคนของเอง 

3.57 0.89 มาก 

74. การใหผลตอบแทนวิทยฐานะเพ่ิมโดยการประเมินจากผลงาน
เขียนที่ไมไดสะทอนการเพ่ิมความรูความสามารถหรือ
ประสิทธิภาพการสอน 

3.39 0.89 ปานกลาง 

75. การบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคลขาดระบบ          
การตรวจสอบ ติดตาม จากผูบังคับบัญชาอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง 

4.69 0.61 มากท่ีสุด 

76. การถายโอนอํานาจจากเขตพ้ืนที่การศึกษาไปสูโรงเรียนทําให
ผูบริหารในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสูญเสียอํานาจ 

3.38 0.88 ปานกลาง 

77. รัฐบาลและเขตพ้ืนที่การศึกษายังไมกระจายอํานาจ                 
ในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลตามกฎหมายใหโรงเรียนหมด 
ยังกุมอํานาจบางสวนอยู 

4.59 0.70 มากท่ีสุด 

78. การจัดการศึกษาขาดเอกภาพท้ังในดานนโยบายและมาตรฐาน   
ไมเปนไปในแนวเดียวกัน ขาดความคิดรวบยอด (concept)       
ทั้งระบบ 

4.56 0.73 มากท่ีสุด 

79. ความไมพรอมของผูกระจายอํานาจแตละระดับและบุคลากร      
ผูรับการกระจายอํานาจไปปฏิบัติ 

4.46 0.87 มากท่ีสุด 

(n=49) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5  คาเฉล่ีย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของตัวแปรที่เปน 

     องคประกอบของอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน 

     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ลําดับ 
ที ่

อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

X  S.D. คาระดับ 

80. สวนกลางไมไดติดตามเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภารกิจของ         
การกระจายอํานาจ 

3.66 0.87 มาก 

81. การบริหารโรงเรียนนิติบุคคลยังขาดความพรอมทั้งดาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ คูมือการปฏิบัติงาน งบประมาณ 

4.57 0.71 มากท่ีสุด 

82. มีการเปลี่ยนนโยบายและกฎหมายทางการศึกษาบอยคร้ัง         
(ตามการโยกยายรัฐมนตรี/ผูบริหาร) 

4.55 0.69 มากท่ีสุด 

83. นโยบายดานการศึกษาไมตอเนื่องผูปฏิบัติไมเขาใจนโยบายและ
บทบาทหนาที่ของตนเองอยางแทจริง อีกท้ังนโยบายบางอยาง
มีขอจํากัดยากตอการนําไปปฏิบัติ 

4.69 0.61 มากท่ีสุด 

84. ขาดความตอเนื่องในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เนื่องจาก    
การเปลี่ยนแปลงนโยบายตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

4.57 0.71 มากท่ีสุด 

85. อํานาจการตัดสินใจดานหลักสูตร งบประมาณ บุคลากรยังคง
อยูที่สวนกลางสํานักงานเขตพ้ืนที่สถานศึกษาไมไดรับการ
กระจายอํานาจอยางแทจริง 

4.56 0.73 มากท่ีสุด 

86. บางรัฐบาลและนักการเมืองบางสวนขาดวิสัยทัศนทางการศึกษา
ไมใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง   

4.51 0.76 มากท่ีสุด 

87. รัฐบาลขาดการลงทุนดานการศึกษาอยางจริงจังและเอกชน       
มีสวนรวมสนับสนุนการศึกษานอย 

4.55 0.67 มากท่ีสุด 

88. การกระจายอํานาจจากหนวยงานระดับสูงมีความรวดเร็ว 
ชัดเจน และเปนรูปธรรม 

3.61 0.86 มาก 

89. ปญหาดานโครงสรางองคการและแบงสวนงาน สวนใหญ      
เปนไปตามกฎกระทรวงฯไมสอดคลองกับการบริหารจัดการ
เปนสวนใหญ   

3.44 0.65 ปานกลาง 

 

(n=49) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5  คาเฉล่ีย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของตัวแปรที่เปน 

     องคประกอบของอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน 

     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ลําดับ 
ที ่

อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

X  S.D. คาระดับ 

90. กฎหมายการศึกษาบางสวนยังเปนอุปสรรคตอการบริหารและ
จัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคล เชน กฎ ระเบียบ ขอบังคับ 
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษานิติบุคคลที่มีอยูมิไดเอ้ือตอ        
ความเปนอิสระกฎระเบียบท่ีวางไว มีความยืดหยุนไมเพียงพอ 
ไมเหมาะสม 

4.55 0.74 มากท่ีสุด 

91. นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการเปลี่ยนบอย
และมักเปนนโยบายสวนตน ทําใหการบริหารจัดการ               
ดอยประสิทธิภาพ 

4.55 0.72 มากท่ีสุด 

92. ผูบริหารระดับกระทรวงขาดความจริงจัง และความชัดเจน        
ในนโยบายการจัดการศึกษา 

4.58 0.77 มากท่ีสุด 

93. โรงเรียนไมใหความสําคัญแกคณะกรรมการสถานศึกษาใน         
การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

4.48 0.88 มาก 

94. โรงเรียนไมมีประสบการณในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล        
ทําใหเกิดปญหาการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล               

3.57 0.87 มาก 

95. โรงเรียนไมมีอํานาจในการบริหารจัดการดานกฎระเบียบตางๆ 
ทั้งดานการเงิน การพัสดุ การบัญชี และการดําเนินการ            
ทางกฎหมาย 

3.55 0.87 ปานกลาง 

96. โรงเรียนไมเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน
งานสรางความสัมพันธกับชุมชน 

3.60 0.88 มาก 

97. โรงเรียนไมมีอิสระในการจัดการเรียนการสอนอยางแทจริง 
เพราะเมื่อจัดการเรียนการสอนตามที่โรงเรียนกําหนดก็ไม
สอดคลองกับขอสอบ O-Net 

4.55 0.72 มากท่ีสุด 

98. โรงเรียนไมมีอิสระในการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น
และศักยภาพของผูเรียนอยางเต็มที่ 

3.57 0.84 มาก 

 

(n=49) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5  คาเฉล่ีย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของตัวแปรที่เปน 

     องคประกอบของอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน 

     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ลําดับ 
ที ่

อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

X  S.D. คาระดับ 

99. โรงเรียนสวนมากไดดําเนินงาน โดยยึดนโยบายและแนวทางที่    
กรมเจาสังกัดกําหนดเปนหลักทําใหขาดความเปนตัวของตัวเอง
และความริเริ่มสรางสรรค 

4.56 0.64 มากท่ีสุด 

100. การพิจารณาดานศักยภาพของขาราชการครูไมสอดคลองกับ 
ความตองการ และความจําเปนของโรงเรียน 

3.50 0.89 มาก 

101. โรงเรียนขาดความเชื่อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น        
และ เอกชน 

3.55 0.87 มาก 

102. โรงเรียนไมสามารถจัดหางบประมาณเพ่ิมเติมไดนอกเหนือจาก
งบประมาณท่ีไดรับ 

3.38 0.88 ปานกลาง 

103. โรงเรียนไมมีอิสระและความคลองตัวในการตัดสินใจสั่งการ
เรื่องตาง ๆ ตามที่ตองการอยางแทจริง 

4.56 0.66 มากท่ีสุด 

104. โรงเรียนที่เปนนิติบุคคลในปจจุบันมีอํานาจหนาที่ในทางปฏิบัติ   
ไมสมบูรณ เชน ไมมีอํานาจในการบริหารจัดการดาน
งบประมาณอยางแทจริง เชน ยังมีกฎหมายอ่ืนครอบคลุมอยู 

4.69 0.61 มากท่ีสุด 

105. โรงเรียนไมมีอํานาจในการบริหารจัดการดานบุคลากรอยาง
แทจริง ทั้งดานการสรรหา โยกยาย บรรจุ แตงตั้งการจางงาน 
และการจัดการพนักงาน 

4.67 0.62 มากท่ีสุด 

106. โรงเรียนสวนมากทั้งในสวนของผูบริหาร ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาไมมีความพรอมที่จะรองรับการเปนโรงเรียนนิติบุคคล 

4.65 0.65 มากท่ีสุด 

107. สถานศึกษายังตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่งของสํานัก
นายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง รวมทั้งกฎหมายท่ี
เกี่ยวของอ่ืนๆ ทําใหไมมีความคลองตัวในทางปฏิบัติ 

4.64 0.66 มากท่ีสุด 

108. โรงเรียนไมมีความพยายามท่ีจะบริหารจัดการมีการเรียน          
การสอนใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 

2.17 0.88 นอยที่สุด 

 

(n=49) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 5  คาเฉล่ีย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของตัวแปรที่เปน 

     องคประกอบของอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน 

     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ลําดับ 
ที ่

อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

X  S.D. คาระดับ 

109. โรงเรียนขาดความตอเนื่องและจริงจังในการดําเนินงานระบบ    
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

3.60 0.61 มาก 

110. สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแตไมเปลี่ยนกระบวน      
การบริหารงานและการทํางาน 

4.69 0.61 มากท่ีสุด 

111. โรงเรียนมีศักยภาพดานการบริหารวิชาการอยูในลําดับสุดทาย 
และดานการบริหารทั่วไปอยูในลําดับแรก 

3.38 0.88 ปานกลาง 

112. กรรมการโรงเรียนไมกลาแสดงความคิดเห็นและขาดเครือขาย    
การเรียนรูในชุมชน 

3.50 0.89 มาก 

113. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูขาดประสิทธิภาพ        
มีผลทําใหนักเรียนมีนิสัยการเรียนแบบรอรับความรูจาก
ครูผูสอน ไมขวนขวายหาความรูดวยตนเอง 

4.42 0.96 มาก 

114. การพัฒนาครูมักจะพัฒนาเฉพาะเร่ือง เฉพาะบุคคลทําให         
การพัฒนาไมทั่วถึงไมสอดคลองกับความตองการ 

4.41 0.98 มาก 

115. วัฒนธรรมการเรียนการสอนแบบเนนการทองจําเพ่ือเอา
คะแนนไมไดเนนวัฒนธรรมในการรักการอาน การใฝรู คนควา 
วิจัยทดลอง คิดอภิปราย วิเคราะห สังเคราะห ประยุกตใช 

4.56 0.66 มากท่ีสุด 

116. นโยบายการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไมไดใหอิสระ
อยางแทจริง ไมชัดเจน ยังยึดติดกรอบความคิดเดิมๆ ตอง
ปฏิบัติตามคําสั่งจากหนวยงานตนสังกัด 

4.59 0.67 มากท่ีสุด 

117. ผูบริหารและครู มีความรูความเขาใจไมชัดเจนเกี่ยวกับ
กฎระเบียบตาง ๆ ทั้งดานการเงิน การพัสดุ การบัญชี และ 
การดําเนินการ ทางกฎหมาย 

4.57 0.79 มากท่ีสุด 

118. บุคลากรทุกระดับไมมีความรูเรื่องการจัดการเรียนการสอน    
ตามหลักสูตรแกนกลางและหลักสูตรทองถิ่น 

3.56 0.88 มาก 

 

(n=49) 
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ตารางที่ 5  คาเฉล่ีย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของตัวแปรที่เปน 

     องคประกอบของอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน 

     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ลําดับ 
ที ่

อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

X  S.D. คาระดับ 

119. ผูบริหารโรงเรียนขาดการประเมินผลและการเย่ียมชั้นเรียน       
การนิเทศการเรียนการสอนของครูอยางใกลชิด  

3.41 0.89 ปานกลาง 

120. บุคลากรไมมีความรูเรื่องการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลที่ถูกตอง  
ทั้งเรื่องงบประมาณและกฎระเบียบตางๆ 

4.41 0.98 มาก 

121. ศึกษานิเทศกออกนิเทศสถานศึกษานอยมาก เนื่องมาจาก
ศึกษานิเทศกขาดเทคนิคการนิเทศ และการติดตามที่ดีขาด       
ความเชื่อมั่น และความศรัทธาจากครูอาจารย 

4.57 0.69 มากท่ีสุด 

122. บุคลากรขาดความรูความเขาใจในการบริหารงานงบประมาณ 
แบบมุงเนนผลงาน 

3.60 0.88 มาก 

123. ประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอยมาก 3.62 0.88 มาก 
124. กฎหมายที่เกี่ยวของยังไมเอ้ือตอการกระจายอํานาจและไมมี

กฎหมายของรัฐรองรับการดําเนินงานของโรงเรียน 
4.53 0.73 มาก 

125. ความพรอมในการรองรับการกระจายอํานาจ (ความรู
ความสามารถ ภาวะผูนํา วัฒนธรรม คานิยม ความรับผิดชอบ) 

3.60 0.88 มาก 

126. ผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีภาระงาน   
เพ่ิมมากข้ึน 

3.60 0.88 มาก 

127. ความเคยชินกับวัฒนธรรมองคการในระบบเดิมซึ่งมี                
ความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานเพราะไมตองมีการประเมิน  
ผลการปฏิบัติงาน 

3.60 0.88 มาก 

128. ไมมีการสนับสนุนงบประมาณ และกําลังคนเพ่ือที่จะมุงปฏิรูป
ครู อาจารย หลักสูตร และระบบการเรียนการสอนอยางจริงจัง 

4.57 0.69 มากท่ีสุด 

129. การใหผลตอบแทนวิทยฐานะเพ่ิมโดยการประเมินจากผลงาน
เขียนที่สะทอนการเพ่ิมความรูความสามารถหรือประสิทธิภาพ
การสอน 

2.27 0.89 นอย 
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ตารางที่ 5  คาเฉล่ีย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของตัวแปรที่เปน 

     องคประกอบของอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน 

     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ลําดับ 
ที ่

อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

X  S.D. คาระดับ 

130. ระบบการประเมินผลและการสอบแขงขันยังเปนการสอบ         
แบบ ปรนัยเพ่ือวัดความสามารถในการจดจําขอมูลทําใหขัดแยง 
กับแนวคิดการปฏิรูปการเรียนรูแบบใหมที่ควรใหผูเรียนได        
คิดวิเคราะหเปน 

4.47 0.86 มาก 

131. หลักสูตรมีรายวิชาเนื้อหาสาระและการจัดเวลาเรียนมากเกินไป 4.56 0.73 มากท่ีสุด 
132. ผูมีสวนเกี่ยวของไมรูกฎระเบียบไมมีความเขาใจไมรูบทบาท

หนาที่ของตนเองในเรื่องการตรวจสอบภายในและการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

4.54 0.82 มากท่ีสุด 

133. ปจจัยนําเขา (Input) เชน ครู บุคลากร สื่อ ยังขาดคุณภาพ 
และการบริหารจัดการงบประมาณยังไมเปนระบบ และ           
ไมสอดคลองกับสภาพปญหาของโรงเรียน 

4.69 0.61 มากท่ีสุด 

134. หลักสูตรการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบอยไมมีคุณภาพ 
ตลอดจนตําราเรียนขาดความยืดหยุนไมสอดคลองกับ             
สภาพของปจจุบัน 

4.41 0.98 มาก 

135. หลักสูตรลาสมัยและขาดคุณภาพ เนื้อหาสาระไมสงเสริม         
ใหผูเรียนเรียนรูอยางเปนระบบและไมมีความเปนไทย 

4.41 0.98 มาก 

136. โรงเรียนไมสามารถคัดเลือกผูอํานวยการโรงเรียนและครูไดเอง 
การดําเนินการเรื่องบุคลากรและงบประมาณจึงไมเบ็ดเสร็จ 

4.63 0.63 มากท่ีสุด 

137. เกิดปญหาความขัดแยงระหวางผูบริหาร ครู บุคลากร             
ทางการศึกษาและคณะกรรมการของโรงเรียน 

2.03 0.97 นอย 

138. งบประมาณมีจํานวนจํากัด ไมสามารถกระจายใหโรงเรียน
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ซึ่งมีจํานวนมากไดอยางทั่วถึง 

4.68 0.61 มากท่ีสุด 

139. การประเมินคุณภาพภายนอกของสมศ.เปนการประเมิน
เอกสารผลงานมากกวาการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 

4.66 0.62 มากท่ีสุด 

 
 

(n=49) 
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ตารางที่ 5  คาเฉล่ีย (X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และคาระดับของตัวแปรที่เปน 

     องคประกอบของอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน 

     คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

ลําดับ 
ที ่

อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

X  S.D. คาระดับ 

140. วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนไมเอ้ือตอการเปลี่ยนแปลงไม
ยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

2.06 0.98 นอย 

 

จากตารางที่ 5 พบวา โดยภาพรวมตัวแปรทั้ง 140 ขอ มีคาเฉลี่ย (X ) เทากับ 4.09 แสดงวา
ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล           
ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับมาก และคาสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) โดยรวมเทากับ 0.80 หมายความวา การกระจายของขอมูลความคิดเห็นของผูตอบ
แบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเก่ียวกับระดับความสําคัญของตัวแปรอยูในระดับ 4 และมี              
ความคิดเห็นระดับ 1 2 3 และ 5 ประปรายในลักษณะน้ีแสดงวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
เกี่ยวกับอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เมื่อพิจารณาเปนรายตัวแปรสําหรับอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ            
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา มีคาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.03– 4.69 แสดงวา              
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยในระดับนอยถึงมากที่สุด โดยขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากที่สุดเทากัน              
6 ตัวแปร คือ ดานการบริหารงบประมาณและไมสอดคลองกับสภาพความตองการ ความจําเปนของ
สถานศึกษา การบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคลขาดระบบการตรวจสอบ ติดตามจาก     
ผูบังคับบัญชาอยางจริงจังและตอเนื่อง นโยบายดานการศึกษาไมตอเนื่อง ผูปฏิบัติไมเขาใจนโยบาย          
และบทบาทหนาท่ีของตนเองอยางแทจริง อีกท้ังนโยบายบางอยางมีขอจํากัดยากตอการนําไปปฏิบัติ 
โรงเรียนที่เปนนิติบุคคลในปจจุบันมีอํานาจหนาท่ีในทางปฏิบัติไมสมบูรณ เชน ไมมีอํานาจใน           
การบริหารจัดการดานงบประมาณอยางแทจริง เชน ยังมีกฎหมายอ่ืนครอบคลุมอยู สถานศึกษา               
มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแตไมเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานและการทํางาน กฎระเบียบเขมงวดแต
ไมสัมพันธสอดคลองกับการปฏิบัติหรือการนําไปใชทําใหสถานศึกษาไมสามารถดําเนินงานไดอยาง
คลองตัว (X  = 4.69, S.D. = 0.61) สวนตัวแปรที่มีคาเฉลี่ยนอยที่สุดคือเกิดปญหาความขัดแยง
ระหวางผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการของโรงเรียน (X = 2.03, S.D.= 0.97) 
และเมื่อวิเคราะหคาเฉลี่ย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายตัวแปรสําหรับอุปสรรค
การบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
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ทั้ง 140 ตัวแปร พบลักษณะเดียวกันกลาวคือ คาเฉลี่ย (X ) ระหวาง 2.03 – 4.69 แสดงวาผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญแตละรายตัวแปรอยูในระดับนอยถึงระดับมาก
ที่สุดและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีคาระหวาง 0.61– 0.98 หมายความวาการกระจายขอมูล
ความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นระดับความสําคัญของตัวแปรระดับ 4 

และมีความคิดเห็นในระดับ 1 2 3 และ 5 ประปรายลักษณะเชนนี้แสดงวาผูตอบแบบสอบถามมี 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปรอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลใน
กํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใกลเคียงกัน 

 2.1.3 การวิเคราะหแบบองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor Analysis : 
EFA) ดวยวิธีสกัดปจจัย (Principal component Analysis : PCA) เพ่ือใหไดตัวแปรที่สําคัญของ
อุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐาน 

การวิเคราะหหาองคประกอบของอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือตอบวัตถุประสงคขอที่ 1 เพ่ือทราบอุปสรรค           
การบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานคําถาม            
การวิจัยขอ 1 อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบดวยอะไรบาง สมมุติฐานการวิจัยขอที่ 1 อุปสรรคที่ทําใหการบริหาร
จัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมประสบ
ผลสําเร็จประกอบดวยหลายองคประกอบ  ผูวิจัยวิเคราะหโดยใชขอมูลสําเร็จรูป SPSS/PC 

(Statistical Package  for the Social Science) วิเคราะหขอมูลดวยสถิติขั้นสูงคือสถิติวิเคราะห           
ตัวประกอบ (Factor Analysis) ประเภทการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (Exploratory Factor 

Analysis) โดยจัดกระทําขอมูลตามลําดับขั้นตอน ดังนี้ 
2.1.3.1 การทดสอบความเหมาะสม ความพอเพียงและแมทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ 

ระหวางตัวแปรซึ่งพิจารณาจากสถิติทดสอบสองคา คือ 

        1) คา KMO and Bartlett,s Test โดยดูคาโดยคา KMO (Kaiser-Meyer-

olkin Measure  of  Sampling  Adequacy) ที่มีคามาก (เขาใกลหนึ่ง) 
        2) คาท่ีใชทดสอบสมมุติฐานของ Bartlett,s Test of Sphericity ; 

 ตัวแปรของอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความสัมพันธกันโดยพิจารณาจากคา Chi-Square และการมีนัยสําคัญทางสถิติ             
ที่นอยกวาหรือเทากับ .05 (Sig 0.05) วายอมรับหรือปฏิเสธสมมุติฐาน ไดผลดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 คา  KMO - Meyer-olkin  Measure  of Sampling  Adequacy 
 

Kaiser-Meyer-olkin Measure  of  Sampling Adequacy .985 

Bartlett,s  Test  of  Sphericity  Approx. Chi-Square 

Df 

Sig 

45255.985 

9170 

.000 
 

จากตารางที่ 6 ผลการทดสอบคา KMO (Kaiser-Meyer-olkin Measure of Sampling  

Adequacy) ไดเทากับ .985 ซึ่งไคเซอรและไรซ (Kaiser and Rice) ไดทําการศึกษาคา KMO (Kaiser 

-Meyer-olkin  Measure of Sampling Adequacy) ในการวัดความเหมาะสมของขอมูลวาควรใช
เทคนิคการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) หรือไมและไดสรุปวา ถาคา KMO≥ 0.80 แสดง
วาขอมูลชุดนี้สามารถใชการวิเคราะหองคประกอบไดดี ดัง น้ันขอมูลชุดนี้จึงมีความเหมาะสมท่ีจะใช           
การวิเคราะหองคประกอบไดดี การทดสอบความสัมพันธระหวางตัวแปรโดยคาสถิติทดสอบ 
Bartlett,s Test  Sphericity Test  มีนัยสําคัญทางสถิติ (sig 0.00 < 0.05) แสดงวา คาแมทริกซ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธของตัวแปรตางๆ มีความสัมพันธกัน ดังนั้นขอมูลท่ีไดจึงมีความเหมาะสมที่จะ
นําไปวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ตอไป 

2.1.3.2 ทําการสกัดปจจัย (Factor Extraction) ดวยการวิเคราะหองคประกอบหลัก 

(Principal Component Analysis : PCA) โดยการหมุนแกนแบบออโธกอนอล (orthogonal 

rotation) (แบบต้ังฉาก) ดวยวิธีแวริแมกซ (varimax rotation) โดยผูวิจัยกําหนดเกณฑในการเลือก
องคประกอบท่ีมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) มีคาตั้งแต 0.55 ขึ้นไป ซึ่งเปนคาน้ําหนักที่
มีนัยสําคัญในทางปฏิบัติ (practically significant)1 มีคาไอเกน (eigen values) ที่มากกวา 1 และมี                 
ตัวแปรในแตละองคประกอบจํานวน 3 ตัวแปรขึ้นไป ตามเกณฑของไกเซอร (Kaiser,s Criterion)2                     
ไดจํานวนองคประกอบและคาความแปรปรวนของตัวแปรอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล           
ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังตารางที่ 7 

 

 

 

                                                           
1 Barbara G. Tabachnik, and  Linda  S.Fidell, Using  Multivariate Statistics 

(New York: harper & Ror,1983), 411. 
2 Kaiser,cited in, Barbara G. Tabachnik, and  Linda S. Fidell, Using  

Multivariate Statistics (New York: Harper & RorPublishers, 2001), 588. 
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ตารางที่ 7  การวิเคราะหองคประกอบหลัก  (Principal Component Analysis: PCA) 
 

Component 
Rotation Sum Squared Loadings 

(Eigenvalues) % of variance Cumulative% 
1 52.854* 48.939 48.939 

2 4.120* 3.815 21.745 

3 2.516* 2.329 30.826 

4 2.182* 2.021 38.950 

5 1.907* 1.766 45.765 

6 1.654* 1.531 51.480 

7 2.316 2.329 55.083 

8 2.152 2.021 57.104 

9 1.907 1.766 58.869 

10 1.654 1.531 60.400 

 จากตารางที่ 7 แสดงจํานวนองคประกอบอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล                 
ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา องคประกอบที่มีคาไอเกน (Eigen 

Value) 1 ขึ้นไปมีจํานวนทั้งสิ้น 10 องคประกอบคารอยละของความแปรปรวน (% of Variance) 
ระหวาง 1.531– 48.939 คารอยละของความแปรปรวนสะสม (Cumula% of Variance) เทากับ           
รอยละ 60.400 ลักษณะนี้แสดงวา องคประกอบทั้ง 10 ประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวน 
ขององคประกอบไดเทากับ 5 แลวนําองคประกอบท่ีมีคาความแปรปรวนของตัวแปรหรือคาไอเกน 
(Eigen  Value) เทากับ 1 ขึ้นไปตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) จํานวน 10 องคประกอบไปหมุนแกน
แบบต้ังฉาก (Orthogonal rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax  Method)  เพ่ือใหตัวแปรสัมพันธ
กับองคประกอบในลักษณะที่ชัดเจนขึ้น และสรุปเปนองคประกอบของอุปสรรคในการบริหารจัดการ
โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทั้งนี้ในการพิจารณาวา
เปน 1 องคประกอบ ใชเกณฑการคัดเลือกตัวแปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ  (Factor Loading)             
0.55 ขึ้นไป  จํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบตองมีตัวแปรบรรยายองคประกอบน้ันๆ ตั้งแต               
3 ตัวแปรข้ึนไป ซึ่งพบวา องคประกอบอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ           
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีทั้งหมด 6 องคประกอบที่มีคุณสมบัติเปนไปตาม
เกณฑท่ีกําหนด คือ องคประกอบท่ี 1 – 6 แตสําหรับองคประกอบอ่ืนๆ อีก 4 องคประกอบคุณสมบัติ
ตามเกณฑจึงไมเขาขายการวิจัย องคประกอบที่มีคุณสมบัติเปนไปตามเกณฑทั้งหมด 6 องคประกอบ 
ประกอบดวยองคประกอบที่ 1 มีคาความแปรปรวน (Eigen Value) 52.854 สามารถอธิบาย           

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



352 
  

ความแปรปรวนทั้งหมดไดรอยละ 48.939 องคประกอบที่ 2 มีคาความแปรปรวน (Eigen Value) 
4.120 สามารถอธิบายความแปรปรวนทั้งหมดไดรอยละ 3.815  องคประกอบที่ 3 มีคา            
ความแปรปรวน (Eigen Value) 2.516 สามารถอธิบาย ความแปรปรวนทั้งหมดไดรอยละ 2.329 
องคประกอบท่ี 4 มีคาความแปรปรวน (Eigen Value) 2.182 สามารถอธิบายความแปรปรวนท้ังหมด
ไดรอยละ 2.021 องคประกอบท่ี 5 มีคาความแปรปรวน (Eigen Value) 1.907 สามารถอธิบาย            
ความแปรปรวนท้ังหมดไดรอยละ 1.766 องคประกอบท่ี 6 มีคา ความแปรปรวน (Eigen Value) 
1.654 สามารถอธิบายความแปรปรวนท้ังหมดไดรอยละ 1.531 

 นอกจากนี้น้ําหนักองคประกอบและตัวแปรที่อธิบายในแตละองคประกอบหลังหมุนแกน 
แบบตั้งแกน (Orthogonal Rotation) รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 8 
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ตารางที่ 8  การวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis) โดยใชวิธีแวริแมกซ 
         ของไกเซอร (Kaiser) 

 

Rotated  ComponentMatrixa 

 Component 
1 2 3 4 5 6 

A13 .714      

A64 .687      

A57 .670      

A72 .648      

A94 .648      

A95 .635      

A99 .633      

A103 .623      

A104 .617      

A107 .611      

A109 .609      

A110 .598      

A111 .590      

A139 .573      

A37 .568      

A42 .567      

A46 .567      

A48 .559      

A61 .559      

A62 .558      

A67 .557      

A68 .557      

A133 .553      
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ตารางที่ 8  การวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis) โดยใชวิธีแวริแมกซ 
         ของไกเซอร (Kaiser)  (ตอ) 
 

Rotated  ComponentMatrixa 

 Component 
1 2 3 4 5 6 

A53  .731     

A63  .706     

A71  .700     

A76  .697     

A78  .691     

A81  .685     

A82  .660     

A83  .626     

A84  .602     

A86  .595     

A87  .588     

A89  .583     

A90  .574     

A116  .574     

A124  .570     

A66  .560     

A77  .559     

A79  .558     

A62  .556     
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ตารางที่ 8  การวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis) โดยใชวิธีแวริแมกซ 
         ของไกเซอร (Kaiser)  (ตอ) 
 

Rotated  ComponentMatrixa 

 Component 
1 2 3 4 5 6 

A1   .666    

A2   .661    

A3   .631    

A4   .602    

A5   .595    

A6   .588    

A7   .588    

A8   .587    

A9   .587    

A14   .586    

A15   .574    

A16   .574    

A17   .573    

A73   .571    

A119   .567    

A30   .561    

A33   .560    

A26    .700   

A106    .697   

A117    .691   

A118    .685   

A120    .638   
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ตารางที่ 8  การวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis) โดยใชวิธีแวริแมกซ 
         ของไกเซอร (Kaiser)  (ตอ) 
 

Rotated  ComponentMatrixa 

 Component 
1 2 3 4 5 6 

A122    .637   

A127    .635   

A128    .634   

A132    .634   

A137    .585   

A93    .582   

A36    .582   

A96    .582   

A101    .581   

A113    .567   

A38     .585  

A39     .582  

A47     .569  

A49     .567  

A50     .566  

A55     .565  

A70     .564  

A102     .627  

A138     .612  

A44     .603  

A58      .627 

A45      .612 

A60      .603 

A97      .577 
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ตารางที่ 8  การวิเคราะหองคประกอบหลัก (Principal Component Analysis) โดยใชวิธีแวริแมกซ 
         ของไกเซอร (Kaiser)  (ตอ) 
 

Rotated  ComponentMatrixa 

 Component 
1 2 3 4 5 6 

A98      .574 

A108      .573 

A115      .561 

A130      .561 

A134      .557 

 

Extraction  Method : Principal Component Analysis. 

Rotation Method :Varimax with Kaiser Normalization. 
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 จากผลการวิเคราะหคามัชฌิมเลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรทั้งหมด                  
ผูวิจัยไดวิเคราะหคาน้ําหนักปจจัยเพ่ือใหไดองคประกอบอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียน             
นิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดวยการสกัดปจจัยหลัก 
(Principal Component Analysis : PCA) และหมุนแกนแบบต้ังฉากโดยใชวิธีแวริแมกซ (Varimax 

rotation) โดยพิจารณาจากคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigenvalues) ที่มากกวา 1.00 และ
ถือเอาคาน้ําหนักปจจัย (Factor loading) แตของปจจัยตั้งแตคา 0.55 ขึ้นไป ตามวิธีของไกเซอร 
(Kaiser) พบวา รูปแบบท่ีไดประกอบดวย 6 องคประกอบ จากจํานวนตัวแปร 93 ตัวแปร คิดเปน 
รอยละ 67.14  ตัดออก จํานวน 46 ตัวแปร เพราะไมเปนไปตามเกณฑที่กําหนดไว ผลการวิเคราะห 
ไดจํานวนองคประกอบและคาความแปรปรวนของตัวแปรองคประกอบอุปสรรคในการบริหารโรงเรียน
นิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดังตารางที ่9 

ตารางที่ 9  องคประกอบและคาความแปรปรวนของตัวแปรองคประกอบ 
 

ลําดับที่ ชื่อองคประกอบ จํานวนตัวแปร คาความแปรปรวน 
คารอยละ       

ของความแปรปรวน 
1 องคประกอบที่  1 23 52.854 48.939 

2 องคประกอบที่  2 19 4.120 3.815 

3 องคประกอบที่  3 17 2.516 2.329 

4 องคประกอบที่  4 15 2.182 2.021 

5 องคประกอบที่  5 10 1.907 1.766 

6 องคประกอบที่  6 9 1.654 1.531 

รวม 93 65.233 60.401 
 
 จากตารางท่ี 9  พบวา ตัวแปรองคประกอบอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล             
ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สามารถจัดกลุมองคประกอบไดทั้งหมด                   
6 องคประกอบ และมีคาไอเกน (eigenvalues) มากกวา 1.00 และสามารถอธิบายความแปรปรวน            
ขององคประกอบไดรอยละ 60.401 
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ตารางที่ 10  แสดงองคประกอบที่มีตัวแปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) เทากับ 

                0.55 ขึ้นไปและมีตัวแปรบรรยายองคประกอบตั้งแต 3 องคประกอบข้ึนไป 
 

องคประกอบ ตัวแปร 
จํานวน 
ตัวแปร 

คาน้ําหนัก
องคประกอบ 

1 13, 64, 57, 75, 94, 95, 99, 103, 104, 107, 109, 
110, 111, 139, 37, 42, 46, 48, 61, 62, 67, 68, 
133 

23 0.553 - 0.714 

2 53, 63, 71, 76, 78, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 89, 
90, 116, 124, 66, 77, 97, 62  

19 0.556 - 0.731 

3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 73, 119, 
30 , 33  

17 0.560 - 0.666 

4 26, 106, 117, 108, 120, 122,127,28, 132, 137, 
93, 36, 96, 101, 113  

15 0.567 - 0.700 

5 38, 39, 47, 49, 50, 55, 70, 102, 183, 44 10 0.603 - 0.585 

6 58, 45, 60, 97, 98, 108, 115, 130, 134 9 0.557 - 0.627 

รวมทั้งสิ้น 93 ตัวแปร 
 

จากตารางที่ 10 พบวา องคประกอบอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มีองคประกอบท้ังสิ้น 6 องคประกอบ มีตัวแปรบรรยาย            
93 ตัวแปร โดยองคประกอบที่ 1 มีจํานวนตัวแปร 23 ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง              
0.553 - 0.714 องคประกอบท่ี 2 มีจํานวนตัวแปร 19 ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง      
0.556 - 0.731 องคประกอบที่ 3 มีจํานวนตัวแปร 17 ตัวแปร  คาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง 
0.560 - 0.666 องคประกอบที่ 4 มีจํานวนตัวแปร 12 ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง     
0.567 - 0.700  องคประกอบที่ 5 มีจํานวนตัวแปร 10 ตัวแปร คาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง              
0.603 - 0.585 องคประกอบที่ 6 มีจํานวนตัวแปร 9 ตัวแปรคาน้ําหนักองคประกอบ อยูระหวาง       
0.557 - 0.627 ซึ่งองคประกอบท้ัง 6 ผูวิจัยไดตั้งชื่อองคประกอบใหมใหสอดคลองกับโครงสราง
องคประกอบและอธิบายรายละเอียดดังตารางที่ 11 - 16 
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ตารางที่ 11  แสดงองคประกอบที่ 1 
 

ลําดับ ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก    
องคประกอบ 

1 A13 โรงเรียนขาดการกําหนดเปนตัวชี้วัด (KPIs)  ความสําเร็จเปน
แนวทางปฏิบัติตามขอตกลงการใหบริการหรือผลผลิต ตอ สพท. 
และ สพฐ. 

.714 

2 A64 การเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
บริหาร แตรูปแบบการบริหาร นโยบายและเปาหมาย คําชี้แนะ
ไมไดเปลี่ยนแปลงที่เนื้อหาสาระกระบวนการปฏิบัติจริง  

.687 

3 A57 การบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล 
บริหารทั่วไป มีวิธีการดําเนินการ มีรายละเอียด และคูมือ         
การดําเนินงาน แตผูบริหารและครูยังไมไดปฏิบัติอยางจริงจัง 

.670 

4 A75 การบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคลขาดระบบ          
การตรวจสอบติดตามจากผูบังคับบัญชาอยางจริงจังและตอเนื่อง 

.648 

5 A94 โรงเรียนไมมีประสบการณในการบริหารจัดการทําใหเกิดปญหา  
ในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล 

.648 

6 A95 โรงเรียนไมมีอํานาจในการบริหารจัดการดานกฎระเบียบตางๆ 
ทั้งดานการเงิน การพัสดุ การบัญชีและการดําเนินการ             
ทางกฎหมาย 

.635 

7 A99 โรงเรียนสวนมากไดดําเนินงาน โดยยึดนโยบายและแนวทางที่    
กรมเจาสังกัดกําหนดเปนหลัก ทําใหขาดความเปนตัวของ
ตัวเอง และความริเริ่มสรางสรรค 

.633 

8 A103 โรงเรียนไมมีอิสระและความคลองตัวในการตัดสินใจสั่งการ
เรื่อง         ตางๆ ตามที่ตองการอยางแทจริง 

.623 

9 A104 โรงเรียนท่ีเปนนิติบุคคลในปจจุบันมีอํานาจหนาที่ในทางปฏิบัติ   
ไมสมบูรณ เชน ไมมีอํานาจในการบริหารจัดการดาน              
งบประมาณอยางแทจริง เชน ยังมีกฎหมายอ่ืนครอบคลุมอยู 

.617 

10 A107 สถานศึกษายังตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่งของสํานัก      
นายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง รวมทั้งกฎหมายท่ี  
เกี่ยวของอ่ืนๆ ทําใหไมมีความคลองตัวในทางปฏิบัติ 

.611 
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ตารางที่ 11  แสดงองคประกอบที่ 1 (ตอ) 
 

ลําดับ ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก    
องคประกอบ 

11 A109 โรงเรียนขาดความตอเนื่องและจริงจังในการดําเนินงานระบบ     
งานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  

.609 

12 A110 สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ แตไมเปลี่ยน
กระบวนการบริหารงาน และการทํางาน 

.598 

13 A111 โรงเรียนมีศักยภาพดานการบริหารวิชาการอยูในลําดับสุดทาย    
สวนการบริหารทั่วไปอยูในลําดับแรก 

.590 

14 A139 การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. เปนการประเมิน
เอกสารผลงานมากกวาการประเมินผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 

.573 

15 A37 ระบบเงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาไมจูงใจใหทํางานที่สรางสรรคอัน
นอกเหนือจากภาระงานปกติ 

.568 

16 A42 หนวยงานตนสังกัดขาดการติดตามประเมินผลตามภารกิจของ    
การกระจายอํานาจอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

.567 

17 A46 ขาดการสนับสนุนเรื่องการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทาง
การศึกษา เชนทุนสนับสนุนงานวิจัย และการนําเสนองาน
วิชาการ 

.567 

18 A48 กระบวนการ (Process) การดําเนินการไมชัดเจน ตอเนื่อง        
มีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 

.559 

19 A61 แนวทางการปฏิบัติในการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียน       
นิติบุคคลไมชัดเจน และยังไมมีการปฏิบัติกันอยางจริงจัง 

.559 

20 A62 ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนของไทยเปนแบบราชการรวม
ศูนยไมไดกระจายอํานาจการบริหารไปท่ีโรงเรียนอยางแทจริง 

.558 

21 A67 การสนับสนุนสงเสริม (โดยเฉพาะดานวิชาการและงบประมาณ)  
การกํากับ ติดตาม การประเมินการใชหลักสูตรการนิเทศ          
อยางเปนระบบ และตอเนื่อง 

.557 
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ตารางที่ 11  แสดงองคประกอบที่ 1 (ตอ) 
 

ลําดับ ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก    
องคประกอบ 

22 A68 ขาดเอกภาพในการบริหารของผูบริหารระดับตางๆ และ           
ความดอยประสิทธิภาพของระบบติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผล และนิเทศ 

.557 

23 A133 กฎระเบียบเขมงวดแตไมสัมพันธสอดคลองกับการปฏิบัติ          
หรือการนําไปใชทําใหสถานศึกษาไมสามารถดําเนินงานได        
อยางคลองตัว 

.553 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) 52.854 
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 48.936 

 

จากตารางท่ี 11 พบวา องคประกอบท่ี 1 บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ 23 ตัวแปร เรียงลําดับ
ตามคาน้ําหนักองคประกอบ ไดแกตัวแปรที่13, 64, 57, 75, 94, 95, 99, 103, 104, 107, 109, 110, 
13, 64, 57, 72, 94, 95, 99, 103, 104, 107, 109, 110, 111, 139, 37, 42, 46, 48, 61, 62, 67, 
68 และ 133 มีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรระหวาง 0.553 ถึง 0.714 ตัวแปรที่สําคัญ                
ที่สุด ขององคประกอบนี้ คือตัวแปรท่ี 13 โรงเรียนขาดการกําหนดเปนตัวชี้วัด (KPIs) ความสําเร็จ              
เปนแนวทางปฏิบัตติามขอตกลง การใหบริการ หรือ ผลผลิตตอ สพท. และ สพฐ. รองลงมาคือตัวแปร            
ที่ 64 การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้นเปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริหารแตรูปแบบการบริหาร 
นโยบาย และเปาหมาย คําชี้แนะ ไมไดเปลี่ยนแปลงที่เนื้อหาสาระกระบวนการเรียนการสอนจริง                      
และตัวแปรที่ 57 การบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารท่ัวไป  มีวิธีการ
ดําเนินการ มีรายละเอียด และคูมือการดําเนินงาน  แตผูบริหารและครูยังไมไดปฏิบัติอยาง                 
จริงจัง ซึ่งมีคานํ้าหนักปจจัย (factor loading) เทากับ 0.714, 0.687 และ 0.670 ตามลําดับ มีคา
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) เทากับ 52.854 และคารอยละของความแปรปรวน 
(Percent of variance) เทากับ 48.936 แสดงวาตัวแปรทั้ง 23 ตัวแปรเปนตัวแปรที่รวมกันบรรยาย
องคประกอบน้ีไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของระดับปฏิบัติได              
รอยละ 48.936 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) กับองคประกอบอื่นๆ 
แลว องคประกอบน้ี มีความสําคัญเปนอันดับแรก และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองคประกอบ            
ที่ 1 พบวาตัวแปรสวนใหญเกี่ยวกับ  การบริหารจัดการศึกษาผูวิจัยจึงต้ังชื่อองคประกอบที่ไดนี้วา 
“ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ” 
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ตารางที่ 12 แสดงองคประกอบที่ 2  
 

ลําดับ ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก    
องคประกอบ 

1 A53 สถานศึกษานิติบุคคลบุคคลในกํากับของสํานักงาน  
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมมีพระราชบัญญัติจัดต้ัง 
และไมมีกลไกทางกฎหมายที่กําหนดใหดําเนินการโดยเฉพาะ      
ทําใหสถานศึกษาไมมีอํานาจในการตัดสินใจไดดวยตนเอง          
โดยอิสระ 

.731 

2 A63 ระบบการเมืองมีอํานาจในการเพิ่มงบประมาณ การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางการบริหารการตั้งเปาหมายฯลฯ และอํานาจ             
การบริหาร อยูที่ผูบริหารระดับสูงผูบริหารออกกฎระเบียบ        
สั่งการจากบนลงลาง 

.706 

3 A71 แมจะเปนโรงเรียนนิติบุคคล อํานาจการบริหารท้ังเรื่องและ        
การอนุมัติตางๆ ยังขึ้นอยูกับสวนกลางมาก ทําใหการบริหาร
จัดการไมคลองตัว 

.700 

4 A76 การถายโอนอํานาจจากเขตพ้ืนที่การศึกษาไปสูโรงเรียนทําให
ผูบริหารในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาสูญเสียอํานาจ 

.697 

5 A78 การจัดการศึกษาไมเปนเอกภาพท้ังในดานนโยบาย และ
มาตรฐานเปนไปในแนวเดียวกัน ขาดความคิดรวบยอด 
(concept) ทั้งระบบ 

.691 

6 A81 การบริหารโรงเรียนนิติบุคคลยังขาดความพรอมทั้งดาน
กฎหมาย  กฎ ระเบียบ คูมือการปฏิบัติงาน งบประมาณ 

.685 

7 A82 มีการเปลี่ยนนโยบายและกฎหมายทางการศึกษาบอยคร้ัง          
(ตามการโยกยายรัฐมนตรี/ผูบริหาร)   

.660 

8 A83 นโยบายดานการศึกษาไมตอเนื่อง ผูปฏิบัติไมเขาใจนโยบาย 
และบทบาทหนาที่ของตนเองอยางแทจริง อีกทั้งนโยบาย
บางอยางมีขอจํากัดยากตอการนําไปปฏิบัติ   

.626 

9 A85 อํานาจการตัดสินใจดานหลักสูตร งบประมาณ บุคลากรยังคง
อยูที่สวนกลางสํานักงานเขตพ้ืนที่สถานศึกษาไมไดรับการ
กระจายอํานาจอยางแทจริง 

.602 

   ส
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ตารางที่ 12 แสดงองคประกอบที่ 2 (ตอ) 
 

ลําดับ ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก   
องคประกอบ 

10 A86 ระดับกระทรวงยังขาดความจริงจังความชัดเจนและ            
ความตอเนื่อง ในนโยบายการจัดการศึกษา 

.595 

11 A87 รัฐบาลไมลงทุนดานการศึกษาอยางจริงจังและเอกชนมีสวนรวม
สนับสนุนการศึกษานอย 

.588 

12 A89 กฎหมายการศึกษาบางสวนยังเปนอุปสรรคตอการบริหารและจัด
การศึกษาโรงเรียนนิติบุคคล เชน กฎระเบียบ ขอบังคับเก่ียวกับ
การบริหารสถานศึกษานิติบุคคลที่มีอยูมิไดเอ้ือตอความเปนอิสระ
กฎระเบียบที่วางไว ขาดความยืดหยุนไมเพียงพอ ไมเหมาะสม 

.583 

13 A90 ปญหาดานโครงสรางองคการและแบงสวนงาน สวนใหญเปนไป
ตามกฎกระทรวงฯไมสอดคลองกับการบริหารจัดการ                 
เปนสวนใหญ   

.574 

14 A116 นโยบายการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไมไดใหอิสระอยาง
แทจริง ไมชัดเจน ยังยึดติดกรอบความคิดเดิมๆ ตองปฏิบัติตาม
คําสั่งจากหนวยงานตนสังกัด 

.574 

15 A124 กฎหมายที่เกี่ยวของยังไมเอ้ือตอการกระจายอํานาจและไมมี
กฎหมายของรัฐรองรับการดําเนินงานของโรงเรียน 

.570 

16 A66 ไมมีการกระจายอํานาจอยางแทจริง สวนมากสวนกลางเปน        
ผูกําหนดโครงการและแนวทางการดําเนินงานไมมีอิสระในการคิด 

.560 

17 A77 รัฐบาลและเขตพ้ืนที่การศึกษายังกระจายอํานาจในการบริหาร
โรงเรียนนิติบุคคลตามกฎหมายใหโรงเรียนไมหมด กุมอํานาจ
บางสวนอยู 

.559 

18 A97 ความไมพรอมของผูกระจายอํานาจแตละระดับ และบุคลากร
ผูรับการกระจายอํานาจไปปฏิบัติ 

.558 

19 A62 ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนของไทยเปนแบบราชการรวม
ศูนยไมไดกระจายอํานาจการบริหารไปท่ีโรงเรียนอยางแทจริง 

.556 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) 4.120 
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 3.815 

   ส
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จากตารางท่ี 12 พบวา องคประกอบที่ 2 บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ 19 ตัวแปร เรียงลําดับ
ตามคานํ้าหนักองคประกอบ ไดแกตัวแปรที่ 53, 63, 71, 76, 78, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 
116, 124, 66, 77, 97 และ 62 มีคาน้ําหนักองคประกอบของตัวแปรระหวาง 0.556 ถึง 0.731             
ตัวแปรที่สําคัญที่สุดขององคประกอบนี้คือตัวแปรที่ 53 สถานศึกษานิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมมีพระราชบัญญัติจัดต้ังและไมมีกลไกทางกฎหมายที่กําหนดให
ดําเนินการโดยเฉพาะทําใหสถานศึกษาไมมีอํานาจในการตัดสินใจไดดวยตนเองโดยอิสระ รองลงมาคือ
ตัวแปรท่ี 63 ระบบการเมืองมีอํานาจในการเพ่ิมงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหาร            
การตั้งเปาหมายฯลฯ และอํานาจการบริหารอยูที่ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารออกกฎระเบียบสั่งการ
จากบนลงลาง และตัวแปรท่ี 71 แมจะเปนโรงเรียนนิติบุคคล อํานาจการบริหารทั้งเร่ืองและ              
การอนุมัติตางๆ ยังขึ้นอยูกับสวนกลางมากทําใหการบริหารจัดการไมคลองตัว ซึ่งมีคาน้ําหนัก
องคประกอบ (factor loading) เทากับ 0.731, 0.706 และ 0.700 ตามลําดับ มีคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (Eigen values) เทากับ 4.120 และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of 

variance) เทากับ 3.815 แสดงวาตัวแปรทั้ง 19 ตัวแปรเปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้
ไดดีที่สุด และองคประกอบน้ีสามารถอธิบายความแปรปรวนของระดับปฏิบัติไดรอยละ 3.815 ซึ่งเม่ือ
เทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) กับองคประกอบอ่ืนๆ แลวองคประกอบนี้              
มีความสําคัญเปนอันดับที่สอง และเมื่อพิจารณาตัวแปรทั้งหมดในองคประกอบท่ี 2 พบวาตัวแปร   
สวนใหญเกี่ยวกับนโยบายการจัดการศึกษา ผูวิจัยจึงต้ังชื่อองคประกอบท่ีไดนี้วา “การนํานโยบายสู
การปฏิบัติ” 
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ตารางที่ 13 แสดงองคประกอบที่ 3 
 

ลําดับ ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก   
องคประกอบ 

1 A1 ภาวะผูนํา วิสัยทัศน ความตั้งใจจริงของผูบริหารในการบริหาร
จัดการโรงเรียน การพัฒนางานอยางตอเนื่องและการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน  

.666 

2 A2 ผูบริหารขาดการกํากับติดตามการนิเทศและประเมินผล             
การเรียนการสอนของครูอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

.661 

3 A3 การจัดบุคลากรใหรับผิดชอบงานตามความเหมาะสมและศักยภาพ .631 

4 A4 ตําแหนงผูบริหารมีระบบคัดเลือก มาจากระบบเลือกต้ังหรือ
แตงตั้งตามอาวุโสหรือการสอบและมีเสนสาย 

.602 

5 A5 ผูบริหารสวนใหญไมเห็นความสําคัญของการสรางความสัมพันธ
กับชุมชนและขาดการประสานงานที่ดีกับชุมชน 

.595 

6 A6 ผูบริหารบางสวนบริหารงานโดยใชแนวคิดของตนเองเปนหลัก  
ขาดการคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย เห็นประโยชนสวนตัวมากกวา
สวนรวม 

.588 

7 A7 ผูบริหารบางสวนขาดความโปรงใสในการใชงบประมาณการจัดซื้อ
จัดจาง หาผลประโยชนในการกอสราง ฯลฯ 

.588 

8 A8 คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหาร เชน        
ความยุติธรรม ความประพฤติทีเ่หมาะสม การเบียดบังเวลา       
ราชการ การทุจริต ฯลฯ 

.587 

9 A9 ผูบริหารบางสวนเบียดบังผลประโยชนสวนรวม  เชน ใชครูทํางาน
สวนตัว 

.587 

10 A14 ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมทั้งรวมคิด และรวมทํา
จากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ เชน ครู ชุมชน ฯลฯ 

.586 

11 A15 ผูบริหารบางสวนขาดความชํานาญประสบการณ ความรู และ
ความสามารถในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 

.574 

12 A16 ผูบริหารบางสวนขาดความเปนผูนําในดานวิชาการ ไมเนน
คุณภาพนักเรียน มักนํางบประมาณสวนใหญไปใชในเรื่องอาคาร
สถานที่วัตถุสิ่งของ และสิ่งแวดลอมภายนอกมากกวา 

.574 
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ตารางที่ 13 แสดงองคประกอบที่ 3 (ตอ) 

ลําดับ ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก   
องคประกอบ 

13 A17 ผูบริหารบางสวนขาดความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
ความพรอมสําหรับการกระจายอํานาจการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 

.573 

14 A73 ผูบริหารสวนมากไมรับคนเขาทํางานตามความรูความสามารถ  
โดยรับคนของตนเอง 

.571 

15 A119 ผูบริหารโรงเรียนขาดการประเมินผลและการเย่ียมชั้นเรียน            
การนิเทศการเรียนการสอนของครูอยางใกลชิด 

.567 

16 A30 ครูขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดความแตกแยก                 
เกิดการขัดแยงในการทํางาน 

.561 

17 A33 การสรางขวัญกําลังใจ และสวัสดิการใหครู และบุคลากรรวมกัน
รับผิดชอบการปฏิบัติงานดวยความเสียสละ และอุทิศตน  

.560 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) 2.516 
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 2.329 

 

จากตารางที่ 13 พบวา องคประกอบที่ 3 บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ 17 ตัวแปร เรียงลําดับ
ตามคาน้ําหนักองคประกอบ ไดแก ตัวแปรที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 73, 119, 30 
และ 33 มีคานํ้าหนักองคประกอบของตัวแปรระหวาง 0.560 ถึง 0.666 ตัวแปรที่สําคัญที่สุดของ
องคประกอบนี้ คือตัวแปรที่ 1 ภาวะผูนํา วิสัยทัศน ความตั้งใจจริงของผูบริหารในการบริหารจัดการ
โรงเรียน การพัฒนางานอยางตอเนื่องและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน รองลงมาคือ 
ตัวแปรที่ 2 ผูบริหารกํากับติดตามการนิเทศและประเมินผลการเรียนการสอนของครูอยางเปนระบบ 
และมีประสิทธิภาพ และตัวแปรที่ 3 การจัดบุคลากรใหรับผิดชอบงานตามความเหมาะสมและตาม
ศักยภาพซ่ึงมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) เทากับ 0.666, 0.661 และ 0.631 ตามลําดับ 
มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) เทากับ 2.516 และคารอยละของความแปรปรวน 
(Percent of variance) เทากับ 2.329 แสดงวาตัวแปรทั้ง 17 ตัวแปรเปนตัวแปรที่รวมกันบรรยาย
องคประกอบนี้ไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของระดับปฏิบัติได            
รอยละ 2.329 ซึ่งเมื่อเทียบ คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) กับองคประกอบอ่ืนๆแลว 
องคประกอบน้ีมีความสําคัญเปนอันดับท่ีสาม และเม่ือพิจารณาตัวแปรท้ังหมดในองคประกอบที่ 3 
พบวาตัวแปรสวนใหญเกี่ยวกับผูบริหาร ผูวิจัยจึงตั้งชื่อองคประกอบท่ีไดนี้วา “คุณภาพผูบริหาร” 
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ตารางที่ 14  แสดงองคประกอบที่ 4 

ลําดับ ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก   
องคประกอบ 

1 A26 ผูบริหาร และครูขาดจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการทําผลงาน
เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ เชน การจางผูอื่นทําผลงาน หรือมุงทําผลงาน
มากเกินไป โดยทิ้งภาระหนาท่ีประจํา 

.700 

2 A106 โรงเรียนสวนมากทั้งในสวนของผูบริหาร ครู และบุคลากรทาง 
การศึกษาไมมีความพรอมที่จะรองรับการเปนโรงเรียนนิติบุคคล 

.697 

3 A117 ผูบริหารและครู มีความรูความเขาใจไมชัดเจนเกี่ยวกับกฎระเบียบ
ตางๆทั้งดานการเงิน การพัสดุ การบัญชี และการดําเนินการทาง
กฎหมาย 

.691 

4 A108 โรงเรียนไมมีความพยายามท่ีจะบริหารจัดการมีการเรียนการสอน
ใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 

.685 

5 A120 บุคลากรไมมีความรูเรื่องการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลที่ถูกตอง       
ทั้งเรื่องงบประมาณ และกฎระเบียบตางๆ 

.638 

6 A122 บุคลากรขาดความรู ความเขาใจในการบริหารงานงบประมาณ
แบบมุงเนนผลงาน 

.637 

7 A127 ความเคยชินกับวัฒนธรรมองคการในระบบเดิมซึ่งมี                    
ความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานเพราะไมตองมีการประเมิน      
ผลการปฏิบัติงาน 

.635 

8 A28 ไมมีการสนับสนุนงบประมาณ และกําลังคนเพ่ือที่จะมุงปฏิรูป         
ครู อาจารย หลักสูตร และระบบการเรียนการสอนอยางจริงจัง 

.634 

9 A132 ผูมีสวนเกี่ยวของไมรูกฎระเบียบไมมีความเขาใจ ไมรูบทบาทหนาที่
ของตนเองในเรื่องการตรวจสอบภายในและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

.634 

10 A137 เกิดปญหาความขัดแยงระหวางผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการของโรงเรียน 

.585 

11 A93 โรงเรียนไมใหความสําคัญแกคณะกรรมการสถานศึกษา                
ในการกําหนดนโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา  

.582 

1 A26 ผูบริหาร และครูขาดจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการทําผลงาน
เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ เชน การจางผูอื่นทําผลงาน หรือมุงทําผลงาน 

 

   ส
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ตารางที่ 14  แสดงองคประกอบที่ 4 (ตอ) 

ลําดับ ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก   
องคประกอบ 

  มากเกินไป โดยทิ้งภาระหนาท่ีประจํา .700 

12 A36 คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมสามารถมารวมปฏิบัติงาน     
ในโรงเรียนตามบทบาทที่ควรจะเปน เชน การรวมบริหาร             
รวมสรางหลักสูตรทองถิ่น เปนตน 

.582 

13 A96 โรงเรียนไมเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนงาน
สรางความสัมพันธกับชุมชน 

.582 

14 A101 โรงเรียนขาดความเช่ือมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน .581 

15 A113 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูขาดประสิทธิภาพ            
มีผลทําใหนักเรียนมีนิสัยการเรียนแบบรอรับความรูจากครูผูสอน 
ไมขวนขวายหาความรูดวยตนเอง 

.567 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) 2.182 
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 2.021 

 

จากตารางท่ี 14 พบวา องคประกอบที่ 4 บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ 15 ตัวแปร เรียงลําดับ            
ตามคาน้ําหนักองคประกอบ ไดแก ตัวแปรท่ี 26, 06, 117, 108, 120, 122, 127, 28, 132, 137, 93, 
36, 96, 101 และ 113 มีคานํ้าหนักปจจัยของตัวแปรระหวาง 0.567 ถึง 0.700 ตัวแปรที่สําคัญที่สุด
ขององคประกอบน้ี คือ ตัวแปรที่ 26 ผูบริหารและครูขาดจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทําผลงาน
เพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ เชน การจางผูอ่ืนทําผลงาน หรือ มุงทําผลงานมากเกินไป โดยทิ้งภาระหนาที่
ประจํารองลงมา คือ ตัวแปรท่ี 106 โรงเรียนสวนมากท้ังในสวนของผูบริหาร ครู และบุคลากรทาง       
การศึกษาไมมีความพรอมที่จะรองรับการเปนโรงเรียนนิติบุคคลและตัวแปรที่ 117 ผูบริหารและครู           
มีความรูความเขาใจไมชัดเจนเกี่ยวกับกฎระเบียบตางๆ ทั้งดานการเงิน การพัสดุ การบัญชี และ             
การดําเนินการทางกฎหมาย ซึ่งมีคาน้ําหนักปจจัย (factor loading) เทากับ 0.700, 0.697 และ 
0.691 ตามลําดับ มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) เทากับ 2.182 และคารอยละ 
ของความแปรปรวน (Percent of variance) เทากับ 2.021 แสดงวาตัวแปรทั้ง 15 ตัวแปรเปน                    
ตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบน้ีไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวน
ของระดับปฏิบัติไดรอยละ 2.021 ซึ่งเมื่อเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values)           
กับองคประกอบอ่ืนๆ แลว องคประกอบนี้มีความสําคัญเปนอันดับท่ีสี่ และผูวิจัยตั้งชื่อองคประกอบ             
ที่ไดนี้วา “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร” 

   ส
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ตารางที่ 15  แสดงองคประกอบที่ 5  

ลําดับ ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก   
องคประกอบ 

1 A38 งบประมาณดานบุคคลมีสัดสวนไมสมดุลตอการเสริมสรางคุณภาพ
คาใชจาย ทางการศึกษาโดยสวนใหญเปนเงินเดือนกับคาตอบแทน
จึงไมเพียงพอที่จะพัฒนาการศึกษาใหดีได 

.585 

2 A39 งบประมาณรายหัวของนักเรียนที่ไดรับการจัดสรรยังไมพอเพียง 
และเทากันทั่วประเทศ 

.582 

3 A47 การระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และ
ทรัพยสินยังไมชัดเจนวา โรงเรียนสามารถหารายได และออก         
ระเบียบการเงินของตนเองได 

.569 

4 A49 สภาพการจัดทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (งบประมาณและการระดม
ทรัพยากร) ไมเอ้ืออํานวยโดยหนวยปฏิบัติที่พรอมขาดอิสระทาง
ความคิด สวนหนวยปฏิบัติที่ไมพรอมก็ขาดแรงสนับสนุน 

.567 

5 A50 การลงทุนดานบุคคล และปจจัยอื่น ไดประโยชนไมคุมคา              
(under-utilization) และดอยประสิทธิภาพ 

.566 

6 A55 การจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาตามรายหัวของผูเรียน          
ไมสอดคลองกับสภาพจริงของผูเรียนแตละระดับ/ประเภท และ
ภารกิจของสถานศึกษาท่ีไดรับการกระจายอํานาจ 

.565 

7 A70 งบประมาณสวนมาก ยังอยูที่สวนกลางมีการกระจายใหโรงเรียน
เพียงงบประมาณรายหัว และเงินเดือน 

.564 

8 A102 ความสามารถของโรงเรียนในการจัดหางบประมาณเพ่ิมเติม
นอกเหนือจากงบประมาณท่ีไดรับ 

.627 

9 A138 งบประมาณมีจํานวนจํากัด ใหโรงเรียนตางๆ ไมทั่วถึง                 
ไมสามารถกระจายใหโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา ซึ่งมี
จํานวนมากไดอยางทั่วถึง 

.612 

10 A44 โรงเรียนไมสามารถจัดหาแหลงเรียนรู หองปฏิบัติการ สื่อ 
นวัตกรรมและเทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนได และสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหเพียงพอ และไดมาตรฐาน 

.603 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) 1.907 
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 1.766 

   ส
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จากตารางท่ี 15 พบวา องคประกอบที่ 5 บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ 10 ตัวแปร เรียงลําดับ
ตามคาน้ําหนักองคประกอบ ไดแกตัวแปรท่ี 38, 39, 47, 49, 50, 55, 70, 102, 183 และ 44 มีคา
น้ําหนักองคประกอบของตัวแปรระหวาง 0.603 ถึง 0.585 ตัวแปรท่ีสําคัญที่สุดขององคประกอบนี้ 
คือตัวแปรท่ี 38 งบประมาณดานบุคคลมีสัดสวนไมสมดุลตอการเสริมสรางคุณภาพคาใชจายทาง
การศึกษาโดยสวนใหญเปนเงินเดือนกับคาตอบแทนจึงไมเพียงพอที่จะพัฒนาการศึกษาใหดีได 
รองลงมา คือ ตัวแปรท่ี 39 งบประมาณรายหัวของนักเรียนที่ไดรับการจัดสรรยังไมพอเพียง และ
เทากันทั่วประเทศ และตัวแปรท่ี 47 การระดมทรัพยากร และการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน 
และทรัพยสินยังไมชัดเจนวาโรงเรียนสามารถหารายได และออกระเบียบการเงินของตนเองไดซึ่งมี       
คาน้ําหนักปจจัย (factor loading) เทากับ 0.585, 0.582 และ 0.569 ตามลําดับ มีคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (Eigen values) เทากับ 1.907 และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of 

variance) เทากับ 1.766 แสดงวาตัวแปรทั้ง10 ตัวแปรเปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบนี้ได
ดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของระดับปฏิบัติไดรอยละ 1.766 ซึ่งเม่ือ
เทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) กับองคประกอบอ่ืน ๆ แลว องคประกอบน้ีมี
ความสําคัญเปนอันดับที่หา และผูวิจัยตั้งชื่อองคประกอบท่ีไดนี้วา “งบประมาณและการระดม
ทรัพยากร” 
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ตารางที่ 16  แสดงองคประกอบที่ 6 

ลําดับ ตัวแปร ขอความ 
คาน้ําหนัก   
องคประกอบ 

1 A58 การบริหารงานวิชาการ ยังไมมีการกําหนดผลผลิต (Output)         
ที่ชัดเจนในทุกระดับ ตั้งแตในระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษา และระดับโรงเรียน  

.627 

2 A45 หลักสูตรสถานศึกษาของแตละโรงเรียนขึ้นอยูกับศักยภาพของครู
ในโรงเรียนมีการคัดลอกหลักสูตรกันระหวางโรงเรียน 

.612 

3 A60 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูไมมี                  
ประสิทธิภาพสงผลใหนักเรียนไมตั้งใจเรียนอยางจริงจัง และ          
ขาดระเบียบวินัยในตนเอง 

.603 

4 A97 โรงเรียนไมมีอิสระในการจัดการเรียนการสอนอยางแทจริง เพราะ
เมื่อจัดการเรียนการสอนตามท่ีโรงเรียนกําหนดก็ไมสอดคลองกับ
ขอสอบ O-Net 

.577 

5 A98 โรงเรียนไมมีอิสระในการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น
และศักยภาพของผูเรียนอยางเต็มที่ 

.574 

6 A108 โรงเรียนไมมีความพยายามท่ีจะบริหารจัดการมีการเรียน             
การสอนใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 

.573 

7 A115 วัฒนธรรมการเรียนการสอนแบบเนนการทองจําเพ่ือเอาคะแนน 
ไมมีวัฒนธรรมในการรักการอาน การใฝรู คนควา วิจัยทดลอง        
คิดอภิปราย วิเคราะห สังเคราะห ประยุกตใช 

.561 

8 A130 ระบบการประเมินผลและการสอบแขงขันยังเปนการสอบ             
แบบปรนัยเพื่อวัดความสามารถในการจดจําขอมูล ทําใหขัดแยง 
กับแนวคิดการปฏิรูปการเรียนรูแบบใหมที่ควรใหผูเรียนไดคิด
วิเคราะหเปน 

.561 

9 A134 หลักสูตรการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบอย ไมมีคุณภาพตลอดจน
ตําราเรียน ขาดความยืดหยุน ไมสอดคลองกับสภาพ ของปจจุบัน 

.557 

คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) 1.654 
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 1.531 
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จากตารางที่ 16 พบวา องคประกอบที่ 6 บรรยายดวยตัวแปรสําคัญ 9 ตัวแปร เรียงลําดับ
ตามคาน้ําหนักองคประกอบ ไดแกตัวแปรที่ 58, 45, 60, 97, 98, 108, 115,130 และ 134  มีคา
น้ําหนักองคประกอบของตัวแปรระหวาง 0.557 ถึง 0.627 ตัวแปรที่สําคัญที่สุดขององคประกอบนี้ 
คือ ตัวแปรท่ี 58 การบริหารงานวิชาการยังไมมีการกําหนดผลผลิต (Output) ที่ชัดเจนในทุกระดับ
ตั้งแตในระดับ ประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับโรงเรียน รองลงมาคือตัวแปรที่ 45 

หลักสูตรสถานศึกษาของแตละโรงเรียนข้ึนอยูกับศักยภาพของครูในโรงเรียนมีการคัดลอกหลักสูตรกัน
ระหวางโรงเรียนและตัวแปรที ่60 กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูไมมีประสิทธิภาพ
สงผลใหนักเรียน ไมตั้งใจเรียนอยางจริงจังและขาดระเบียบ วินัยในตนเองซึ่งมีคาน้ําหนักองคประกอบ 
(factor loading) เทากับ 0.627, 0.612 และ 0.603 ตามลําดับมีคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigen values) เทากับ 1.654 และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) เทากับ 
1.531 แสดงวาตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปรเปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบนี้ไดดีที่สุด และ
องคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของระดับปฏิบัติไดรอยละ 1.531 ซึ่งเมื่อเทียบคา                
ความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) กับองคประกอบอ่ืนๆ แลว องคประกอบนี้มีความสําคัญ
เปนอันดับที่หก และผูวิจัยตั้งชื่อองคประกอบท่ีไดนี้วา“การบริหารงานวิชาการ” 

 จากผลการวิเคราะหตามตารางท่ี 11-16 องคประกอบของอุปสรรคในการบริหารโรงเรียน            
นิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบดวย 6 องคประกอบ               
ดังภาพท่ี 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



374 
  

   factor 1 
ประสิทธิภาพ     

การบริหารจัดการ 

   factor 5 
งบประมาณและ    

การระดมทรัพยากร 

  factor 4 
การพัฒนา       

ศักยภาพบุคคล 

  factor 3 
คุณภาพ        
ผูบริหาร 

 
 

  factor 2 
การนํานโยบาย    
สูการปฏิบัต ิ

  factor 6 
การบริหาร       
งานวิชาการ 

อุปสรรคในการบริหารจัดการ
โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ

สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9  สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบของอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล 

  ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

จากภาพที่ 9  สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบของอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติ
บุคคลในกํากับของของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีองคประกอบท้ังหมด 6 

องคประกอบ คือ 1) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 2) การนํานโยบายสูการปฏิบัติ 3) คุณภาพผูบริหาร 
4) การพัฒนาศักยภาพบุคคล 5) งบประมาณและการระดมทรัพยากร 6) การบริหารงานวิชาการ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
          ประกอบดวย 23 ตัวแปร  ดังนี้ 

1. โรงเรียนขาดการกําหนดเปนตัวชี้วัด (KPIs) ความสําเร็จเปนแนวทางปฏิบัติตามขอตกลง            
การใหบริการหรือผลผลิต ตอ สพท. และ สพฐ. 

2. การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดข้ึนเปนการเปลี่ยนแปลงแตรูปแบบการบริหาร นโยบาย และ
เปาหมาย คําชี้แนะ ไมไดเปลี่ยนแปลงที่เนื้อหาสาระกระบวนการปฏิบัติจริง  
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3. การบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารทั่วไป มีวิธีการ
ดําเนินการ มีรายละเอียด และคูมือการดําเนินงาน แตผูบริหาร และครูยังไมไดปฏิบัติอยางจริงจัง 

4. การบริหาร และจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคลขาดระบบการตรวจสอบ ติดตามจาก
ผูบังคับบัญชาอยางจริงจัง และตอเนื่อง 

5. โรงเรียนไมมีประสบการณในการบริหารจัดการทําใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการ
โรงเรียนนิติบุคคล 

6. โรงเรียนไมมีอํานาจในการบริหารจัดการดานกฎระเบียบตางๆ ทั้งดานการเงิน การพัสดุ  
การบัญชี และการดําเนินการทางกฎหมาย 

7. โรงเรียนสวนมากไดดําเนินงาน โดยยึดนโยบาย และแนวทางท่ีกรมเจาสังกัดกําหนด           
เปนหลัก ทําใหขาดความเปนตัวของตัวเอง และความริเริ่มสรางสรรค 

8. โรงเรียนไมมีอิสระ และความคลองตัวในการตัดสินใจสั่งการเรื่องตางๆ ตามท่ีตองการ 
อยางแทจริง 

9. โรงเรียนที่เปนนิติบุคคลในปจจุบันมีอํานาจหนาที่ในทางปฏิบัติไมสมบูรณ เชน ไมมีอํานาจ           
ในการบริหารจัดการดานงบประมาณอยางแทจริง เชน ยังมีกฎหมายอื่นครอบคลุม 

10. สถานศึกษายังตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่งของสํานักนายกรัฐมนตรี และกระทรวง   
การคลัง รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวของอ่ืนๆ ทําใหไมมีความคลองตัวในทางปฏิบัติ 

11. โรงเรียนขาดความตอเนื่อง และจริงจังในการดําเนินงานระบบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ                  

12. สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแตไมเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานและ                   
การทํางาน 

13. โรงเรียนมีศักยภาพการบริหารท่ัวไปอยูในลําดับแรกดานการบริหารวิชาการอยูในลําดับ
สุดทาย 

14. การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. เปนการประเมินเอกสารผลงานมากกวา               
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

15. ระบบเงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา               
ไมจูงใจใหทํางานท่ีสรางสรรคอันนอกเหนือจากภาระงานปกติ 

16. หนวยงานตนสังกัดขาดการติดตามประเมินผลตามภารกิจของการกระจายอํานาจอยาง           
เปนระบบ และตอเนื่อง 

17. ขาดการสนับสนุนเรื่องการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา เชน ทุนสนับสนุน
งานวิจัยและการนําเสนองานวิชาการ 

18. กระบวนการ (Process) การดําเนินการไมชัดเจน ตอเนื่องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 
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19. แนวทางการปฏิบัติในการบริหาร และจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคล ไมชัดเจน และยัง
ไมมีการปฏิบัติกันอยางจริงจัง 

20. ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนของไทยยังเปนแบบราชการรวมศูนยไมไดกระจาย
อํานาจการบริหารไปท่ีโรงเรียนอยางแทจริง 

21. การสนับสนุนสงเสริม โดยเฉพาะดานวิชาการและงบประมาณ การกํากับ ติดตาม  
การประเมินการใชหลักสูตรการนิเทศอยางเปนระบบ และตอเนื่อง 

22. ขาดเอกภาพในการบริหารของผูบริหารระดับตางๆ และความดอยประสิทธิภาพของ
ระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 

23. ปจจัยนําเขา (Input) เชน ครู บุคลากร สื่อ ยังขาดคุณภาพ และการบริหารจัดการ
งบประมาณยังไมเปนระบบ และไมสอดคลองกับสภาพปญหาของโรงเรียน 

องคประกอบที่ 2 การนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
ประกอบดวย 19 ตัวแปร ดังนี้ 
1. สถานศึกษานิติบุคคลในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมมี  

พระราชบัญญัติจัดตั้ง และไมมีกลไกทางกฎหมายท่ีกําหนดใหดําเนินการโดยเฉพาะทําใหสถานศึกษา
ไมมีอํานาจ ในการตัดสินใจไดดวยตนเองโดยอิสระ 

2. ระบบการเมืองมีอํานาจในการเพ่ิมงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหาร 
การตั้งเปาหมายฯลฯ และอํานาจการบริหารอยูที่ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารออกกฎระเบียบสั่งการ            
จากบนลงลาง 

3. แมจะเปนโรงเรียนนิติบุคคล อํานาจการบริหารทั้งเรื่อง และการอนุมัติตางๆ ยังขึ้นอยูกับ 

สวนกลางมาก ทําใหการบริหารจัดการไมคลองตัว 
 4. การถายโอนอํานาจจากเขตพ้ืนที่การศึกษาไปสูโรงเรียนทําใหผูบริหารในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาสูญเสียอํานาจ 

 5. การจัดการศึกษาไมเปนเอกภาพท้ังในดานนโยบาย และมาตรฐานทีเ่ปนไปในแนวเดียวกัน  
ขาดความคิดรวบยอด (concept) ทั้งระบบ 

 6. การบริหารโรงเรียนนิติบุคคลยังขาดความพรอมทั้งดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ คูมือ            
การปฏิบัติงาน งบประมาณ 
 7. มีการเปลี่ยนนโยบายและกฎหมายทางการศึกษาบอยครั้ง (ตามการโยกยายรัฐมนตรี/
ผูบริหาร)   

8. นโยบายดานการศึกษาไมตอเนื่อง ผูปฏิบัติไมเขาใจนโยบาย และบทบาทหนาที่ของตนเอง
อยางแทจริง อีกทั้งนโยบายบางอยางมีขอจํากัดยากตอการนําไปปฏิบัติ 
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9. อํานาจการตัดสินใจดานหลักสูตร งบประมาณ บุคลากรยังคงอยูที่สวนกลางสํานักงาน        
เขตพ้ืนที่สถานศึกษาไมไดรับการกระจายอํานาจอยางแทจริง 

10. ระดับกระทรวงยังขาดความจริงจังความชัดเจน และความตอเน่ืองในนโยบายการจัด
การศึกษา 

11. รัฐบาลไมลงทุนดานการศึกษาอยางจริงจัง และเอกชนมีสวนรวมสนับสนุนการศึกษานอย 

12. กฎหมายการศึกษาบางสวนยังเปนอุปสรรคตอการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียน            
นิติบุคคล เชน กฎระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษานิติบุคคลที่มีอยูมิไดเอ้ือตอ                
ความเปนอิสระกฎระเบียบท่ีวางไว ความยืดหยุนไมเพียงพอ ไมเหมาะสม 

13. ปญหาดานโครงสรางองคการ และแบงสวนงาน สวนใหญไมเปนไปตามกฎกระทรวงฯ               
ไมสอดคลองกับการบริหารจัดการเปนสวนใหญ   

14. นโยบายการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไมไดใหอิสระอยางแทจริง ไมชัดเจน ยังยึด
ติดกรอบความคิดเดิมๆ ตองปฏิบัติตามคําสั่งจากหนวยงานตนสังกัด 

15. กฎหมายที่เกี่ยวของยังไมเอ้ือตอการกระจายอํานาจ และไมมีกฎหมายของรัฐรองรับ            
การดําเนินงานของโรงเรียน 

16. ไมมีการกระจายอํานาจอยางแทจริง สวนมากสวนกลางเปนผูกําหนดโครงการ และ
แนวทางการดําเนินงาน ไมมีอิสระในการคิด 

17. รัฐบาล และเขตพ้ืนที่การศึกษายังกระจายอํานาจในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลตาม
กฎหมายใหโรงเรียนไมหมด กุมอํานาจบางสวนอยู 

18. ความไมพรอมของผูกระจายอํานาจแตละระดับและบุคลากรผูรับการกระจายอํานาจ          
ไปปฏิบัติ 

19. ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนของไทยยังเปนแบบราชการรวมศูนยไมไดกระจาย
อํานาจการบริหารไปท่ีโรงเรียนอยางแทจริง 

องคประกอบที่ 3 คุณภาพผูบริหาร 
ประกอบดวย 17 ตัวแปร ดังนี้ 
1. ภาวะผูนํา วิสัยทัศน ความตั้งใจจริงของผูบริหารในการบริหารจัดการโรงเรียน การพัฒนา

งานอยางตอเนื่อง และการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน  
2. ผูบริหารขาดการกํากับติดตามการนิเทศ และประเมินผลการเรียนการสอนของครูอยาง

เปนระบบและมีประสิทธิภาพ 

3. การจัดบุคลากรใหรับผิดชอบงานตามความเหมาะสมและศักยภาพ 

4. ตําแหนงผูบริหารมีระบบคัดเลือก มาจากระบบเลือกตั้งหรือแตงตั้งตามอาวุโสหรือ           
การสอบและมีเสนสาย 
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5. ผูบริหารสวนใหญไมเห็นความสําคัญของการสรางความสัมพันธกับชุมชน และขาด                     
การประสานงานท่ีดีกับชุมชน 

6. ผูบริหารบางสวนบริหารงานโดยใชแนวคิดของตนเองเปนหลัก ขาดการคํานึงถึงผูมีสวนได             
สวนเสีย เห็นประโยชนสวนตวัมากกวาสวนรวม 

7. ผูบริหารบางสวนขาดความโปรงใสในการใชงบประมาณการจัดซื้อจัดจาง หาผลประโยชน            
ในการกอสราง ฯลฯ 

8. คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหาร เชน ความยุติธรรม                   
ความประพฤติทีเ่หมาะสม การเบียดบังเวลาราชการ การทุจริต ฯลฯ 

9. ผูบริหารบางสวนเบียดบังผลประโยชนสวนรวม เชน ใชครูทํางานสวนตัว 
10. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมทั้งรวมคิดและรวมทําจากทุกฝายที่มี                 

สวนเกี่ยวของ เชน ครู ชุมชน ฯลฯ 

11. ผูบริหารบางสวนขาดความชํานาญประสบการณ ความรู และความสามารถ                     
ในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลฯ 

12. ผูบริหารบางสวนขาดความเปนผูนําในดานวิชาการ ไมเนนคุณภาพนักเรียน                     
มักนํางบประมาณสวนใหญไปใชในเรื่องอาคารสถานที่วัตถุสิ่งของ และสิ่งแวดลอมภายนอกมากกวา 

13. ผูบริหารบางสวนขาดความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ และความพรอมสําหรับ           
การกระจายอํานาจ  

14. ผูบริหารสวนมากไมรับคนเขาทํางานตามความรูความสามารถโดยรับคนของตนเอง 
15. ผูบริหารโรงเรียนขาดการประเมินผล และการเยี่ยมชั้นเรียนการนิเทศการเรียนการสอน            

ของครูอยางใกลชิด 

16. ครูขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเกิดความแตกแยก เกิดการขัดแยงในการทํางาน 

17. การสรางขวัญกําลังใจ และสวัสดิการใหครู และบุคลากรรวมกันรับผิดชอบการปฏิบัติงาน 
ดวยความเสียสละและอุทิศตน  

องคประกอบที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคคลากร  
ประกอบดวย 15 ตัวแปร  ดังนี้ 
1. ผูบริหาร และครูขาดจรรยาบรรณ และจริยธรรมในการทําผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ เชน 

การจางผูอื่นทําผลงาน หรือมุงทําผลงานมากเกินไป โดยทิ้งภาระหนาที่ประจํา 
2. โรงเรียนสวนมาก ทั้งในสวนของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไมมีความพรอม 

ที่จะรองรับการเปนโรงเรียนนิติบุคคล 

3. ผูบริหาร และครู มีความรูความเขาใจไมชัดเจนเกี่ยวกับกฎระเบียบตางๆ ทั้งดานการเงิน                 
การพัสดุ การบัญชี และการดําเนินการทางกฎหมาย 
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4. โรงเรียนไมมีความพยายามท่ีจะบริหารจัดการมีการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ            
อยางแทจริง 

5. บุคลากรไมมีความรูเรื่องการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลที่ถูกตอง ทั้งเรื่องงบประมาณ             
และกฎระเบียบตาง ๆ 

6. บุคลากรขาดความรู ความเขาใจในการบริหารงานงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 

7. ความเคยชินกับวัฒนธรรมองคการในระบบเดิมซึ่งมีความสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน
เพราะไมตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

8. ไมมีการสนับสนุนงบประมาณ และกําลังคนเพ่ือที่จะมุงปฏิรูปครู อาจารย หลักสูตร และ
ระบบการเรียนการสอนอยางจริงจัง 

9. ผูมีสวนเกี่ยวของไมรูกฎระเบียบไมมีความเขาใจ ไมรูบทบาทหนาที่ของตนเองในเรื่อง           
การตรวจสอบภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา 

10. เกิดปญหาความขัดแยงระหวางผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และคณะกรรมการ               
ของโรงเรียน 

11. โรงเรียนไมใหความสําคัญแกคณะกรรมการสถานศึกษาในการกําหนดนโยบาย                       
และแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

12. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมสามารถมารวมปฏิบัติงานในโรงเรียนตามบทบาท          
ที่ควรจะเปนเชนการรวมบริหารรวมสรางหลักสูตรทองถ่ิน เปนตน 

13. โรงเรียนไมเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนงานสรางความสัมพันธ           
กับชุมชน 

14. โรงเรียนขาดความเชื่อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และเอกชน 

15. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมมีประสิทธิภาพ มีผลทําใหนักเรียนมีนิสัยการเรียน          
แบบรอรับความรูจากครูผูสอนไมขวนขวายหาความรูดวยตนเอง 

องคประกอบที่ 5 งบประมาณและการระดมทรัพยากร 
ประกอบดวย 10 ตัวแปร ดังนี้ 
1. งบประมาณดานบุคคลมีสัดสวนไมสมดุลตอการเสริมสรางคุณภาพคาใชจายทางการศึกษา          

โดยสวนใหญเปนเงินเดือนกับคาตอบแทนจึงไมเพียงพอที่จะพัฒนาการศึกษาใหดีได 
2. งบประมาณรายหัวของนักเรียนที่ไดรับการจัดสรรยังไมพอเพียง และเทากันทั่วประเทศ 

3. การระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และทรัพยสินยังไมชัดเจนวา 
โรงเรียนสามารถหารายไดและออกระเบียบการเงินของตนเองได 
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4. สภาพการจัดทรัพยากรเพื่อการศึกษา (งบประมาณและการระดมทรัพยากร)                      
ไมเอ้ืออํานวยโดยหนวยปฏิบัติที่พรอมขาดอิสระทางความคิด สวนหนวยปฏิบัติที่ไมพรอมก็ขาดแรง
สนับสนุน 

5. การลงทุนดานบุคคลและปจจัยอ่ืน ไดประโยชนไมคุมคา (under-utilization) และ                 
ดอยประสิทธิภาพ 

6. การจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาตามรายหัวของผูเรียนไมสอดคลองกับสภาพจริงของ
ผูเรียนแตละระดับ/ประเภท และภารกิจของสถานศึกษาที่ไดรับการกระจายอํานาจ 

7. งบประมาณสวนมาก ยังอยูที่สวนกลางมีการกระจายใหโรงเรียนเพียงงบประมาณรายหัว 
และเงินเดือน 

8. ความสามารถของโรงเรียนในการจัดหางบประมาณเพ่ิมเติมนอกเหนือจากงบประมาณท่ี
ไดรับ 

9. งบประมาณมีจํานวนจํากัด ใหโรงเรียนตางๆ ไมทั่วถึง ไมสามารถกระจายใหโรงเรียน
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ซึ่งมีจํานวนมากไดอยางทั่วถึง 

10. โรงเรียนไมสามารถจัดหาแหลงเรียนรู หองปฏิบัติการ สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี             
สื่อการเรียนการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีเพียงพอ และไดมาตรฐาน 

องคประกอบที่ 6 การบริหารงานวิชาการ 
ประกอบดวย 9 ตัวแปร ดังนี้ 
1. การบริหารงานวิชาการ ยังไมมีการกําหนดผลผลิต (Output) ที่ชัดเจนในทุกระดับ ตั้งแต           

ในระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับโรงเรียน 

2. หลักสูตรสถานศึกษาของแตละโรงเรียนขึ้นอยูกับศักยภาพของครูในโรงเรียนมีการคัดลอก
หลักสูตรกันระหวางโรงเรียน 

3. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูไมมีประสิทธิภาพสงผลใหนักเรียน              
ไมตั้งใจเรียนอยางจริงจัง และขาดระเบียบ วินัยในตนเอง 

4. โรงเรียนไมมีอิสระในการจัดการเรียนการสอนอยางแทจริง เพราะเม่ือจัดการเรียนการสอน
ตามท่ีโรงเรียนกําหนดก็ไมสอดคลองกับขอสอบ O-Net 

5. โรงเรียนไมมีอิสระในการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่นและศักยภาพของผูเรียน              
อยางเต็มที่ 

6. โรงเรียนไมมีความพยายามท่ีจะบริหารจัดการมีการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ                
อยางแทจริง 

7. วัฒนธรรมการเรียนการสอนแบบเนนการทองจําเพ่ือเอาคะแนนไมมีวัฒนธรรมใน                 
การรักการอาน การใฝรู คนควา วิจัยทดลอง คิดอภิปราย วิเคราะห สังเคราะห ประยุกตใชเปน 
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8.  ระบบการประเมินผล และการสอบแขงขันยังเปนการสอบแบบปรนัยเพ่ือวัด
ความสามารถในการจดจําขอมูลขัดแยงกับแนวคิดการปฏิรูปการเรียนรูแบบใหมที่ควรใหผูเรียนไดคิด
วิเคราะหเปน 

9. หลักสูตรการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบอยๆ ไมมีคุณภาพ ตลอดจนตําราเรียน                    
ขาดความยืดหยุน ไมสอดคลองกับสภาพของปจจุบัน 

2.1.4 การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน  

ผูวิจัยไดนํารางแนวทางการแกไขอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ไดจากการวิเคราะห สังเคราะหประมวลขอคนพบ                 
ทั้ง 6 องคประกอบ จากตอนท่ี 2 ผนวกกับผลการวิเคราะหความสัมพันธแนวทางการแกไขของ
อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐาน ตอนที่ 3 ขอ 3.2 มาตรวจสอบและเพ่ิมความนาเชื่อถือของขอคนพบและนําเสนอ               
แนวทางการแกไขที่เหมาะสม ดวยวิธีการสอบถามผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูบริหารระดับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 2 คน ผูบริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 2 คน 
และผูบริหารโรงเรียน 3 คน รวมทั้งหมด 7 คน ไดเสนอแนะแนวทางในแตละองคประกอบดังตอไปน้ี 
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ตารางที่ 17  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพ                
การบริหารจัดการ 

 

อุปสรรค แนวทางการแกไข 
1. โรงเรียนขาดการกําหนดเปน
ตัวชี้วัด (KPIs) ความสําเร็จเปน
แนวทางปฏิบัติตามขอตกลง การให 
บริการหรือผลผลิต ตอ สพท. และ 
สพฐ. 

1. ควรจัดใหมีการจัดทําในลักษณะ MOU กําหนด
เปาหมายความสําเร็จที่ชัดเจน แลวประเมินผล 

2. สวนกลางควรจะกําหนดเพียงนโยบาย แผนกลยุทธ 
ยทุธศาสตร ตัวชี้วัดชัดเจน และใหจัดสรรงบฯ ใหเปนไป
ตามยทุธศาสตร 

2. การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดข้ึน
เปนการเปลี่ยนแปลงแตรูปแบบ        
การบริหาร นโยบายและเปาหมาย  
คําชี้แนะ ไมไดเปลี่ยนแปลงที่เนื้อหา
สาระกระบวนการปฏิบัติจริง  

1. ตองจัดอบรมใหความรูการปฏิบัติหนาที่บุคลากร 
กฎระเบียบที่ถูกตองในการปฏิบัติได/ไมได 
2. เมื่อ สพฐ.สั่งการหรือมอบหมายใหโรงเรียนดําเนินการ    
ตามโครงการใดๆ ควรจะตองกํากับ ติดตามและตรวจสอบ 
ประเมินผลทุกครั้ง 

3. การบริหารงานดานวิชาการ 
งบประมาณ บริหารงานบุคคล 
บริหารทั่วไป มีวิธีการดําเนินการ       
มีรายละเอียดและคูมือการดําเนินงาน 
แตผูบริหารและครูยังไมไดปฏิบัติ      
อยางจริงจัง 

1. สรางกฎระเบียบ จัดทําคูมือ วิธีการดําเนินการจัด
การศึกษาโรงเรียนนิติบุคคลสามารถนําไปปฏิบัติไดใหเห็น
เปนรูปธรรมที่ชัดเจน 

2. ควรจัดการอบรมผูบริหารที่เขาโรงเรียนนิติบุคคล 
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ ใหเขาใจอยางถองแท และ
สามารถบริหารงานตามวัตถุประสงคของโรงเรียนนิติบุคคล 
และควรติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานดวย 

3. ควรมีการติดตาม ประเมินผลโครงการ ตามท่ีผูบริหาร
ไดดําเนินการอยางจริงจัง  

4. การบริหารและจัดการศึกษา
โรงเรียนนิติบุคคลขาดระบบ            
การตรวจสอบติดตามจาก
ผูบังคับบัญชาอยางจริงจัง และ
ตอเนื่อง 

1. ควรจัดใหมีการประเมินผล และมีการกําหนดบทบาท     
ทีช่ัดเจนระหวางสถานศึกษากับเขตพ้ืนทีฯ่ 

2. ควรมีการตรวจสอบติดตามผลใหจริงจัง 
3. ตองมีการตรวจสอบศักยภาพของครูผูบริหารและ
บุคลากรอยางตอเนื่อง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 17  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพ                
การบริหารจัดการ (ตอ) 

 

อุปสรรค แนวทางการแกไข 
 4. ตองมีกระบวนการกํากับดูแล เนื่องจากมีความอิสระ

มากๆ ตองมีหนวยงานมาคอยกํากับ ติดตาม ตรวจสอบ  
ใหถูกตอง        
5. มีการใหรางวัลแกครูและผูบริหาร สรรหา Best 

Practice เพ่ือสรางแรงจูงใจในการทํางานในฐานะที่ครู
และผูบริหารเปนผูนําในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
6. ควรมีการติดตาม ตรวจสอบอยางตรงไปตรงมาตัดสิน
ตามความเปนจริงประเมินผลโครงการตามท่ีผูบริหารได
ดําเนินการอยางจริงจัง 

5. โรงเรียนไมมีประสบการณใน        
การบริหารจัดการทําใหเกิดปญหา     
ในการบริหารจัดการโรงเรียน           
นิติบุคคล 

1. ควรจัดความพรอมใหกับบุคลากรกอนและควรมี           
การตรวจสอบติดตามผล 

2. รัฐควรจัดการอบรมผูบริหารที่เขาโรงเรียนนิติบุคคล       
ใหเขาใจอยางถองแทในการบริหารจัดการ 
3. โรงเรียนควรเปดโอกาสใหทุกสวนเขามามีสวนรวม         
ในการตัดสินใจบริหารจัดการงานของโรงเรียน 

4. นํารูปแบบบริหารจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดน
ภาคใตมาปรับใช คือ มีแผนการศึกษาระดับประเทศ ระดับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และระดับ
โรงเรียน แตภาคใตมีแผนเฉพาะภาคใตซอนเขามาเปน
ตัวอยางที่สามารถบริหารจัดการไดเองโดยไมมีใครเขาไป
แทรกแซงทั้งทางดานบุคลากร ดานงบประมาณ 
กระบวนการจัดการ และแมแตการใหสวัสดิการครูเปน  
ตัวตนแบบผนวกกับงานวิจัย 

5. ผูบริหาร โรงเรียนควรพัฒนาตนเองในเรื่องแนวปฏิบัติ    
ในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลอยางจริงจัง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 17  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพ                
การบริหารจัดการ (ตอ) 

 

อุปสรรค แนวทางการแกไข 
 6. บริหารจัดการโดยคณะกรรมการที่มาจากท้ัง                

การเลือกตั้ง และสรรหา แตเนนการที่ตองมีผูทรงคุณวุฒิที่
มีความรูประสบการณเปนนักการศึกษาโดยตรงมารวมดวย 

7. โรงเรียนควรเปดโอกาสใหทุกสวนเขามามีสวนรวม         
ในการตัดสินใจบริหารจัดการงานของโรงเรียน 

8. การระดมผูเชี่ยวชาญหรือผูมีประสบการณมารวมกัน
บริหาร และจัดการศึกษา 
9. ทบทวนรายละเอียดของงานดานตางๆ แกไขในสวนที่
เปนอุปสรรคปญหาไปตามท่ีพบ 

6. โรงเรียนไมมีอํานาจในการบริหาร
จัดการ ดานกฎระเบียบตางๆ ทั้ง
ดานการเงิน การพัสดุ การบัญชี 
และการดําเนินการทางกฎหมาย 
 

1. การใชแนวความคิดการกระจายอํานาจแบบ SBM         
ควรตองกระจายอํานาจอยางแทจริงและตองเตรียม           
ความพรอมในทุกดานเพ่ือการรองรับการกระจายอํานาจ
ตามความตองการที่จําเปน 

2. การกระจายอํานาจทางการศึกษาตองกระจายอํานาจให
สถานศึกษาบริหารกันเองท้ังหมดทั้งเรื่องวิชาการ 
งบประมาณ บุคคล และบริหารทั่วไป 

3. เขตพ้ืนที่ฯ เปนผูสนับสนุนใหสถานศกึษามีอํานาจ         
และอิสระท่ีแทจริง โดยสามารถบริหารตนเองไดรวมกับ
คณะกรรมการภาคที่เกีย่วของอยางแทจริง 
4. การบริหารควรใหอํานาจทั้งหมดแกผูบริหารโรงเรียน
โดยมีองคคณะบุคคลเปนทีมบริหาร 
5. จัดสถานศึกษาท่ีมีความพรอมการเปนนิติบุคคล            
เต็มรูปแบบ จัดรูปแบบกระจายอํานาจแบบ SBM  เตม็ที ่    
มีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเขมแข็ง   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 17  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพ                
การบริหารจัดการ (ตอ) 

 

อุปสรรค แนวทางการแกไข 
7. โรงเรียนสวนมากไดดําเนินงาน      
โดยยึดนโยบายและแนวทางท่ี          
กรมเจาสังกัดกําหนดเปนหลักทําให   
ขาดความเปนตัวของตัวเอง และ       
ความริเริ่มสรางสรรค 

1. การสงผูบริหาร และครูไปศึกษาดูงานและพัฒนาตนเอง   
ในตางประเทศ (เชน สิงคโปร จีน มาเลเซีย) เพื่อใหครูได
ประสบการณ เปดโลกปรับกระบวนทัศน สรางแรงจูงใจ      
ในการพัฒนางาน และการพัฒนาโรงเรียนตอไป 

2. ใหความรูความเขาใจเสนอแนะการบริหาร และ             
แนวปฏิบัติแกบุคลากร ที่เกี่ยวของ และศึกษาจากเอกสาร
ที่เก่ียวของ 

8. โรงเรียนไมมีอิสระและ               
ความคลองตัวในการตัดสินใจสั่งการ
เรื่องตางๆ ตามท่ีตองการอยาง
แทจริง 
 

1. ควรรีบออกกฎ ระเบียบ กฎหมายตางๆ เพื่อรองรับ        
การบริหาร 
2. ใหสถานศึกษาตัดสินใจในเรื่องตางๆ ใหมากที่สุดและ      
มีอิสระในการบริหารทุกดานลดขั้นตอนการบริหารให          
สะดวก คลองตัว 

9. โรงเรียนท่ีเปนนิติบุคคลในปจจุบัน 
มีอํานาจหนาที่ในทางปฏิบัติ            
ไมสมบูรณ เชน ไมมีอํานาจใน          
การบริหารจัดการดานงบประมาณ
อยางแทจริง เชน ยังมีกฎหมายอ่ืน
ครอบคลุม 

1. ปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ที่เปนอุปสรรคการบริหาร
โรงเรียนนิติบุคคล 

2. ตองแกที่กฎหมาย เรื่องการบริหาร งบประมาณ 
การเงิน การจัดสรรงบประมาณแบบ Block Grant 

10. สถานศึกษายังตองปฏิบัติตาม     
กฎ ระเบียบ คําสั่งของสํานัก
นายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง
รวมทั้งกฎหมายท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ        
ทําใหไมมีความคลองตัวในทางปฏิบัติ 
 

1. เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรมอบ
อํานาจโดยตรงไปยังโรงเรียน และ สพฐ.จะตองปลอยใหมี
ความเปนอิสระอยางแทจริง ไมใชยังคอยควบคุม 
2. การกําหนดทิศทางของนโยบายตองมีความชัดเจน และ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 
3. การกําหนดนโยบายตองแกท่ีกฎหมายตองวางแผนใน
ระยะยาวตองมาจากการมีสวนรวมของทุกฝาย 
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ตารางที่ 17  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพ                
การบริหารจัดการ (ตอ) 

 

อุปสรรค แนวทางการแกไข 
 4. ปรับปรุงระเบียบ กฎหมายที่เปนอุปสรรคการบริหาร

โรงเรียนนิติบุคคล 

5. แกปญหาใหตรงจุด ตรงประเด็น ปลดล็อคกฎระเบียบ 
ที่ รัดตึงเกินไป 

11. โรงเรียนขาดความตอเนื่อง และ
จริงจังในการดําเนินงานระบบงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา    
ใหมีประสิทธิภาพ              

1. ผูบริหารควรกํากับติดตามงานอยางตอเนื่อง 
2. ผูบริหารตองวิเคราะหงาน และวิเคราะหคน  ใชคนให
เหมาะสมกับงาน 

3. จัดอบรมใหความรูกับบุคลากรในเรื่องการตรวจสอบ
ภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา จัดใหมีองคกร
ภายนอกเขามาประเมินคุณภาพเพ่ือสรางความเช่ือม่ัน        
ในการจัดการศึกษา 
4. จัดทํารายงานประจําปไปยังผูปกครอง ชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของ 

12. สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบแตไมเปลี่ยนกระบวน           
การบริหารงานและการทํางาน 

1. ผูบริหาร และผูปฏิบัติตองเรียนตองรู ทุกเรื่องจึงจะ
ปฏิบัติไดสําเร็จ 

2. ควรมีการอบรมผูที่เก่ียวของโดยเฉพาะผูบริหารโรงเรียน
เพ่ือใหมีความรูความเขาใจ และสามารถบริหารงานตาม
วัตถุประสงคของโรงเรียนนิติบุคคล 

3. ผูบริหารควรมีความชัดเจนตรงประเด็นความเสมอภาค    
ในการปฏิบัติงาน 

13. โรงเรียนมีศักยภาพการบริหาร
ทั่วไปอยูในลําดับแรกแตดาน           
การบริหารวิชาการอยูในลําดับ
สุดทาย 

1. ผูบริหารควรมุงเนนเรื่องผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน           
ซึ่งเปนเปาหมายหลักของการจัดการศึกษาเนื่องจากใน
กระบวนบริหารจัดการทั้ง 4 ดาน การบริหาร งานวิชาการ
เปนเรื่องใหญที่สุด 
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ตารางที่ 17  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพ                
การบริหารจัดการ (ตอ) 

 

อุปสรรค แนวทางการแกไข 
 2. การรับนักเรียนในปริมาณท่ีเหมาะสม เนื่องจากจํานวน

นักเรียนที่มากเกินไปสงผลกระทบตอคุณภาพการเรียน       
การสอน ฉะนั้นหองหน่ึงควรมีนักเรียนไมเกิน 40 คนเทานั้น 

3. ผูบริหารโรงเรียนนิติบุคคลตองเปนผูที่จริงจังกับงานมี     
ความรูความสามารถอยางแทจริงในการบริหารในทุกๆดาน  
เกงทั้งดานวิชาการ การเงิน งบประมาณ บุคคลรวมทั้ง       
สัมพันธชุมชนท่ีดี 
4. ผูบริหารโรงเรียนควรสนใจงานวิชาการและอยูปฏิบัติ
หนาที่ความรับผิดชอบ ณ โรงเรียนใหมาก 

5. ผูบริหารโรงเรียน ตองสอนดวย แมจะสอนนอย 

6. ผูบริหารโรงเรียน ตองเขารวมประชุมวางแผนการสอน    
การประเมินผลรวมกับครูอ่ืนๆ เหมือนเปนครูคนหนึ่ง 
7. ผูบริหารโรงเรียนควรเปนคนที่เนนวิชาการและปกครอง 
เปนหลัก 

8. ผูบริหารโรงเรียนมีหนาที่ที่จะตองประเมินผลครูดวย      
การสังเกตการสอน และใชแบบทดสอบ การประชุม
ปรึกษาหารือหรือจําตองใชหัวหนากลุมสาระฯ รวมใน
กระบวนการประเมินผล 

9. การพัฒนาผูบริหารยุคใหม ควรสรางใหเปนผูที่คิด         
นอกกรอบ พัฒนาวิชาการ การสรางเครือขาย การระดม
ทรัพยากรทุกภาคสวนมาใชเพื่อบริหารจัดการศึกษา          
เนน การพัฒนาการบริหารท่ีมีอิสระในฐานะที่เปนผูบริหาร
สถานศึกษานิติบุคคล 

10. คร ูอาจารยตองพัฒนางานวิชาการ โดยนําขอมูล
พ้ืนฐานมาเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนานักเรียน 

11. โรงเรียนตองเพ่ิมบทบาทการสอนใหแกครู และลด
บทบาทการประสานงานและงานธุรการลง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อุปสรรค แนวทางการแกไข 
14. การประเมินคุณภาพภายนอก     
ของ สมศ. เปนการประเมินเอกสาร
ผลงานมากกวาการประเมิน         
ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

1. สมศ.ควรปรับปรุงเกณฑการประเมินคุณภาพภายนอก
สถานศึกษาจากเอกสารเปนการประเมินตามสภาพจริง
หรือควรดูที่ผลผลิต และผลลัพธ มากกวาการดูที่เอกสาร 

15. ระบบเงินเดือน คาตอบแทน 
และสวัสดิการครู คณาจารย และ
บุคลากรทางการศึกษาไมจูงใจให
ทํางานที่สรางสรรคอันนอกเหนือ 
จากภาระงานปกติ 

1. ครคูวรไดรับการไววางใจใหมีอิสระในการทํางาน           
ทําใหครูพอใจในการทํางาน 

2. การไดรับการยอมรับ ยกยองจากสังคมและการใหครู
ทํางานไดอยางเปนอิสระ และรับผิดชอบดวยตัวเองได        
มากข้ึน 

3. ใหเงินเดือนครูขั้นเริ่มตนในอัตราที่สูงพอสมควร เพ่ือให
ครูดํารงชีวิตอยูไดโดยไมลําบาก 

4. ครูไดรับความยกยองจากสังคมและมีอิสระ                  
ความรับผิดชอบในการทํางานสอน การวัดผลมีระบบ         
การบริหารงานที่เปนประชาธิปไตยและทํางานรวมกัน        
เปนทีม 

5. ครูไดรับการยกยองและมีแรงจูงใจวาเปนอาชีพสําคัญ     
เพ่ือชวยพัฒนาประเทศชาติพวกเขาจึงทํางานสอนอยางมี
ประสิทธิภาพ 

6. เพ่ิมเงินเดือนครูขั้นตน โดยเฉพาะในสายวิชาขาดแคลน 
ควรใหสูงขึ้นกวาสายทั่วไปแตขั้นวิ่ง ของเงินเดือน
โดยเฉพาะระดับอาวุโสอาจไมตองสูงมากก็ได 
7. กําหนดคุณสมบัติครูที่สอนชั้นมัธยมศึกษาสูงกวาและ     
ใหเงินเดือนสูงกวาครูที่สอนชั้นประถมศึกษา 
8. ใหเงินเดือนแรงจูงใจคนมีความรูความสามารถ มาทําสื่อ
การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อุปสรรค แนวทางการแกไข 
 9. การประเมินใหครูไดเงินเดือนเพ่ิมพิจารณาตามผลงาน

มากกวาอายุ 
10. การกระตุนใหครูเรียนรูและพัฒนาการทํางานอยางมี
คุณภาพ ควรเปลี่ยนระบบการประเมินผลตอบแทนครู 
โดยเนนความสามารถ หรือผลงานสอนโดยรวมแทนวิธีการ
ขึ้นเงินเดือนทุกคนเทากันตามระเบียบราชการ 
11. การพัฒนาครูใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและ
พฤติกรรมการสอน 

16. หนวยงานตนสังกัดขาด             
การติดตามประเมินผลตามภารกิจ
ของการกระจายอํานาจอยางเปน
ระบบและตอเนื่อง 

1. จัดระบบการนิเทศ ติดตามกํากับและประเมินผลที่
เชื่อมโยงกันระหวางสวนกลางเขตพ้ืนทีแ่ละสถานศึกษา 
2. เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการติดตามและ
ประเมินผล 

3. ควรจัดใหมีการประเมินผลและมีการกําหนดบทบาท      
ทีช่ัดเจนระหวางสถานศึกษากับเขตพ้ืนทีฯ่ 

4. ควรมีการตรวจสอบติดตามผลการกระจายอํานาจ         
ใหจริงจัง 

17. ขาดการสนับสนุนเรื่อง             
การพัฒนาคุณภาพบุคลากรทาง
การศึกษาเชนทุนสนับสนุนงานวิจัย
และการนําเสนองานวิชาการ 

1. การคัดเลือก พัฒนาใหแรงจูงใจ ครู อาจารยและ
ผูบริหาร 
2. การสงครูไปศึกษาดูงาน และพัฒนาตนเองใน
ตางประเทศ (เชน สิงคโปร จีน มาเลเซีย) เพื่อใหครูได
ประสบการณเปดโลก ปรับกระบวนทัศน สรางแรงจูงใจใน
การพัฒนาการเรียนการสอน และการพัฒนาโรงเรียนตอไป 

3. สงเสริมใหครูที่มีความรูความสามารถดําเนินงานได
อยางคลองตัวในการขยายวงการเรียนรูใหกวางขวางลึกซึ้ง 
4. มอบหมายงานใหปฏิบัติตามความสามารถและสงเสริม
ใหครูเขาอบรมพัฒนาตนเอง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อุปสรรค แนวทางการแกไข 
18. กระบวนการ (Process)             
การดําเนินการไมชัดเจน ตอเน่ืองมี
การปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 

1. ควรมีการกําหนดบทบาท และภารกิจของผูบริหาร
โรงเรียนใหชัดเจน และมีการประเมินโดยใชเกณฑเดียวกัน 

2. ควรวางกรอบและทิศทางในการบริหารในสวนกลาง
และมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  เชน 
องคกรปกครองทองถ่ิน 

19. แนวทางการปฏิบัติในการบริหาร 
และจัด การศึกษาโรงเรียนนิติบุคคล 
ไมชัดเจน และยังไมมีการปฏิบัติกัน
อยางจริงจัง 
 

1. ควรพัฒนาระบบการบริหารจัดการของผูบริหารควร
เปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมมาเปนระบบใหมที่สามารถ
จัดการใหเปนโรงเรียนนิติบุคคล 

2. การกําหนดนโยบายตองแกท่ีกฎหมายตองวางแผน       
ในระยะยาว ตองมาจากการมีสวนรวมของทุกฝาย 

3. สวนกลางควรจะกําหนดเพียงนโยบายแผนกลยุทธ 
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดชัดเจนโดยเขตพ้ืนที่ฯ ตองทําขอตกลง
กับโรงเรียน 

4. ควรระบุแนวทางการปฏิบัติใหชัดเจน มีโมเดลใน          
การปฏิบัติอยางจริงจัง 

20. ระบบการบริหารจัดการโรงเรียน
ของไทยยังเปนแบบราชการรวมศูนย
ไมไดกระจายอํานาจการบริหารไปท่ี
โรงเรียนอยางแทจริง 
 

1. สวนกลางหรือกระทรวงศึกษาลดบทบาท ในการเปน     
ผูลงมือจัดการเองลง ดูแลดานนโยบายหลักสูตรแหงชาติ
เทาท่ีจําเปน การติดตามประเมินผล การชวยพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 
2. จะตองเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหารจากแบบ        
รวมศูนยอยูที่ผูบริหารระดับสูงในระบบ ราชการเปน         
การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบใหภาคีฝายอื่นๆ  
คือ คร ูอาจารยผูปฏิบัติงาน ผูทรงคุณวุฒิ และประชาชน    
มีบทบาทในการจัดการศึกษารวมกันกับผูบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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อุปสรรค แนวทางการแกไข 
 3. ออกกฎหมายการบริหารจัดการศึกษาฉบับใหมควร

เปลี่ยนโครงสรางการบริหารแบบรวมศูนยอยูที่กระทรวง
ศึกษาไปข้ึนกับคณะกรรมการที่มาจากภาคี 4 ฝาย 2 ชุด
แทน คือ 1) คณะกรรมการ นโยบายหลักประกัน             
การใหบริการการศึกษาท่ีมคีุณภาพแหงชาติ  
2) คณะกรรมการควบคุมกํากับมาตรฐานบริการให
การศึกษาท่ีมีคุณภาพคณะกรรมการท้ัง 2 ชุดนี้ ตองมี
องคประกอบของกรรมการจากภาคประชาชนมากกวา       
หรือใกลเคียงกับภาคราชการ  
4. มีสํานักงานประกันการใหการศึกษาที่มีคุณภาพที่จัดตั้ง
ขึ้นใหมแบบองคกรมหาชน เพ่ือใหเปนอิสระและทํางาน     
ไดคลองตัวกวาหนวยราชการ 
5. โรงเรียนตองมีอิสระในการบริหารงานตามนโยบาย
กฎหมาย และหลักเกณฑท่ีกําหนด 

6. การกระจายอํานาจทั้งระบบในการบริหารจัดการสู
สถานศึกษาอยางไมเปนเอกภาพ จึงควร 
1) กระจายอํานาจการบริหารจัดการสูสถานศึกษา           
ทั้งระบบ                 
2) สถานศึกษามีอํานาจการตัดสินใจ  

3) กระจายโควตาใหสถานศึกษาตามผลสัมฤทธิ์ และ
ผลสําเร็จของการจัดการศึกษา (ความดีความชอบ)  
4) มีการจัดกลุมโรงเรียนที่มีขีดความสามารถในการจัด
การศึกษาระดับเดียวกันและยายผูบริหารที่มีศักยภาพ       
เทาเทียมกันมาบริหารจัดการไมควรยึดติดสํานักงานเขตฯ 
เพ่ือเปดโอกาสในการพัฒนาการบริหารจัดการและขจัด      
การวิ่งเตนเสนสายในการโยกยาย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การบริหารจัดการ (ตอ) 

 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
 7. การพัฒนาผูบริหารโรงเรียนใหเปนมืออาชีพอยางแทจริง

โดยการกําหนดหลักเกณฑเกณฑมาตรฐานและแนวปฏิบัติ
เกี่ยวกับการกระจายอํานาจการบริหาร 
8. การบริหารควรใหอํานาจทั้งหมดแกผูบริหารโรงเรียน
โดยมีองคคณะบุคคลเปนทีมบริหาร 
9. ถาจะกระจายอํานาจควรใหเปนอิสระทุกข้ันตอนอยาง    
บริสุทธิ์ยุติธรรม 

10. การกระจายอํานาจการบริหารควรมุงเนนให
ความสําคัญตอบุคลากรเปนสําคัญมากกวาการเนนการมี
สวนรวมของชุมชนเพราะไมพรอม การจัดการศึกษาควร 
เปนเรื่องของผูมีอาชีพหนาที่ทางการศึกษาเปนผูดูแล 

11. การกระจายอํานาจท้ัง 4 ดานตาม พ.ร.บ.ควรจัด        
ความพรอมใหกับบุคลากรกอน  
12. ควรมีการตรวจสอบติดตามผลการกระจายอํานาจให
จริงจัง 
13. ตองกระจายอํานาจใหเขตการศึกษา และไมควรถาย
โอนไปสูทองถิ่น  
14. การกระจายอํานาจไปสูทองถิ่นควรเตรียมบุคลากรให
พรอม และควรกระจายอํานาจเปนบางเรื่องอยางคอยเปน
คอยไป  
15. การกระจายอํานาจการบริหารจะประสบผลสําเร็จได
ตองใหขวัญกําลังใจแกบุคลากร และไมนําการเมืองเขามา
เกี่ยวของ  
16. การกระจายอํานาจท้ัง 4 ดานควรใหเหมาะสมกับ      
ขนาดโรงเรียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพ                
การบริหารจัดการ (ตอ) 

 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
 17. ควรมีการฝกอบรมบุคลากรที่เก่ียวของโดยเฉพาะ

ผูบริหารโรงเรียนเพ่ือใหมีความรู ความเขาใจและสามารถ
บริหารงานตามวัตถุประสงคของการกระจายอํานาจ      

21. การสนับสนุนสงเสริม 
(โดยเฉพาะดานวิชาการและ
งบประมาณ) การกํากับ ติดตาม 
การประเมินการใชหลักสูตร         
การนิเทศอยางเปนระบบและ
ตอเนื่อง 

1. ผูบริหารหนวยงานจะตองมีความรูความเขาใจและมี
ทักษะเกี่ยวกับหลักสูตรเพื่อนําการพัฒนาหลักสูตรและ
จัดการเรียนการสอนไปสูผลสําเร็จตามจุดมุงหมายของ
หลักสูตร 
2. ปจจัยสูความสําเร็จของหลักสูตรสถานศึกษาอยูที่          
การบริหารหลักสูตรอยางเปนระบบ 

3. การพัฒนาบุคลากร และการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของ   
ทุกฝายมีการกระจายอํานาจใหบุคลากรทุกคนไดมีสวนรวม
รับผิดชอบรวมกันลดหลั่นกันไปตามหนาที่ของแตละบุคคล 

4. ตองติดตาม ควบคุม กํากับดูแลและกระตุนใหครู 
อาจารยมีความกระตือรือรน ขยันขันแข็ง  ตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่การสอนอยางมีประสิทธิภาพ   
5. ผูบริหารตองเปนแบบอยางแกครู อาจารยทุกคน           
เปนผูนําทางวิชาการ พัฒนาบุคลากรอยางมีระบบและ
ตอเนื่อง สงเสริมและสนับสนุนใหมีความกาวหนาในอาชีพ
ราชการ ใหขวัญและกําลังใจอยางทั่วถึง 
6. ควรแยกครูผูสอนกับครูฝายสนับสนุนการสอน ในกรณี
ครูเกาไมอาจปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนควรให
แรงจูงใจ และใหคนใหมแทน 

7. การพัฒนาครูใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและพฤติกรรม
การสอน 

8. การใหการศึกษาอบรมแกผูปกครองนักเรียนและ
ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 17  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพ                
การบริหารจัดการ (ตอ) 

 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
 9. การสรางความโปรงใสในการใชงบประมาณและ

สามารถตรวจสอบได และมีความพรอมในการตรวจสอบ
ภายใน และภายนอก 

10. การจัดทําการเงินการบัญชีและการพัสดุใหสอดคลอง 
และถูกตองกับระเบียบ และประโยชนที่คาดหวังไวโดยให
โรงเรียนเปนหนวยบริหารการเงิน 

11. การประเมินการใชงบประมาณเปนประจําและ
ตอเนื่อง 
12. การจัดหารายไดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากงบประมาณ
แผนดินมาใชในการจัดการศึกษา               

22. ขาดเอกภาพในการบริหารของ
ผูบริหารระดับตางๆ และความดอย
ประสิทธิภาพของระบบติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 

1. รัฐควรรีบออกกฎ ระเบียบ กฎหมายตางๆ เพื่อรองรับ     
การบริหารทําใหผูบริหารแตละระดับมีเปาหมายที่ชัดเจน
และแนวปฏิบัติเปนไปในทิศทางเดียวกัน 

2. ควรมีการกําหนดบทบาทและภารกิจของผูบริหาร
โรงเรียนใหชัดเจน 

3. สวนกลางมีหนาที่กําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน
4. จัดใหมีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในและจัดใหองคกรภายนอกเขามา
ประเมินคุณภาพ เพ่ือสรางความเชื่อมั่นในการจัดการศึกษา 
5. มีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบการศึกษาเพ่ือใหมี
คุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามนโยบาย 

6. จัดทํารายงานประจําปไปยังผูปกครอง ชุมชนและ
หนวยงานที่เกี่ยวของแบบนักเศรษฐศาสตรและนักบริหาร
ที่ดี คือรูจักใชทรัพยากรเทาที่มีใหเกิดประโยชนตอ
สวนรวมสูงสุดดวย 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 17  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพ                
การบริหารจัดการ (ตอ) 

 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
23. ปจจัยนําเขา (Input) เชน ครู 
บุคลากร สื่อ ยังขาดคุณภาพและ      
การบริหารจัดการงบประมาณยังไม
เปนระบบ และไมสอดคลองกับ        
สภาพปญหาของโรงเรียน 

1. การคัดเลือกเฉพาะคนเกง มีใจรักการเปนนักวิชาการ      
รักการเปนครูอาจารย มีอุปนิสัยใจคอ บุคลิก สุขภาพจิตที่
เหมาะสมกับการเปนครูมาเรียนในคณะครุศาสตร 
ศึกษาศาสตร ที่มีคุณภาพสูงจํานวนหนึ่งพอไมควรมีคณะ
ดานนี้มากเกินไปและไมควรรับนักศึกษาดานนี้มากเกินกวา
ความตองการครูที่เราพอจะวางแผนลวงหนาไดและรัฐบาล
ควรใหแรงจูงใจเปนทุนการศึกษาและประกันการจัดหางาน
ใหหลังจบการศึกษา 
2. เปดชองทางใหผูมีสวนไดเสียทุกฝายไดชวยกันคิด และ
ชวยกันบริหารเรื่องการใชงบประมาณใหเปนธรรมตอ
ผูรับบริการสวนใหญและมีประสิทธิภาพโปรงใสขึ้นกวาที่
เปนอยู 
3. การใชงบประมาณการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน
อีกทางหนึ่งคือ ใชสื่อวิทยุ โทรทัศน เครือขายอินเตอรเน็ต 
ใหเปนประโยชนตอการพัฒนาทางสติปญญาและ
ศิลปวัฒนธรรมของนักเรียนมากข้ึน โดยควรเนนการพัฒนา 
ซอฟทแวรหรือโปรแกรมใหมีคุณภาพนาสนใจและพัฒนา 
เด็กและเยาวชนใหสนใจการเรียนรูและรูจักวิธีการเรียนตอ   
ดวยตนเอง เพราะเปนประโยชนตอการเรียนรูมากกวาเรื่อง
ซื้อคอมพิวเตอรแจกหรือใหนักเรียนยืม อีกท้ังควรพัฒนา
หลักสูตรทางไกลและหลักสูตรออนไลนของสถาบัน 
การศึกษาระดับตางๆ อยางหลากหลายเพื่อชวยใหเยาวชน
เขาถึงการศึกษาไดงายมีคาใชจายต่ําแตตองทําใหมีคุณภาพ
พัฒนาระบบอินเตอรเน็ตใหมีความเร็วสูง หองสมุดและ      
หองคอมพิวเตอรสาธารณะที่เปดใหใชไดสะดวกท้ัง            
ตอนเย็น ค่ํา เสาร อาทิตยอยูทุกโรงเรียน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 17  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพ                
การบริหารจัดการ (ตอ) 

 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
 4. วิธีการจัดสรรงบประมาณควรจัดสรรสวนหนึ่งไปท่ีผูเรียน

โดยตรงแบบใหเปนคูปองการศึกษาแกเด็กเยาวชนทุกคน
ผูเรียนสามารถใชคูปองไปเลือกโรงเรียนและจายคา           
เลาเรียนเองทําใหสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน    
และองคกรปกครองทองถิ่นหรือองคกรประชาชน              
แขงขันกันในเชิงคุณภาพไดมากข้ึน 

5. สงเสริมใหสถาบันการศึกษาและหนวยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจจางนักเรียนที่ขัดสนทุนทรัพยทํางานบางเวลา 
เพ่ือชวยสงเสียตัวเองอาจจะดีกวาวิธีการรัฐใหกูยืมดอกเบ้ีย
ต่ําแบบที่รัฐบาลตองเพ่ิมงบประมาณใหกองทุนนี้ไปเร่ือยๆ 
ตอการพัฒนาทางสติปญญา และศิลปวัฒนธรรมของ          
นักเรียนมากขึ้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 18  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

      ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 2 การนํานโยบาย 

      สูการปฏิบัต ิ 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
1.  สถานศึกษานิติบุคคลในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานไมมีพระราชบัญญัติจัดตั้ง
และไมมีกลไกทางกฎหมายที่
กําหนดใหดําเนินการโดยเฉพาะ        
ทําใหสถานศึกษาไมมีอํานาจ           
ในการตัดสินใจไดดวยตนเอง           
โดยอิสระ 

1. ตองปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ที่เปนอุปสรรค           
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคลตองแกกฎหมาย หรือออก
กฎหมายใหสมบูรณ ใหสามารถนําไปปฏิบัติได 
2. จัดสถานศึกษาท่ีมีอิสระในกํากับของรัฐ จัดรูปแบบ
พิเศษคลายองคการมหาชน 

3. สวนกลาง ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ฯ ตองให
ความสําคัญเรื่องการกระจายอํานาจไมใชกุมอํานาจดังนั้น
ตองกระจายอํานาจใหสถานศึกษาบริหารกันเอง 

2. ระบบการเมืองมีอํานาจในการเพ่ิม
งบประมาณ การเปลี่ยนแปลง        
โครงสรางการบริหารการตั้งเปาหมาย
ฯลฯและอํานาจการบริหารอยูที่
ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารออก
กฎระเบียบสั่งการจากบนลงลาง 

1. ใหทองถ่ินคือระดับจังหวัด และระดับเขตพ้ืนที่มีสวนรวม 
ในการกําหนดงบประมาณ และชองทางการหาแหลงทุน  
มากกวาการรอรับเพียงเงินประมาณ จากสวนกลางทําให
เกิดการรวมมืออยางแทจริงของชุมชนในการจัดการศึกษา
ถือเปนการจัดสรรงบประมาณแบบกระจายอํานาจ 

2. หาชองทางแหลงเงินทุนสําหรับคาใชจายตอหัวนักเรียน   
จากแหลงดังนี้ 1) เงินงบประมาณที่รัฐบาล 2) จัดสรรเงิน    
จากทองถิ่น 3) เงินบริจาค 

3. กําหนดปงบประมาณและปการศึกษาเปนชวงเวลา
เดียวกันทําใหเกิดความงายในการจัดสรรและติดตาม         
การใชจายงบประมาณ 

4. รัฐบาลควรจัดการเรื่องงบประมาณโดยไมผูกติดกับ
นักการเมือง กระทรวงศึกษาธิการควรเปนขาราชการ  
ประจําที่บริหารงบประมาณหรือแยกสวนของการบริหาร
งบประมาณออกจากนโยบายของเฉพาะบุคคล 

5. การใหความสําคัญอยางแทจริงกับการศึกษาอยาง          
ตอเนื่องควรนํานโยบายการศึกษาเปนนโยบายกลางของ 
ชาติที่รัฐบาล รัฐมนตรีทุกคนเปนผูรับผิดชอบรวมกัน 
ชวยกันบริหาร ชวยกันสนับสนุนไมใชชวยกันขัดขวาง         

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 18  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

      ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 2 การนํานโยบาย 

      สูการปฏิบัติ (ตอ) 
  

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
 จากทุกกระทรวงที่ไมใชกระทรวงศึกษาธิการ 

6. รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการควรเปนนักวิชาการทาง
การศึกษาหรือผูที่มีประสบการณเกี่ยวกับการศึกษาโดยตรง 
ไมใชนักกฎหมาย ไมใชแพทย ไมใชทหาร ตํารวจ เกษตรกร 
ประมง ปาไม เปนตน  
7. รูปแบบการบริหารงบประมาณ ควรเพ่ิมระดับ             
การปฏิบัติ ในการบริหารงบประมาณและการเงินของ
โรงเรียน และลดการปฏิบัติของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

3. แมจะเปนโรงเรียนนิติบุคคล 
อํานาจการบริหารท้ังเรื่องและ          
การอนุมัติตาง ๆ ยังข้ึนอยูกับ
สวนกลางมาก ทําใหการบริหาร
จัดการไมคลองตัว 

1. ตองมีการกําหนดอํานาจหนาที่อยางชัดเจนไวใน
กฎหมาย เปนลายลักษณอักษรเปนที่เขาใจตรงกันใน         
ทุกระดับที่เก่ียวของ 
2. กฎหมายหรือกฎกระทรวงที่ออกใชบังคับตองกําหนดให
โรงเรียนมีอํานาจอยางแทจริงและเพียงพอในการบริหาร
จัดการอยางเปนอิสระมีการระบุอํานาจหนาที่ของ       
คณะกรรมการบริหาร โรงเรียนไวอยางชัดเจนใหสามารถ
ออกหรือเลือกใชระเบียบขอบังคับของโรงเรียนไดเองให      
ผูบริหารสามารถดําเนินการบริหารโรงเรียนไดอยาง           
คลองตัว มีการกําหนดเรื่องของการตรวจสอบและประเมิน 
ผลงานของโรงเรียนอยางชัดเจน 

4. การถายโอนอํานาจจากเขตพ้ืนที่
การศึกษาไปสูโรงเรียนทําให
ผูบริหารในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
สูญเสียอํานาจ 

1. ควรเพิ่มอํานาจในการบริหารและจัดการงบประมาณ
ใหกับโรงเรียนมากขึ้น แลวลดการควบคุมจากสวนกลางลง 
2. สรางความตระหนักการมีสวนรวม และการมีความรูสึก    
เปนเจาของใหแกเขตพ้ืนที่การศึกษาซึ่งปจจัยสําคัญสําหรับ
ความสําเร็จนั้น ไมใชเกิดจากการควบคุมจากภายนอก  
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ตารางที่ 18  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

      ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 2 การนํานโยบาย 

      สูการปฏิบัติ (ตอ) 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
 หากแตเกิดจากการที่สมาชิกใหความรวมมือกัน                

ในการตัดสินใจ  
3. ตองชี้แจงทําความเขาใจใหบุคลากรเขตพ้ืนที่การศึกษา
เกี่ยวกับบทบาทหนาที่เพ่ือรองรับการกระจายอํานาจ         
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 

4. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่ ตองใหความสําคัญเรื่อง
การกระจายอํานาจ ไมใชกุมอํานาจหรือเปนการสูญเสีย
อํานาจ 

5. การจัดการศึกษาไมเปนเอกภาพ
ทั้งในดานนโยบายและมาตรฐานท่ี
เปนไปในแนวเดียวกันขาดความคิด
รวบยอด (concept) ทั้งระบบ 

1. ผูบริหารระดับสูงจะตองมีการคาดการณ ในอนาคต 
(วิสัยทัศน) พรอมทั้งมียุทธศาสตรและนโยบายที่แนชัด 

2. สวนกลางควรจะกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ 
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดชัดเจน และดําเนินการอยางตอเนื่อง     
ใหไดมาตรฐานเปนไปในแนวเดียวกัน 

3. สพฐ. สพท.และสถานศึกษาตองชี้แจงทําความเขาใจ
เกี่ยวกับนโยบาย และมาตรฐานของการจัดการศึกษา         
ในแตละระดับใหตรงกัน 

6. การบริหารโรงเรียนนิติบุคคลไมมี
ความพรอมทั้งดานกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ คูมือ การปฏิบัติงาน 

1. รัฐควรรีบออกกฎ ระเบียบ กฎหมายตางๆ เพื่อรองรับ  
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 

7. มีการเปลี่ยนนโยบายและ
กฎหมายทางการศึกษาบอยครั้ง
(ตามการโยกยายรัฐมนตรี/ผูบริหาร)  

1. รัฐมนตรีควรจะเปนผูมีอาชีพครูมากอนจะไดมีความรู      
ความเขาใจในการบริหารสถานศึกษา รวมทั้งเขาใจ           
ผูปฏิบัติอยางแทจริง 
2. นโยบายของรัฐบาลแตละชุดแตละสมัยควรคํานึงถึง
ผลประโยชนของชาติ หากนโยบายหรือกฎหมายเดิมดีอยู
แลวก็ควรสานตอนโยบาย ทางการศึกษาท่ีดีนั้น 
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ตารางที่ 18  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

      ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 2 การนํานโยบาย 

      สูการปฏิบัติ (ตอ) 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
8. นโยบายดานการศึกษาไมตอเนื่อง 
ผูปฏิบัติไมเขาใจนโยบายและ
บทบาทหนาที่ของตนเองอยาง
แทจริง อีกท้ังนโยบายบางอยางมี
ขอจํากัดยากตอการนําไปปฏิบัติ 

1. ผูนําประเทศตองมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบาย
การศึกษาอยางจริงจังและตอเนื่อง 
2. สวนกลางควรจะกําหนดนโยบาย แผนกลยุทธ 
ยุทธศาสตร ตัวชี้วัดชัดเจน และดําเนินการอยางตอเนื่อง 
3. ผูบริหารทุกระดับกําหนดนโยบายเชิงคุณภาพใหชัดเจน   
เพ่ือนําไปสูเปาหมาย 

4. ตองจัดทํากฎหมายรองรับการนโยบาจากการระดม
ผูเชี่ยวชาญดานการศึกษาเพ่ือคนควาสรุปเกี่ยวกับ
การศึกษา 
5. ควรจัดใหมีการประเมินผล และมีการกําหนดบทบาท     
ที่ชัดเจนระหวางสถานศึกษากับเขตพ้ืนที่ฯ 

6. ควรปรับบทบาทอํานาจหนาที่ของเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และผูมีสวนเกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษา 
7. มีการกําหนดนโยบายชัดเจนในการประเมินผลปฏิบัติ     
งาน 

8. การประชาสัมพันธใหความรูดานกฎหมาย ระเบียบ 
บทบาทหนาที่ตอการจัดการศึกษาแกชุมชน ผูปกครอง 
คณะกรรมการสถานศึกษาฯ             
9. รัฐตองวางแผนการพัฒนาการศึกษาท่ีชัดเจน               
ทั้งบทบาทหนาที่ และการประเมินผลโดยประเมิน
ความสําเร็จของการจัดการในเชิงคุณภาพ 

9. อํานาจการตัดสินใจดานหลักสูตร 
งบประมาณ บุคลากรยังคงอยูที่
สวนกลางสํานักงานเขตพ้ืนที่
สถานศึกษาไมไดรับการกระจาย
อํานาจอยางแทจริง 

1. เขตพ้ืนที่ฯตองเปนผูสนับสนุนใหเกิดความพรอมเร่ือง      
การกระจายอํานาจแกสถานศึกษา มีอิสระที่แทจริงที่จะ
ตอบสนองความตองการของชุมชนและทองถิ่น และ
ผูเกี่ยวของ  โดยสามารถบริหารตนเองไดรวมกับ
คณะกรรมการภาคีที่เกี่ยวของอยางแทจริง 
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อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
 2. การบริหารควรใหอํานาจทั้งหมดแกผูบริหารโรงเรียน

โดยมีองคคณะบุคคลเปนทีมบริหาร 
3. ใหสถานศึกษาตัดสินใจในเรื่องตางๆ ใหมากที่สุด และมี
อิสระในการบริหารทุกดาน ลดขั้นตอนการบริหารให
สะดวกคลองตัว 
4. กระจายอํานาจใหสอดคลองกับสภาพจริง ในบริบทของ
สถานศกึษาท่ีแตกตางกนั และสรางสมดุลระหวางการรวม
ศูนยอํานาจและการกระจายอํานาจอยางรอบคอบ ตอเนื่อง
คอยเปนคอยไปและใชระยะเวลาที่ยาวอยางมแีผน และ
ขัน้ตอนทีจ่ะปรับเปลี่ยนเปนระยะๆ 

5. เพ่ือใหการกระจายอํานาจการบริหารประสบ
ความสําเร็จตามความมุงหมายผูบริหาร โรงเรียนควร
พัฒนาตนเอง “มาก” ในเรื่องแนวปฏิบัติในการบริหาร
แบบกระจายอํานาจการจัด การเรียนการสอนโดยเนน
ผูเรียนเปนสําคัญการสรางหลักสูตรทองถิ่นการเปนผูนําที่ดี
และการจัดทํางบประมาณ 

6. จัดสถานศึกษาท่ีมีความพรอมรองรับการเปนนิติบคุคล
เตม็รูปแบบ จัดรูปแบบกระจายอํานาจแบบ SBM  เตม็ที ่    
มีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเขมแข็ง 
7. จัดสถานศึกษาท่ีเรงพัฒนาสูการเปนนิติบุคคลที่เขมแข็ง 
จัดรูปแบบขยายฐานกระจายอํานาจ 4 ดาน ใหเกดิสมดุล 
ระหวางสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษากับสถานศึกษา
เพียงพอที่ทําใหสถานศกึษาเขมแข็ง 
8. ถาจะกระจายอํานาจควรใหเปนอิสระทุกข้ันตอน           
อยางบริสุทธิ์ยุติธรรม 
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      สูการปฏิบัติ (ตอ) 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
 9. การกระจายอํานาจทั้ง 4 ดานตาม พ.ร.บ.ควรจัด           

ความพรอมใหกับบุคลากรกอน 

10. ควรมีการตรวจสอบติดตามผลการกระจายอํานาจ        
ใหจริงจัง                 

10. ระดับกระทรวงยังขาด              
ความจริงจัง ความชัดเจนและ          
ความตอเนื่องในนโยบายการจัด
การศึกษา 
 

1. ผูบริหารระดับสูงเปลี่ยนนโยบายบอยและเปลี่ยน
รัฐมนตรีบอย มีแนวทางแกไขโดยไมวาคนใดมาเปน
รัฐมนตรี นาจะยึดนโยบายเดิมที่พิจารณาวาดีแลวและ
รัฐมนตรีนาจะเปนผูมีอาชีพครูมากอนจะไดมีความรู         
ความเขาใจในการบริหารสถานศึกษา รวมทั้งเขาใจ           
ผูปฏิบัติอยางแทจริง 
2. นโยบายของรัฐบาลแตละชุดแตละสมัยคํานึงถึง 
ผลประโยชนของพรรคการเมือง รัฐบาลแทรกแซง           
การศึกษา ยกเลิกหรือเปลี่ยนนโยบาย จึงควรสานตอ
นโยบายทางการศึกษาท่ีดี 
3. นโยบายการกระจายอํานาจโรงเรียนนิติบุคคลไมชัดเจน   
และปฏิบัติไมได ควรกําหนดใหชัดเจนเปนขั้นตอนนําไปสู    
การปฏิบัติไดอยางชัดเจน                
4. การกําหนดทิศทางของนโยบายตองมีความชัดเจน และ
ดําเนินการอยางตอเนื่อง 
5. กฎหมาย ระเบียบ นโยบายขอบังคับแนวปฏิบัติไมถูกสง
หรืออธิบาย บอกวิธีใชตอโรงเรียนโดยตองจัดอบรม ฝก
ปฏิบัติ บอกวิธีใชใหบุคลากรโรงเรียน ไดปฏิบัติและคอยๆ 
ทําเปนขั้นตอน 

6. นโยบายผูบริหารระดับสูง ของ สพฐ.และนโยบาย
การเมือง (รมต.)นาจะชัดเจนตองปฏิบัติอยางจริงจัง ชัดเจน
ควรทบทวน และใหสอดคลองกับเปาหมายการศึกษาของ
ชาติจริงๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 18  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

      ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 2 การนํานโยบาย 

      สูการปฏิบัติ (ตอ) 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
11. รัฐบาลไมลงทุนดานการศึกษา
อยางจริงจังและเอกชนมีสวนรวม
สนับสนุนการศึกษานอย 

 

1. รัฐบาลและองคกรปกครองทองถ่ินควรรวมกันรับผิดชอบ 
ดานการบริหารงบประมาณและการเงินทางการศึกษา 
2. ตองมีการกระจายอํานาจดานงบประมาณอยางแทจริง    
การจัดสรรทรัพยากรควรตองใหถึงโรงเรียนและถึง            
ตัวผูเรียนโดยตรง 
3. ควรจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป       
(block grant)   

4. ใชกลยุทธการระดมทรัพยากร โดยการจัดกิจกรรม         
ระดมเงิน การจัดกิจกรรมระดมอุปกรณ การระดม   
ทรัพยากร ภูมิปญญา การไดรับการสนับสนุนจากองคกร
ภายนอก 

5. การจัดตั้งกองทุนการบริจาคทุนรายป การจัดโครงการ
พิเศษ   
6. ปรับเปล่ียนกฎระเบียบใหสถานศึกษามีอิสระในการรับ    
การบริจาคหรือการอุปถัมภจากหนวยงาน/บุคคลอ่ืนได
สะดวก  
7. หนวยงานตนสังกัดควรจัดสรรงบประมาณรายหัว
เพ่ิมเติมใหกับสถานศึกษา 
8. ควรระดมทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถิ่น ชุมชนมาใชเพ่ือ
การศึกษา ทั้งจากภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สถานบันศาสนาสถานประกอบการ และสถาบัน
อ่ืน ๆ 

9. ควรมีการใชเงินจากภาษีทรัพยสินมาใชในภาคการศึกษา  
ซึ่งเปนแหลงรายได (source of revenue) ที่เปนประโยชน
ตอการศึกษาอยางยิ่ง เปนการลดภาระของรัฐบาล   
10. การใหโอกาสชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารและ
จัดการศึกษา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 18  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

      ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 2 การนํา 
      นโยบายสูการปฏิบัต ิ(ตอ) 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
12. กฎหมายการศึกษาบางสวนยัง
เปนอุปสรรค ตอการบริหารและจัด
การศึกษาโรงเรียนนิติบุคคล เชน 
กฎระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับ          
การบริหารสถานศึกษานิติบุคคล       
ที่มีอยูมิไดเอ้ือตอความเปนอิสระ
กฎระเบียบที่วางไว ความยืดหยุน 
ไมเพียงพอ ไมเหมาะสม 

1. ควรมีการทบทวน กฎ กฎหมาย ระเบียบที่เอ้ือตอ          
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล เชน การใชจายงบประมาณ    
การจัดสรรอัตรากําลัง การพิจารณาความดีความชอบ        
การใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนนิติบุคคล ให
ผูทรงคุณวุฒิในองคคณะบุคคล ของสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาตองเปนผูทรงคุณวุฒิจริงๆ ใหผูที่มาดํารง           
ตําแหนงผูบริหารการศึกษา และผูบริหาร 
2. ควรรีบออกกฎ ระเบียบ กฎหมายตางๆ เพื่อรองรับ        
การบริหารตามหลักโรงเรียนนิติบุคคล 

13. ปญหาดานโครงสรางองคการ
และแบงสวนงาน สวนใหญไมเปนไป
ตามกฎกระทรวงฯ ไมสอดคลองกับ   
การบริหารจัดการเปนสวนใหญ   

1. สพฐ. ควรปรับโครงสรางองคกรและแบง สวนงานใหม    
ตามความเหมาะสม และสอดคลองกับการบริหารจัดการ 
2. โครงสรางองคการการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล            
ควรเปนรูปแบบที่ไดคุณภาพมาตรฐาน 

14. นโยบายการกระจายอํานาจ       
การจัดการศึกษาไมไดใหอิสระอยาง
แทจริง ไมชัดเจน ยังยึดติดกรอบ
ความคิดเดิมๆ ตองปฏิบัติตามคําสั่ง
จากหนวยงานตนสังกัด 

1. นโยบายตองมีความชัดเจน ตอเนื่อง ในเรื่อง                
การกระจายอํานาจ 

2. ปรับปรุงกระบวนการแนวปฏิบัติและแนวทางการพัฒนา
รวมกัน 

3. สรางกฎระเบียบ จัดทําคูมือ วิธีการดําเนินการ 
4. การกําหนดนโยบายตองแกที่กฎหมาย ตองวางแผน        
ในระยะยาว ตองมาจากการมีสวนรวมของทุกฝาย 

5. ตองกระจายอํานาจการบริหารทั้งหมด ทั้งเรื่องวิชาการ 
งบประมาณ บุคคล และบริหารทั่วไป 

6. กระจายอํานาจการบริหารตองมีการตรวจสอบ             
การกระจายอํานาจอยางจริงจัง 
7. ใหสถานศึกษาตัดสินใจในเรื่องตางๆ ใหมากท่ีสุด และมี
อิสระในการบริหารทุกดาน ลดขั้นตอนใหสะดวกคลองตัว 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 18  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

      ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 2 การนํา 
      นโยบายสูการปฏิบัต ิ(ตอ) 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
15. กฎหมายที่เกี่ยวของยังไมเอ้ือตอ
การกระจายอํานาจ และไมมี
กฎหมายของรัฐรองรับการดําเนิน 
งานของโรงเรียน 

1. ตองมีการทบทวน กฎ กฎหมาย ระเบียบ ที่เอ้ือตอ         
การกระจายอํานาจ 

2. ตองแกกฎหมาย หรือออกกฎหมายใหสมบูรณ              
ใหโรงเรียนสามารถนําไปปฏิบัติได 

16. ไมมีการกระจายอํานาจอยาง
แทจริง สวนมากสวนกลางเปน         
ผูกําหนดโครงการ และแนวทาง        
การดําเนินงาน ไมมีอิสระในการคิด 

1. สพฐ.และสพท. ตองกระจายอํานาจการบริหารท้ังหมด 
อยางแทจริงปฏิบัติใหเปนรูปธรรมไมใชเปนเพียงคําสั่งใน
กฎหมายเทานั้น 

2. สพฐ.และสพท. ใหอิสระการบริหารจัดการ อยางแทจริง 
ไมใชควบคุมแตเปนเพียงพ่ีเลี้ยงคอยใหการสนับสนุน และ
คําแนะนํา 

17. รัฐบาลและเขตพ้ืนที่การศึกษา
ยังกระจายอํานาจในการบริหาร
โรงเรียนนิติบุคคลตามกฎหมายให
โรงเรียนไมหมดกุมอํานาจ             
บางสวนอยู 
 

1. เขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา ตองไดรับ             
การกระจายอํานาจการบริหารทั้งหมดอยางแทจริงปฏิบัติ
ใหเปนรูปธรรม 

2. สพฐ.และ สพท. ตองคอยกํากับติดตาม ตรวจสอบ
อํานาจที่มอบหมายให เปนขั้นตอนและยุติธรรมอยาง
ชัดเจนและจริงจัง 
3. กําหนด และระบุเปาหมาย/ตัวชี้วัด ผลผลิต /ผลลัพธ 
ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพจากการบริหารทั้ง 4 ดาน         
เปนพันธะสัญญากับ สพฐ. และ สพท. 

18. ความไมพรอมของผูกระจาย
อํานาจแตละระดับ และบุคลากร
ผูรับการกระจายอํานาจไปปฏิบัติ 
 

1. สรางความพรอมในการรองรับการกระจายอํานาจ         
ตามความบริบทของโรงเรียน ตอบสนองความจําเปน 

2. จัดโครงสรางบริหารที่มีการบริหารเปนระบบ               
มีสายบังคับบัญชาและการประสานคน/งานเพ่ือใหเกิด        
ความคลองตัวมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และ        
ความรับผิดชอบในทุกระดับของตําแหนงตามความรู  

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 18  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

      ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 2 การนํา 
      นโยบายสูการปฏิบัต ิ(ตอ) 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
 ความสามารถและประสบการณทุกขั้นตอนไวอยางชัดเจน    

และโปรงใสตรวจสอบได 
3. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพ 

4. การชี้แจงทําความเขาใจใหครู และบุคลากรทาง 
การศึกษาเก่ียวกับบทบาทหนาที่เพ่ือรองรับการกระจาย
อํานาจ 

5. ตองปฏิรูปโครงสรางการบริหารจัดการใหเกิด            
การกระจายอํานาจไปยังสถานศึกษามากขึ้น  
6. ตองเตรียมผูบริหารบุคลากรและกรรมการสถานศึกษา    
ใหมีความพรอม 

7. กระจายอํานาจใหสอดคลองกับสภาพจริง ในบริบทของ
สถานศกึษาท่ีแตกตางกนั และสรางสมดุลระหวางการรวม
ศูนยอํานาจและการกระจายอํานาจอยางรอบคอบ ตอเนื่อง  
คอยเปนคอยไป และใชระยะเวลาท่ียาวอยางมแีผนและ
ขัน้ตอนทีจ่ะปรับเปลี่ยนเปนระยะๆ 

8. กระจายอํานาจใหประชาชนและชุมชนเขามามีสวนรวม 
ในการจัดการศึกษา โดยการระดมความรูความสามารถของ
ภูมิปญญา ผูทรงคุณวุฒิในดานตาง ๆ รวมพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่น 

9. การกระจายอํานาจจากสวนกลางไปสูหนวยงานคือ
โรงเรียนที่ยังไมสามารถบริหารจัดการไดดวยตนเองซึ่ง
สวนกลางตองใหการสนับสนุนหรือวางแนวทางปฏิบัติ        
ใหชัดเจนในบางสวนที่โรงเรียนสามารถบริหารจัดการได      
10. สรางความพรอมในการรองรับการกระจายอํานาจ       
ตามความตองการที่จําเปน                

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 18  ทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน 

       คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 2 การนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
      (ตอ) 

 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
19. ระบบการบริหารจัดการโรงเรียน
ของไทยยังเปนแบบราชการรวมศูนย
ไมไดกระจายอํานาจการบริหาร        
ไปที่โรงเรียนอยางแทจริง 

1. ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับการบริหารงานใหเอ้ือตอ       
การบริหารงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
มากข้ึน 

 

ตารางที่ 19  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

                ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 3 คุณภาพ 

                ผูบริหาร 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
1. ภาวะผูนํา วิสัยทัศน ความตั้งใจ
จริงของผูบริหารในการบริหาร
จัดการโรงเรียน การพัฒนางาน      
อยางตอเนื่องและการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน  
 

1. คัดสรรคนเกง คนดี เขาเปนผูบริหารมืออาชีพอยาง
แทจริงมาบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 
2. ควรมีการคัดสรรหรือสรรหาผูบริหารที่จะเขาสูตําแหนง
ผูบริหารโรงเรียนนิติบุคคลอยางจริงจัง 
3. ผูบริหารโรงเรียนนิติบุคคลตองมาจากโรงเรียนนิติบุคคล  
มีความรูความสามารถในการบริหารจัดการโรงเรียน           
นิติบุคคลอยางดีทุกเรื่อง 
4. ผูบริหารตองบริหารงานดานตางๆ ใหเที่ยงธรรม โปรงใส 
ถูกตองตามกฎระเบียบและตรวจสอบได 
5. ผูบริหารตองเขาใจเปาหมายการทํางานของตนเองให
ชัดเจนตองบริหารการเปลี่ยนแปลง 
6. ผูบริหารควรมีความชัดเจนตรงประเด็นความเสมอภาค    
ในการปฏิบัติงาน 

7. ผูบริหารตองกลาคิดนอกกรอบ กลาตัดสินใจแตมี
หลักการ 
8. ควรมีการตรวจสอบศักยภาพของผูบริหารเปนระยะ
อยางจริงจัง และตอเนื่อง 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                ผูบริหาร (ตอ) 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
 9. ผูบริหารตองเปนแบบอยางท่ีดทีั้งในดานภูมิรูและ          

ภูมิธรรม 

10. มีการจัดตั้งองคกรอิสระเปนผูประเมินคุณภาพ
ตรวจสอบความรับผิดชอบ (accountabity) ของผูบริหาร
การศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 

2. ผูบริหารขาดการกํากับ ติดตาม 
การนิเทศและประเมินผลการเรียน
การสอนของครูอยางเปนระบบและ
มีประสิทธิภาพ 

1. ผูบริหารตองกํากับ ติดตาม การนิเทศและประเมินผล
การเรียนการสอนของครูอยางเปนระบบ เปนประจําและ
ตอเนื่อง 
2. ผูบริหารตองใชหลักการนิเทศแบบกัลยาณมิตร ไม
กดดันครู ไมตําหนิครู ตองแนะนํา สงเสริมใหกําลังใจ 

3. การจัดบุคลากรใหรับผิดชอบงาน
ตามความเหมาะสมและศักยภาพ 

1. ผูบริหารตองทําความรูจักบุคลากรทุกคนในทุกดาน        
ทุกแงมุม ทั้งดานสวนตัวและดานการทํางาน 

แลวพิจารณามอบหมายงานใหตรงกับลักษณะของบุคคล
นั้น จะทําผูปฏิบัติมีความสุข และงานจะประสบ
ความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 

2. ผูบริหารตองสรางขวัญและใหกําลังใจใหแกผูปฏิบัติงาน
อยางแทจริง ใหจริงดังคําที่วา “คาของคนอยูที่ผลของงาน” 
ดีกวา “คาของคนของที่คนของใคร” 

4. ตําแหนงผูบริหารไมมีระบบ
คัดเลือกที่ดีมีประสิทธิภาพ มาจาก
ระบบเลือกตั้งหรือแตงตั้งตามอาวุโส
หรือการสอบและมีเสนสาย 

1. สวนกลางตองเขมงวด เอาจริงเอาจังในการคัดเลือก
ผูบริหาร เพ่ือใหไดผูบริหารท่ีมีคุณภาพจริงๆ 
2. เมื่อเขาสูตําแหนงผูบริหารแลว สวนกลางตองกํากับ
ติดตามและตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผูบริหารอยาง
ใกลชิด และจริงจัง 

5. ผูบริหารสวนใหญไมเห็น
ความสําคัญของการสราง
ความสัมพันธกับชุมชนและ           

1. ผูบริหารตองนําเสนอโครงการสัมพันธชุมชนให
สวนกลางพิจารณาแลวตองดําเนินการอยางจริงจัง 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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                ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 3 คุณภาพ 

                ผูบริหาร (ตอ) 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
ขาดการประสานงานท่ีดีกับชุมชน 2. ในการบริหารงานดานตางๆ ทั้งวิชาการ งบประมาณ 

บุคลากร บริหารทั่วไป ตองนําชุมชนเขามาเก่ียวของใน    
ทุกดาน และโรงเรียนตองกําหนดอยางชัดเจนเปนขั้นตอน 
การปฏิบัติวาใหชุมชนมีสวนรวมในข้ันตอนใด อยางไร 

6. ผูบริหารบางสวนบริหารงาน        
โดยใชแนวคิดของตนเองเปนหลัก 
ขาดการคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย 
เห็นประโยชนสวนตัวมากกวา
สวนรวม 

1. ผูบริหารควรใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ตั้งแต 
รวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ รวมประเมินผล และรวม
รับผิดชอบในผลท่ีเกิดขึ้น 

2. การบริหารงานควรตองมีการประชุมปรึกษา หารือกับ     
ผูมีสวนเกี่ยวของอยูเปนเนืองนิตย 
3. ผูบริหารตองมุงผลประโยชนใหเกิดแกโรงเรียน เพ่ือนครู 
บุคลากร และผูเรียนอยางแทจริง 

7. ผูบริหารบางสวนขาด                
ความโปรงใสในการใชงบประมาณ     
การจัดซื้อจัดจาง หาผลประโยชน      
ในการกอสราง ฯลฯ 

1. สวนกลางตองเขมงวด ควบคุม ดูแล เอาจริง               
เอาจังและมีบทลงโทษผูบริหาร หากบริหารจัดการ
งบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง การหาผลประโยชนใน         
การกอสราง หรือการทุจริตอื่นๆ  
2. สงเสริม และใหรางวัลแกผูบริหารที่ประพฤติดี ไมมี
ทุจริต ไมมีคอรัปชั่น 

8. คุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหาร 
เชน ความยุติธรรม ความประพฤตทิี่
เหมาะสม การเบียดบังเวลาราชการ 
การทุจริต ฯลฯ   

1. สวนกลางตองเขมงวด ควบคุม ดูแล เอาจริง               
เอาจังและมีบทลงโทษผูบริหาร หากพบวาผูบริหารขาด
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหาร 
2. สงเสริม และใหรางวัลแกผูบริหารที่ประพฤติดี มี
คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพใหเห็นเปน
รูปธรรมที่ชัดเจนและมีคาสมความมีคุณคา 
3. จัดหลักสูตรอยางเขม อบรมคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพใหกับผูบริหาร โดยประสานความ
รวมมือกับทางวัด เพื่อนําผูบริหารปฏิบัติธรรมกอนเขา 

   ส
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                ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 3 คุณภาพ 

                ผูบริหาร (ตอ) 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
 บริหารงาน และอบรมใหเปนประจําตอเนื่องอยางนอย         

ปการศึกษาละ 1 ครั้ง ครั้งละไมต่ํากวา 15 วัน 

9. ผูบริหารบางสวนเบียดบัง
ผลประโยชนสวนรวม เชน ใชครู
ทํางานสวนตัว 

1. ผูบริหารตองยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพ 

2. ผูบริหารตองมีความเสียสละ ไมเห็นแกประโยชนสวนตัว  
3. จัดหลักสูตรอยางเขม อบรมคุณธรรม จริยธรรม และ
จรรยาบรรณวิชาชีพใหกับผูบริหาร  

10. ผูบริหารใชหลักการบริหาร
แบบมีสวนรวมท้ังรวมคิดและรวม
ทําจากทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ 
เชน ครู ชุมชน ฯลฯ 

1. ผูบริหารตองบริหารแบบมีสวนรวมจากทุกภาคสวนตอง
วิเคราะหงาน และวิเคราะหคนใชคนใหเหมาะสมกับงาน 

2. ผูบริหารตองใหความสําคัญกับชุมชนหรือคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

3. การบริหารและการตัดสินใจควรเปนไปโดยคณะบุคคล
เพ่ือใหการบริหาร และการตัดสินใจมีความถูกตอง และ       
กอประโยชนสูงสุดตอผูรับบริการมากที่สุด 

11. ผูบริหารบางสวนขาด              
ความชํานาญประสบการณ ความรู
และความสามารถในการบริหาร
โรงเรียนนิติบุคคล 

 

1. ตองพัฒนาผูบริหาร เรื่องระบบการบริหารจัดการ
โรงเรียนบริหารนิติบุคคล การเปลี่ยนแปลงจากระบบเดิมมา
เปนระบบใหมที่สามารถจัดการใหเปนโรงเรียนนิติบุคคล 

2. สพฐ.ตองจัดการอบรมแบบเขมขนในเรื่องโรงเรียน          
นิติบุคคลโดยใชวิทยากร เชน ผูบริหารที่ประสบความสําเร็จ
เรื่องการบริหารอยางแทจริง เปนผูใหความรูและถายทอด
ประสบการณพรอมทั้งใหฝกปฏิบัติตามสถานการณจริง 
3. สพฐ.จัดใหคณะผูบริหารศึกษา ดูงานแบบฝงตัว              
ณ โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จในการบริหารโรงเรียน        
นิติบุคคลทั้งในตางประเทศ (เชน ฟนแลนด สหรัฐอเมริกา 
อังกฤษ สิงคโปร) และโรงเรียนในประเทศไทยโดยใชเวลา 
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                ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 3 คุณภาพ 

                ผูบริหาร (ตอ) 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
 อยางนอย 1 ภาคเรียน 

4. ผูบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรตองมาจาก
โรงเรียนนิติบุคคลฯ หรือเปนผูที่ไดรับการอบรมอยางเขม
เกี่ยวกับเรื่องการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลฯ เทานั้น 

5. ควรกําหนดอายุผูบริหารที่จะเขามาบริหารโรงเรียนนิติ
บุคคลฯ อยูในระหวาง 53-59 ป ในชวง 50-52 ป ควรอยู
ในตําแหนงรองผูบริหาร สวนในชวงอายุ 60 ควรเปน
วิทยากรพ่ีเลี้ยงผูบริหารโรงเรียนนิติบุคคลฯ หรือในกรณีที่
ไมไดกําหนดอายุก็ตองพิจารณาท่ีความรูความสามารถจาก
การทดสอบท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติก็ไดแตไมควรรับ
ตามระบบอุปถัมภอยางแทจริง 
6. การสรรหาหรือคัดเลือกผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาและผูบริหารโรงเรียนนิติบุคคลเพ่ือจะไดผูบริหาร
มืออาชีพที่ตองพิสูจนผลงาน เพราะถาผลงานไมดีอาจยาย 
ใหกลับไปบริหารโรงเรียนที่ไมใชโรงเรียนนิติบุคคลฯ 

12. ผูบริหารบางสวนขาดความเปน
ผูนําในดานวิชาการไมเนนคุณภาพ
นักเรียน มักนํางบประมาณสวนใหญ
ไปใชในเรื่องอาคารสถานที่วัตถุ
สิ่งของและสิ่งแวดลอมภายนอก
มากกวา 

1. ผูบริหารตองบริหารงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด    
ในการพัฒนาคุณภาพทุกข้ันตอนมีการเล็งเปาหมายให
ชัดเจนโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ 

2. ตนสังกัดตองจัดใหมีการประเมินประสิทธิภาพการใช
งบประมาณและทรัพยากรการจัดการศึกษาแตละประเภท 

3. ผูบริหารตองมีวิธีการใชจายใหเหมาะสมกับงาน/      
โครงการและระยะเวลาใหมากท่ีสุดและติดตาม ตรวจสอบ
การแจงจัดสรรงบประมาณ และการโอนเงินอยางสม่ําเสมอ 

4. ผูบริหารโรงเรียนนิติบุคคลตองสนใจงานวิชาการ และ
อยูปฏิบัติหนาที่ความรับผิดชอบ ณ โรงเรียนใหมากท่ีสุด 
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                ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 3 คุณภาพ 

                ผูบริหาร (ตอ) 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
 5. ควรกําหนดคุณสมบัติผูที่จะสมัครเปนผูบริหาร

สถานศึกษานิติบุคคลวาตองเปนครูตนแบบ (master 

teacher) เรื่องการเรียนการสอนดวย 

6. ตองมีการประเมินการบริหารงานวิชาการของผูบริหาร
จากหนวยงานตนสังกัดหรือหนวยงานภายนอกในจัดตั้ง
ขึ้นเปนองคกรพิเศษท่ีใชการประเมินอยางจริงจังจาก
สภาพจริงตามเกณฑคุณภาพที่กําหนดไว 
7. สพฐ.ตองการกํากับติดตามนิเทศและสรรหาผูบริหาร
โรงเรียนแกนนําเพื่อเปนแบบอยางและสรางเครือขาย 

8. จัดลําดับและยกยองผูบริหารโรงเรียนนิติบุคคลตาม
ระดับคุณภาพการบริหารจัดการพรอมกับมอบรางวัลเปน
ขวัญกําลังใจ 

13. ผูบริหารบางสวนขาดความรู
ความสามารถ ความรับผิดชอบ และ
ความพรอมสําหรับการกระจาย 
อํานาจ การบริหารโรงเรียน             
นิติบุคคลฯ 
 

1. ควรมีการฝกอบรมผูบริหารโรงเรียนเพ่ือใหมีความรู       
ความเขาใจและสามารถบริหารงานตามวัตถุประสงค         
ของการกระจายอํานาจ 

2. ผูบริหาร โรงเรียนควรพัฒนาตนเองอยางสม่ําเสมอ        
ในเรื่องแนวปฏิบัติในการบริหารแบบกระจายอํานาจ         
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 

3. มีการสรรหาผูบริหารสถานศึกษาท่ีมีคุณภาพตามท่ี
ตองการ โดยใหผูบริหารนําเสนอผลงานแสดงวิสัยทัศน      
ในการดําเนินงานเพื่อเปนขอมูลประกอบการพิจารณามี     
การติดตามการประเมิน ผลการปฏิบัติงานอยางมี
ประสิทธิภาพ   

14. ผูบริหารสวนมากไมรับคนเขา
ทํางานตามความรูความสามารถ        
โดยรับคนของตนเอง 

1. ผูบริหารตองคัดเลือกคนที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม         
ตรงกับความตองการอยางแทจริง 
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ตารางที่ 19  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

                ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 3 คุณภาพ 

                ผูบริหาร (ตอ) 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
 2. ผูบริหารตองรับคนเขาทํางานโดยมีการประเมิน           

ผลการปฏิบัติอยางชัดเจน จะไดคนเกงคนดีเขามาเปนครู    
สงผลคุณภาพของการบริหาร 
3. กําหนดใหโรงเรียนนิติบุคคลรับคนเขาทํางานโดยผาน     
การคัดเลือกและกลั่นกรองจากองคคณะบุคคลและเกณฑ   
การคัดเลือกท่ีมีคุณภาพ 

15. ผูบริหารโรงเรียนขาด                
การประเมินผลและการเย่ียม            
ชั้นเรียนการนิเทศการเรียนการสอน 
ของครูอยางใกลชิด 

 

1. ผูบริหารโรงเรียนตองมีหนาที่ตองประเมินผลครูดวย      
การสังเกตการสอนและใชแบบทดสอบการประชุมปรึกษา 
หารืออยางสม่ําเสมอ 
2. ผูบริหารโรงเรียนจําตองใชหัวหนากลุมสาระฯ รวมใน
กระบวนการประเมินผล 

3. ผูบริหารควรพัฒนาใหผูทําหนาที่ประเมินมีความรู/
ทักษะ การประเมินผลงานอยางแทจริง   
4. ผูบริหารตองมีความรอบรูอยางแทจริงเกี่ยวกับงาน
ทางดานวิชาการ หลักสูตรและกระบวนการเรียนรูที่
หลากหลาย 

5. ผูบริหารตองมีความรูเรื่องการนิเทศงานทุกดาน
โดยเฉพาะอยางยิ่งงานดานวิชาการ การจัดการเรียน         
การสอน การวัดผลประเมินผล เพ่ือเปนการสราง           
ความเชื่อมั่น และศรัทธาจากผูรวมงาน 

16. ครูขาดความเปนอันหนึ่ง         
อันเดียวกันเกิดความแตกแยก           
เกิดการขัดแยงในการทํางาน 

1. ผูบริหารไมเบียดบังผลประโยชนสวนรวมเพ่ือตอบแทน   
เปนการสวนตัว และควรใหขวัญกําลังใจครูใหทั่วถึง  
2. ผูบริหารมีการประชุมเพ่ือแกปญหาอยางแทจริง  
3. ผูบริหารควรใจกวางรับฟงความคิดเห็นของที่ประชุม      
เปนสวนใหญ  
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ตารางที่ 19  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

                ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 3 คุณภาพ 

                ผูบริหาร (ตอ) 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
 4. ผูบริหารปฏิบัติตนเปนแบบอยางสรางศรัทธาใหแก

ผูใตบังคับบัญชาและศักยภาพดานการบริหาร 
5. สงเสริมใหครูและบุคลากรอ่ืนไดพัฒนาตนเองใหมี 
ความรู ความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง 
6. กําหนดและมอบหมายงานใหครูและบุคลากรอ่ืน          
ตามความเหมาะสม 

7. ใชหลักคุณธรรม (ทําดีไดดี) ในการบริหารรวมทั้ง          
การประเมินผลงาน 

8. การจัดสวัสดิการและเสริมสรางขวัญกําลังใจใหแก
บุคลากร 
9. การบริหารโดยใชองคคณะบุคคลหรือคณะกรรมการ 
ในการตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมหลักตางๆ            
การบริหาร ในดานการบริหารงบประมาณ 

10. การสรางความโปรงใสในการใชงบประมาณและ
สามารถตรวจสอบไดและมีความพรอมในการตรวจสอบ
ภายในและภายนอก 

17. การสรางขวัญกําลังใจและ
สวัสดิการใหครูและบุคลากรรวมกัน
รับผิดชอบการปฏิบัติงานดวย           
ความเสียสละและอุทิศตน 

1. ผูบริหารตองบริหารบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เขาใจ        
คนสอนคนโดยนําทฤษฎีมาประยุกตใช 
2. การสงเสริมใหครู และบุคลากรอ่ืนไดพัฒนาตนเองใหมี
ความรูความสามารถและคุณธรรมจริยธรรมอยางตอเนื่อง 
3. การกําหนด และมอบหมายงานใหครูและบุคลากรอ่ืน
ตามความเหมาะสม 

4. การใชหลักคุณธรรม (ทําดีไดดี) ในการบริหาร 
5. การขวัญกําลังใจในการทํางาน ควรขยายฐานเงินเดือน
ของครูใหเหมาะสมกับคาครองชีพ  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



415 
  

ตารางที่ 20  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

                ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 4 การพัฒนา 
      ศักยภาพบุคลากร  
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
1. ผูบริหาร และครูขาดจรรยาบรรณ
และจริยธรรมในการทําผลงานเพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะ เชน การจางผูอื่น 
ทําผลงาน หรือ มุงทําผลงานมาก
เกินไป โดยทิ้งภาระหนาที่ประจํา 
 

1. ผูบริหาร และครูตองเปนแบบอยางท่ีดีทั้งในดานภูมิรู 
และภูมิธรรม 

2. การประเมินวิทยฐานะครู ควรดูที่ผลผลิตและผลลัพธ 
มากกวาการดูที่เอกสาร 
3. ควรจะตองปฏิรูปวิธีการประเมิน และใหผลตอบแทน
ใหม ใหเชื่อมโยงกับการเพ่ิมประสิทธิภาพคุณภาพ         
การสอนการทํางานดูแลนักเรียนอยางแทจริง 
4. การเลื่อนวิทยฐานะควรเปนไปตามกรอบ ประเมิน
สภาพจริง เนนผลที่ผูเรียนที่เกิดจากการเรียนการสอน 
ของครูเปนสําคัญมิใชเนนที่เอกสารรายงานจนกลายเปน
ภาระเกินความจําเปน 

2. โรงเรียนสวนมาก ทั้งในสวน          
ของผูบริหาร ครูและบุคลากรทาง     
การศึกษาไมมีความพรอมที่จะรองรับ
การเปนโรงเรียนนิติบุคคลฯ 

 

1. สรางความพรอมทุกดานในการรองรับการกระจาย
อํานาจตามความตองการท่ีจําเปน 

2. ควรมีการอบรมผูที่เก่ียวของโดยเฉพาะผูบริหาร
โรงเรียนเพ่ือใหมีความรูความเขาใจและสามารถ
บริหารงานตามวัตถุประสงคของโรงเรียนนิติบุคคล 

3. สพฐ.ตองจัดอบรมเรื่องโรงเรียนนิติบุคคลฯ โดยใช
วิทยากร เชนผูบริหารที่ประสบความสําเร็จเรื่อง           
การบริหารอยางแทจริงเปนผูใหความรูและถายทอด
ประสบการณ 
4. ตองจัดอบรมใหความรูการปฏิบัติหนาที่บุคลากร 
กฎระเบียบที่ถูกตองในการปฏิบัติเพ่ือความเขาใจที่ชัดเจน
ในบทบาทหนาที่การบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล  
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ตารางที่ 20  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

                ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 4 การพัฒนา 
      ศักยภาพบุคลากร (ตอ) 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
 5. จัดศึกษาดูงานโรงเรียนนิติบุคคลฯ ที่สามารถบริหาร

จัดการประสบความสําเร็จ เปนแบบอยางได 
3. ผูบริหารและครู มีความรู            
ความเขาใจไมชัดเจนเกี่ยวกับ
กฎระเบียบตางๆ ทั้งดานการเงิน       
การพัสดุ การบัญชีและ                  
การดําเนินการทางกฎหมาย 

1. ควรมีการอบรมครูและบุคลากรทุกคนเพ่ือใหมีความรู     
ความเขาใจเกี่ยวกับกฎระเบียบตางๆ ทั้ง การเงินการพัสดุ   
การบัญชี และการดําเนินการทางกฎหมาย รวมทั้งบทบาท 
หนาที่และสามารถปฏิบัติงานตามวัตถุประสงคของโรงเรียน 
นิติบุคคลฯ 

4. โรงเรียนไมมีความพยายามท่ีจะ
บริหารจัดการมีการเรียนการสอน 
ใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 
 

1. ผูบริหารมีหนาที่ใหครูวางแผนกอนการจัดการเรียนรู
แลวตรวจสอบความถูกตองความเหมาะสมแลวจึงอนุมัติให
นําไปดําเนินการได 
2. ผูบริหารตองควบคุม กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลวาครูจัดการเรียนรูเปนไปตามหลักการสอน
หลักจิตวิทยาการเรียนรูและตามหลักสูตรที่วางไวหรือไม 
3. ผูบริหารตองใชภาวะผูนํายิ่งสมรรถภาพผูนําทาง
วิชาการ (เกง+กลา) ตองใชใหมาก 

4. จัดอบรมครูเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู แลวนําเสนอ Best  

practice และเทคนิคการสอนดีๆ 
5. บุคลากรไมมีความรูเรื่อง             
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคลฯ         
ที่ถูกตอง ทั้งเรื่องงบประมาณและ
กฎระเบียบตางๆ 

1. ควรมีการฝกอบรมผูบริหารโรงเรียนเพ่ือใหมีความรู        
ความเขาใจเร่ืองการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลฯ ที่ถูกตอง 
2. ควรมีการอบรมครูและบุคลากรทุกคนเพ่ือใหมีความรู     
ความเขาใจเกี่ยวกับงบประมาณและกฎ ระเบียบตางๆ        
ในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลฯ 

3. จัดสรรบุคลากรปฏิบัติงานที่มีความรูเฉพาะทางเพ่ือ
อํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและใหครูทํางานเต็ม
กําลังความสามารถ   
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ตารางที่ 20  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

                ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 4 การพัฒนา 
      ศักยภาพบุคลากร (ตอ) 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
6. บุคลากรขาดความรู ความเขาใจ   
ในการบริหาร งานงบประมาณ         
แบบมุงเนนผลงาน 

1. ควรมีการฝกอบรมผูบริหารโรงเรียนและครูเพ่ือใหมี
ความรูความเขาใจเรื่องการบริหารงานงบประมาณ          
แบบมุงเนนผลงาน 

7. ความเคยชินกับวัฒนธรรม
องคการในระบบเดิมซึ่งมี                
ความสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน
เพราะไมตองมีการประเมินผล         
การปฏิบัติงาน 

1. ผูบริหารและบุคลากรท่ีเกี่ยวของตองปฏิบัติงานในหนาที่  
ดวยความจริงจัง ความรับผิดชอบ 

2. ตองมีการประเมินผลอยางจริงจัง มีบทลงโทษที่เด็ดขาด
สําหรับผูไมปฏิบัติและมีรางวัลตอบแทนที่ดีสําหรับ            
ผูปฏิบัติดี 

8. ไมมีการสนับสนุนงบประมาณ 
และกําลังคนเพ่ือที่จะมุงปฏิรูปครู 
อาจารย หลักสูตร และระบบ          
การเรียนการสอนอยางจริงจัง 

1. การใหความสําคัญอยางแทจริงกับการศึกษา               
อยางตอเนื่อง 
2. หนวยงานตนสังกัดควรจัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติม
ใหกับสถานศึกษา 
3. เชิญผูที่มีความรูความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการปฏิรูป         
ครูอาจารย หลักสูตร และระบบการเรียนการสอน มาให
ความรู คําแนะนํา 
4. ผูบริหารใหการนิเทศติดตามอยางตอเนื่อง 
5. ควรมีการปฎิรูปคุณภาพของผูบริหารและครูใหไดกอน    
จึงจําเปนสําหรับการปฎิรูปการเรียนรูของนักเรียนอยาง
ไดผล 

9. ผูมีสวนเกี่ยวของไมรู กฎ ระเบียบ 
ไมมีความเขาใจ ไมรูบทบาทหนาที่
ของตนเองในเรื่องการตรวจสอบ
ภายใน และการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

1. จัดอบรมใหความรูกับบุคลากรเรื่อง 
การตรวจสอบภายในและการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. พัฒนาความรูแกบุคลากรท่ีเกี่ยวของและศึกษาจาก
เอกสารท่ีเกี่ยวของ 

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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ตารางที่ 20  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

                ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 4 การพัฒนา 
      ศักยภาพบุคลากร (ตอ) 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
10. เกิดปญหาความขัดแยงระหวาง
ผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา 
และคณะกรรมการของโรงเรียน 

1. มีการสรางขวัญโดยทางโรงเรียนพิจารณาความดี
ความชอบอยางอิสระ เปนธรรม และท่ัวถึงตามผลงาน 

2. การพัฒนาบุคคล โรงเรียนไดเพ่ิมบทบาทการสอนใหแก
ครู และลดบทบาทการประสานงาน และงานธุรการลง 
3. ควรใหตําแหนงทางธุรการ/บริหาร เพ่ือใหครู ไปเนน
ทํางานดานวิชาการเต็มที่ 
4. ควรใหโรงเรียนสรรหาครูไดเองเลย โดยใหกรรมการ
สถานศึกษาทําหนาที่เปน อกคศ. โรงเรียน 

5. สงเสริมใหครูมีโอกาสทํางานอยางเปนอิสระจาก
ขอจํากัดของระบบราชการใหเกิดการพัฒนาตนเองและ
พัฒนานวัตกรรมการจัดกระบวนการเรียนรูอยูตลอดเวลา 
6. โรงเรียนควรมีอิสระท้ังในการคัดเลือกบุคคลเขาทํางาน 
และการเลิกจาง 
7. เพ่ิมแรงจูงใจใหครู/ผูบริหารโดยการประเมินเพ่ือเพ่ิม
รางวัลพิเศษใหบุคคลคุณภาพ 

8. ภาระงานครูมาก ควรตองใหกําลังใจ และให              
ความตระหนักในภาระหนาที่ของความเปนขาราชการครู 
9. มอบหมายงานใหปฏิบัติตามความสามารถและสงเสริม
ใหครูเขาอบรมพัฒนาตนเองกระตุน สรางขวัญและกําลังใจ 

10. มีการใหรางวัลแกครู และผูบริหาร สรรหา Best 

Practice เพ่ือสรางแรงจูงใจในการทํางาน ในฐานะที่ครู     
และผูบริหารเปนผูนําในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง  

11. โรงเรียนไมใหความสําคัญแก
คณะกรรมการสถานศึกษาใน           
การกําหนดนโยบาย และแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 

1. ควรจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ใหความรู
ความเขาใจในการปฏิรูปการศึกษาและจัดทําอยางจริงจัง
ในทุกดาน 
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ตารางที่ 20  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

                ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 4 การพัฒนา 
      ศักยภาพบุคลากร (ตอ) 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
 2. ประชาสัมพันธใหความรูดานกฎหมายระเบียบ บทบาท

หนาที่ตอการจัดการศึกษาแกชุมชน ผูปกครอง 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

12. คณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐานไมสามารถมารวม
ปฏิบัติงานในโรงเรียนตามบทบาท     
ที่ควรจะเปนเชนการรวมบริหาร   
รวมสรางหลักสูตรทองถ่ินเปนตน 

1. ควรสรางความตระหนักและเสริมสรางความรู             
ความเขาใจใหแกคณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครอง 
และชุมชนใหเห็นถึงความสําคัญของการศึกษาและรวมกัน
พัฒนาการศึกษาของทองถิ่น 

2. การดูแลการบริหารงานบุคคลควรใหคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีบทบาทมากข้ึน เชน การสรรหา
ผูอํานวยการสถานศึกษา การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของขาราชการครู การโยกยายผูบริหาร 
3. ควรจัดใหผูปกครอง ชุมชน มีความรูเกี่ยวกับการจัด
การศึกษา และการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
4. ใหความรูความเขาใจเสนอแนะการบริหารและแนว
ปฏิบัติใหกรรมการสถานศึกษา 

13. โรงเรียนไมเปดโอกาสใหชุมชน    
เขามามีสวนรวมในการวางแผนงาน
สรางความสัมพันธกับชุมชน 

 

1. ผูบริหารตองใหความสําคัญกับชุมชนหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2. ผูบริหารควรตระหนักวาการกระจายอํานาจใหไดดีมี
คุณภาพโรงเรียนจะตองมีคณะกรรมการสถานศึกษาที่
แข็งแกรงมีประสิทธิภาพ 

3. เชิญใหชุมชนมารวมเมื่อจัดกิจกรรมในโรงเรียน เชน 
งานประจําป การประชุมพบผูปกครอง ฯลฯ 

14. โรงเรียนขาดความเชื่อมโยงกับ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
เอกชน 

1. ผูบริหารตองพยายามดึงองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
เอกชนเขามารวมในการบริหารโรงเรียน และกิจกรรมตางๆ 
กิจกรรมการจัดการเรียนการสอน เชน การใชภูมิปญญา
ทองถิ่น วิทยากรทองถิ่น แหลงเรียนรู การแนะแนวอาชีพ  

 

   ส
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ตารางที่ 20  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

                ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 4 การพัฒนา 
      ศักยภาพบุคลากร (ตอ) 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
 2. ใหการศึกษาอบรมแกผูปกครองนักเรียนและประชาชน

ในชุมชนมีสวนรวมในการจัดการเรียนการสอน 

15. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ทีไ่มมีประสิทธิภาพมีผลทําใหนักเรียน
มีนิสัยการเรียนแบบรอรับความรูจาก
ครูผูสอนไมขวนขวายหาความรู         
ดวยตนเอง 
 

1. ควรจัดหลักสูตรอบรมครูเปนประจําโดยใหตรงตาม       
ความตองการการคัดเลือก  
2. ครูที่ไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของตนเอง         
สอบแบบเดิมๆ ซ้ําๆ ไมจริงใจ ตองนิเทศติดตามอยาง
เขมขน เปนรูปธรรม 

3. ใหโรงเรียนมีอิสระในการจางครู ที่มีความรู
ความสามารถมาสอนไดอยางเต็มที่ รวมถึงสามารถใหคุณ
ใหโทษแกครูหรือบุคลากรที่ทําความดีความชอบไดดวย 

4. การยกระดับความสําคัญของการสอนการใหรูจัก          
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ สรางและพัฒนาครูแบบใหม
และใชเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหมเขาไปชวยเพิ่มขึ้น 

5. สงครูเขารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการสอนและ 
เทคนิควิธีการสอน รวมทั้งการวัดผล ประเมินผล 

6. ควรแยกครูผูสอนกับครูฝายสนับสนุนการสอนในกรณี  
ครูเกาไมอาจปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนควรใหแรงจูงใจ
และใหคนใหมแทน 

7. ครคูวรไดรับการยกยองและมีแรงจูงใจวาเปนอาชีพ
สําคัญเพ่ือชวยพัฒนาประเทศชาติ พวกเขาจึงทํางานสอน
อยางมีประสิทธิภาพ 

8. สงครูไปศึกษาดูงานและพัฒนาตนเองในตางประเทศ 
(เชน สิงคโปร จีน มาเลเซีย) เพื่อใหครูไดประสบการณ 
เปดโลก ปรับกระบวนทัศน สรางแรงจูงใจในการพัฒนา 
การเรียนการสอน และการพัฒนาโรงเรียนตอไป 

9. ใหแรงจูงใจ ผลตอบแทนเพ่ือพัฒนาครูใหมีคุณภาพ 
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ตารางที่ 20  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

                ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 4 การพัฒนา 
      ศักยภาพบุคลากร (ตอ) 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
 10. มีการพัฒนาครูหลายรูปแบบ เชน จัดใหมีครูอาวุโส 

สงครูไปฝกอบรมสัมมนาอยางตอเนื่องมีการประชุม          
การทํางานแบบทีมเวิรคชวยเหลือกัน มีการตั้งกลุมครูที่มี
ทั้งครูอาวุโส ครูรุนกลางครูรุนใหมเพ่ือเปนกลุมที่ชวย
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณและชวยเสริมกัน 
และกัน 

11. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเชิญวิทยากรมาให
คําปรึกษา/แนะนํา เกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรูและ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนอยางหลากหลายที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 
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ตารางที่ 21  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

                ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 5 งบประมาณ 

      และการระดมทรัพยากร  

 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
1. งบประมาณดานบุคคลมีสัดสวน     
ไมสมดุลตอการเสริมสรางคุณภาพ
คาใชจายทางการศึกษาโดยสวนใหญ
เปนเงินเดือนกับคาตอบแทนจึงไม
เพียงพอที่จะพัฒนาการศึกษาใหดีได 

1. การจัดหารายไดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากงบประมาณ
แผนดินมาใชในการจัดการศึกษา 
2. รัฐควรมีการสนับสนุนงบประมาณท่ีเพียงพอใหกับ
โรงเรียนและบริหารงานโดยใชทรัพยากรรวมกัน  
3. เงินเดือนของครู ไมควรผูกกับเงินงบประมาณของ
กระทรวง ศึกษาธิการ 
4. ใหทองถ่ินคือระดับจังหวัดและระดับชุมชนมีสวนรวม     
ในการกําหนดงบประมาณและชองทางการหาแหลงทุน      
มากกวาการรอรับเพียงเงินประมาณจากสวนกลางทําให 
เกิดการมีสวนรวมอยางแทจรงิของชุมชนในการจัด
การศึกษา เปนการจัดสรรงบประมาณแบบกระจายอํานาจ 

2. งบประมาณรายหัวของนักเรียนที่
ไดรับการจัดสรรยังไมพอเพียง และ
เทากันทั่วประเทศ 

1. รัฐควรจัดสรรใหเพียงพอโดยคิดจากคาใชจายทั้งหมดที่
เกิดข้ึนตามสภาพเศรษฐกิจและตามความตองการจําเปน 
แทนที่จะคิดใหแบบตอหัวทั้งนี้รัฐควรจัดสรรคา
สาธารณูปโภคตางหากและใหเบิกจายโดยตรงจากรัฐบาล
เองเพ่ือใหโรงเรียนมีเงินพอที่จะจัดการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพได 

2. แหลงเงินทุนสําหรับคาใชจายตอหัวนักเรียนอาจมาจาก
สามแหลง คือ เงินงบประมาณท่ีรัฐบาล จัดสรรเงินจาก      
ทองถิ่น และเงินบริจาค 

3. การสรรหาทรัพยากรเงินทางการศึกษาจากทองถิ่น        
โดยการขอบริจาคจากผูมีจิตศรัทธามาเพ่ือเปน
ทุนการศึกษาแกนักเรียน 

3. การระดมทรัพยากรและการลงทุน
ดานงบประมาณ การเงิน และ
ทรัพยสินยังไมชัดเจนวา โรงเรียน 

1. ตองแกที่กฎหมาย เรื่องการบริหารงบประมาณ การเงิน  
การจัดสรรงบประมาณแบบ Block Grant 

2. แมโรงเรียนจะเปนนิติบุคคลแตรัฐยังตองอุดหนุน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 21 การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 5 งบประมาณและ 

     การระดมทรัพยากร (ตอ) 

 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
สามารถหารายไดและออกระเบียบ
การเงินของตนเองได 

งบประมาณเชนเดิมเพ่ือไมใหโรงเรียนตองมีภาระคาใชจาย 
ที่สูง และควรต้ังกรรมการ บริหารที่โปรงใสเขามาบริหาร
หรือกํากับดูแลโรงเรียน ไมใหเลนพรรคเลนพวก โดย
กรรมการเหลานี้ควรมาจากตัวแทนสมาคมผูปกครอง 
ตัวแทนศิษยเกา 

4. สภาพการจัดทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา (งบประมาณและ           
การระดมทรัพยากร) ไมเอ้ืออํานวย
โดยหนวยปฏิบัติที่พรอมขาดอิสระ
ทางความคิด สวนหนวยปฏิบตัิ          
ที่ไมพรอมก็ขาดแรงสนับสนุน 

1. ใหอิสระโรงเรียนใชงบฯ ที่ไดมาจากการระดม
ทรัพยากรท่ีตัวเองมีอยูได แตตองเปนไปดวยความโปรงใส 
และสามารถตรวจสอบได 
2. เปดโอกาสใหโรงเรียนไดระดมทรัพยากรเพ่ิมข้ึนตาม      
ความสมัครใจ เงินอุดหนุนและการเก็บเพ่ิม ควรใหเก็บได
มากกวาโรงเรียนท่ัวไป 
3. ปรับเปล่ียนกฎระเบียบใหสถานศึกษามีอิสระในการรับ   
การบริจาคหรือการอุปถัมภจากหนวยงาน/บุคคลอ่ืน         
ไดสะดวก  

5. การลงทุนดานบุคคลและปจจัยอ่ืน 
ไดประโยชนไมคุมคา (under-

utilization) และดอยประสิทธิภาพ 

 

1. ควรจัดใหเปนรูปแบบการเสนองบฯ แลกเปา กลาวคอื 
เสนอของบประมาณโดยกําหนดผลลัพธทีจ่ะเกิดขึ้น 

2. สวนกลางควรจะกําหนดเพียงนโยบาย แผนกลยุทธ 
ยทุธศาสตร ตัวชี้วัดชัดเจน และใหจัดสรรงบฯ ใหเปนไป     
ตามยทุธศาสตร 
3. ตองมีการประเมินประสิทธิภาพการใชงบประมาณและ
ทรัพยากรการจัดการศึกษาแตละประเภท 

4. ปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ กําหนดตัวบงชี้
การใหคุณ และโทษอยางชัดเจนเปนรูปธรรม 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 21 การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 5 งบประมาณและ 

     การระดมทรัพยากร (ตอ) 

 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
6. การจัดสรรงบประมาณให
สถานศึกษาตามรายหัวของผูเรียน      
ไมสอดคลองกับสภาพจริงของผูเรียน
แตละระดับ/ประเภทและภารกิจของ
สถานศึกษาท่ีไดรับการกระจาย
อํานาจ 

 

1. ตองมีการกระจายอํานาจดานงบประมาณอยางแทจริง 
2. ควรจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป 
(block grant) 

3. หนวยงานตนสังกัดควรจัดสรรงบประมาณรายหัว
เพ่ิมเติมใหกับสถานศึกษา 
4. ทรัพยากรท่ีมาจากงบประมาณของรัฐ ควรมีการ
จัดสรรและบริหารจัดการใหมีประสิทธิภาพดวยการ
จัดสรรทรัพยากรไปถึงตัวผูเรียนโดยตรงตามความตองการ
จําเปนของแตละคนเนนผูเรียนเปนสําคัญและเหมาะสม
กับบริบทของโรงเรียน 

7. งบประมาณสวนมาก ยังอยูที่
สวนกลางมีการกระจายใหโรงเรียน
เพียงงบประมาณรายหัวและเงินเดือน 

1. สวนกลางตองกระจายงบประมาณใหกับ สพฐ.และ 
สพท. ใหมากท่ีสุด 

2. รัฐบาลและองคกรปกครองทองถ่ินควรรวมกัน
รับผิดชอบดานการบริหารงบประมาณและการเงิน
ทางการศึกษา 

8. ความสามารถของโรงเรียน           
ในการจัดหางบประมาณเพ่ิมเติม        
นอกเหนือจากงบประมาณท่ีไดรับ 

 

1. ใชกลยุทธการระดมทรัพยากร โดยการจัดกิจกรรม
ระดมเงิน การจัดกิจกรรมระดมอุปกรณ การระดม
ทรัพยากรภูมิปญญา การไดรับการสนับสนุนจากองคกร
ภายนอก 

2. ปรับเปล่ียนกฎระเบียบใหสถานศึกษามีอิสระในการรับ   
การบริจาคหรือการอุปถัมภจากหนวยงาน/บุคคลอ่ืนได
สะดวกยิ่งขึ้น  
3. ควรระดมทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถิ่น ชุมชน มาใชเพ่ือ
การศึกษา ทั้งจากภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สถานบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
อ่ืนๆ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 21 การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ 
      สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 5 งบประมาณและ 

     การระดมทรัพยากร (ตอ) 

 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
 4. ควรมีการใชเงินจากภาษีทรัพยสินมาใชในภาคการศึกษา 

ซึ่งเปนแหลงรายได (source of revenue)ที่เปนประโยชน
ตอการศึกษาอยางยิ่ง เปนการลดภาระของรัฐบาล   

9. งบประมาณมีจํานวนจํากัดให        
โรงเรียนตางๆ ไมทั่วถึง ไมสามารถ
กระจายใหโรงเรียนประถมศึกษา 
มัธยมศึกษาซึ่งมีจํานวนมากไดอยาง    
ทั่วถึง 

1. ใชกลยุทธการระดมทรัพยากร กิจกรรมระดมเงิน 
กิจกรรมระดมอุปกรณ การระดมทรัพยากรภูมิปญญา 
การสนับสนุนจากองคกรภายนอก 

2. การจัดสรรทรัพยากรควรตองใหถึงโรงเรียนและ           
ถึงตัวผูเรียนโดยตรง 
3. ควรจัดสรรงบประมาณในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป       
(block grant) 

4. ควรระดมทรัพยากรท่ีมีอยูในทองถิ่น ชุมชน มาใชเพ่ือ
การศึกษา ทั้งจากภาครัฐ เอกชน องคกรปกครองสวน
ทองถิ่น สถานบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบัน
อ่ืนๆ 

10. โรงเรียนไมสามารถจัดหา           
แหลงเรียนรู หองปฏิบัติการ             
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี             
สื่อการเรียนการสอนและสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหมีเพียงพอและ           
ไดมาตรฐาน 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีงบประมาณสนับสนุน
การจัดการศึกษาอยูแลวหรือภาคเอกชนที่สนใจบริจาค
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 

2. ใชกลยุทธการระดมทรัพยากร โดยการจัดกิจกรรม
ระดมเงิน การจัดกิจกรรมระดมอุปกรณ การระดม
ทรัพยากรภูมิปญญา การไดรับการสนับสนุนจากองคกร
ภายนอก 

3. ผูบริหารโรงเรียนตองดําเนินการแสวงหางบประมาณ
เพ่ิมเติมจากแหลงทุนอ่ืน ไปเพ่ิมเติมในสวนท่ีขาด 

4. โรงเรียนประสานความรวมมือขอกาสนับสนุนจาก
สถานประกอบการ แหลงเรียนรูตางๆ ทั้งบริเวณท่ีอยูใกล
หรือทั่วๆ ไป 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 22  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

     ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 6 การบริหาร   
               งานวิชาการ  

 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
1. การบริหารงานวิชาการ ยังไมมี      
การกําหนดผลผลิต (output) ที่
ชัดเจนในทุกระดับ ตั้งแตในระดับ 
ประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และระดับโรงเรียน 

1. รัฐบาลกลาง หรือกระทรวงศึกษาจะเปนผูกําหนด
หลักสูตรแกนกลาง และเปาหมายการศึกษาโดยรวม 

2. ผูบริหารทุกระดับตองกําหนดผลผลิต (output)           
ใหชัดเจน 

2. หลักสูตรสถานศึกษาของแตละ
โรงเรียนข้ึนอยูกับศักยภาพของครู      
ในโรงเรียนมีการคัดลอกหลักสูตรกัน
ระหวางโรงเรียน 

1. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เชิญวิทยากรภายนอก
มาใหความรู   
2. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรจัดอบรมการจัดทํา
หลักสูตรสถานศึกษาใหครูไดมีความรูอยางชัดเจน 
3. ควรใหอิสระโรงเรียนจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ทองถิ่นและศักยภาพผูเรียนใหมาก 

4. ควรเชิญวิทยากรมาอบรมเร่ืองหลักสูตรและปรับปรุง
พัฒนาหลักสูตรใหสมบูรณข้ึน  
5. ควรจัดประชุมผูปกครอง เพ่ือชี้แจงใหทราบบทบาท
ของตนเอง  
6. จัดใหมีการประชาสัมพันธการดําเนินงานดานหลักสูตร
ใหมากข้ึน  
7. ใหมีการนิเทศการเรียนการสอนใหมากข้ึน  
8. ควรมีการจัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุน               
การดําเนินงานบริหารหลักสูตรเพิ่มขึ้น 

3. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียน
การสอนของครูไมมีประสิทธิภาพ
สงผลใหนักเรียนไมตั้งใจเรียนอยาง
จริงจังและขาดระเบียบวินัยในตนเอง 
 

1. ควรจัดหลักสูตรอบรมครูเปนประจําโดยใหตรงตาม       
ความตองการ  
2. ครูที่ไมเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการสอนของตนเอง         
สอบแบบเดิมๆ ไมจริงจัง ตองนิเทศติดตามอยางเขมขน
เปนรูปธรรม 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



427 
  

ตารางที่ 22  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

                ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 6 การบริหาร 
                งานวชิาการ (ตอ)  

 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
 3. ใหโรงเรียนมีอิสระในการจางครูที่มีความรู

ความสามารถมาสอนไดอยางเต็มที่ รวมถึงสามารถใหคุณ
ใหโทษแกครู หรือบุคลากรที่ทําความดีความชอบไดดวย 

4. การยกระดับความสําคัญของการสอนการใหรูจัก          
การสอนอยางมีประสิทธิภาพ สรางและพัฒนาครูแบบใหม
และใชเทคโนโลยีการศึกษาสมัยใหมเขาไปชวยเพิ่มข้ึน 

5. ควรแยกครูผูสอนกับครูฝายสนับสนุนการสอน ในกรณี   
ครูเกาไมอาจปรับเปล่ียนพฤติกรรมการสอนควรให
แรงจูงใจและใหคนใหมแทน 

6. ครคูวรไดรับการยกยองและมีแรงจูงใจวาเปนอาชีพ
สําคัญเพ่ือชวยพัฒนาประเทศชาติ พวกเขาจึงทํางานสอน
อยางมีประสิทธิภาพ 

7. สงครูไปศึกษาดูงานและพัฒนาตนเองในตางประเทศ  
8. ใหแรงจูงใจ ผลตอบแทนเพ่ือพัฒนาครูใหมีคุณภาพ 

9. มีการพัฒนาครูหลายรูปแบบ เชน จัดใหมีครูอาวุโส,  

สงครูไปฝกอบรมสัมมนาอยางตอเนื่อง มีการประชุม         
การทํางานแบบทีมเวิรคชวยเหลือกันและกัน มีการตั้ง 
กลุมครูที่มีทั้ง ครูอาวุโส ครูรุนกลาง ครูรุนใหมเพ่ือเปน
กลุมท่ีชวยแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณและ          
ชวยเสริมกันและกัน 

10. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเชิญวิทยากรมาให
คําปรึกษา/แนะนํา เกี่ยวกบัการจัดทําแผนการเรียนรูและ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนอยางหลากหลายที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 22  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

                ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 6 การบริหาร 
                งานวชิาการ (ตอ)  

 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
4. โรงเรียนไมมีอิสระในการจัด          
การเรียนการสอนอยางแทจริง 
เพราะเมื่อจัดการเรียนการสอนตามที่
โรงเรียนกําหนดก็ไมสอดคลองกับ
ขอสอบ O-Net 

 

1. อบรมครูเรื่อง การจัดการเรียนการสอนใหบรรลุตาม
มาตรฐานและตัวชี้วัดของรายวิชา และชวงชั้นตางๆ 
รวมทั้งวัดผล ประเมินผลใหตรงตามมาตรฐานและตัวชี้วัด
ตามท่ีกําหนด 

2. ครูตองปรับการเรียนการสอน การวัดผล ประเมินผล
เพ่ือใหสอดคลองกับขอสอบ O-Net 

3. ครูควรสอนโดยยึดตามหลักทฤษฎีที่ชัดเจน ถูกตองแลว
ฝกฝนทําแบบฝก แบบทดสอบหรือสถานการณท่ี
เทียบเคียงตามแนวขอสอบ O-Net 

4. กระทรวงศึกษาธิการควรคัดเลือก ผูที่ออกขอสอบ         

O-Net เปนครูผูสอนในระดับชั้นนั้นๆ เพราะจะเปนผูที่
เชี่ยวชาญที่สุดมากกวานักวิชาการครู อาจารย ในระดับ 
อุดมศึกษา 
5. ครูตองสอนหรือจัดกิจกรรมใหนักเรียนฝก การคิด
วิเคราะหใหมากข้ึน 

6. การวัดและประเมินผลในระดับชาติ ควรใหผูปฏิบัติ
โดยเฉพาะครูผูสอนมีสวนรวมในขั้นตอนของการพัฒนา      
การสรางเครื่องมือวัดและประเมินใหมากข้ึน   

5. โรงเรียนไมมีอิสระในการจัดทํา
หลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่นและ
ศักยภาพของผูเรียนอยางเต็มที่ 

1. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเชิญวิทยากร
ภายนอกมาใหความรู เรื่องการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
2. ปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหมีคุณภาพยิ่งขึ้นพัฒนา        
หลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับสภาพปจจุบันและ          
เปนหลักสูตรบูรณาการ 
3. ใหอํานาจในการบริหารดานวิชาการแกสถานศึกษา       
โดยกําหนดใหกระทรวงกําหนดเฉพาะหลักสูตรสวนกลาง
และใหสถานศึกษามีอิสระในการจัดทําหลักสูตร
สถานศึกษาไดเองโดยเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 22  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

                ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 6 การบริหาร 
                งานวชิาการ (ตอ)  

 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
 ในการออกแบบหลักสูตร กําหนดแหลงเรียนรู ออกแบบ

การวิจัยในชั้นเรียน ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 
ที่เหมาะสมกับผูเรียนแตละคน และออกแบบการประเมิน 
ผลผูเรียน 

4. ควรใหอิสระโรงเรียนจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับ
ทองถิ่นและศักยภาพผูเรียนใหมาก 

6. โรงเรียนไมมีความพยายามท่ีจะ
บริหารจัดการ มีการเรียนการสอน       
ใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 

1. สถานศึกษามีสิทธิ์ในการคัดเลือกครูผูสอนทําให           
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพ 

2. มุงเนนเรื่องผลสัมฤทธิ์ ทั้งดานการเรียนพรอมดวย        
ดานคุณธรรมควบคูกันไปดวยสอนใหมีความรูคูคุณธรรม 

3. ปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

พัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับสภาพปจจุบัน 
และเปนหลักสูตรบูรณาการ 
4. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการและเชิญวิทยากรมาให
คําปรึกษา/แนะนํา เกี่ยวกับการจัดทําแผนการเรียนรูและ
เทคนิคการจัดการเรียนการสอนอยางหลากหลายที่เนน
ผูเรียนเปนสําคัญ 

5. ทางดานวิชาการ ลดสาระการเรียนการสอนใหนอยลง
ปรับเปล่ียนใหเหมาะสมตามชวงวัยของนักเรียน 

6. ในการจัดการเรียนการสอนใหจัดนอยกวาที่กําหนดใน
หลักสูตรแกนกลางแตเขมขนกวาได 
7. ตองจัดชั้นเรียนใหเล็กและใหครูสอนไมมากชั่วโมง
เกินไป ชวยใหครูดูแลเด็กไดอยางใกลชิดและมีเวลา
เตรียมการสอนใหมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 22  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

                ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 6 การบริหาร 
                งานวชิาการ (ตอ)  

 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
7. วัฒนธรรมการเรียนการสอนแบบ
เนนการทองจําเพื่อเอาคะแนนไมมี
วัฒนธรรมในการรักการอาน การใฝรู 
คนควา วิจัยทดลอง คิดอภิปราย 
วิเคราะห สังเคราะห ประยุกตใชเปน 

 

1. ครูตองปรับการจัดกระบวนการเรียนรู เปนกระบวน       
การเรียนรูแบบใหมซึ่งเปลี่ยนจากการสอนแบบเนน           
การทองจํา เปนการเรียนรูที่เนนการอาน การใฝรู คนควา 
วิจัยทดลอง คิดอภิปราย วิเคราะห สังเคราะห ประยุกตใช
เปนตามรูปแบบวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย 

2. ควรลดเนื้อหาของหลักสูตรและเวลาเรียนลง และเพ่ิม
เวลาวางใหแกเด็กเพ่ือใหเด็กสามารถมีเวลาและอิสระ         
ในการเรียนรู และเรียนรูสิ่งตางๆ ดวยตนเองท้ังในและ       
นอกหองเรียน 

3. มีจํานวนชั่วโมงนอย นักเรียนอาจเกงกวาและ               
มีสุขภาพจิตดีกวา (เชนในตางประเทศ) แตเพ่ิม
ประสิทธิภาพการสอนการเรียนรูใหดียิ่งขึ้น 

4. ควรใหครูสอนตามวุฒิวิชาเอก ตามที่เรียนจบ 

5. สงครูเขารับการอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะการสอน และ     
เทคนิควิธีการสอนรวมทั้งการวัดผล ประเมินผล 

6. มีการพัฒนาครูหลายรูปแบบ เชน สงครูไปฝกอบรม
สัมมนาอยางตอเนื่อง  มีการประชุมการทํางานแบบ           
ทีมเวิรคชวยเหลือกันและกัน    
มีการต้ังกลุมครูที่มีทั้ง ครูอาวุโส ครูรุนกลาง ครูรุนใหมเพ่ือ
เปนกลุมที่ชวยแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณและ      
ชวยเสริมกันและกัน 

8.  ระบบการประเมินผลและ            
การสอบแขงขัน ยังเปนการสอบแบบ
ปรนัยเพ่ือวัดความสามารถ               
ในการจดจํา ขอมูล ทําใหขัดแยงกับ
แนวคิดการปฏิรูปการเรียนรูแบบใหม   
ที่ควรใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหเปน 

1. จัดใหมีการอบรมสัมมนาครู เรื่องเทคนิคการสอน          
การคิดวิเคราะห 
2. ครูตองสอนหรือจัดกิจกรรมใหนักเรียนฝกการคิด
วิเคราะหใหมากข้ึน 

 

   ส
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ตารางที่ 22  การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 

                ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 6 การบริหาร 
                งานวชิาการ (ตอ)  

 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
 3. ครูตองปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนรูโดยการวัดผล 

ประเมินผลจากแบบทดสอบอัตนัย  แทนการทดสอบแบบ
ปรนัย และฝกฝนใหเปนประจําสม่ําเสมอทุกรายวิชา 
4. อบรมครูเรื่อง การเขียนแบบทดสอบแบบอัตนัยที่
สงเสริมใหนักเรียนไดฝกคิดวิเคราะห 

9. หลักสูตรการศึกษามี                    
การเปลี่ยนแปลงบอยๆ  ไมมีคุณภาพ
ตลอดจนตําราเรียนขาดความยืดหยุน 
ไมสอดคลองกับสภาพของปจจุบัน 

1. ตองปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 

2. ตองพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับสภาพ
ปจจุบันและเปนหลักสูตรบูรณาการ 
3. มีการอบรมผูบริหาร ครูผูสอน และศึกษานิเทศกดาน     
การจัดการเรียนการสอน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่  3  ผลการตรวจสอบขอคนพบแนวทางการแกไขของอุปสรรคในการบริหารโรงเรียน 
             นิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 การวิเคราะหขอมูลจากการตรวจสอบขอคนพบแนวทางการแกไขของอุปสรรคในการบริหาร
โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผูวิจัยไดนําราง
องคประกอบท่ีไดจากการวิเคราะห สังเคราะห ประมวลขอคนพบองคประกอบท้ัง 6 องคประกอบ 
จากตอนที่ 2 ผนวกกับผลการวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล          
ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตอนที่ 3 ขอ 3.2 มาตรวจสอบและ             
เพ่ิมความนาเชื่อถือของแนวทางที่เหมาะสมดวยวิธีการสอบถามผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ             
จํานวน 7 คน ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูบริหารระดับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ            
และสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน 2 คน ผูบริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
จํานวน 2 คน และผูบริหารโรงเรียน 3 คน รวมทั้งหมด 7 คน พิจารณาความเหมาะสม (propriety 
standards) ความเปนไปได (feasibility standards) ความเปนประโยชน (utility standards)    
และความถูกตองครอบคลุม (accuracy standards) ซึ่งมีผลการวิเคราะหขอมูล มีรายละเอียด                   
ดังตารางที ่23 
 

ตารางที่ 23  คาความถ่ีและคารอยละของความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอแนวทางการแกไข 
      อุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
               ขั้นพ้ืนฐาน 

 

 
องคประกอบ 

ความคิดเห็น 
ความ

เหมาะสม 
ความ   

เปนไปได 
ความ
ถูกตอง 

ความ      
เปนประโยชน 

f % f % f % f % 
1. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 7 100 7 100 7 100 7 100 
2. การนํานโยบายสู การปฏิบัติ 7 100 7 100 7 100 7 100 
3. คุณภาพผูบริหาร           7 100 7 100 7 100 7 100 
4. การพัฒนาศักยภาพบุคคล 7 100 7 100 7 100 7 100 
5. งบประมาณและ การระดมทรัพยากร 7 100 7 100 7 100 7 100 
6. การบริหารงานวิชาการ 7 100 7 100 7 100 7 100 

รวมเฉล่ีย 7 100 7 100 7 100 7 100 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



433 
 

 จากตารางที่ 23 พบวา  ผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นตอแนวทางการแกไขของ
อุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานวา           
มีความเหมาะสม (propriety standards)  จํานวน 7 คน มีความเปนไปได  (feasibility standards) 
จํานวน 7 คนมีความถูกตอง (accuracy standards)  จํานวน 7 คน และมีความเปนประโยชน 
(utility standards) จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 100 สรุปไดวา การยืนยันแนวทางการแกไข
อุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โดยผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน มีความคิดเห็นวาแนวทางการแกไขอุปสรรคใน                
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพ้ืนฐานมี            
ความเหมาะสม มีความเปนไปไดมีความถูกตองและมีความเปนประโยชน   

 3.2 เหตุผล ขอคิดเห็น ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมของผูทรงคุณวุฒิ 

ตารางที่ 24 เหตุผลและขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิในดานความเหมาะสม 
 

เหตุผล ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ 
- องคประกอบทั้ง 6 องคประกอบ ถูกตองตามหลักการ 
แนวคิด มีความเหมาะสม 
- องคประกอบทั้ง 6 องคประกอบ เปนองคประกอบที่มี  
ความจําเปนอยางยิ่งตอการการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 
- องคประกอบทั้ง 6 องคประกอบครอบคลุมเหมาะสม
เนื้อหาในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลตอผูบริหาร 
- องคประกอบทั้ง 6 องคประกอบ ครอบคลุมและ              
เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญในการบริหารโรงเรียน        
นิติบุคคลของผูบริหารเปนอยางดี 
- องคประกอบทั้ง 6 องคประกอบ ครอบคลุมสอดคลองกับ
ทฤษฎี หลักการแนวคิดตามกรอบการวิจัย 
- องคประกอบทั้ง 6 องคประกอบ ครอบคลุมการบริหาร
โรงเรียนนิติบุคคล นอกจากน้ีองคประกอบทั้ง 6 
องคประกอบมีความเหมาะสมพรอมทั้งเปนแนวทาง           
ในการพัฒนาผูนําใหเปนที่ยอมรับของผูตาม 

- รูปแบบขององคประกอบที่ผูวิจัย
เสนอจะสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น หากมีองคประกอบดาน
คุณธรรม ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญมาก
พอสมควร รวมถึงมีการสรางขวัญ
และกําลังใจ/การสรางทีมงาน   
- ควรคํานึงถึงเรื่องความรวมมือทั้ง
ความรวมมือภายในองคกร (นําไปสู
วัฒนธรรมองคกร) และความรวมมือ
กับหนวยงาน/ชุมชนภายนอก ที่จะ
ชวยสงเสริมสนับสนุนเรื่องตางๆ ให
เปนที่ยอมรับได 
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ตารางที่ 25 เหตุผลและขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ในดานความเปนไปได 
 

เหตุผล ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ 
- องคประกอบทั้ง 6 องคประกอบมีความเปนไปได    
- สามารถพัฒนาและทําไดจริงทุกองคประกอบ 
- ผูบริหารสถานศึกษาทุกแหงสามารถนําองคประกอบ 
ทั้ง 6 องคประกอบนี้ไปใชไดจริง และจะกอใหเกิดประโยชน
ตอสถานศึกษาและบุคลากรเปนอยางมาก 
- องคประกอบการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเปน      
ไปไดเปนอยางมาก เพราะในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล
นั้นผูบริหารตองมีความสามารถในการครองตน ครองคน
และครองงานหรือสงเสริมความเปนคนดีตองมีทักษะ
ความสามารถในการสรางความดีใหเปนที่ประจักษตอ
สายตาของผูใตบังคับบัญชา 

- ตัวแปรหลัก คือ ผูบริหาร ที่ตองจุด
ประกายความเปนผูนํา และดูแล
ติดตามการดําเนินงานอยางตอเนื่อง 
- ควรใหความสําคัญกับการบริหาร
ความสามารถพิเศษและความรวมมือ
ภายในองคกรและนอกองคกร 
 

 
ตารางที่ 26 เหตุผลและขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ในดานความถูกตอง 
 

เหตุผล ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ 
-  องคประกอบท้ัง 6 องคประกอบมีความถูกตองที่จะ
นําไปใชในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผูบริหาร 
- องคประกอบทั้ง 6 องคประกอบ สอดคลองถูกตองกับ
แนวทางนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ หากผูบริหารมี
ความตั้งใจและจริงจังในการการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล     
ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
- องคประกอบทั้ง 6 องคประกอบที่นํามาเปนรูปแบบ        
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในตัวผูบริหารหรือผูนํามี          
ความเหมาะสมมาก เพราะทั้ง 6 องคประกอบลวนแตเปน
ปจจัยที่สําคัญของการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลเพ่ือพัฒนา
ไปสูความเปนโรงเรียนที่ไดมาตรฐานที่ถูกตอง 

- ในการนําไปใช ควรปรับให
เหมาะสมกับผูบริหารหรือตัวของ
ผูบริหารเอง ตองรูจักดําเนินชีวิต   
ดวยความพอดี รูจักพอ และให 
ความเคารพไววางใจในเพ่ือน โดยไม
ยึดตนเองเปนสําคัญและไมเห็นแกตัว
เมื่อเผชิญปญหาก ็คอยสืบสาวหา
เหตุปจจัย หาแนวทางแกปญหา        
เปนเหตุเปนผล จึงจะมีมิตรภาพท่ี
แทจริงและมั่นคง 
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ตารางที่ 27  เหตุผลและขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ ในดานความเปนประโยชน 
 

เหตุผล ขอคิดเห็น / ขอเสนอแนะ 
- องคประกอบทั้ง 6 องคประกอบ จะกอใหเกิดประโยชน
อยางยิ่งตอผูบริหารที่จะการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลใน
กํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ตอบุคลากร รวมทั้งชุมชน และประเทศชาติ 
- องคประกอบดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ
ผูบริหารสถานศึกษาเปนองคประกอบท่ีสําคัญที่สุด  
จะเปนตัวชี้วัดความสําเร็จ ในการบริหารสถานศึกษา 
รองลงมาคือ องคประกอบดานการนํานโยบายสูการปฏิบัติ
คุณภาพผูบริหาร การพัฒนาศักยภาพบุคคล งบประมาณ
และการระดมทรัพยากร  และการบริหารงานวิชาการในมิติ
ของกระบวนการขับเคลื่อนตามระบบไปสูการบริหาร
โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของผูบริหาร 

- รูปแบบขององคประกอบที่ผูวิจัย
เสนอจะสมบูรณและมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้นหากผูบริหารนําองคของ
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคลใน
กํากับของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปปฏิบัติก็จะ
เกิดข้ึนกับโรงเรียนและตัวผูบริหาร
สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชน   
 

  
 จากตารางท่ี 24-27 พบวา ผูทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นสอดคลองกันวาองคประกอบของ
อุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืน         
มีความเหมาะสม  มีความเปนไปได มีความถูกตองและสามารถนําไปใชประโยชนได ครอบคลุม
สอดคลองกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจัย โดยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทุกทาน           
มีความเห็นวา แตละแนวทางการแกไขมีความเหมาะสมมากเพราะเปนองคประกอบท่ีครอบคลุม          
การดําเนินงานตางๆ ภายในโรงเรียนและสามารถตอยอดไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น  
นอกจากนี้การวิเคราะหขอมูลจากการยืนยัน แนวทางการแกไขวิจัยไดนํารางองคประกอบที่ไดจาก 
การวิเคราะห  สังเคราะห ประมวลขอคนพบองคประกอบทั้ง 6 องคประกอบ จากตอนที่ 2 ผนวกกับ
ผลการวิเคราะหแนวทางการแกไของคประกอบของอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลใน            
กํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตอนท่ี 3 ขอ 3.2 มาตรวจสอบและเพ่ิม               
ความนาเชื่อถือของรูปแบบที่เหมาะสมดวยวิธีการสอบถามผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน           
ซึ่งเปนผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่เปนผูบริหารระดับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการและสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จํานวน  2 คน ผูบริหารระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา จํานวน 2 คน 
และผูบริหารโรงเรียน 3 คน รวมทั้งหมด 7 คนพิจารณาความเหมาะสม (propriety standards) 
ความเปนไปได (feasibility standards) ความเปนประโยชน (utility  standards) และความถูกตอง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



436 
 

ครอบคลุม (accuracy  standards)  คิดเปนรอยละ 100 สามารถสรุปไดวา แนวทางการแกไข           
การยืนยันการนําเสนอองคประกอบของอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ จํานวน 7 คน                     
มีความคิดเห็นวาองคประกอบของอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเหมาะสม มีความเปนไปได มีความถูกตองและมีความเปน
ประโยชนตามกรอบการวิจัยครอบคลุมสอดคลองกับทฤษฎี  หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจัย            
โดยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิทุกทานมีความเห็นวาแตละองคประกอบมีความเหมาะสมมากเพราะ              
เปนองคประกอบท่ีครอบคลุมการดําเนินงานตางๆ ภายในโรงเรียนและสามารถตอยอดไปสูการปฏิบัติ           
ที่เปนรูปธรรมมากย่ิงขึ้น ซึ่งแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานน้ันความสําคัญของการบริหารจัดการสถานศึกษา
นับวาเปนภารกิจหลักของผูบริหาร ตองกําหนดแบบแผนวิธีการ และขั้นตอนตางๆ ในการปฏิบัติงาน
ไวอยางเปนระบบ เพราะถาระบบการบริหารไมดีจะกระทบกระเทือนสวนอ่ืนๆ  ของหนวยงาน
นักวิชาการที่ดีจะตองรูจักเลือกวิธีการบริหารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพ่ือใหงานน้ันบรรลุ
จุดหมายท่ีวางไวการบริหาร  งานของผูบริหารนั้นจะตองใชศาสตรและศิลปทุกประการ เพราะ           
การดําเนินงานตางๆ เพียงกิจกรรมที่ผูบริหารจะกระทําเพียงลําพังคนเดียวแตยังมีผูรวมงานอีก      
หลายคนที่มีสวนทําใหงานน้ันประสบผลสําเร็จ ผูชวยงานแตละคน มีความแตกตางกันทั้งในดาน
สติปญญา ความสามารถ ความถนัดและความตองการท่ีไมเหมือนกัน จึงเปนหนาที่ของผูบริหารท่ีจะ
นําเอาเทคนิค วิธีการ และกระบวนการบริหารจัดการที่เหมาะสมมาใชใหเกิดประสิทธิภาพและบรรลุ
เปาหมายของสถานศึกษา สอดคลองกับ ธีระ รุณเจริญ กลาววาการจัดการศึกษามีความจําเปนจะตอง
อาศัยผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพจึงจะทําใหการบริหารและการจัดการศึกษา
ประสบผลสําเร็จและเปนไปตามแนวทางที่พึงประสงคในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ จะประสบความสําเร็จจําเปนตองอาศัยองคกรปฏิบัติคือ สถานศึกษา ซึ่งหมายถึง  
การปฏิบัติภารกิจของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไดเปนอยางดีและผูบริหารสถานศึกษา
จะตองเปนผูนําการปฏิรูปที่มีประสิทธิภาพสอดคลองกับ วิโรจน สารรัตนะ กลาววาการบริหาร
สถานศึกษาเปนการบริหารจัดการศึกษาแนวใหมที่มุงใหสังคมทุกภาคสวนมีสวนรวมและรับผิดชอบ
การจัดการศึกษาอยางตอเน่ืองตลอดชีวิต โดยมีเครือขาย แหลงเรียนรู โดยการกระจายอํานาจให
สถานศึกษามีความคลองตัวและตัดสินใจดําเนินงานในขอบเขตท่ีรับผิดชอบ โดยใหประชาชน องคกร
ตางๆ มีสวนรวมในเรื่องตางๆ  อยางเหมาะสมสอดคลองกับ ดร.ธวัชชัย พิกุลแกวกลาวถึงแนวทาง  
การแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานวาตองแกที่กฎหมาย เรื่องการบริหาร งบประมาณ การเงิน การจัดสรรงบประมาณแบบ 
Block grant  ตองกระจายอํานาจการบริหารทั้งหมด ทั้งเรื่องวิชาการ งบประมาณ บุคคล และ
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บริหารทั่วไปตองจัดทํากรอบการทํางาน คูมือการบริหาร สําหรับโรงเรียน นิติบุคคลกําหนดใหมี           
การพัฒนาบุคลากรอยางจริงจัง เปนประจําและตอเนื่อง 1-3 ครั้ง/ป จากสถาบันอุดมศึกษาบุคลากร
ตองอบรม กํากับ ติดตามและรับการประเมินอยางตอเนื่องนําไปสูวิทยฐานะขั้นสูงการบริหารโรงเรียน
นิติบุคคลตองอยูในกํากับของรัฐบาลแตบริหารจัดการ กันเองการบริหารตองยุติธรรม โปรงใส 
ตรวจสอบได เกิดการยอมรับทําใหรับการพัฒนาไดอยางเต็มที่และสอดคลองกับแนวทางการแกไข
อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลที่นายศิลปชัย สัมพันธพร กลาววา ตองยึดหลักการ
บริหารคุณภาพ เรื่อง การกระจายอํานาจ (SBM) การบริหารท่ัวไป สถานศึกษาตองใหความสําคัญ
เรื่องความสัมพันธชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนสําคัญแกปญหาใหตรงจุด ตรงประเด็น              
ปลดล็อค กฎระเบียบท่ีรัดตึงเกินไป เปดโอกาสใหโรงเรียนระดมทรัพยากรจากภายนอก โดยดําเนิน 
การใหโปรงใส ถูกตอง เชน ผานสมาคม ผานคณะกรรมการ เขาระบบโรงเรียน ทําใหกระทรวงไมตอง
จัดสรรงบประมาณงบประมาณรายหัวของนักเรียน อยางนอย 20,000/คน โรงเรียนนิติบุคคล ครูและ
บุคลากร ตองพัฒนา ตองไปทําขอตกลงโรงเรียนนิติบุคคลตองมีความยืดหยุน ตองมีความคลองตัว        
ในดานการบริหารจัดการผูบริหาร ตองหาความรูทุกเรื่อง ทั้งเรื่องวิชาการ งบประมาณ บุคคลและ
บริหารทั่วไปตองคัดเลือกผูบริหารที่มีทัศนคติ การทํางานของโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพเลือกผูบริหารที่ 
เอาจริงเอาจังในการทํางาน สอดคลองกับ ดร.สมเกียรติ  บุญรอด กลาวเกี่ยวกับการบริหารงาน
งบประมาณและการระดมทรัพยากรวางานบุคคล ตองกระจายอํานาจใหโรงเรียนโดยตรง สํานักงาน
เขตพ้ืนที่ไมควรจัดการดําเนินการเองกระจายอํานาจ การบริหารอยางแทจริง ในทางปฏิบัติทําได และ
ควรมีการทบทวน กฎ ระเบียบ กฎหมายที่เอ้ือตอการกระจายอํานาจเชน การใชจายงบประมาณ  
การจัดสรรอัตรากําลัง การพิจารณาความดีความชอบ การใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเปนนิติ
บุคคลเพ่ือใหการจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จและเปนไปตามแนวทางที่พึงประสงคในการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
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บทที่  5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

การดําเนินการศึกษาวิจัยครั้งนี้เปนวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) เรื่อง“อุปสรรค
ในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน”           
มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือทราบอุปสรรคของการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2. เพ่ือทราบแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการ
โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ 3. เพ่ือทราบผล           
การยืนยันแนวทางในการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยใชโรงเรียนเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)  

สรุปผลการวิจัย 

 การวิจัยเรื่อง อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดขอคนพบสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้ 

1. องคประกอบของอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานสรุปสาระสําคัญจากการวิเคราะหหลักการ แนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของ และการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับองคประกอบของนักวิชาการและ
ผูเชี่ยวชาญตางๆ สามารถสรุปองคประกอบท่ีมีคาไอเกน (Eigen Value) 1 ขึ้นไปมีจํานวนท้ังสิ้น 6 
องคประกอบคารอยละของความแปรปรวน (% of Variance) ระหวาง 1.531–48.939 คารอยละ
ของความแปรปรวนสะสม (Cumula % of Variance) เทากับรอยละ 52.854 แสดงวา องคประกอบ
ทั้ง 6 ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนขององคประกอบไดรอยละ 60.401 ลักษณะน้ีแสดงวา 
ไดองคประกอบ 6 องคประกอบ ไดแก1.ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 2. องคประกอบดานการนํา
นโยบายสูการปฏิบัติ 3. องคประกอบดานคุณภาพผูบริหาร 4. องคประกอบดานการพัฒนาศักยภาพ
บุคลากร 5. องคประกอบดานงบประมาณและการระดมทรัพยากร 6. องคประกอบดานการบริหารงาน
วิชาการโดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor  
Loading) อยูระหวาง 0.553 ถึง 0.714 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen values) เทากับ 
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52.854 และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) เทากับ 48.936 แสดงวาตัวแปร 
ทั้ง 23 ตัวแปรเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 1 และจัดเรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนัก
องคประกอบ (factor loading) ดังนี้ 1.ขาดการกําหนดเปนตัวชี้วัด (KPIs) ความสําเร็จเปนแนวทาง
ปฏิบัติตามขอตกลงการใหบริการหรือผลผลิตตอ สพท. และ สพฐ. 2. การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดขึ้น
เปนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบบริหารแตรูปแบบการบริหาร นโยบายและเปาหมาย คําชี้แนะ ไมได
เปลี่ยนแปลงที่เนื้อหาสาระกระบวนการเรียนการสอนจริง 3. การบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ 
บริหารงานบุคคล บริหารทั่วไป มีวิธีการดําเนินการ มีรายละเอียด และคูมือการดําเนินงานแตผูบริหาร
และครูยังไมไดปฏิบัติอยางจริงจัง 4. การบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคลขาดระบบ               
การตรวจสอบ ติดตามจากผูบังคับบัญชาอยางจริงจังและตอเนื่อง 5. โรงเรียนไมมีประสบการณใน         
การบริหารจัดการทําใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล  6. โรงเรียนไมมีอํานาจใน
การบริหารจัดการดานกฎระเบียบตางๆ ทั้งดานการเงิน การพัสดุ การบัญชีและการดําเนินการทาง
กฎหมาย 7. โรงเรียนสวนมากไดดําเนินงานโดย ยึดนโยบายและแนวทางที่กรมเจาสังกัดกําหนด           
เปนหลัก ทําใหขาดความเปนตัวของตัวเองและความริเริ่มสรางสรรค 8. โรงเรียนไมมีอิสระและ          
ความคลองตัวในการตัดสินใจสั่งการเร่ืองตางๆ ตามที่ตองการอยางแทจริง  9. โรงเรียนที่เปนนิติบุคคล
ในปจจุบันมีอํานาจหนาที่ในทางปฏิบัติไมสมบูรณ เชน  ไมมีอํานาจในการบริหารจัดการดาน
งบประมาณอยางแทจริง เชน ยังมีกฎหมายอ่ืนครอบคลุม  10. สถานศึกษายังตองปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ คําสั่งของสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง รวมทั้งกฎหมายท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ ทําให
ไมมีความคลองตัวในทางปฏิบัติ 11. โรงเรียนขาดความตอเน่ืองและจริงจังในการดําเนินงานระบบงาน
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 12. สถานศึกษามีการเปล่ียนแปลงรูปแบบแตไม
เปลี่ยนกระบวนการบริหารงานและการทํางาน 13. โรงเรียนมีศักยภาพการบริหารท่ัวไปอยูในลําดับ
แรกดานการบริหารวิชาการอยูในลําดับสุดทาย 14. การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. เปน              
การประเมินเอกสารผลงานมากกวาการประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน  15. ระบบเงินเดือน
คาตอบแทน และสวัสดิการครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษาไมจูงใจใหทํางานท่ีสรางสรรค
อันนอกเหนือ จากภาระงานปกติ 16. หนวยงานตนสังกัดขาดการติดตามประเมินผลตามภารกิจ    
ของการกระจายอํานาจอยางเปนระบบและตอเนื่อง 17. ขาดการสนับสนุนเรื่องการพัฒนาคุณภาพ
บุคลากรทางการศึกษาเชนทุนสนับสนุนงานวิจัยและการนําเสนองานวิชาการ  18. กระบวนการ 
(Process) การดําเนินการไมชัดเจน ตอเนื่องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา  19. แนวทางการปฏิบัติ            
ในการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคล ไมชัดเจน และยังไมมีการปฏิบัติกันอยางจริงจัง  
20. ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนของไทยเปนแบบราชการรวมศูนยไมไดกระจายอํานาจ                  
การบริหารไปที่โรงเรียนอยางแทจริง 21. การสนับสนุนสงเสริม (โดยเฉพาะดานวิชาการและ
งบประมาณ) การกํากับ ติดตามการประเมินการใชหลักสูตรการนิเทศอยางเปนระบบและตอเนื่อง          
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22. ขาดเอกภาพในการบริหารของผูบริหารระดับตางๆ และความดอยประสิทธิภาพของระบบติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 23. กฎระเบียบเขมงวดแตไมสัมพันธสอดคลองกับการปฏิบัติหรือ
การนําไปใชทําใหสถานศึกษาไมสามารถดําเนินงานไดอยางคลองตัว 
 องคประกอบท่ี 2 การนํานโยบายสูการปฏิบัติ มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor 
Loading) อยูระหวาง 0.556 ถึง 0.731 คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) เทากับ 4.120 

และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) เทากับ 3.815 แสดงวาตัวแปรทั้ง 19           
ตัวแปรเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญอันดับที่  2 และจัดเรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor Loading) ดังนี้ 1. สถานศึกษานิติบุคคลในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมมีพระราชบัญญัติจัดตั้งและไมมีกลไกทางกฎหมายท่ีกําหนดใหดําเนินการ
โดยเฉพาะทําใหสถานศึกษาไมมีอํานาจในการตัดสินใจไดดวยตนเองโดยอิสระ 2. ระบบการเมืองมี
อํานาจในการเพ่ิมงบประมาณการเปล่ียนแปลงโครงสรางการบริหารการต้ังเปาหมายฯลฯ และอํานาจ
การบริหารอยูที่ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารออกกฎระเบียบสั่งการจากบนลงลาง 3. แมจะเปนโรงเรียน
นิติบุคคล อํานาจการบริหารท้ัง เรื่องและการอนุมัติตางๆ ยังขึ้นอยูกับสวนกลางมาก ทําใหการบริหาร
จัดการไมคลองตัว 4. การถายโอนอํานาจจากเขตพ้ืนที่การศึกษาไปสูโรงเรียนทําใหผูบริหารในระดับ
เขตพ้ืนที่การศึกษาสูญเสียอํานาจ 5. การจัดการศึกษาไมมีความเปนเอกภาพทั้งในดานนโยบายและ
มาตรฐานเปนไปในแนวเดียวกันขาดความคิดรวบยอด (concept) ทั้งระบบ 6. การบริหารโรงเรียนนิติ
บุคคลไมมีความพรอมทั้งดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ คูมือการปฏิบัติงานงบประมาณ  7. มีการเปล่ียน
นโยบายและกฎหมายทางการศึกษาบอยครั้ง (ตามการโยกยายรัฐมนตรี/ผูบริหาร) 8. นโยบาย            
ดานการศึกษาไมตอเนื่อง ผูปฏิบัติไมเขาใจนโยบายและบทบาทหนาที่ของตนเองอยางแทจริง อีกทั้ง
นโยบายบางอยางมีขอจํากัดยากตอการนําไปปฏิบัติ 9. ปญหาดานโครงสรางองคการและแบงสวนงาน
สวนใหญเปนไปตามกฎกระทรวงฯ ไมสอดคลองกับการบริหารจัดการเปนสวนใหญ  10. บางรัฐบาล
และนักการเมืองยังขาดวิสัยทัศนทางการศึกษาไมใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษา
อยางตอเนื่อง 11. รัฐบาลไมลงทุนดานการศึกษาอยางจริงจังและเอกชนมีสวนรวมสนับสนุนการศึกษา
นอย 12. ขาดความตอเนื่องในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เนื่องจากการเปล่ียนแปลงนโยบายตาม
การเปล่ียนแปลงทางการเมือง 13. กฎหมายการศึกษาบางสวนยังเปนอุปสรรคตอการบริหารและจัด
การศึกษาโรงเรียนนิติบุคคลเชน กฎระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษานิติบุคคลท่ีมีอยู
มิไดเอ้ือตอความเปนอิสระกฎระเบียบที่วางไว ขาดความยืดหยุนไมเพียงพอไมเหมาะสม 14. นโยบาย
การกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไมไดใหอิสระอยางแทจริง ไมชัดเจน ยังยึดติดกรอบความคิด
เดิมๆ ตองปฏิบัติตามคําสั่งจากหนวยงานตนสังกัด 15. กฎหมายที่เกี่ยวของยังไมเอ้ือตอการกระจาย
อํานาจ และไมมีกฎหมายของรัฐรองรับการดําเนินงานของโรงเรียน 16. ไมมีการกระจายอํานาจอยาง
แทจริง สวนมากสวนกลางเปนผูกําหนดโครงการ และแนวทางการดําเนินงาน ไมมีอิสระในการคิด       
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17. รัฐบาลและเขตพ้ืนที่การศึกษายังกระจายอํานาจในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลตามกฎหมาย            
ใหโรงเรียนไมหมด กุมอํานาจบางสวนอยู 18. ความไมพรอมของผูกระจายอํานาจแตละระดับและ
บุคลากรผูรับการกระจายอํานาจไปปฏิบัติ 19. ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนของไทยเปนแบบ
ราชการรวมศูนยไมไดกระจายอํานาจการบริหารไปที่โรงเรียนอยางแทจริง 

องคประกอบท่ี 3 คุณภาพผูบริหารมีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) อยู
ระหวาง 0.560 ถึง 0.666 เทากับ 2.516 และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 
เทากับ 2.329 แสดงวาตัวแปรท้ัง 17 ตัวแปรเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญอันดับท่ี 3 และจัด
เรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) ดังนี้  1. ภาวะผูนํา วิสัยทัศน           
ความต้ังใจจริงของผูบริหารในการบริหารจัดการโรงเรียน การพัฒนางานอยางตอเนื่องและ                
การปรับปรุงเปล่ียนแปลงกระบวนการทํางาน 2. ผูบริหารละเลย ไมกํากับติดตามไมมีการนิเทศ           
และประเมินผลการเรียนการสอนของครูอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ  3. การจัดบุคลากรให
รับผิดชอบงานตามความเหมาะสมและศักยภาพ  4. ตําแหนงผูบริหารไมมีระบบคัดเลือกท่ีดีมี
ประสิทธิภาพ มาจากระบบเลือกตั้งหรือแตงต้ังตามอาวุโสหรือการสอบและมีเสนสาย  5. ผูบริหาร        
สวนใหญไมเห็นความสําคัญของการสรางความสัมพันธกับชุมชนและขาดการประสานงานที่ดีกับ  
ชุมชน 6. ผูบริหารงานดานตางๆ โดยใชแนวคิดของตนเองเปนหลักไมคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย           
เห็นแตประโยชนสวนตัวมากกวาสวนรวม 7. ผูบริหารขาดความโปรงใสในการใชงบประมาณใน              
การบริหารโรงเรียน ยังหาผลประโยชนในการกอสรางการจัดซื้อจัดจาง ฯลฯ 8. ผูบริหารขาดคุณธรรม 
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหาร เชน ไมยุติธรรม ประพฤติไมเหมาะสม ปฏิบัติงานนอก
โรงเรียนมากเกินไปทุจริต ฯลฯ 9. ผูบริหารเบียดบังผลประโยชนสวนรวม เชน ใชครูทํางานสวนตัว  
10. ผูบริหารไมใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวมทั้งรวมคิดและรวมทําจากทุกฝายท่ีมีสวนเกี่ยวของ 
เชน ครู ชุมชน ฯลฯ 11. ผูบริหารไมชํานาญไมมีประสบการณ ไมมีความรูความสามารถในการบริหาร 
โรงเรียนนิติบุคคล  12. ผูบริหารขาดความเปนผูนําในดานวิชาการ ไมเนนคุณภาพนักเรียนนํา
งบประมาณสวนใหญไปใชในเรื่องอาคารสถานท่ีวัตถุสิ่งของและสิ่งแวดลอมภายนอกมากกวา              
13. ผูบริหารขาดภาวะผูนํา ความรูความสามารถความรับผิดชอบ และขาดความพรอมสําหรับ            
การกระจายอํานาจ การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล  14. ผูบริหารสวนมากไมรับคนเขาทํางานตาม   
ความรูความสามารถโดยรับคนของตนเอง 15. ผูบริหารโรงเรียนขาดการประเมินผลและการเย่ียม           
ชั้นเรียนการนิเทศการเรียนการสอนของครูอยางใกลชิด 16. ครูขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันเกิด
ความแตกแยก ทําใหเกิดการขัดแยงในการทํางาน  17. การสรางขวัญกําลังใจและสวัสดิการให            
ครูและบุคลากรรวมกันรับผิดชอบการปฏิบัติงานดวยความเสียสละและอุทิศตน  

องคประกอบที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรมีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor 
Loading)อยูระหวาง 0.567 ถึง 0.700 คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) เทากับ 2.182 
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และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) เทากับ 2.021 แสดงวาตัวแปรท้ัง 15               
ตัวแปร เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญอันดับท่ี 4 และจัดเรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนัก
องคประกอบ (factor loading) ดังนี้ 1. ผูบริหารและครูขาดจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทํา
ผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ เชน การจางผูอ่ืนทําผลงาน หรือมุงทําผลงานมากเกินไป โดยทิ้งภาระ  
หนาท่ีประจํา 2. โรงเรียนสวนมาก ทั้งในสวนของผูบริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาไมมี            
ความพรอมที่จะรองรับการเปนโรงเรียนนิติบุคคล 3. ผูบริหารและครู มีความรูความเขาใจไมชัดเจน
เกี่ยวกับกฎระเบียบตางๆ ทั้งดานการเงินการพัสดุการบัญชีและการดําเนินก ารทางกฎหมาย              
4. บุคลากรทุกระดับไมมีความรูเรื่องการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตร
ทองถิ่น 5. บุคลากรไมมีความรูเรื่องการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลที่ถูกตองทั้งเรื่องงบประมาณและ
กฎระเบียบตางๆ 6. บุคลากรขาดความรู ความเขาใจในการบริหารงานงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
7. ความเคยชินกับวัฒนธรรมองคการในระบบเดิมซึ่งมีความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานเพราะไม
ตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 8. ไมมีการสนับสนุนงบประมาณ และกําลังคนเพ่ือที่จะมุงปฏิรูป
ครู อาจารย หลักสูตร และระบบการเรียนการสอนอยางจริงจัง 9. ผูมีสวนเกี่ยวของไมรูกฎระเบียบ           
ไมมีความเขาใจ ไมรูบทบาทหนาที่ของตนเองในเร่ืองการตรวจสอบภายในและการประกันคุณภาพ
การศึกษา 10. เกิดปญหาความขัดแยงระหวางผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ
ของโรงเรียน 11. โรงเรียนไมใหความสําคัญแกคณะกรรมการสถานศึกษาในการกําหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 12. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมสามารถมารวม
ปฏิบัติงานในโรงเรียนตามบทบาทที่ควรจะเปนเชนการรวมบริหารรวมสรางหลักสูตรทองถิ่นเปนตน  
13. โรงเรียนไมเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนงานสรางความสัมพันธกับชุมชน  
14. โรงเรียนขาดความเชื่อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน  15. นักเรียนมีนิสัย              
การเรียนแบบรอรับความรูจากครูผูสอนไมขวนขวายหาความรูดวยตนเองทําใหการเรียนการสอน            
ขาดประสิทธิภาพ 

องคประกอบที่ 5 งบประมาณและการระดมทรัพยากรมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor 
loading) อยูระหวาง 0.603 ถึง 0.585 ตัวแปรคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) เทากับ 

1.907 และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) เทากับ 1.766 แสดงวา ตัวแปร  
ทั้ง 10 ตัวแปร เปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 5 และจัดเรียงลําดับตัวแปรตามคา             
น้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ดังนี้ 1. งบประมาณดานบุคคลมีสัดสวนไมสมดุลตอ               
การเสริมสรางคุณภาพคาใชจายทางการศึกษาโดยสวนใหญเปนเงินเดือนกับคาตอบแทนจึงไม             
เพียงพอที่จะพัฒนาการศึกษาใหดีได  2. งบประมาณรายหัวของนักเรียนท่ีไดรับการจัดสรรยังไม
พอเพียงและเทากันทั่วประเทศ 3. การระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงินและ
ทรัพยสินยังไมชัดเจนวา โรงเรียนสามารถหารายไดและออกระเบียบการเงินของตนเองได  4. สภาพ                     
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การจัดทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (งบประมาณและการระดมทรัพยากร) ไมเอ้ืออํานวยโดยหนวยปฏิบัติ
ที่พรอมขาดอิสระทางความคิด สวนหนวยปฏิบัติที่ไมพรอมก็ขาดแรงสนับสนุน 5. การลงทุนดาน
บุคคลและปจจัยอ่ืนไดประโยชนไมคุมคา (under-utilization) และดอยประสิทธิภาพ 6. การจัดสรร
งบประมาณใหสถานศึกษาตามรายหัวของผูเรียนสอดคลองกับสภาพจริงของผูเรียนแตละระดับ/
ประเภทและภารกิจของสถานศึกษาที่ไดรับการกระจายอํานาจ  7. งบประมาณสวนมากยังอยูที่
สวนกลางมีการกระจายใหโรงเรียนเพียงงบประมาณรายหัวและเงินเดือน   8. โรงเรียนสามารถจัดหา
งบประมาณเพ่ิมเติมนอกเหนือจากงบประมาณท่ีไดรับ 9. งบประมาณมีจํานวนจํากัดใหโรงเรียน            
ตางๆ ไมทั่วถึงไมสามารถกระจายใหโรงเรียนประถมศึกษา มัธยมศึกษา ซึ่งมีจํานวนมากไดอยางทั่วถึง              
10. โรงเรียนไมสามารถจัดหาแหลงเรียนรู หองปฏิบัติการ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี สื่อการเรียน
การสอนไดและสิ่งอํานวยความสะดวกใหมเีพียงพอและไดมาตรฐาน 
 องคประกอบที่ 6 การบริหารงานวิชาการมีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading)   
อยูระหวาง 0.557 ถึง 0.627 มีคาความแปรปรวน (Eigen Values) เทากับ 1.531 แสดงวาตัวแปร            
ทั้ง 9 ตัวแปร เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญอันดับที่ 6 และจัดเรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนัก
องคประกอบ (factor loading) ดังนี้ 1. การบริหารงานวิชาการยังไมมีการกําหนดผลผลิต (Output) 
ที่ชัดเจนในทุกระดับ ตั้งแตในระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและระดับโรงเรียน 2. หลักสูตร
สถานศึกษาของแตละโรงเรียนขึ้นอยูกับศักยภาพของครูในโรงเรียนมีการคัดลอกหลักสูตรกันระหวาง
โรงเรียน 3. นักเรียนไมตั้งใจเรียนอยางจริงจังและขาดระเบียบ วินัยในตนเอง  4. โรงเรียนไมมีอิสระ   
ในการจัดการเรียนการสอนอยางแทจริงเพราะเมื่อจัดการเรียนการสอนตามที่โรงเรียนกําหนดก็ไม
สอดคลองกับขอสอบ O-Net 5. โรงเรียนไมมีอิสระในการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น         
และศักยภาพของผูเรียนอยางเต็มที่ 6. โรงเรียนไมมีความพยายามท่ีจะบริหารจัดการมีการเรียน           
การสอนใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง  7. วัฒนธรรมการเรียนการสอนแบบเนนการทองจําเพ่ือ            
เอาคะแนนไมมีวัฒนธรรมในการรักการอาน  การใฝรู คนควา  วิจัยทดลอง คิดอภิปราย  วิเคราะห 
สังเคราะห ประยุกตใชเปน 8. ระบบการประเมินผลและการสอบแขงขันยังเปนการสอบแบบปรนัย
เพ่ือวัดความสามารถในการจดจําขอมูล ทําใหขัดแยงกับแนวคิดการปฏิรูปการเรียนรูแบบใหมที่ควร 
ใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหเปน 9. หลักสูตรการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบอยๆ  ไมมีคุณภาพตลอดจน
ตําราเรียนขาดความยืดหยุนไมสอดคลองกับสภาพของปจจุบัน 
 ดังนั้นจึงสรุปไดวาองคประกอบท่ี 1ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ มีคาน้ําหนัก
องคประกอบ (Factor Loading) อยูระหวาง  0.553 ถึง 0.714 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigen values) เทากับ 52.854 และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) เทากับ 
48.936 มีตัวแปรทั้ง 23 ตัวแปรเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 1 องคประกอบที่ 2 การนํา
นโยบายสูการปฏิบัติ มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) อยูระหวาง 0.556 ถึง 0.731            
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คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) เทากับ 4.120 และคารอยละของความแปรปรวน 
(Percent of variance) เทากับ 3.815 มีตัวแปรทั้ง 19 ตัวแปรเปนองคประกอบที่มีความสําคัญ  
อันดับที่ 2 องคประกอบที่ 3 คุณภาพผูบริหารมีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading)  อยู
ระหวาง 0.560 ถึง 0.666 เทากับ 2.516 และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) 
เทากับ 2.329 มีตัวแปรท้ัง 17 ตัวแปรเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญอันดับที่ 3 องคประกอบที่ 4 

การพัฒนาศักยภาพบุคคลากรมีคาน้ําหนักองคประกอบ  (Factor Loading) อยูระหวาง   0.567              
ถึง 0.700 คาความแปรปรวนของตัวแปร  (Eigen Values) เทากับ  2.182 และคารอยละของ               
ความแปรปรวน (Percent of variance) เทากับ 2.021 มีตัวแปรทั้ง 15 ตัวแปร เปนองคประกอบ           
ที่มีความสําคัญอันดับที่ 4 องคประกอบที่ 5 งบประมาณและการระดมทรัพยากรมีคาน้ําหนัก
องคประกอบ (factor loading) อยูระหวาง 0.603 ถึง 0.585 ตัวแปรคาความแปรปรวนของตัวแปร 
(Eigen Values) เทากับ 1.907 และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) เทากับ 
1.766 มีตัวแปรทั้ง 10 ตัวแปรเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญอันดับที่ 5 องคประกอบที่ 6 การบริหาร 
งานวิชาการมีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) อยูระหวาง 0.557 ถึง 0.627 มีคา              
ความแปรปรวน (Eigen Values) เทากับ 1.531 มีตัวแปรทั้ง 9 ตัวแปรเปนองคประกอบที่มีความสําคัญ
อันดับที่ 6 ซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอท่ี 1 

2. แนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐานประกอบดวยหลายแนวทางผูวิจัยไดเสนอแนวทางแกไขตามลําดับ
ขององคประกอบดังตอไปนี้ แนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  
23 ตัวแปรมีแนวทางการแกไขอุปสรรค ทั้งหมด 126 ขอ องคประกอบที่ 2 การนํานโยบายสูการปฏิบัติ 
19 ตัวแปรมีแนวทางการแกไขอุปสรรค ทั้งหมด 86 ขอ องคประกอบที่ 3 คุณภาพผูบริหาร17 ตัวแปร
มีแนวทางการแกไขอุปสรรคทั้งหมด 54 ขอองคประกอบท่ี 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 15 ตัวแปร
มีแนวทางการแกไขอุปสรรค ทั้งหมด 59 ขอ องคประกอบที่ 5 งบประมาณและการระดมทรัพยากร 
10 ตัวแปรมีแนวทางการแกไขอุปสรรค ทั้งหมด 35 ขอองคประกอบที่ 6 การบริหารงานวิชาการ 9 
ตัวแปร มีแนวทางการแกไขอุปสรรค ทั้งหมด 90 ขอซ่ึงเปนไปตามสมมุติฐานขอท่ี 2 
 3. การยืนยันขอคนพบและนําเสนอแนวทางการแกไขอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติ
บุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานผูวิจัยไดนํารางแนวทางการแกไขที่ได
จากการวิเคราะห สังเคราะหประมวลขอคนพบแนวทางการแกไของคประกอบท้ัง 6 องคประกอบ
ผนวกกับผลการวิเคราะหความสัมพันธองคประกอบของอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล              
ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มาตรวจสอบและเพ่ิมความนาเชื่อถือของ              
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ขอคนพบและนําเสนอแนวทางการแกไขที่เหมาะสมดวยวิธีการสอบถามผูเชี่ยวชาญและผูทรง              
คุณวุฒิ จํานวน 7 คน พิจารณาความเหมาะสม (propriety standards) ความเปนไปได (feasibility 
standards) ความเปนประโยชน  (utility standards) และความถูกตองครอบคลุม  (accuracy 
standards) คิดเปนรอยละ 100 สรุปไดวาการยืนยันการนําเสนอขอคนพบและแนวทางการแกไข
องคประกอบของอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิทั้ง 7 คน มีความคิดเห็นวาขอคนพบและนําเสนอ
แนวทางการแกไขอุปสรรคทั้ง 6 องคประกอบในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีความเหมาะสมมีความเปนไปได มีความถูกตองและมีความเปน
ประโยชนตามกรอบการวิจัยซึ่งเปนไปตามสมมุติฐานขอที่ 3 

อภิปรายผล 
 ผลการวิจัยในครั้งน้ี มีประเด็นท่ีสําคัญที่คนพบจากอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติ

บุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสามารถนํามาอภิปรายผล             
ตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดองคประกอบของการวิจัยดังนี้ 1. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ                       
2. การนํานโยบายสูการปฏิบัติ 3. คุณภาพผูบริหาร 4. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร 5. งบประมาณ
และการระดมทรัพยากร  6. การบริหารงานวิชาการทั้งนี้เปนเพราะวา อุปสรรคในการบริหารโรงเรียน
นิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานดังกลาวขางตนจะเห็นไดวา
แนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบท้ัง 6 องคประกอบนั้นมีความคลายคลึงกัน คือ เปนอุปสรรคที่เกิดจาก
การเชื่อวาปญหาและอุปสรรคในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน อุปสรรคเกิดจาก 1. เวลา ทําให
บุคลากรตองใชเวลาเพ่ิมขึ้นทําใหเกิดความเบื่อหนายและทอแท  2. คณะกรรมการโรงเรียนถูก
มอบหมายใหมีหนาที่และความรับผิดชอบสูงแตบางคนยังขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมการตัดสินใจ          
และการบริหารขาดทักษะกระบวนการกลุม การลดปญหาความขัดแยง การแกปญหาและทักษะอ่ืนๆ 
ขาดความชัดเจนในบทบาท 3. ความไมสอดคลองระหวางความตองการและการปฏิบัติ 4. ขาดอิสระใน
การตัดสินใจ 5. ไมไดใหความสําคัญเรื่องวิชาการเทาที่ควร 6. ใชเวลาในการทํางานเพ่ิมขึ้นและ           
สวนใหญตองใชเวลา 5 ปขึ้นไป 7. ความคาดหวังของโรงเรียนจะมีมากใน 2 ปแรกเมื่อมีอุปสรรคและ
ใชเวลามากจะขาดความกระตือรือรน 8. คณะกรรมการโรงเรียนบางแหงยังขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม
บางชุมชนหาคนมาเปนกรรมการไดยาก 9. ความขัดแยงระหวางโรงเรียน ครู และชุมชนพรอมทั้ง
อุปสรรคในการนํารูปแบบการบริหารโรงเรียนเปนฐานไปปฏิบัติ พบวา 1. มีแตการเพียงรูปแบบไมใช
กระบวนการ 2. ผูบริหารทํางานโดยใชแนวคิดของตนเองเปนหลัก 3. อํานาจการตัดสินใจถูกผูกขาด
หรือกําจัดไวในแตคณะกรรมการโรงเรียน ไมมีการมอบอํานาจไปยังคณะอนุกรรมการตางๆ              
4. กระบวนการทํางานไมเปลี่ยนแปลงคงดําเนินไปเชนเดิมและอุปสรรคอีกดานหนึ่งก็ขึ้นอยูกับผูนํา             
ซึ่งผูนํานั้นมีมาโดยกําเนิดโดยเฉพาะคุณลักษณะของผูนําบางประการ เชน ลักษณะทางกายภาพ 
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ความคิดความเชื่อมั่นในความคิดของตน สมรรถภาพทางสติปญญา ความคิดริเริ่มสรางสรรค                
ความอดทน ความเฉลียวฉลาด ความสามารถในการเอาชนะใจคนอื่น เปนตน อยางไรก็ตามผูวิจัย 
เห็นวา ผูนําน้ันมีทั้งผูนําที่มีมาแตกําเนิด (leader is born) และผูนําที่สรางขึ้น (leader is made) 
เชื่อวาคนเรานั้นหากไมไดรับการปลูกฝงจากสิ่งแวดลอมรอบตัว  เชน  การอบรมส่ังสอนจากพอแม             
คนรอบขาง ครูอาจารย หรือการอาศัยอยูในสภาพสังคมท่ีดีนั้น ตอใหมีพรสวรรคหรือความสามารถ
พิเศษท่ีไดรับสืบทอดมาตามพันธุกรรม ก็ไมสามารถกลายเปนผูนําไดและปญหาอุปสรรคในการบริหาร
โรงเรียนนิติบุคคลที่ไมประสบผลสําเร็จในประเทศไทยนั้นอีกดานหนึ่งที่จะมองขามไมได  คือดาน          
การกระจายอํานาจสูสถานศึกษา เพราะเมื่อสถานศึกษาไมไดรับการกระจายอํานาจท่ีเหมาะสมแลว
สงผลให 1. สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังไมมีอิสระหรือความคลองตัวในการบริหารจัดการเทาที่ควรโดย
ยังไมเปนนิติบุคคลท่ีแทจริง แมจะมีการกระจายอํานาจลงสูสถานศึกษาและเสริมสรางความเขมแข็ง
ใหแกสถานศึกษามากขึ้น แตสถานศึกษายังคงสามารถบริหารจัดการไดเพียงดานวิชาการและ                   
การบริหารท่ัวไปเทาน้ัน 2. ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญยังไมเปนผูนําทางวิชาการ สถานศึกษาสวน
ใหญขาดความพรอมที่จะรองรับการเปนนิติบุคคล รวมทั้งผูบริหารรูสึกยุงยากและเส่ียงท่ีจะดําเนินการ
แบบใหมที่ตางไปจากเดิม โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดเล็กยังขาดความพรอมในการบริหารการเงิน            
และบุคลากรไดดวยตนเองเนื่องจากมีบุคลากรนอย และยังมีความรูความเขาใจไมชัดเจนเกี่ยวกับ
กฎระเบียบตางๆ ทั้งดานการเงิน การพัสดุ การบัญชี และการดําเนินการทางกฎหมาย แมผูบริหาร           
จะไดรับการถายทอดความรูมาบางแตก็มีผูบริหารอีกเปนจํานวนมาก  ตางไดมากนอยเพียงใด               
3. สถานศึกษายังไมมีอํานาจในการบริหารจัดการดานบุคลากรอยางแทจริง การสรรหา การคัดเลือก
การพิจารณาความดีความชอบ 4. ดานงบประมาณสถานศึกษายังไมมีอํานาจในการบริหารจัดการ 
อยางแทจริงเชนกัน แมจะมีกฎหมายเปดโอกาสใหสถานศึกษาแสวงหารายไดเพ่ือนํามาใชจัด
การศึกษาไดเอง รวมทั้งมีอํานาจในการปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจาก
ทรัพยสินของสถานศึกษาแตสถานศึกษายังคงตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบคําสั่งของสํานักนายก 
รัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง รวมทั้งกฎหมายท่ีเกี่ยวของอ่ืนๆ ทําใหไมมีความคลองตัวในทางปฏิบัติ 
ดังนั้นอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา               
ขั้นพ้ืนฐานสามารถอภิปรายผลไดตามองคประกอบ ตอไปน้ี 

องคประกอบท่ี  1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor  
Loading) อยูระหวาง 0.553 ถึง 0.714 มีคาความแปรปรวนของตัวแปร  (Eigen values) เทากับ 
52.854 และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) เทากับ 48.936 เปนองคประกอบ
ที่มีความสําคัญอันดับที่ 1 ซึ่งสอดคลองกับสํานักประเมินผลการจัดการศึกษา สํานักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา รายงานการติดตามการดําเนินงานการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา
สูเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา พบวา โรงเรียนที่เปนนิติบุคคลของไทยที่เปนอยูในปจจุบันยังมี
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อํานาจหนาที่ในทางปฏิบัติไมสมบูรณแมวาการบริหารวิชาการจะมีอิสระในการจัดทําหลักสูตรแต            
ในการบริหารดานงบประมาณโรงเรียนยังไมมีอํานาจในการอนุมัติงบประมาณซ่ึงตองขอไปยัง
หนวยงานตนสังกัดตามกฎระเบียบท่ีกําหนดโดยสวนกลาง การบริหารงานบุคลากร การสรรหา 
โยกยาย บรรจุ แตงตั้ง ผูบริหารและบุคลากรในโรงเรียนเปนอํานาจของผูที่อยูเหนือระดับโรงเรียน           
ขึ้นไป การบรรจุครูยังเปนไปตามกรอบอัตรากําลังที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนด สถานศึกษายัง              
ขาดความพรอมในการบริหารการเงินและบุคลากรที่ยังมีความเขาใจที่ไมชัดเจนเก่ียวกับระเบียบและ
การดําเนินการตามกฎหมาย กรรมการสถานศึกษายังไมเขาใจและยังไมสามารถปฏิบัติงานตาม
บทบาทท่ีกฎหมายกําหนด รวมทั้งยังขาดศักยภาพและความพรอม ผูบริหารสถานศึกษาสวนใหญยัง
ไมเปนผูนําทางวิชาการ สถานศึกษาสวนใหญขาดความพรอมที่จะรองรับการเปนนิติบุคคล กฎหมาย  
ที่เกี่ยวของ ยังไมเอ้ือตอการกระจายอํานาจ เนื่องจากมีการกําหนดใหตองเปนไปตามกฎหมายท่ี
เกี่ยวของซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ ไดระบุภารกิจสําคัญที่ผูบริหารสถานศึกษาตองบริหารโรงเรียนให
เกิดประสิทธิผลตามเจตนารมณและเปาหมายของนโยบายกรศึกษาตามขอบขายภารกิจการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยแบงงานออกเปน 4 งานหลัก คือ การบริหารงานวิชาการ งานงบประมาณ 
งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป ซึ่งปรียาพร วงศอนุตรโรจน กลาววา ความสําคัญของ             
การบริหารจัดการสถานศึกษา เปนภารกิจหลักของผูบริหารที่ตองกําหนดแบบแผนวิธีการและขั้นตอน
ตางๆ ในการปฏิบัติงานไวอยางเปนระบบเพราะถาระบบการบริหารไมดีจะสงผลกระทบกระเทือน
สวนอ่ืนๆ ของหนวยงาน นักวิชาการท่ีดีจะตองรูจักเลือกวิธีการบริหารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 
เพ่ือใหงานน้ันบรรลุจุดหมายที่วางไว การบริหารงานของผูบริหารนั้นจะตองใชศาสตรและศิลป       
ทุกประการจะตองนําเทคนิควิธีการ กระบวนการบริหารจัดการท่ีเหมาะสมมาใชใหเกิดประสิทธิภาพ
และบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาจึงจะสงผลใหการบริหารมีประสิทธิภาพ ดังที่  ธีระ รุญเจริญ ได
วิจัยเพ่ือเสนอนโยบาย ยุทธศาสตรและกรอบการพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 พบปญหาคณะกรรมการสถานศึกษายังปฏิบัติตาม
อํานาจหนาท่ีไมสมบูรณ สวนมากยึดวัฒนธรรมการปฏิบัติแบบเดิมๆ  หลายคณะเปนเพียงรางเงาของ
สถานศึกษา สถานศึกษาไมคอยกระจายอํานาจและยอมรับในความจําเปนและกระทรวงศึกษาธิการยัง
ไมสนับสนุนสงเสริมเต็มที่ กรรมการสถานศึกษาจํานวนมากยังมีศักยภาพ ความรู ความสามารถ และ
คุณลักษณะไมถึงระดับที่จะมีสวนรวมในการตัดสินใจและปฏิบัติตามอํานาจหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษายังมีปญหาหลายประการ 
ทั้งนี้เนื่องมาจากกรรมการเองและเนื่องมาจากสถานศึกษาซึ่งไดแกผูบริหาร คณะครู และทรัพยากร
อ่ืนๆ ทั้งกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาและครูเห็นวากรรมการสถานศึกษาจําเปนตอง
ไดรับการพัฒนายกระดับสมรรถภาพหรือศักยภาพท้ังความรูความสามารถและคุณลักษณะพึงประสงค                     
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โดยใชรูปแบบและแนวทางที่หลากหลายและเสนอแนะใหสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ควรมีนโยบาย
ลดการควบคุม กํากับสถานศึกษาในสังกัดเพ่ือใหมีอิสระและความเปนตัวของตัวเองของสถานศึกษา 
สนับสนุน สงเสริมและพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาใหมีบทบาท ศักยภาพหรือสมรรถภาพที่จะ
ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ไดดีขึ้นและประสบความสําเร็จ แสวงหาทรัพยากรโดยเฉพาะงบประมาณ
ใหแกคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือเปนคาดําเนินการ คาตอบแทน และใชในการพัฒนา สงเสริม            
ใหมีการวิจัยและพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาสอดคลองกับแนวคิดของ จํานง แจมจันทรวงษ             
ไดเสนอแนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานซึ่งจะเปนรูปแบบการบริหารที่สอดคลองกับสภาพ
ปจจุบันที่สถานศึกษามีฐานะเปนนิติบุคคลและสอดคลองกับรูปแบบการบริหารระบบเครือขายของ
สถานศึกษา สามารถบริหารจัดการดวยตนเองโดย  การสรางแนวรวมจากผูเกี่ยวของเพ่ือสงเสริม
คุณภาพการจัดการศึกษาในสถานศึกษาไดอยางเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา ทั้งนี้เพ่ือใหเกิด
ประสิทธิผลและมีประสิทธิภาพดานคุณภาพโดยรวมสอดคลองกับแนวคิดของยุทธกิจ สัตยาวุธ            
ที่กลาววา ปจจัยที่สงผลโดยตรงตอคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของครู             
คือ ผูบริหารการศึกษา ซึ่งรวมถึงผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา  ผูบริหารที่ดีจะ
สามารถสรางการทํางานเปนหมูคณะอยางมีประสิทธิภาพมีสมรรถนะและใจกวางจึงจะสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนของตนไดอยางมีคุณภาพ และผลการวิจัยของ ทิศนา  
แขมมณี ที่สรุปวา ผูบริหารโรงเรียนท่ีสามารถสรางความสัมพันธกับผูปกครองและชุมชนอยางมี
ประสิทธิภาพมีกระบวนการวิธีการและเทคนิคในการดึงชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาการเรียนรู 
ของนักเรียนและสอดคลองกับผลงานวิจัยของสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ซึ่งไดวิเคราะห          
สรุปเปนรูปแบบการสรางระบบและกลไกการสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของพอแม ผูปกครองใน
การพัฒนาผูเรียนจากกรณีศึกษา 5 ประเทศ ไดแก ประเทศสหรัฐอเมริกา ประเทศแคนาดา ประเทศ
ออสเตรเลีย ประเทศสหพันธสาธารณรัฐเยอรมนี และประเทศญี่ปุน  เพ่ือเทียบเคียงแนวทาง                
การดําเนินการของประเทศไทยเก่ียวกับการพัฒนาผูเรียนซึ่งถือเปนกลไกสําคัญในการสงเสริมคุณภาพ
การศึกษาในสถานศึกษาของประเทศไทยสอดคลองกับขอเสนอแนะของ ดร .อํานาจ สุนทรธรรม 
เลขาธิการคุรุสภา วาการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา           
ขั้นพ้ืนฐานจะบริหารงานใหมีความเปนไปมากหรือนอยจะขึ้นอยูกับหลายองคประกอบ ซึ่งแตละ
องคประกอบควรจะมีกระบวนการ ขั้นตอนที่เหมาะสมและชัดเจนตอสภาพบริบทของแตละโรงเรียน
ในการบริหารจัดการรวมทั้งดานความเปนอิสระของโรงเรียน ซ่ึงเปนกลไกลความรับผิดชอบตอ           
การบริหารจัดการศึกษาอยางแทจริง 

สรุปไดวาในการบริหารโรงเรียนใหมีคุณภาพ และมีศักยภาพ  สงผลใหมีประสิทธิภาพ           
การบริหารจัดการ ซึ่งการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา           
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ขั้นพ้ืนฐานจะประสบความสําเร็จหรือไมองคประกอบที่สําคัญอีกองคประกอบหนึ่งก็คือประสิทธิภาพ
การบริหารผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางมากถาผูบริหารมีประสิทธิภาพในการบริหาร
ผลท่ีตามมาคือความสําเร็จของสถานศึกษา คุณภาพของนักเรียน ประสิทธิภาพขององคกร ผูบริหาร
ตองหากลยุทธใน การพัฒนาสงเสริมความกาวหนาดานวิชาชีพยกยองเชิดชูเกียรติเปนแบบอยางที่ดี 
สามารถครองตน ครองคน ครองงาน และผลของความสําเร็จขององคกรจะเปนเครื่องชี้วัดศักยภาพ
ของผูบริหาร ดังนั้นองคประกอบดานประสิทธิภาพการบริหารจัดการจึงมีความสําคัญมากท่ีสุด 
 องคประกอบที่ 2 การนํานโยบายสูการปฏิบัติ มีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading)            
อยูระหวาง 0.556 ถึง 0.731 คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) เทากับ 4.120 และ   
คารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance)  เทากับ 3.815 แสดงวาตัวแปรทั้ง 19 ตัวแปร            
เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญอันดับที่ 2 สอดคลองกับรุงเรือง  สุขารมย ไดศึกษาเรื่องการวิเคราะห
ปจจัยที่สัมพันธกับการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ พบวา การนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ              
มีปจจัย 6 ประการ  ไดแกปจจัยดานพัฒนาครู ความชัดเจนของนโยบาย  ผูบริหารมีภาวะผูนํา               
ความชัดเจนของแนวปฏิบัติ ความพรอมของทรัพยากรและความรวมมือจากชุมชนและสอดคลอง             
กับแนวคิดของ ศุภชัย ยาวะประภาษ พบวามีปจจัยหลายประการที่กําหนดความสําเร็จ  หรือ              
ความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติปจจัยเหลานี้ ไดแก ลักษณะของนโยบาย วัตถุประสงค 
ของนโยบาย ความเปนไปไดทางการเมือง ความเปนไปไดทางเทคโนโลยี ความพอเพียงของทรัพยากร
ลักษณะของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ ทัศนคติของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ กลไกภายใน
หนวยงานหรือระหวางหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติจากแนวคิดนี้ ดอนนา เคอร (Donna H. Kerr) 
มีความเห็นวา ความลมเหลวของนโยบายสามารถเกิดขึ้นได 3 ลักษณะ คือความลมเหลว             
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ( Implementation failure) เปนการลมเหลวเนื่องจากนโยบาย             
ไมไดถูกนําไปปฏิบัติหรือสวนที่เปนเงื่อนไขไมเกิดขึ้นอาจเกิดจากหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ                
ไมมีความสามารถเพียงพอ  ขาดความรูความเขาใจในส่ิงที่ตองปฏิบัติหรือขาดกําลังคนใน             
การปฏิบัติงานความลมเหลวของตัวเครื่องมือ หรือตัวนโยบาย ( Instrument failure) เปนความ
ลมเหลวเนื่องจากนโยบายไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคของนโยบาย  ทั้งนี้สวนเงื่อนไขไดเกิดขึ้นแลว 
หรือนโยบายถูกนําไปปฏิบัติแลวอาจเกิดขึ้นจากตัวนโยบายไมมีความชัดเจนหรือไมมีความตอเนื่อง          
ในการนําไปปฏิบัติและความลมเหลว ในเชิงปทัสถาน (failure in normative justification)                
เปนความลมเหลวเน่ืองมาจากเปาหมายของนโยบายไมเปนที่ยอมรับหรือขัดกับปทัสถานของสังคม
หรือของหนวยงานที่นํานโยบายไปปฏิบัติ ดังเชน พิณสุดา สิริธรังศรี ที่ไดศึกษาและพัฒนารูปแบบ          
การสงเสริมการกระจายอํานาจการบริหารสูเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาพบวา สวนกลางยัง         
เขามามีบทบาทและเปนอุปสรรคตอการบริหารจัดการศึกษา เชน การกําหนดแผนงานโครงการและ                 
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กิจกรรมใหเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาปฏิบัติที่มิใชความตองการของเขตพ้ืนที่การศึกษาแต         
เปนผลมาจากนโยบายของรัฐบาลในหลายภารกิจซึ่งทําใหเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาอึดอัด 
ไมคลองตัวและไมมีโอกาสปฏิบัติงานที่ตอบสนองความตองการของตนโดยเฉพาะในสถานศึกษา 
ขนาดเล็ก บุคลากรทางการศึกษานอย และไมเพียงพอตองเสียเวลาไปกับงานที่มิไดคิดขึ้นหรือเปน
ความตองการจําเปนแตประการใด เชน การตองเขารับอบรมที่ไมไดเกิดจากความตองการหรือเขารับ
การอบรมแลวไมไดนํามาใชและสอดคลองกับแนวคิดของ พูลยชัย ยาวิราช ที่กลาววา โรงเรียนเปน
หนวยงานที่มีบทบาทสําคัญอยางยิ่งในการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมี
ความรูความเขาใจถึงเปาหมาย ภารกิจและแนวคิดในการบริหารการศึกษาและการนํานโยบายไปสู
การปฏิบัติ  ซึ่งหากผูบริหารมีความเขาใจและมีแนวทางการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพแลวจะนําไปสู      
การบริหารสถานศึกษาที่มีคุณภาพ สงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการนํานโยบายไปสู      
การปฏิบัติและการพัฒนาการเรียนรูของผู เรียนซึ่งเปนหัวใจสําคัญและเปนเปาหมายสุดทาย                  
ของการจัดการศึกษา และแนวคิดของพรทิพย บูรณะขจรกิจ ที่เห็นวาบรรยากาศที่เอ้ืออํานวย             
ตอการพัฒนาบุคลากรในองคกรนั้น ไดแก การกําหนดนโยบายการพัฒนา (policy framework)  
หากไมมีการกําหนดนโยบายการพัฒนาบุคลากรอยางชัดเจนแลว การพัฒนาบุคลากรมักจะประสบ
ความลมเหลว เนื่องจากวา การไมมีนโยบายมีความหมายเทากับวาไมมีเงื่อนไขหรือบรรยากาศท่ีจะ
ผลักดันใหเกิดการพัฒนา ดังนั้นการกําหนดนโยบายจึงกลายเปนเรื่องที่จะชวยสรางบรรยากาศของ
การเรียนรูซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ จี.ซี.เอ็ดเวิรด  (George C. Edwards) เสนอปจจัยเงื่อนไขสําคัญ
ในการกําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ปจจัยทางดานทรัพยากร 
(resources) จํานวนบุคลากรท่ีมีความชํานาญและเพียงพอในการทํางานความรวมมือจากผูเกี่ยวของ
จะทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติมีประสิทธิภาพมากขึ้น การท่ีมีทรัพยากรไม เพียงพอไมวาจะมี         
การถายทอดขอความท่ีเที่ยงตรงแคไหน มีโครงสรางและมาตรฐานของระเบียบการปฏิบัติขององคกร
ที่พอเหมาะเพียงใด แตถาผูปฏิบัติที่รับผิดชอบการนํานโยบายไปปฏิบัติขาดทรัพยากรท่ีจําเปน         
ในการทํางานใหมีประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติก็ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวได สรุป
ไดวา ศักยภาพบุคลากรเปนปจจัยที่มีความสําคัญตอการนํานโยบายไปปฏิบัติทั้งทางตรงและทางออม
ถาปราศจากการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การนํานโยบายไปปฏิบัติจะไมสามารถดําเนินการใหสําเร็จ
ลุลวงลงได สอดคลองกับยุทธภูมิ  ตันติมาลาไดศึกษาวิจัยเรื่อง คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา  

จากนโยบายสูการปฏิบัติพบวา ปญหาหลักอยูที่ฝายกําหนดนโยบาย หนวยงานระดับสูงและบุคลากร
ของโรงเรียนเองตางหาก ดังนั้นหากปราศจากความพยายามในการปรับเปล่ียนบุคลากรเหลานี้ใหมี
ความรูความเขาใจท่ีถูกตองและชัดเจนอยางแทจริงเกี่ยวกับเรื่องความจําเปน ความสําคัญ บทบาท  
อํานาจและหนาที่ขององคคณะบุคคลในระดับโรงเรียน/สถานศึกษาที่ศึกษาคร้ังนี้แลวการดําเนินงาน
หรือการปฏิบัติงานของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอนาคตก็จะพบปญหาและอุปสรรคเดิมๆ   
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อีกตอไปไมรูจักจบส้ิน สอดคลองกับแนวคิดของกลา ทองขาว ไดสํารวจผลงานของนักวิชาการท่ีผานมา 
เกี่ยวกับปจจัยที่กําหนดความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบายและแผนไปปฏิบัติ                    
ซึ่งเปนขอเสนอที่นาจะใชไดดีกับนโยบายการศึกษาปจจัยดังกลาวประกอบดวย 6 ปจจัย คือ ปจจัย
ดานขอความนโยบาย ปจจัยดานการสนับสนุนจากผูมีอํานาจและกลุมหลากหลาย  ปจจัยดาน
ศักยภาพ และความสามารถขององคการท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ ปจจัยดานจิตสํานึกของผูปฏิบัติตอ
นโยบาย ปจจัยดานผูนําคนสําคัญจะเห็นวาปจจัยดานผูนําคนสําคัญจะมีอิทธิพลสูงตอความสําเร็จ  
หรือความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติระยะแรกและระยะส้ันไมเกิน 10 ปและปจจัยดาน               
การกํากับตรวจสอบสอดคลองกับแนวคิดของ ริปลีย และแฟรงกลิน (Ripley and Franklin) กลาววา
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติสามารถวัดไดจากระดับของความรวมมือ  ที่ผูรับนโยบาย       
ไปปฏิบัติที่มีตอผูออกคําสั่งหรือ ผูกําหนดนโยบายถาระดับของความรวมมือสูงระดับของความสําเร็จ
ในการนํานโยบายไปปฏิบัติก็จะมีสูงตามไปดวยและในทางกลับกันถาระดับของความรวมมือมีต่ํา               
ก็ยอมหมายความวา ระดับของความลมเหลวในการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีอยูสูง   

สรุปไดวา การนํานโยบายสูการปฏิบัติไดนั้น ผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางมาก            
ในการบริหารโรงเรียนใหมีคุณภาพและมีศักยภาพ ซึ่งผูบริหารตองสามารถนํานโยบายสูการปฏิบัติ            
ใหไดประโยชนที่สําคัญที่นําพาใหการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหประสบผลสําเร็จการทําใหนโยบายนั้นไดรับการปฏิบัติอยางตอเนื่อง ผูบริหาร
จะตองเปนตัวนําในการชักจูงใหผูปฏิบัติเห็นความสําคัญของนโยบายดังกลาวอยางตอเนื่องและจะตอง
หาทางแปลงนโยบายนั้นใหเปนภารกิจประจําวันของผูปฏิบัติไปโดยตลอด ในสวนของผูปฏิบัติเอง             
ก็ตองพรอมและมีความเต็มใจท่ีจะปฏิบัติตามนโยบายนั้นโดยถาวรเสมือนหนึ่งเปนภารกิจประจําวัน 
 องคประกอบที่ 3 คุณภาพผูบริหารมีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) อยูระหวาง 
0.560 ถึง 0.666 เทากับ 2.516 และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) เทากับ 
2.329 แสดงวาตัวแปรทั้ง 17 ตัวแปรเปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญอันดับที่ 3 สอดคลองกับแนวคิด
ของธีระ  รุญเจริญ กลาววาการจัดการศึกษามีความจําเปนตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพจึงจะทํา ให 
การบริหารและการจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จและเปนไปตามแนวทางที่พึงประสงคในการปฏิรูป
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติจะประสบความสําเร็จจําเปนตองอาศัยองคกร         
ปฏิบัติ คือ สถานศึกษา ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติภารกิจของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาได
เปนอยางดีและผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูทําการปฏิรูปท่ีมีประสิทธิภาพ  และปเตอรและ                
วอเตอรแมน (Peter and Waterman) ไดกลาวถึงคุณภาพเชิงบริหารของผูบริหารตองมีความเขมงวด
และผอนปรนในเวลาเดียวกัน การท่ีองคการจะดีเดนประสบความสําเร็จในการใชคุณสมบัติ               
อยางเขมงวดและผอนปรนในเวลาเดียวกัน ทําใหบุคลากรมีความศรัทธาและเชื่อมั่นโดยมุงเนน                 
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ไปที่ลูกคา (ผู เรียน) ไดรับแคสิ่งที่ดีที่สุดและใหความสําคัญกับบุคลากรดวยการเขมงวดเรื่ อง                     
การแขงขัน (เอาใจใสนักเรียนอยางจริงจัง) แคปลอยใหบุคลากรมีความเปนอิสระในการทํางานอยาง
ไมเปนทางการและมีนโยบายเปดประตูกวางอยูเสมอ ทําใหบุคลากรมีกําลังใจในการรวมแรงรวมใจ
เพ่ือใหงานสําเร็จอยางมีคุณภาพสูง (คุณภาพผู เรียน) สอดคลองกับแนวคิดของปรัชญา  เวสารัชช 
กลาววา บุคคลสําคัญที่จะทําใหการศึกษาในโรงเรียนมีคุณภาพไดก็คือ ผูบริหารโรงเรียนซ่ึงเปน             
ผูนํานโยบายและหลักสูตรไปสูการปฏิบัติ เพ่ือนําพาองคกรทางการศึกษาใหกาวไกลในกระแสแหง                
การปฏิรูปอยางมีศักดิ์ศรี ผูบริหารในยุคการเปล่ียนแปลงบริบท (context) ที่มีเทคโนโลยีและ
สารสนเทศที่ทันสมัย จึงนาจะเปนผูบริหารท่ีไมใชแตผูบริหารดังแตกอนแตตองเปนผูบริหารมืออาชีพ                   
ที่มีความเขาใจในคุณภาพการศึกษาและทําหนาที่สําคัญในการกําหนดยุทธศาสตรการจัดการศึกษา
โดยเนนการสรางศักยภาพและคุณภาพใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด สอดคลองกับแนวความคิดของ              
ยุทธกิจ  สัตยาวุธ ที่วาปจจัยที่สงผลโดยตรงตอคุณภาพการศึกษาและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของครูคือผูบริหารการศึกษา ซึ่งรวมถึงผูบริหารสถานศึกษาและหนวยงานทางการศึกษา ผูบริหาร             
ที่ดีจะสามารถสรางการทํางานเปนหมูคณะอยางมีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะและใจกวางจึงจะสามารถ
ปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนในโรงเรียนของตนไดอยางมีคุณภาพและสอดคลองกับการศึกษา  
วิจัยของ ฮิปส (Hibbs) ที่ไดศึกษาภาวะผูนําของครูใหญพบวาในกระบวนการบริหารโรงเรียนนั้น 
ครูใหญเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง การบริหารโรงเรียนตองสงเสริมการทํางานและการเรียนรูของครู
สนับสนุนความกาวหนาในอาชีพครูและการยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนใหสูงขึ้นและ
สอดคลองกับงานวิจัยของออสตินและเรโนลด (Austin and Reynolds) ที่ไดศึกษาวิจัยและพบวา 
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผลนั้น ผูบริหารโรงเรียนตองมีภาวะผูนําในการบริหารโรงเรียนให
ประสบผลสําเร็จและนอกจากน้ีแลวสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของนงลักษณ เรือนทอง เรื่องรูปแบบ
การบริหารโรงเรียนที่มีประสิทธิผล พบวา ความเปนมืออาชีพของผูบริหารและครู  ซึ่งสังคมมีความ
คาดหวังวาผูที่ เปนครู ซึ่งหมายถึงทั้งผูบริหารโรงเรียนและครูผูสอน จะตองเปนผูที่มีความรู
ความสามารถอยางแทจริง อีกทั้งมีความเชี่ยวชาญและมุงมั่นปฏิบัติหนาที่รวมกันเพ่ือใหโรงเรียน
ประสบผลสําเร็จอยางมืออาชีพยังสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของแซมมอนด, ฮิลแมน และ มอติมอร 
(Sammonds, Hillman and Moltimore) ที่ไดศึกษาองคประกอบความเปนผูบริหารมืออาชีพ ไดแก
การมีสวนรวมของครูในการบริหารจัดการหลักสูตร การตัดสินใจและการใชนโยบายตางๆ ตลอดจน
สรางครูเปนผูนําทางวิชาการ สอดคลองกับมารติเนซ (Martinez) ไดทําการศึกษาวิจัยพบวา ผูบริหาร 
คือ กุญแจไขไปสูความสําเร็จของโรงเรียน ความสําเร็จของโรงเรียนขึ้นอยูกับภาวะผูนําของผูบริหาร
โรงเรียน การมีผูบริหารที่ดีจะเปนแรงจูงใจใหครูรวมปฏิบัติงานไปสูเปาหมายไดอยางงดงาม     
สอดคลองกับแนวคิดของแลงเลย (Langley) ไดทําการวิจัยพบวา การบริหารโรงเรียนใหบรรลุ 
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เปาหมายไดนั้น ผูบริหารโรงเรียนตองเขาใจและสนใจสภาพแวดลอมของหองเรียน ซึ่งมีอิทธิพล     
อยางมากตอความสําเร็จในการเรียนของนักเรียน ผูบริหารจะตองรูจักใชกลยุทธที่เหมาะสมในการจัด 
การศึกษา เชน การจัดหลักสูตรที่ไดมาตรฐาน และใหความสําคัญตอการปฏิสัมพันธระหวางครูกับ
นักเรียน นอกจากน้ี ยังตองสรางบรรยากาศและสิ่งแวดลอมในการเรียนรู เพ่ือชวยในการสอนของครู
โดยหายุทธวิธีใหมๆ  เพ่ือสงเสริม สนับสนุน จัดหาทรัพยากรเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนตามที่ครู
ตองการสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของเก็จกนก  เอ้ือวงศ ไดทําการวิจัยเรื่องการวิเคราะหปจจัย
สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินการระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  
ขั้นพ้ืนฐาน พบวา การท่ีผูบริหารมีความมุงมั่นทุมเท สนใจใฝเรียนรู ใชทั้งการบริการแบบมีสวนรวม
และการบริหารแบบเขมงวด เปนปจจัยสําคัญที่สงเสริมการนํานโยบายการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปปฏิบัติ             
ในดานการประกันคุณภาพการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาวิจัยของ  ชูชาติ  พวงสมจิตร  ไดทํา             
การวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานครพบวา ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารและครูซึ่งไดแกผูบริหาร
และครูมีความสัมพันธอันดีกับชุมชนใหเกียรติและกําลังใจ เอาใจใสการเรียนการสอน  เชนเดียวกับ
งานวิจัยของวันเพ็ญ  บุรีสูงเนิน เรื่องปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จในการบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พบวา การบริหารโรงเรียนปจจุบันไดกําหนดแผนงาน เปาหมาย วัตถุประสงคและโครงการปฏิบัติงาน
ไวอยางชัดเจนสอดคลองกับบทบาทภาระหนาที่ของครูและบุคลากรในโรงเรียน ผูบริหารจะตองเปน  
ผูประสานงาน และควบคุมกํากับติดตามผลการดําเนินงานและขอความรวมมือจากผูเกี่ยวของทุกฝาย 
รวมกันบริหารจัดการโรงเรียนใหบรรลุตามวัตถุประสงคตอไป 

สรุปไดวาผูบริหารโรงเรียนเปนผูที่มีบทบาทสําคัญอยางมากในการบริหารโรงเรียนใหมี
คุณภาพ และมีศักยภาพ ซึ่งเปนที่ทราบกันดีแลววาในปจจุบันนี้การศึกษาของไทยมีปญหาผูบริหาร   
ในฐานะที่เปนผูนําองคกรจะตองหาวิธีแกไขปญหาการศึกษา โดยเริ่มจากตัวผูบริหารเองและผูบริหาร
ตองมีหนาที่สงเสริมการปฏิบัติหนาที่ทางดานการสอนของครูผูสอน อํานวยความสะดวกจัดหาวัสดุ
อุปกรณและแหลงเรียนรูเพ่ือชวยในการสอนเพ่ือใหผลผลิต คือ ผูเรียนมีคุณภาพตามเปาหมายของ
การศึกษาและสามารถนิเทศใหคําปรึกษา เปนท่ีพ่ึงทางวิชาการแกครูได บุคคลสําคัญที่จะทําให
การศึกษาในโรงเรียนมีคุณภาพไดก็คือ ผูบริหารโรงเรียนซึ่งเปนผูนํานโยบายและหลักสูตรไปสู                 
การปฏิบัติ เพื่อนําพาองคกรทางการศึกษาใหกาวไกลในกระแสแหงการปฏิรูปอยางมีศักดิ์ศรี 

องคประกอบที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรมีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading)           
อยูระหวาง 0.567 ถึง 0.700 คาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) เทากับ 2.182 และคา           
รอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) เทากับ 2.021 แสดงวาตัวแปรทั้ง 15 ตัวแปร          
เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญอันดับท่ี 4 สอดคลองกับแนวคิดของ สมพร แดงสวัสดิ์ ที่กลาววา
บุคลากรมีความสําคัญตอการจัดการศึกษาเปนอยางมากเพราะบุคลากรจะเปนปจจัยชี้ขาดใน
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ความสําเร็จหรือความลมเหลวในการบริหาร ถาในโรงเรียนมีบุคลากรที่มีคุณภาพบุคลากรก็จะ
สามารถแกปญหาอุปสรรคตางๆ ได การบริหารงานของโรงเรียน การจัดการศึกษาจะสําเร็จบรรลุ
วัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพถาในหนวยงานมีบุคลากรท่ีไมมีคุณภาพการบริหารงานก็จะประสบ
ผลสําเร็จไดยากเพราะฉะนั้นทุกหนวยงานจึงตองการบุคลากรท่ีมีคุณภาพเขามาทํางานสอดคลองกับ 
ทํานองเดียวกัน แซมมอนดฮิวแมน และมอติมอร (Sammaonds, Hillman and Mortimore ที่พบ 
วาเปนองคกรแหงการเรียนรูของโรงเรียนผูบริหารจะตองพัฒนาบุคลากรทุกฝาย  ในโรงเรียนใหมี       
การรับรูและมีความรวมมือระหวางโรงเรียนและผูปกครองท่ีเอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนรูของ
นักเรียนในโรงเรียนและสอดคลองกับแนวคิดของธีระ รุญเจริญกลาววาแนวทางธรรมาภิบาลใน         
การบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคล ที่สําคัญคือ ดานการบริหารบุคคลบุคคลทั่วไปและ          
ที่เปนบุคลากรในโรงเรียนซึ่งถือเปนทรัพยากรท่ีสําคัญที่สุดเชนเดียวกับแนวคิดของถวิล มาตรเลี่ยม          
ที่กลาววาการจัดบุคลากรทรัพยากรมนุษย นับเปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จทางการบริหารแมวา
การวางแผนกลยุทธจะออกมาไดดีมีโครงสรางองคกรดีหากปราศจากบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถ
เหมาะสมกับงาน ถาไมมีโอกาสที่จะบรรลุตามเปาหมายที่กําหนดได  “คน” จึงเปนทรัพยากรที่สําคัญ
ที่สุดของการบริหารงานท้ังปวงดังนั้นการวางแผนที่ไดและโครงสรางองคกรท่ีเหมาะสม กระบวนการ
บริหารจัดการจําเปนตองจัดบุคลากรและมีการอํานวยการ  นําแผนไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล 
นอกจากนั้นยังมุงที่จะพัฒนาความรู ทักษะของบุคลากร ชวยเหลือ สนับสนุนใหปฏิบัติงานบรรลุ
จุดประสงคและเกิดประสิทธิผลตอไปสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานเลขาธิการ คุรุสภา ไดกําหนด
เกณฑมาตรฐานผูบริหารสถานศึกษา มาตรฐานท่ี 6 ผูบริหารสถานศึกษาปฏิบัติ งานขององคกรโดย
เนนผลถาวร ผูบริหารมืออาชีพเลือกและใชกิจกรรมการบริหารที่จะนําไปสูการเปล่ียนแปลงที่ดีขึ้นของ
บุคลากร และองคกรจนบุคลากรมีนิสัยในการพัฒนาตนเองอยูเสมอผูบริหารตองมีความเพียรพยายาม 
กระตุน ยั่วยุ ทาทายใหบุคลากรมีความรูสึกเปนเจาของและชื่นชมผลสําเร็จเปนระยะๆ จึงควรเร่ิม     
จากการรวมพัฒนา การสนับสนุนขอมูลใหกําลังใจใหมีการศึกษาคนควา ปฏิบัติ ปรับปรุงงานตางๆ  
ไดดวยตนเองจนเกิดเปนคานิยมในการพัฒนางานตามภาวะปกติ อันเปนบุคลิกภาพที่พึงปรารถนา  
ของบุคคลและองคกร รวมทั้งบุคลากรทุกคนชื่นชมและศรัทธาในความสามารถของตน มาตรฐานท่ี 8 
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี ผูบริหารมีหนาที่แนะนํา ตักเตือน ควบคุม กํากับดูแลบุคลากรในองคกร 
การที่ปฏิบัติหนาที่ดังกลาวใหไดผลดี ผูบริหารตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดี  มิฉะนั้น
คําแนะนําตักเตือนหรือการกํากับดูแลของผูบริหารจะขาดความสําคัญไมเปนที่ยอมรับของบุคลากร          
ในองคกร ผูบริหารที่ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีทุกๆ ดาน เชนดานคุณธรรม จริยธรรม ความยุติธรรม 
และบุคลิกภาพจะมีผลสูงตอการยอมรับของบุคลากรทําใหเกิดความนาเชื่อถือศรัทธาตอการบริหาร  
งานจนสามารถปฏิบัติตามดวยความพึงพอใจนอกจากน้ีในมาตรฐานท่ี 9 กําหนดวาผูบริหารการศึกษา
เปนบุคลากรสําคัญของสังคมหรือชุมชนที่จะชี้นําแนวทางการพัฒนาสังคมใหเจริญกาวหนาตาม
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ทิศทางท่ีตองการ ผูบริหารมืออาชีพตองรวมมือกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนในการเสนอแนวทาง  
ปฏิบัติ แนะนํา ปรับปรุงการปฏิบัติ และแกปญหาของชุมชนหรือหนวยงานอื่น  
เพ่ือใหเกิดผลดีตอสังคมสวนรวมในลักษณะรวมคิด รวมวางแผนและรวมปฏิบัติดวยความเต็มใจ              
เต็มความสามารถ พรอมทั้งยอมรับความสามารถ รับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหผู อ่ืนไดใช
ความสามารถในสังคมนําไปสูการยอมรับและศรัทธาอยางภาคภูมิใจ เนื่องจากผูบริหารเปน
องคประกอบท่ีสําคัญที่สุดในการผลักดันและขับเคลื่อนใหโรงเรียนไปสูนิติบุคคลในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังที่ ออสวอลด (Oswald) ที่กลาววา การทํางานเปน
ทีมในโรงเรียนเปนกุญแจสําคัญอยางหนึ่งที่จะทําใหการบริหารโรงเรียนประสบความสําเร็จ นอกจากนี้ 
งานวิจัยของ รัสเชล (Russel) พบวา ครูที่ไดรับการสนับสนุนทางสังคมจากผูบริหารเปนตัวแปรสําคัญ
ที่สงผลตอการทํางานใหบรรลุผลสําเร็จอยางตอเนื่องเชนเดียวกับแนวคิดของธีระ  รุญเจริญ กลาววา
แนวทางธรรมาภิบาลในการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคลโดยเฉพาะ 2 ดานที่เปนส่ิงสําคัญ
มากในขณะนี้ คือดานการบริหารบุคคลบุคคลท่ัวไปและท่ีเปนบุคลากรในโรงเรียนซ่ึงถือเปนทรัพยากร 
ที่สําคัญที่สุดซึ่งกลาวไดวา “บุคลากรในโรงเรียนมีความสําคัญตอการบริหารฯ” เพราะบุคลากรเปน
ผูรับผิดชอบและดําเนินการเก่ียวกับปจจัยตางๆ ทั้งวัสดุอุปกรณและการจัดการตางๆ เพ่ือการบริหาร
จัดการศึกษาในโรงเรียนใหประสบผลกับความสําเร็จไดนั้น ผูบริหารฯ ตองสรางภาวะผูนํา และควรยึด
หลักวิชาที่ไดศึกษาเลาเรียนมาบูรณาการไปสูการปฏิบัติที่เนนการมีสวนรวมอยางมุงมั่นและจริงจังมี
ความซื่อสัตยสุจริตถือวาเปนเรื่องท่ีสําคัญที่สุดของการบริหารเพราะจะตองทําเปนแบบอยางที่ดีเพ่ือให
เกิดความศรัทธาและเปนตัวอยางที่ดีแกบุคลากรผูใตบังคับบัญชาดังคํากลาวที่วา “แบบอยางที่ดียอม
อยูเหนือคําสอนอ่ืนใด” มีความยุติธรรมการบริหารงานดวยความเสมอภาคเปนกลางและยุติธรรม           
กับทุกคน ซึ่งทําใหลดความขัดแยงภายในโรงเรียนไดมีความมุงมั่น ขยัน อดทนและเปนคนสูงาน 
บุคลากร จะเห็นการทํางานและจะนําไปเปนแบบอยางโดยยึดหลักวา “สอนใหรูทําใหดู อยูใหเห็น”         
มีความรับผิดชอบสูง ซึ่งเปนเรื่องที่สําคัญยิ่ง อีกประการหน่ึงเพราะความรับผิดชอบทําใหงานประสบ
ความสําเร็จแมในบางคร้ังงานท่ีสําคัญของโรงเรียนเกิดความผิดพลาดในฐานะผูบริหารฯจําเปนตอง
ยอมรับและรับผิดชอบโดยไมโยนความผิดไปใหผูอ่ืนมีความคิดริเริ่มสรางสรรค นําแนวคิดและวิธีการ
ใหมๆ มาปฏิบัติในโรงเรียนบางเพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงสรางสรรคแสดงใหเห็นถึงการเปน
ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลงมีภาวะผูนําสูงผูบริหารตองเปนผูนําแหงการเปล่ียนแปลงในโรงเรียนเชิง     
การพัฒนาที่ดีขึ้นใน 4 ดานกลาวคือ ดานบริหารงานบุคคล ดานวิชาการ ดานงบประมาณและดาน
การบริหารงานทั่วไป กลาที่จะคิดกลาท่ีจะพูดกลาที่จะนํากลาที่จะทํากลาท่ีจะตัดสินใจและกล า             
ที่จะรับผิดชอบในฐานะผูบริหารมีคุณธรรมและจริยธรรมยึดพรหมวิหาร 4 เปนธรรมะในการบริหาร
บุคลากร ไดแก เมตตาใหความรักความปรารถนาดีแกทุกคนดวยความเสมอภาคไมลําเอียงกรุณาให
ความชวยเหลือแกบุคลากรที่มีทุกขตามโอกาสและความเหมาะสมอยางเทาเทียมกันหรือกรณีมีปญหา
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ในหนาที่การงานและปญหาสวนตัว มุทิตายินดีใหกําลังใจแกบุคลากรทุกคนเมื่อประสบความสําเร็จ           
ในชีวิตหรือในหนาที่การงานตามความเหมาะสมพิจารณาความดีความชอบที่ใชหลักความดีความเกง
สงเสริมและสนับสนุนใหทําผลงานเพ่ือการพัฒนาวิชาชีพที่สูงขึ้นการจัดทําการดอวยพรและของ                 
ที่ระลึกมอบใหในวันคลายวันเกิด ฯลฯ อุเบกขา ทํางานโดยปราศจากอคติวางตัวเปนกลางให             
ความยุติธรรมแกผูใตบังคับบัญชาไมลําเอียงไมเลือกที่รักมักที่ชังไมแสดงความดีใจจนเกินควรหรือ           
ทับถมผูอ่ืนเมื่อประสบเคราะหกรรมมีวุฒิภาวะทางอารมณสูงสามารถเก็บความรูสึกตางๆ  ไดสุขุม
รอบคอบนุมนวลมีความอดทนตอความรูสึกที่ไมถูกตอง หรือการปฏิบัติที่ขัดตอกฎระเบียบและ
วัฒนธรรมเปนบุคคลแหงการเรียนรูปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคลากรในโรงเรียนและครอบครัว  
มีนิสัยรักการอานการใชเวลาวางในวันหยุด โดยการวางแผนและบริหารเวลาใหคุมคาที่สุดสําหรับ           
การปฏิบัติงานและการศึกษาเพ่ือการพัฒนาตนเองเสมอมีความจริงใจ ยึดอุดมการณในการทํางาน         
ใหความเปนกันเองแกผูรวมงานทุกคนดวยความเสมอภาค ดานการบริหารงานการบริหารงานในดาน
ตางๆ ของโรงเรียน ไดแก ดานวิชาการดานงบประมาณและ ดานบริหารงานทั่วไปควรใชวิธีการบริหาร
รูปแบบใหม “รูปแบบการมีสวนรวม” รวมคิดรวมตัดสินใจรวมทําและรวมรับผิดชอบโดยพิจารณา
จัดทําภารกิจใหชัดเจนครอบคลุมงานท้ังหมด และมีการกําหนดกลุมงานที่มีความสอดคลองกันจัด
โครงสรางบริหารที่เปนนิติบุคคลมีการบริหารเปนระบบมีสายบังคับบัญชาและการประสานคน /งาน
เพ่ือใหเกิดความคลองตัวมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในทุกระดับของ
ตําแหนงตามความรูความสามารถและประสบการณทุกขั้นตอน ไวอยางชัดเจนและโปรงใสตรวจสอบ
ไดโดยเฉพาะอยางยิ่งตองฝกการสรางจิตสํานึกในเร่ืองของความรักและภักดีความหวงแหน                 
และความเปนเจาของรวมกัน (sense of belonging) ดั่งที่กระแสพระราชดํารัสที่พระราชทานแก
ขาราชการทุกหมูเหลาไดนํามาเปนขอคิด  “สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา”                 
นําหลักธรรมมาใชเปนแนวทางปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ไดแก  ฉันทะ                 
ความพึงพอใจโดยใหบุคลากรทุกคนไดทํางานอยางท่ีตนเองชอบปฏิบัติงานดวยความวิริยะอุตสาหะ             
มีความเพียรพยายามในการทํางานทํางานดวยความคิดกอนทํา  ทํางานดวยความไตรตรองมี             
ความรอบคอบถูกตองรวดเร็วสอดคลองกับงานวิจัยของปญญา  แกวกียูร และสุภัทร พันธพัฒนกุล 
กลาวถึงปจจัยความสําเร็จของการบริหารงานบุคคลของสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา มีปจจัย  
ที่ควรคํานึงถึงดังนี้การยึดหลักการสําคัญตามระบบคุณธรรม 4 ประการ ไดแก หลักความสามารถ 
หลักความเสมอภาคหลักความม่ันคง และหลักความเปนกลางทางการเมือง การวางแผน กําลังคน  
โดยมีขอมูลบุคคลท่ีทันสมัยเพ่ือใหสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษาใชในการบริหารจัดการบุคคลให
บรรลุเปาหมายการพัฒนาบุคลากร โดยกําหนดนโยบายเพ่ือเนนการสรางคนเปนการลงทุนระยะยาว  
มีการพัฒนาบุคคลอยางท่ัวถึง ตรงความตองการเปนรายบุคคล ติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ 
ทั้งนี้มีเปาหมายเพ่ือทํางานได ทํางานดี ทํางานเกง สอนงานไดมีการเล่ือนขั้น เลื่อนตําแหนงการศึกษา
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ดูงาน การโยกยายงาน เพื่อใหเกิดการพัฒนา การสงเสริมความกาวหนาในวิชาชีพ และใหขวัญกําลังใจ
การใหบุคลากรมีสวนรวมและปลูกฝงอุดมการณ ความเปนเจาของดังงานวิจัยของ คณิต ไชยลังการ 
ไดศึกษาการมีสวนรวมจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน               
พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสวนใหญไดมีสวนรวมประชุมปรึกษาหารือกับปญหา        
ของโรงเรียน การจัดทําแผน ไดรวมกําหนดนโยบาย เปาหมายโรงเรียน กําหนดวัตถุประสงคดาน                
การดําเนินการตามแผนสอดคลองกับสําราญ โปทาวี ที่ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ของผูแทนชุมชนในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในบทบาทหนาที่ทั่วไปซึ่งขอบเขตการศึกษา
คือโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงราย พบวา  มีบทบาทหนาท่ี
สําคัญบางประการยังไมสามารถดําเนินการไดเทาที่ควรหรือดําเนินการไดนอย โดยเฉพาะบทบาท          
ในเร่ือง การมีสวนรวมในการกําหนดนโยบายและแผนการพัฒนาการศึกษา โดยเฉพาะกรรมการ         
จากผูแทนชุมชนสามารถปฏิบัติไดนอยแมจะเปนเรื่องสําคัญ สวนปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวมนั้น  
สวนใหญเห็นวา มีขอจํากัดดานเวลา ไมมีเวลาใหสถานศึกษาทั้งท่ีมีความเต็มใจหรือพอใจท่ีจะเขามา
เปนกรรมการสถานศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของมานพ วรรณสาร ที่ไดศึกษาสภาพการมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวาที่ผานมาโรงเรียนยัง
ไมไดใหคณะกรรมการเขามามีสวนรวมในการวางแผน ซึ่งถึงวาการวางแผนเปนขั้นตอนท่ีสําคัญใน         
การบริหาร ดังนั้นแผนงานที่มีอยูจึงเปนแผนงานที่เกิดจากการวางแผนของโรงเรียนเพียงฝายเดียว                 
จึงทําใหขาดการเขามามีสวนรวมในการคิด วิเคราะหและจัดลําดับความสําคัญของปญหาที่จะนําไปสู  
การแกไขปญหาตลอดจนขาดการระดมทรัพยากรตางๆ มาสนับสนุนในการบริหารงานของโรงเรียน
เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาไมไดเขามามีสวนรวมในขั้นตอนน้ี  และนอกจากนี้ ปรียาพร            
วงศอนุตรโรจน กลาวถึงครูวาเปนทรัพยากรท่ีมีคายิ่ง มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพ เนนคุณภาพ
การสอนท่ีดี ดังแนวคิดของถวิล มาตรเลี่ยม กลาววาการจัดบุคลากร ทรัพยากรมนุษย นับเปนปจจัย
สําคัญตอความสําเร็จทางการบริหาร แมวา การวางแผนกลยุทธจะออกมาไดดีมีโครงสรางองคกรที่ดี 
หากปราศจากบุคลากรท่ีมีความรูความสามารถเหมาะสมกับงานถาไมมีโอกาสท่ีจะบรรลุตามเปาหมาย
ที่กําหนดได “คน” จําเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของการบริหารงานท้ังปวง ดังนั้นการวางแผนที่ได 
และโครงสรางองคกรท่ีเหมาะสม กระบวนการบริหารจัดการ  จําเปนตองจัดบุคลากรและมี           
การอํานวยการ นําแผนไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล นอกจากนั้นยังมุงที่จะพัฒนาความรู ทักษะ          
ของบุคลากร ชวยเหลือ สนับสนุนใหปฏิบัติงานบรรลุจุดประสงคและเกิดประสิทธิผลตอไป 

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของการพัฒนา                     
ศักยภาพบุคลากรมีอิทธิผลโดยตรงตอการบริหารจัดการการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา                
และเขตพ้ืนที่การศึกษาอยูภายใตการกํากับดูแลขององคกรกลางบริหารงานบุคคลซึ่งการบริหารงาน          
บุคคลจะยึดหลักการกระจายอํานาจการบริหารงานบุคคลสูสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา                   
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การบริหารงานบุคคลตามแนวปฏิรูปการศึกษาจะตองดําเนินการอยางเปนระบบและมีกระบวนการ
ตอเนื่องตั้งแตการวางแผนกําลังคนการสรรหา การบรรจุแตงตั้ง การธํารงรักษาและพัฒนาการ
จัดระบบคาตอบแทนและสิทธิประโยชนตางๆ  จุดเนนของการบริหารจะอยูที่การพัฒนาและ              
การสงเสริมขวัญและกําลังใจแนวทางการบริหารงานบุคคลจะตองยึดหลักการตามระบบคุณธรรม  
(merit system) และหลักการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีหรือธรรมรัฐหรือธรรมาภิบาล
นั่นเอง 
  องคประกอบที่ 5 งบประมาณและการระดมทรัพยากรมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor 
loading) อยูระหวาง 0.603 ถึง 0.585 ตัวแปรคาความแปรปรวนของตัวแปร (Eigen Values) เทากับ 
1.907 และคารอยละของความแปรปรวน (Percent of variance) เทากับ 1.766 แสดงวา ตัวแปร            
ทั้ง 10 ตัวแปรเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 5 สอดคลองกับวิจิตร ศรีสอาน ที่ระบุวา 
ทรัพยากรทางการศึกษา เปนปจจัยพ้ืนฐานที่ทําใหการบริหารการศึกษาประสบผลสําเร็จตาม
เปาหมาย ตองอาศัยบุคลากรท่ีมีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอ ตองไดรับงบประมาณสนับสนุน         
การดําเนินงานมากพอตองมีวัสดุสิ่งของตามความตองการของโครงการ แผนงาน และจะตองมี             
ระบบบริหารท่ีดีมีประสิทธิภาพสอดคลองกับธรรมรส โชติกุญชรและจํารัส นองมาก กลาววา
งบประมาณมีความสําคัญในการบริหารสถานศึกษา ใชเปนเครื่องมือในการบริหารสถานศึกษา      
เปนปจจัยใหผูบริหารปฏิบัติภารกิจใหสอดคลองตามขอบขายงานท่ีกําหนดและในขณะเดียวกัน         
จะไดปองกันการปฏิบัติงานท่ีไมจําเปนของสถานศึกษาใหลดนอยลงไดอีกดวย นอกจากน้ันผูบริหาร  
ยงัสามารถอาศัยงบประมาณเปนเครื่องมือในการประสานแผน หรือโครงการตางๆ ภายในสถานศึกษา 
เพ่ือใหสามารถชวยกันทํางานสนองนโยบาย หรือวัตถุประสงคหลักรวมกัน ไมขัดแยงหรือตางฝาย           
ตางทําไปพรอมๆ กับการติดตาม ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงาน  ของแตละหนวยงานยอย
ภายในองคการนอกจากน้ี งานวิจัยสมพร  แดงสวัสดิ์ เรื่องปญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
เพ่ือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพบวาปญหาการระดมทรัพยากรทางการศึกษาดานวัสดุอุปกรณ
ไดแกขาดการจัดทําแผนการกํากับติดตามประเมินผลในการจัดหาและการใชวัสดุอุปกรณโดยทุกฝาย  
มีสวนรวมขาดการกําหนดลําดับความสําคัญและความจําเปนของวัสดุอุปกรณที่จําเปนตองขอรับ                    
การสนับสนุนจากหนวยงานอ่ืนหรือองคกรเอกชนและขาดการรวบรวมปญหาดานวัสดุอุปกรณที่
โรงเรียนนํามาใชในการจัดการศึกษาสอดคลองกับโมริทเซ็น (Moritsen) และนาธาน (Nathan) พบวา
ปญหาดานงบประมาณเปนปญหาหลักในการพัฒนาการศึกษางบประมาณในการจัดการศึกษาใน
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษามีขอผูกพันรวมกับระดับรัฐและทองถิ่น  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา 
ผูบริหารมีความตระหนักวาเปนความจําเปนอยางยิ่งในการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัด             
ใหเกิดประโยชนสูงสุดและคุมคาตรงตามเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษาดังนั้น
ผูบริหารจึงตองพิจารณาอยางรอบคอบในการจัดสรรและกระจายทรัพยากรตลอดจนกํากับติดตาม         
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ผลการใชใหเกิดประโยชนตอโรงเรียนนักเรียนตลอดจนตอทางราชการใหมากที่สุดทรัพยากรทาง               
การศึกษาที่ผูบริหารพึงพิจารณาจัดสรรใหแกครูอาจารยที่เกี่ยวของ ทรัพยากรดานงบประมาณมี
ความสําคัญตอการบริหารงานหลายประการดังนั้นการจัดสรรทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพนั้น           
เปนหนาที่สําคัญของผูบริหารสถานศึกษาที่จะตองวางแผนจัดสรรดานงบประมาณการเงินทรัพยากร              
ในดานทางกายภาพและทรัพยากรในดานวัสดุอุปกรณเพ่ือใชในการบริหารและจัดการเรียนการสอน
และการดําเนินงานดานตางๆ ของโรงเรียนใหเปนไปอยางราบร่ืนคลองตัวตรงตามเปาหมายอยาง
คุมคาและเกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาสถานศึกษาและผูเรียนเปนสําคัญสอดคลองกับการศึกษา 
วิจัยของ ดิเรก  วรรณเศียร ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาแบบจําลองแบบสมบูรณในการบริหาร          
โดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวาดานงบประมาณ โรงเรียนยังไมใชผูตั้ง
งบประมาณ เปนเพียงผูรับงบประมาณมาบริหารจัดการ โรงเรียนสวนใหญรองบประมาณจัดสรรจาก
สวนกลาง มีการหาผลประโยชนจากสินทรัพยนอยมากงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรมักไมตรงความ
ตองการและไมเพียงพอ ซึ่งโรงเรียนควรต้ังงบประมาณเพ่ือใหสอดคลองกับกลยุทธของโรงเรียน 
โรงเรียนจัดสรรงบประมาณใหหนวยงานภายในไดอยางเหมาะสมและมีความยืดหยุนสูง  การบัญชี 
การเงินและพัสดุ มีระบบท่ีตรวจสอบงายและเบ็ดเสร็จที่โรงเรียนนอกจากน้ี ยุวดี  ศันสนียรัตน           
และถวัลย  มาศจรัศ ไดขยายความวา การบริหารจัดการที่สถานศึกษาเปนการถายโอนอํานาจของ
สถานศึกษาไปสูชุมชนเพ่ือใหประชาชนมีสวนรวมในการบริหารอยางมีความหมาย  สถานศึกษา
สามารถกําหนดความตองการไดดวยตนเอง สมาชิกฝายตางๆ  ของสถานศึกษาจึงมีอิสระและ          
ความรับผิดชอบในการใชทรัพยากรมากข้ึนและสงผลดีตอการพัฒนาสถานศึกษาในระยะยาว  

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของการบริหาร
โรงเรียนดานงบประมาณและการระดมทรัพยากรในโรงเรียนนั้นอยูภายใตการกํากับดูแลขององคกร
กลางบริหารงานบุคคลซ่ึงการบริหารงานดานงบประมาณชี้ใหเห็นวา โรงเรียนที่มีอิสระในการบริหาร
จัดการในการระดมทุนนั้นจะสงผลใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ดีกวาโรงเรียนที่ขาดอิสระ             
ในการระดมทุน อยางไรก็ตามระยะเริ่มตนจะนํารองสําหรับโรงเรียนที่มีความพรอมเทานั้นสําหรับ
โรงเรียนที่ยกฐานะเปนองคการมหาชนจะยังคงไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลโดยโรงเรียนขนาดใหญ  
ที่มีความพรอมก็มีสิทธิไดรับการพิจารณาซึ่งตองพิจารณาจากปจจัยของคุณภาพการจัดการศึกษาใน
ปจจุบัน ทั้งในสวนของผูบริหาร ครูคณะกรรมการโรงเรียน ผลงานทั้งในอดีตและปจจุบัน จะตองนํามา
ประกอบการพิจารณาเพราะการกาวไปเปนโรงเรียนองคการมหาชนจะตองพัฒนาไดอยางรวดเร็ว       
เพ่ือเปนโรงเรียนชั้นนํา ซึ่งการท่ีโรงเรียนจะเปนนิติบุคคลไดนั้นการหาทุนการบริหารจัดการศึกษา
โรงเรียนดานงบประมาณและการระดมทรัพยากรนับวาเปนปจจัยสําคัญในการบริหาร 
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องคประกอบที่ 6 การบริหารงานวิชาการมีคาน้ําหนักองคประกอบ (Factor Loading) อยู
ระหวาง 0.557 ถึง 0.627 มีคาความแปรปรวน (Eigen Values) เทากับ 1.531 แสดงวาตัวแปรทั้ง             
9 ตัวแปรเปนองคประกอบที่มีความสําคัญอันดับที่ 6 สอดคลองกับ แนวคิดของวรรณี  โสมประยูร    
กลาวไววา การบริหารงานวิชาการมีหลักในการบริหารคือหลักแหงประสิทธิภาพ  (efficiency) 
หมายถึง การไดมีผลผลิตเพ่ิมข้ึน โดยไมเพ่ิมการลงทุนนั่นคือนักเรียนสามารถสําเร็จการศึกษาตาม
กําหนดของหลักสูตรโดยไมลาออกกลางคันเรียนเกินเวลาและชากวากําหนดหลักแหงประสิทธิผล  
(effectiveness) หมายถึง ผลผลิตไดตามจุดหมายท่ีวางไว นั่นคือนักเรียนมีคุณภาพตามจุดมุงหมาย
ของหลักสูตรมีความรูทักษะความสามารถ คุณภาพและการจัดการไดสอดคลองกับเชสเตอร 
(Chester) ไดศึกษาวิจัยถึงพฤติกรรมการบริหารการศึกษาท่ัวประเทศในสหรัฐอเมริกา พบวา 
พฤติกรรมท่ีทําใหการบริหารงานวิชาการของผูบริหารมีสมรรถภาพสูง โดยการสงเสริมใหครูมีความรู
ความสามารถเพ่ิมมาก การสงเสริมใหครูใชเทคนิคการสอนหลายๆวิธี อภิปรายปญหาการปรับปรุง 
การสอนในท่ีประชุม จัดปฐมนิเทศขึ้นเพ่ือชวยเหลือครูใหม จัดใหมีการอบรมความรูเกี่ยวกับวิชา
การศึกษาเพ่ิมเติมแกคณะครูเพ่ือปรับปรุงเทคนิคการสอนสอดคลองกับงาน  วิจัยของนงลักษณ              
เรือนทอง เรื่องรูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล พบวา องคประกอบหน่ึงท่ีมีความสําคัญคือ
มีความคาดหวังตอนักเรียนสูงเพราะวา ความเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมในปจจุบันทําใหตองปรับตัว
ใหทันกับเหตุการณอยูตลอดเวลาซึ่งเปนความสําเร็จในชีวิต ดังนั้นการสรางองคความรูใหมของครู            
ในการเรียนการสอน จึงเปนสิ่งสําคัญที่จะนําใหนักเรียนใฝรู ใฝเรียน และมีความคาดหวังในอนาคต
ของตนเองและมีความหมายมุงมั่นในเรื่องการเรียนสอดคลองกับแนวคิดของ  ธีระพร อายุวัฒน         
ที่พบวา การบริหารงานวิชาการจะมีประสิทธิภาพ ผูบริหารจําเปนตองมีภาวะผูนําทางวิชาการที่มี
ประสิทธิภาพ เพ่ือใหสามารถบริหารจัดการเรียนการสอนไดอยางมีประสิทธิผล  นอกจากนี้ ยังสงผล 
ใหนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น ภาวะผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสามารถบงชี้  
ถึงประสิทธิภาพการบริหาร งานดานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนสอดคลองกับงานวิจัยของจุไรรัตน 
เอิบกมล ที่วิจัยเรื่องการศึกษาปจจัยที่มีความสัมพันธตอการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน พบวา
ปจจัยที่สงผลในระดับมาก ไดแก ปจจัยดานผูบริหารเปนผูนําในการทํางานมีความสามารถบริหารงาน
วิชาการในโรงเรียนอยางถูกตองเหมาะสมปจจัย ดานครูผูสอนมีการดําเนินการวัดผลประเมินผล           
การเรียนใหเปนไปตามระเบียบและเปนปจจุบัน  ปจจัยดานการเงินการเบิกจายสะดวกรวดเร็วมี            
การแจงสภาพการเงินใหบุคลากรทุกฝายทราบ ปจจัยดานชุมชนมีการจัดต้ังคณะกรรมการโรงเรียน
จากครูและผูปกครองผูทรงคุณวุฒิเปดโอกาสใหชุมชนเขามาใชบริการดานตางๆ  ของโรงเรียน 
สอดคลองกับงานวิชาการถือวาเปนงานหลักที่สําคัญที่สุดในโรงเรียนท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุงใหกระจายอํานาจในการบริหาร
จัดการไปใหสถานศึกษา ใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดําเนินการไดโดยอิสระ
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คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมี         
สวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝายซึ่งเปนปจจัยสําคัญทําใหสถานศึกษามีความเขมแข็งใน           
การบริหาร และการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรูตลอดจน การวัดผล
ประเมินผล รวมทั้งการจัดปจจัยเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทองถิ่นไดอยางมีคุณภาพ
และประสิทธิภาพสอดคลองกับงานวิจัยของวันเพ็ญ  บุรีสูงเนิน เรื่อง ปจจัยที่สงผลตอความสําเร็จใน          
การบริหารสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเขตพัฒนาพ้ืนที่ชายฝงทะเลตะวันออก พบวา  ตัวแปรที่สงผลตอ
ความสําเร็จในการบริหาร ในบริบทการจัดการศึกษาในโรงเรียนที่มีการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย
ทางวิชาและกิจกรรมท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ครูและนักเรียนตองมีปฏิสัมพันธและความใกลชิด
เกิดขึ้นเสมอ ดังน้ันครูผูสอนและการจัดการเรียนการสอน จึงมีอิทธิพลตอผูเรียนและสามารถสราง
ความคาดหวังแนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี กอใหเกิดการเปล่ียนแปลงในตัวผูเรียนทั้งดาน
คานิยม ความรูสึก และบุคลิกภาพ สอดคลองกับผลงานวิจัยของไพฑูรย  สินลารัตน ที่พบวา เจตคติที่
ดีที่มีตอการเรียนของนักเรียนมีอิทธิพลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนและยังเปนตัวสะทอนผล
ของกระบวนการจัดการเรียนการสอนของครูใหกับนักเรียนอยางมีคุณภาพอีกดวย  สอดคลองกับ
ราชันย  บุญธิมา ที่พบวาเจตคติตอการเรียนทั้งทางตรงและทางออมมีผลตอความสําเร็จของการนํา
หลักสูตรไปปฏิบัติ นอกจากน้ีทัศนคติตอการเรียนมีผลตอพฤติกรรมของผูเรียนและทําใหมีผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนดีสงผลตอความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนและสอดคลองกับเชอรจิโอวานี (Sergiovani) 
ที่ชี้ใหเห็นวาโรงเรียนดีมีคุณภาพทําใหผูเรียนเกิดการเรียนรูที่มีคุณภาพและกุญแจสําคัญที่จะไปสู          
การเปนโรงเรียนดีมีคุณภาพน้ันคือ คุณภาพของการบริหารโรงเรียน สอดคลองกับแนวคิดของอุดม 
พรหมพันธใจ กลาววาการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล หลักสําคัญในการบริหารการบริหารดานวิชาการ
ซึ่งสถานศึกษาท่ีบุคลากรและผูบริหารขาดความเชี่ยวชาญในดานการจัดการเรียนการสอน ดาน
หลักสูตร ดานการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนการสอนท่ีดีและใหไดมาตรฐานสถานศึกษาน้ัน        
ก็ไมประสบความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล สอดคลองกับอิริน ดิลลอน (Erin Dillon)            
ไดศึกษาการใหอิสระในการปกครองแกโรงเรียนในประเทศสหรัฐอเมริกาโดยใช Autonomy เปน
เครื่องมือใหสามารถพัฒนาคุณภาพโรงเรียนไดมากข้ึนทําใหเกิด Charter schools ซึ่งพบวาไมใช         
ทุกโรงเรียนท่ีมีอิสระในการปกครองตนเองจะมีศักยภาพในการพัฒนาหรือเติมเต็มในสวนท่ีขาดได
เสมอไปโดยเฉพาะคุณภาพในดานการจัด  การเรียนการสอนและงานวิจัยหลายยุคหลายสมัย                  
ก็ชี้ให เห็นวาหากโรงเรียนไมมีศักยภาพพอในการใชอํานาจการตัดสินใจไดดี อิสระในการปกครอง
ตนเองท่ีมอบให ก็ไมสามารถชวยใหโรงเรียนยกระดับผลสัมฤทธิ์ไดสอดคลองกับมงคล อินทสิทธิ์             
ซึ่งไดศึกษาการมีสวนรวมของครูผูสอนในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนพบวา ครูผูสอนมี           
สวนรวมในการบริหารโรงเรียนโดยที่ครูสวนใหญจะมีสวนในการบริหารวิชาการท่ีเกี่ยวกับการเรียน
การสอนการใชหลักสูตร งานวัดและการประเมินผลซึ่งงานเหลานี้ผูบริหารจะไดความสําคัญโดยเปด
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โอกาสใหครูทุกคน ไดรวมบริหารงานเพ่ือเปนการพัฒนาโรงเรียนงานวิชาการผูบริหารสงเสริมใหครู        
ทําการสอนโดยใชสื่อประกอบการสอนเพ่ือจะทําใหนักเรียนสามารถเขาใจบทเรียนไดงายขึ้น  สงเสริม
ใหนักเรียนไดเรียนจากแหลงเรียนรูทั้งภายในและภายนอกใหเกิดประโยชนสูงสุดโดยเฉพาะ               
การใชหองสมุดหองปฏิบัติการทางภาษาหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรเพ่ือใหคุมกับงบประมาณ        
ที่ไดลงทุนไป 

2. แนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวยหลายแนวทางสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงาน
ปฏิรูปการศึกษากลาวถึง แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและ
สถานศึกษาไววาดานการบริหารงานวิชาการโดยมีหลักการและแนวคิดดังนี้ 1. ยึดหลักใหสถานศึกษา
จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาใหเปนไปตามกรอบหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและสอดคลอง
กับสภาพปญหาและความตองการของชุมชนและสังคมอยางแทจริง 2. มุงสงเสริมสถานศึกษาใหจัด
กระบวนการเรียนรู โดยถือวาผูเรียนมีความสําคัญสูงสุด 3. มุงสงเสริมใหชุมชนและสังคมมีสวนรวม 
ในการกําหนดหลักสูตร กระบวนการเรียนรูรวมทั้งเปนเครือขายและแหลงการเรียนรู  4. มุงจัด 
การศึกษาใหมีคุณภาพ มาตรฐาน โดยจัดใหมีดัชนีชี้วัดคุณภาพการจัดหลักสูตรและกระบวน                 
การเรียนรูและสามารถตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาไดทุกชวงชั้นทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา
และสถานศึกษา 5. มุงสงเสริมใหมีการรวมมือเปนเครือขายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพใน                
การจัดและพัฒนาการศึกษาดานการบริหารงานงบประมาณมีหลักการและแนวคิดดังนี้ 1. ยึดหลัก
ความเทาเทียมกันและความเสมอภาคทางโอกาสการศึกษาของผูเรียนในการจัดสรรงบประมาณ          
เพ่ือจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรัฐจัดสรรเงินอุดหนุนเปนคาใชจายรายบุคคลสําหรับผูเรียนในระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานใหแกสถานศึกษาอยางเทาเทียมกัน  2. มุงเนนการเสริมสรางประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลของระบบการจัดการงบประมาณโดยใหเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีความเปน
อิสระในการตัดสินใจมีความคลองตัวควบคูกับความโปรงใสและความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบไดจาก
ผลสําเร็จของงานและทรัพยากรท่ีใช 3. ยึดหลักการกระจายอํานาจในการบริหารจัดการงบประมาณ
โดยจัดสรรงบประมาณใหเปนวงเงินรวมแกเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา 4. มุงพัฒนาขีด
ความสามารถในการบริหารจัดการงบประมาณตามมาตรฐานการจัดการทางการเงินดานการบริหาร  
งานบุคคลมีหลักการและแนวคิดดังนี้ 1. ยึดหลักการบริหารเพ่ือใหเกิดการพัฒนาบุคลากรอยาง
ตอเนื่อง 2. ยึดหลักความเปนอิสระในการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา
ตามนโยบายกฎหมายและหลักเกณฑที่กําหนด 3. ยึดหลักธรรมาภิบาลดานการบริหารทั่วไปมี
หลักการและแนวคิดดังนี้ 1. ยึดหลักใหสถานศึกษามีความเปนอิสระในการบริหาร และจัดการศึกษา
ดวยตนเองใหมากท่ีสุดโดยเขตพ้ืนที่การศึกษามีหนาที่กํากับ ดูแล สงเสริม สนับสนุน และประสานงาน
ในเชิงนโยบายใหสถานศึกษาจัดการศึกษาใหเปนไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษาของชาติ            
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2. มุงสงเสริมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการศึกษาของเขตพ้ืนที่          
การศึกษาและสถานศึกษาตามหลักการการบริหารงานที่มุงเนนผลสัมฤทธิ์ของงานเปนหลักโดยเนน
ความโปรงใสความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได ตามกฎเกณฑ กติกา ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล                    
ชุมชนและองคกรที่เกี่ยวของ 3. มุงพัฒนาองคกรทั้งระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาใหเปน
องคกรสมัยใหมโดยนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชอยางเหมาะสมสามารถเชื่อมโยงติดตอสื่อสารกัน 
ไดอยางรวดเร็วดวยระบบเครือขายและเทคโนโลยีที่ทันสมัย 4. การบริหารงานทั่วไปเปนกระบวนการ
สําคัญที่ชวยประสานสงเสริมและสนับสนุนใหการบริหารงานอื่นๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและ
เปาหมายที่กําหนดไวโดยมีบทบาทหลักในการประสานสงเสริม สนับสนุนและการอํานวยความสะดวก
ตางๆ ในการใหบริการการศึกษาทุกรูปแบบนอกจากน้ี ฟรัมคิน (Frumkin) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการสราง
โรงเรียนใหม การบริหารเชิงกลยุทธของโรงเรียนในกํากับของรัฐ ผลการศึกษาพบวา ภาระงานของ
การบริหารมี 3 ประการคือ การใหสนับสนุน การสรางความชอบธรรมในการบริหารภายในโรงเรียน
การระดมความสามารถในการปฏิบัติงานเพ่ือนําไปสูการใหบริการทางการศึกษาที่ดีและการกําหนด
ภารกิจของโรงเรียน กลาวสรุปไดวา ผูบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐไมสามารถบริหารโดยมุงเนน           
ในดานการศึกษาเพียงดานเดียว แตจะตองมีความเขาใจในเร่ืองการบริหารองคการดวย โดยเฉพาะ
องคการ ที่ไมมุงแสวงหาผลกําไรที่อยูในสภาวะแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป ผูบริหารจะตองเขาใจ
บทบาทของตนที่จะตองรับผิดชอบจัดหาทรัพยากรและใหการสนับสนุนแกบุคลากรในองคการ          
การบริหารโรงเรียนในกํากับของรัฐคอนขางเปนไปดวยความลําบากเพราะผูบริหารจะตองมีคุณสมบัติ
ของการเปนผูบริหารโรงเรียนเอกชนท่ีมีความใสใจ ในรายละเอียดเล็กๆ นอยๆ ทุกขั้นตอนของ          
การปฏิบัติงาน การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นกับโรงเรียนในกํากับของรัฐ นับวันจะมีเพ่ิมมากขึ้นเร่ือยๆ  
ดังนั้นโรงเรียนเหลานี้จึงตองการผูบริหารท่ีมีทักษะในการบริหารที่ดีอยางเรงดวนและสอดคลองกับ 
ธงชัย  ชิวปรีชาไดกลาวสรุปเก่ียวกับประโยชนของการท่ีสถานศึกษาเปนนิติบุคคล ดังนี้  1. ทําให
โรงเรียนมีอํานาจเปนของตนเอง เพ่ือใหสามารถจัดการศึกษาใหมีคุณภาพสูงขึ้นใหมีความสอดคลอง         
ตอความตองการของชุมชนและทองถิ่น 2. สามารถนําหลักการกระจายอํานาจมาใช ในการบริหาร        
ไดอยางเต็มรูปแบบเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่กําหนดและ 3. ตองมีความพรอม
ตลอดเวลา และสามารถใหบุคคลภายนอกมาตรวจโรงเรียนไดทุกเวลาซ่ึงถือเปนตัวกระตุนใหโรงเรียน
มีการพัฒนาตนเองอยูเสมอ มีความเปนอิสระในการดําเนินงานของโรงเรียนสามารถบริหารงานทั้ง 4 
งานของโรงเรียนตนเองโดยไมตองรอคําสั่งจากกระทรวงศึกษาธิการ เชน การจ างบุคลากร การรับ
นักเรียนการเลื่อนขั้นเงินเดือนซ่ึงทําใหไดรับความรวดเร็วและสามารถแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นไดทันทวงที
สอดคลองกับสํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ไดรายงานการวิจัยและพัฒนานโยบายการพัฒนา  
ครูและบุคลากรทางการศึกษา สรุปผลการวิจัย พบวา 1. ผลจากการศึกษาและวิจัยและพัฒนาสภาพ
ปญหาและแนวทางการแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพผูเรียน          
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ในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุปไดวา ครูผูสอนสวนใหญไมไดจบการศึกษาวิชาเอกในกลุมสาระ         
ที่สอน มีภาระงานมาก ขาดความรูความเขาใจในหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน มีการวัดผล
ประเมินผลไมเหมาะสมขาดการนิเทศติดตามการพัฒนาครู ขาดขวัญกําลังใจในการทํางาน ผูเรียนขาด
ทักษะพ้ืนฐานที่จําเปนตอการเรียนรู ขาดอัตรากําลังของศึกษานิเทศกที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะกลุม 
2. ผลการศึกษาสภาพปญหาการจัดการเรียนการสอนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สรุปได  ดังนี้            
ดานผูเรียน พบวา ผูเรียนไดรับการพัฒนาทางวิชาการมากขึ้นแตมีปญหาอันเนื่องมาจากสภาพสังคม
และสิ่งแวดลอม มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนอยูในเกณฑต่ํา ขาดคุณลักษณะท่ีพึงประสงค ความสามารถ
ในการคิดวิเคราะหการแกปญหาและความคิดสรางสรรค  ดานครูและบุคลากรทางการศึกษา พบวา 
ไดรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดานโครงสรางและระบบบริหารทําใหมีภารกิจเพ่ิมขึ้น และมี
วิกฤติการขาดแคลนครูผูสอนในทุกชวงชั้น  และทุกกลุมสาระการเรียนรูโดยเฉพาะภาษาตางประเทศ 
วิทยาศาสตร โดยมีสาเหตุมาจากมาตรการควบคุมอัตรากําลังของภาครัฐสวนหนึ่ง การไมสามารถจูงใจ
คนที่มีความรูความสามารถเปนครู ดานการจัดการเรียนการสอนพบวามีการเปลี่ยนแปลงดานหลักสูตร
เปนหลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 มีการบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมีการอบรมผูบริหาร  ครูผูสอนและศึกษานิเทศก ดานการจัดการเรียนการสอนมีการจัดทํา
ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานการวัดและประเมินผลผูเรียน ปญหาการจัดการเรียน        
การสอนพบวา ครูผูสอนบางสวนยังไมปรับและพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนในเนื้อหา
สาระที่ทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคม ดานการสงเสริมและสนับสนุนของผูเกี่ยวของ พบวา มี
ปญหาการดําเนินงานการกระจายอํานาจการบริหาร การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของเอกชน
และครอบครัว ขาดการนําเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเรียนการสอน เนื่องจากครูและบุคลากร
ทางการศึกษาขาดความสามารถและไมไดรับการพัฒนาใหรูจักเทคโนโลยีสารสนเทศ  ขาดกลไกที่             
จะจูงใจใหภาคเอกชนเขามามีสวนรวมเปนเครือขายในการจัดการศึกษาสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขาด
ความคลองตัวในการบริหารจัดการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การสงเสริมและสนับสนุนให
ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรอ่ืนที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมและสนับสนุนการจัด
การศึกษายังทําไดนอย 3. ผลการศึกษาสภาพปญหาการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา พบวา 
ครูไดรับการพัฒนาคอนขางมากแตยังขาดการติดตามประเมินผล หลักสูตรในการพัฒนาครูมี             
ความซ้ําซอนมีคาใชจายเพ่ือการพัฒนาคอนขางสูง  ขาดการวางแผนระยะยาว สําหรับแนวทาง            
การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ควรมีการจัดทําระบบขอมูลครูและบุคลากรทางการศึกษา
ปรับหลักเกณฑและวิธีการประเมินวิทยฐานะและเล่ือนวิทยฐานะโดยพิจารณาจากพฤติกรรมและ
กระบวนการทํางาน ประจักษพยานเอกสารที่ใชในการปฏิบัติหนาที่และผลการปฏิบัติงาน  4. ผล           
การสังเคราะหประเด็นปญหาการพัฒนาขอเสนอเชิงนโยบายการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
พบวา สาเหตุปญหาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถสังเคราะหประเด็นปญหาใน
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การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  7  ประเด็น คือ 1. ขาดระบบและกลไกการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการเรียนการสอน 2. ขาดระบบบริหารจัดการท่ีเอ้ือตอการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา 3. ขาดระบบสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่สงผลตอคุณภาพผูเรียน 4. ขาด                     
ระบบการสงเสริมความกาวหนาทางวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 5. ขาดขวัญกําลังใจ       
ในการทํางาน 6. ขาดระบบสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เอ้ือตอการปฏิบัติงานของครู 
และบุคลากรทางการศึกษาและ 7. ขาดระบบและกลไกในการบริหารจัดการที่ดีสอดคลองกับ              
ชัยอนันต สมุทวณิช ที่ไดสรุปวา  ธรรมาภิบาล  เปนกลไกของรัฐท้ังการเมืองและการบริหารมี           
ความแข็งแกรงมีประสิทธิภาพ สะอาด โปรงใส และรับผิดชอบเปนการใหความสําคัญกับภาครัฐ         
และรัฐบาลเปนดานหลักนอกจากนี้นายแพทยประเวศ วะสี กลาววา ธรรมาภิบาล คือ การที่สังคม
ประกอบดวยภาคสําคัญทั้ง 3 ภาค คือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชน เมื่อพิจารณาถึง
ธรรมาภิบาลก็จะรวมถึงความโปรงใส ความถูกตองของสามภาคดังกลาว ธรรมาภิบาลในทัศนะของ
นายแพทยประเวศ วะสี จึงเปนเสมือนพลังผลักดันที่จะนําไปสูการแกไขปญหาของประชาชาติ 
  3. การยืนยันแนวทางการแกไขอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ           
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การตรวจสอบและเพ่ิมความนาเชื่อถือของ  
แนวทางที่เหมาะสมดวยวิธีการสอบถามผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิพิจารณาความเหมาะสม 
(propriety standards) ความเปนไปได (feasibility standards) ความเปนประโยชน (utility 
standards) และความถูกตองครอบคลุม (accuracy standards) คิดเปนรอยละ 100 สรุปไดวา             
การยืนยันแนวทางการแกไขอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ มีความคิดเห็นวา แนวทาง          
การแกไขอุปสรรคฯ มีความเหมาะสมมีความเปนไปได มีความถูกตองและมีความเปนประโยชนตาม
กรอบการวิจัยครอบคลุมสอดคลองกับทฤษฎี หลักการ แนวคิดตามกรอบการวิจัยโดยผูเชี่ยวชาญ           
และผูทรงคุณวุฒิทุกทาน มีความเห็นวาแตละแนวทางมีความเหมาะสมมากเพราะเปนแนวทางท่ี
ครอบคลุมการดําเนินงานตางๆ ภายในโรงเรียนและสามารถนําไปสูการปฏิบัติที่ เปนรูปธรรม               
มากยิ่งข้ึนซ่ึงแนวทางการแกไขอุปสรรคฯ นั้นความสําคัญของการบริหารจัดการสถานศึกษานับวา 
เปนภารกิจหลักของผูบริหาร ตองกําหนดแบบแผนวิธีการและขั้นตอนตางๆ ในการปฏิบัติงานไวอยาง
เปนระบบ เพราะถาระบบการบริหารไมดีจะกระทบกระเทือนสวนอ่ืนๆ ของหนวยงานการบริหารงาน
ของผูบริหารนั้นจะตองใชศาสตรและศิลปทุกประการ สอดคลองกับ  ธีระ รุญเจริญ กลาววาการจัด
การศึกษามีความจําเปนจะตองอาศัยผูบริหารมืออาชีพจึงจะทําใหการบริหารและการจัดการศึกษา
ประสบผลสําเร็จและเปนไปตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
และจําเปนตองอาศัยองคกรปฏิบัติคือ สถานศึกษา ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติภารกิจของผูบริหาร ครู 
และบุคลากรทางการศึกษาไดเปนอยางดีและผูบริหารสถานศึกษาจะตองเปนผูนําการปฏิรูปที่มี
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ประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวคิดของโฮลสเตทเตอร (Wohlstetter) เปนการกระจายอํานาจ              
การควบคุมจากสวนกลางไปยังชุมชนและโรงเรียนโดยใหคณะกรรมการโรงเรียน  ซึ่งประกอบดวย
ผูบริหารโรงเรียน คร ูผูปกครอง ชุมชนและในบางโรงเรียนมีตัวแทนนักเรียนรวมเปนกรรมการดวยได
มีอํานาจควบคุมสิ่งที่เกิดขึ้นในโรงเรียน การท่ีผูมีสวนไดสวนเสีย (stakeholders) ในระดับโรงเรียนได
มีสวนรวมในการบริหารจะทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนมากขึ้นและทําใหผลการปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนน้ันเปนที่ยอมรับได มากขึ้น นอกจากนี้ไดขอคนพบท่ีสําคัญเกี่ยวกับความสําเร็จใน           
การบริหารโรงเรียน คือ ตองมีการปรับโครงสรางองคการของโรงเรียนใหม เพ่ือใหบุคคลท่ีเกี่ยวของกับ
โรงเรียนมี “อํานาจหนาท่ีที่แทจริง” (real authority) เกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากรและหลักสูตร 
โดยมีเปาหมายเพื่อปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิผลสูงขึ้น และสอดคลองกับ ธงชัย ชิวปรีชา
และคณะไดใหขอเสนอแนะแนวทางแกปญหาและอุปสรรคการบริหารงานของสถานศึกษานิติบุคคล 
ดังนี้ ผูบริหารจะตองมีความโปรงใสในการทํางาน เพราะโรงเรียนนิติบุคคลจะมีชองวางในการทํางาน
คอนขางมาก ผูบริหารตองพรอมท่ีจะทํางานดวย ความเสียสละไมคาดหวังผลประโยชนสวนตัวจาก
การทํางานการเปนโรงเรียนนิติบุคคลจะตองมีคณะกรรมการสถานศึกษาและการกระจายอํานาจเขา
มาเก่ียวของ ซึ่งในสภาพปจจุบันความพรอมในเร่ืองนี้ยังไมมี ทําใหการดําเนินงานตองอยูภายใตกรอบ
ที่กําหนด ไมมีการเปลี่ยนแปลงการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชนยังมีคอนขางนอย และ
สอดคลองกับแนวทางการแกไขอุปสรรคที่ ศิลปชัย  สัมพันธพรกลาววา ตองยึดหลักการบริหาร
คุณภาพ เรื่อง การกระจายอํานาจ (SBM) การบริหารท่ัวไป สถานศึกษาตองใหชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษามีสวน ในการแกปญหาใหตรงจุด ตรงประเด็นปลดล็อคกฎระเบียบที่รัดตึงเกินไปเปด
โอกาสใหโรงเรียนระดมทรัพยากรจากภายนอก โดยดําเนินการใหโปรงใสถูกตอง เชน  ผานสมาคม 
ผานคณะกรรมการ เขาระบบโรงเรียน ทําใหกระทรวงประหยัดงบประมาณ งบประมาณรายหัวของ
นักเรียน อยางนอย 20,000/คน โรงเรียนนิติบุคคล ครูและบุคลากร ตองพัฒนา ตองทําขอตกลง
โรงเรียนนิติบุคคลตองมีความยืดหยุนมีความคลองตัวในดานการบริหารจัดการ ผูบริหารตองหาความรู
ทุกเรื่องทั้งเร่ืองวิชาการ งบประมาณ บุคคลและบริหารทั่วไป  ตองคัดเลือกผูบริหารท่ีมีทัศนคติการ
ทํางานของโรงเรียนที่ดีมีคุณภาพเลือกผูบริหารท่ีเอาจริงเอาจังในการทํางาน สอดคลองกับ สมเกียรติ  
บุญรอด กลาววาการบริหารงบประมาณและการระดมทรัพยากรวางานบุคคลตองกระจายอํานาจให
โรงเรียนโดยตรง สํานักงานเขตพ้ืนที่ ไมควรจัดการดําเนินการเอง กระจายอํานาจการบริหารอยาง
แทจริง ในทางปฏิบัติทําได และควรมีการทบทวน กฎ กฎหมาย ระเบียบที่เอ้ือตอการกระจายอํานาจ 
เชนการใชจายงบประมาณการจัดสรรอัตรากําลัง  การพิจารณาความดีความชอบ การใหสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาเปนนิติบุคคลเพ่ือใหการจัดการศึกษาประสบผลสําเร็จและเปนไปตามแนวทาง            
ที่พึงประสงคในการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
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ขอเสนอแนะ 
 การวิจัยเร่ืองอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดขอคนพบท่ีเปนประโยชนมีความสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี 
งานวิจัย ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ ดังนั้นเพ่ือใหการพัฒนางานวิจัยเปนแนวทางในการบริหาร
จัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ใหกับผูบริหาร          
ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 

ผูบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานควรนํา          
ขอคนพบท่ีไดจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ไปประยุกตใชในการบริหารงานตามองคประกอบของอุปสรรค         
การบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ตามบริบทของตนเอง ดังนี้ 

1. ผูบริหารหรือผูนําทุกองคการควรพัฒนาตนเองดวยการศึกษาอบรมเพ่ือใหรูและเขาใจ           
หลักการบริหารหรือแนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคล จนสามารถนําองคประกอบ ไปประยุกตใช            
ในการบริหารและการสรางบารมีใหเกิดขึ้นกับตนเอง 

2. การจะพัฒนาผูบริหารหรือผูนําทุกองคการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารควรเนน 
การพัฒนาดานจิตใจ และพฤติกรรมของผูบริหารตองประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลตามท่ี
ผูวิจัยไดคนพบ 
 3. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ควรนําแนวทาง 
แกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา        
ขั้นพ้ืนฐาน มาเปนแนวทางในการแกไข 
 4. สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ควรสงเสริม 
สนับสนุน แนวทางแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพ 

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลใหการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ          
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานประสบผลสําเร็จ 
 2. ควรศึกษาวิจัยคุณสมบัติของผูบริหารที่เหมาะสมในการบริหารจัดการโรงเรียน                
นิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                          
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 3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาควรสงเสริมความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของเพ่ือ       
หาแนวทางพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานประสบความสําเร็จ  
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ธีระ  รุญเจริญ. ความเปนมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูป, พิมพครั้งที่ 4.  

 กรุงเทพมหานคร: ขาวฟาง, 2550. 

             .รายงานการวิจัย เรื่อง สภาพปจจุบันและปญหาการมีสวนรวมในการบริหารและ 
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพมหานคร : สํานักงาน 

เลขาธิการสภาการศึกษา, 2547. 

            . สูความเปนผูบริหารสถานศึกษามืออาชีพ. กรุงเทพมหานคร: ขาวฟาง, 2548. 

ธีระ รุญเจริญและคนอ่ืนๆ. ความคาดหวังของบุคลากรทางการศึกษาที่มีตอการกําหนดใหโรงเรียน 

 การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนนิติบุคคล. กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,2547. 

นงลักษณ   เรือนทอง. “รูปแบบการบริหารโรงเรียนท่ีมีประสิทธิผล.” วิทยานิพนธนิพนธปรัชญาดุษฎี 
 บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2550. 

แนวคิดการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเปนนิติบุคคล, เขาถึงเมื่อ 15 มีนาคม 2555, เขาถึงได 
 จาก http://www.piwdee.net/kab2/yebma5.htm  

“แนวทางการพัฒนากฎหมายเพ่ือการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคล ระดับการศึกษาขั้น
 พ้ืนฐาน” สังกัดกระทรวงศึกษาธิการวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมเดอะ รอยัล เจมส  
 กอลฟ รีสอรท จังหวัดนครปฐม กระทรวงศึกษาธิการ. 
บรรจบ  วงศโกมลเชษฐ. “การประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ”วิทยานิพนธ 
 ปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,  
 2550. 
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บวรศักด์ิ  อุวรรณโณ. การสรางธรรมาภิบาล (good governance) ในสังคมไทย. กรุงเทพฯ:  
วิญูชน, 2545. 

บุญชม  ศรีสะอาด และคณะ.“ปญหาและแนวทางการพัฒนาการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระบบโรงเรียน 

 ของเขตการศึกษา 11” ใน วารสารสภาวิจัยแหงชาติ พ.ศ. 2544. 

บุญมี  เณรยอด. แนวทางบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School Based Management)  
 สําหรับโรงเรียน. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545. 

ปภังกร  ทองเงิน.“การศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานชวงชั้นที่  
 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี” วิทยานิพนธครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขา 

การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2549. 

ปญญา  แกวกียูร. การบริหารจัดการศึกษาในรูปแบบการใชโรงเรียนหรือเขตพื้นท่ีการศึกษา 
เปนฐาน ชุดฝกอบรมผูบริหาร ประมวลสาระ. กรุงเทพมหานคร: สํานักงานปฏิรูปการศึกษา 
,2546. 

ประกอบ  คุปรัตน. มารูจักโรงเรียนในกํากับรัฐบาล (Charter schools). เขาถึงเมื่อ 13 พฤษภาคม  
 2555, เขาถึงไดจาก  http://pracob.blogspot.com/2012/05/charter-schools.html  

ประเวศ  วะสี. ระเบียบวาระแหงชาติ: ปฏิรูปสังคมไทย ใน ธรรมรัฐ: จุดเปลี่ยนประเทศไทย.  
 กรุงเทพมหานคร: โครงการวิถีทรรศน, 2542. 

ประสิทธิ์  เขียวศรี. “การนําเสนอแบบจําลองการพัฒนาภาวะผูนําของผูบริหารโรงเรียนที่บริหารโดย 

 ใชโรงเรียนเปนฐาน.” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา  
 ภาควิชา บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2545. 

ปรัชญา  เวสารัชช. พฤติกรรมองคการ ผูนําในองคการ. กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร, 2526. 

ปรียาพร  วงศอนุตรโรจน. การบริหารงานวิชาการ. กรุงเทพฯ : ศูนยสื่อเสริมกรุงเทพฯ, 2546. 

เผด็จ  ขอบรูป  ภิเษก  จันทรเอ่ียมและอรสา  โกศลานันทกุล “หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต  
 สาขาวิชาการบริหารการศึกษาบัณฑิต วิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน 

พระบรมราชูปถัมภ จ.ปทุมธานี ใน วารสารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลย 

อลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 3 (3 ตุลาคม 2552 – มกราคม 2553). 
“เผยชื่อ 58 โรงเรียน นํารองนิติบุคคล สพฐ.: ตนแบบกาญจนานุเคราะห / เรงทําแผนบริหารวิชาการ- 
 บุคลากร-งบฯ”, หนังสือสยามรัฐ (9 พ.ย. 2555). 
พนม  พงษไพบูลย. “อะไรคือการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 12 ป” วิชาการ, 2(2), 2-9.2542. 

พรทิพย  บูรณะขจรกิจ.“การพัฒนาขาราชการกับประสิทธิผลขององคการ.”สารนิพนธมหาบัณฑิต.   

คณะรัฐศาสตร  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2535. 
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พระมหาลําพึง  ธีรปญโญ. “การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนนวมินทราชูทิศมัชฌิม 

 จังหวัดนครสวรรค” พุทธศาสตรมหาบัญฑิต (รัฐประศาสนศาสตร) สาขาวิชารัฐ
 ประศาสนศาสตร  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2545. 

พิณสุดา  สิริธรังศรี. การนาํเสนอรูปแบบการจัดการศึกษาของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา  
วิทยานิพนธหลักสูตรปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา จุฬาลงกรณ 

มหาวิทยาลัย, 2546. 
พิศาล  สรอยธุหร่ํา และคนอ่ืนๆ. แนวทางการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล. กรุงเทพมหานคร:  
 สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2551. 

พิษณุ  ดาราณรงค และคณะ. “ศึกษาความรูความเขาใจในการดําเนินงาน ปญหาอุปสรรค และขอดี 
          ขอจํากัดของการบริหารงานในสถานศึกษานิติบุคคล สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่เชียงใหม  

เขต 3.” วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยนเรศวร, 2546. 

เพ็ญจันทร  ขุนภักด,ี “การศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
ชวงช้ันที่ 1-2 สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี” วิทยานิพนธปริญาครุศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขา การบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, 2549. 

พูลยชัย  ยาวิราช. “การพัฒนารูปแบบการนํานโยบายไปสูการปฏิบัติ สําหรับสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.”  
วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2550. 

ไพบูลย  คณุชมภู. “การบริหารงานบุคลากรของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน 

การประถมศึกษาอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน” วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต   
สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2545. 

เผยชื่อ 58 โรงเรียน นํารองนิตบิุคคล สพฐ.: ตนแบบกาญจนานุเคราะห / เรงทําแผนบริหารวิชาการ- 
 บุคลากร-งบฯ, หนังสือพิมพสยามรัฐ ฉบับวันที่ 9 พ.ย. 2555. 

มงคล  อินทสิทธิ์. “การมีสวนรวมรับผิดชอบของครูผูสอนในสวนของการบริหารงานวิชาการของ 
 โรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม” ปริญญา 
 มหาบัณฑิต  สาขาวิชาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยเชียงใหม,  
 2542. 
มนูญ  จันทรสมบูรณ. “วัฒนธรรมธรรมาภิบาลของผูนําทองถิ่นและประชาชนในเขตองคการบริหาร 

สวนตําบล” ดุษฎีนิพนธสหวิทยาการดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2550. 
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ยุทธกิจ  สัตาวุธ. “การศึกษาความคิดเห็นตอปจจัยการบริหารและการดําเนินงานเทคโนโลยีและ
สื่อสารการศึกษาของบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห สังกัดสํานักงานบริหารงาน
การศึกษาพิเศษในเขตพ้ืนที่ชายฝงทะเลอันดามัน.” คนควาอิสระ หลักสูตรปริญญา
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2552. 

ยุทธภูมิ  ตันติมาลา. “คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา : จากนโยบายสูการปฏิบัติ.” วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 
2545. 

ยุวดี  ศันสนียรัตน และถวัลย  มาศจรัส. ปแหงการปฏิรูปการศึกษาของ สปศ.: งานและผลงาน. 
 กรุงเทพมหานคร: สํานักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544. 

รัชนิดา  สิงหมณี. “การดําเนินงานในสถานศึกษานิติบุคคลของผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี” ปริญญาครุศาสตรมหาบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย 

ราชภัฎกาญจนบุรี, 2552. 

ราชกิจจานุเบกษา, กฎกระทรวง เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอํานาจการบริหาร 
 และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 เลม 124 ตอนท่ี 24 ก, 16 พฤษภาคม 2550, อัดสําเนา. 
ราชันย  บุญธิมา. “ปจจัยที่เอ้ือตอผลสําเร็จของการนําหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนตนไปปฏิบัติ:  
 กรณีศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดเชียงราย” วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา 
 การวิจัยและพัฒนาหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2542. 

“รายงานการติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ (องคการมหาชน) พ.ศ.2547.”  
 เอกสารเสนอผลการประเมินของสํานักรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา  

(องคการมหาชน), 2547. (อัดสําเนา)  
รุง  แกวแดง. โรงเรียนนิติบุคคล. พิมพครั้งที่ 3. กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช จํากัด, 2546. 

รุงเรือง  สุขาภิรมย. “การวิเคราะหปจจัยที่สัมพันธกับการนํานโยบายการศึกษาไปปฏิบัติ : กรณีศึกษา
นโยบายการศึกษาการขยายการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน.” วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎี
บัณฑิต  สาขาบริหารการศึกษา ภาควิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2543. 
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แบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ 
เร่ือง 

“อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล                                            
ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน”   

 
………………………………………. 

คําช้ีแจง 
 แบบสัมภาษณนี้  มีวัตถุประสงคเ พ่ือใช เปนเครื่องมื อในการสัมภาษณผู เชี่ ยวชาญ                 
ในการรวบรวมขอมูลหรือตัวแปรตางๆ สําหรับดุษฎีนิพนธ เรื่อง “อุปสรรคในการบริหารจัดการ
โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ขอมูลหรือตัวแปรที่ไดรับ
จากการสัมภาษณทานมีคายิ่งตอการดําเนินการวิจัยครั้งนี้และจะเปนประโยชนอยางมากตอการ
พัฒนาองคกรการศึกษา ผูวิจัยจะไดนําไปสังเคราะหและกําหนด เปนกรอบในการวิจัยขั้นตอไป 

 แบบสัมภาษณ ประกอบดวย 2 ตอน  คือ 

 ตอนท่ี  1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ 

 ตอนท่ี  2 ขอคําถามในการสัมภาษณสําหรับการพิจารณากําหนดตัวแปร 
เพ่ือเปนกรอบในการวิจัย 

 

 ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจักไดรับความอนุเคราะหในการสัมภาษณเปนอยางดียิ่ง                       
จึงขอขอบพระคุณอยางสูงมา ณ โอกาสนี้ 
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         นักศึกษาปรัชญาดุษฏีบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
                   ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

ตอนที่  1.  ขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ 
ชื่อผูเชี่ยวชาญ...................................................................................  
ระดับการศึกษา       ต่ํากวาปริญญาตรี         ปริญญาตร ี           ปริญญาโท            ปริญญาเอก 

ประสบการณทํางาน..........................ป 
ตําแหนง.............................................................................................. 
หมายเลขโทรศัพท หรือ อีเมลที่สามารถติดตอได 
.......................................................................................................................................................... 
ตอนที่  2.  แนวคําสัมภาษณ 
1.  อุปสรรคการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในประเทศไทยไดแกเรื่องใดบาง 
2.  อุปสรรคการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคลไดแกเรื่องใดบาง 
3.  อุปสรรคการบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารงานทั่วไป ไดแก 
    เรื่องใดบาง 
4.  แนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทยไดแกเรื่องใดบาง 
5.  แนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคลไดแกเรื่องใดบาง 
6.  แนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล  
    บริหารงานทั่วไป ไดแกเรื่องใดบาง 

 

  ลงชื่อ................................................................ 
                  (.............................................................................) 

 
 

                                                                   นางณพิชญา  เพชรพิมล 

     นักศึกษา ป.เอก การบริหารการศึกษา ม.ศิลปากร 
                                                                 Tel. 08 1986 3628, 08 0025 7665 

                                                                E-mail. Napich991@gmail.com  
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ขอคําถามสัมภาษณ 

1. อุปสรรคการบริหารและจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทยไดแกเรื่องใดบาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. อุปสรรคการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคลไดแกเรื่องใดบาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. อุปสรรคการบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารงานทั่วไป ไดแก              
เรื่องใดบาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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4. แนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารและจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานในประเทศไทยไดแกเรื่องใดบาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

5. แนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคลไดแกเรื่องใดบาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. แนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารงาน
ทั่วไป ไดแกเรื่องใดบาง 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูง มา ณ โอกาสน้ี 
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ภาคผนวก  ค 
หนังสือขอทดลองเครื่องมือ รายชื่อโรงเรียนทดลองเครื่องมือ 

ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือ 
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ที่ ศธ 0520.203.2 / 185             ภาควิชาการบริหารการศึกษา   
        คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 

               พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 

 

                   7  กุมภาพันธ  2557 

เรื่อง ขอทดลองเคร่ืองมือวิจัย 

เรียน  

สิ่งที่สงมาดวย    แบบสอบถาม      จํานวน    3     ฉบับ 

 ดวยนางณพิชญา  เพชรพิมล รหัสนักศึกษา 53252906  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ
ของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” ในการน้ี ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความ
อนุเคราะหใหนักศึกษาทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเครื่องมือในหนวยงานของทาน เพ่ือนําไป
ปรบัปรุงแกไขกอนนําไปใชในการวิจัยกลุมตัวอยาง 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการอนุเคราะห       
ของทานมา ณ โอกาสนี้    

ขอแสดงความนับถือ 

 

      (อาจารย ดร.สายสุดา  เตียเจริญ) 
           รักษาการแทนหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 

 

 

งานธุรการ 
โทรศัพท / โทรสาร 034 -219136 

   สําเนา 
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รายช่ือโรงเรียนกลุมทดลอง 
 

ที ่ รายช่ือโรงเรียนกลุมทดทอง จังหวัด 
ผลตอบรับสง 
กลับ ไมกลับ 

1 โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย   ลําปาง   

2 โรงเรียนศรียานุสรณ   จังหวัดจันทบุรี   

3 โรงเรียนระยองวิทยาคม    ระยอง   

4 โรงเรียนพญาไท   กรุงเทพมหานคร   

5 โรงเรียนอนุบาลยะลา   ยะลา   

6 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนากราษฎรอุทิศ   พิจิตร   

 

ผลการวิเคราะหคาความเชื่อม่ันของเครื่องมือ (Try  out) 

Reliability 

Scale:All  Variables 

 

  Case  Processing  Summary 

 N % 
Cases  Valid 36 100.0 

Excludeda 0 0 

Total 36 100.0 

 

  A Listwise  deletion  based on  all  variables  in  the  Procedure. 
 

 Reliabilty  Statistics 

Cronbach,s  Alpha N  of  Items 

.9969 140 

 

RELIABILITY  ANALYSIS – SCALE (ALPHA) 
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Item-total  Statistics 

q 
Scale Mean 

 if Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

1 693.8438 5420.9103 .7450 .9370 

2 693.6250 6427.9838 .7798 .9365 

3 593.7500 5424.9677 .7260 .9368 

4 593.5938 5466.7057 .7293 .9370 

5 593.6563 6482.4919 .6540 .9371 

6    693.2500 5427.9838 .7798 .9365 

7 693.9688 5424.9677 .7260 .9368 

8 593.6875 5466.7057 .7293 .9370 

9 693.5625 5482.4919 .6540 .9371 

10 593.6250 5483.1573 .7225 .9372 

11 593.6250 5421.5968 .8658 .9367 

12 593.6875 5453.1452 .7449 .9371 

13 593.6563 5466.9636 .7046 .9371 

14 593.8438 5420.9103 .7450 .9370 

15 593.6250 5427.9838 .7798 .9365 

16 593.7500 5424.9677 .7260 .9368 

17 593.5938 5466.7057 .7293 .9370 

18 593.6563 5482.4919 .6540 .9371 

19 593.8438 5483.1573 .7225 .9372 

20 593.6875 5453.8700 .8658 .9367 

21 593.6563 5453.8136 .7046 .9371 

22 593.4063 5444.0605 .7449 .9371 

23 593.2500 5427.9838 .7046 .9371 

24 593.9688 5424.9677 .7450 .9370 
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Item-total  Statistics (ตอ) 
 

q 
Scale Mean 

if Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

25 593.6875 5466.7057 .7798 .9365 

26 693.7500 5441.2258 .7260 .9368 

27 593.7188 5434.4022 .7293 .9370 

28 593.6563 5452.6845 .6540 .9371 

29 693.6875 5461.1250 .7225 .9372 

30 593.5938 5454.9587 .8658 .9367 

31  693.2500 5427.9838 .7798 .9365 

32 593.9688 5424.9677 .7260 .9368 

33 693.6875 5466.7057 .7293 .9370 

34 593.5625 5482.4919 .6540 .9371 

35 593.6250 5483.1573 .7225 .9372 

36 593.6250 5421.5968 .8658 .9367 

37 593.6875 5453.1452 .7449 .9371 

38 593.6563 5466.9636 .7046 .9371 

39 593.8438 5420.9103 .7450 .9370 

40 593.6250 5427.9838 .7798 .9365 

41 593.7500 5424.9677 .7260 .9368 

42 593.5938 5466.7057 .7293 .9370 

43 593.6563 5482.4919 .6540 .9371 

44 593.8438 5483.1573 .7225 .9372 

45 593.6875 5453.8700 .8658 .9367 

46 593.6563 5453.8136 .7046 .9371 

47 593.4063 5444.0605 .7449 .9371 

48 593.2500 5427.9838 .7046 .9371 

49 593.9688 5424.9677 .7450 .9370 
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Item-total  Statistics (ตอ) 
 

q 
Scale Mean 

if Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

50 693.6875 6466.7057 .7798 .9365 

51 693.7500 5441.2258 .7260 .9368 

52 693.7188 6434.4022 .7293 .9370 

53 593.6563 5452.6845 .6540 .9371 

54 593.5938 6466.7057 .5559 .9374 

55 593.6563 5482.4919 .7449 .9371 

56 593.6250 5427.9838 .6068 .9372 

57 593.7500 5424.9677 .5544 .9375 

58 593.5938 5466.7057 .5559 .9374 

59 593.6563 5482.4919 .7449 .9371 

60 593.8438 5483.1573 .7046 .9371 

61 593.6875 5453.8700 .7450 .9370 

62 593.6563 5453.8136 .7798 .9365 

63 593.4063 5444.0605 .7260 .9368 

64 593.2500 5427.9838 .7293 .9370 

65 593.9688 5424.9677 .6540 .9371 

66 593.6875 5466.7057 .7225 .9372 

67 593.5625 5482.4919 .8658 .9367 

68 593.5938 5466.7057 .7293 .9370 

69 593.6563 5482.4919 .6540 .9371 

70 593.8438 5483.1573 .7225 .9372 

71 593.6875 5453.8700 .8658 .9367 

72 593.6563 5453.8136 .7046 .9371 

73 593.4063 5444.0605 .7449 .9371 

74 593.2500 5427.9838 .7046 .9371 
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Item-total  Statistics (ตอ) 
 

q Scale Mean 

if Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

75 593.9688 5424.9677 .7450 .9370 

76 593.6875 5466.7057 .7798 .9365 

77 593.7500 5441.2258 .7260 .9368 

78 593.2500 5427.9838 .7046 .9371 

79 593.9688 5424.9677 .7450 .9370 

80 593.6875 5466.7057 .7798 .9365 

81    593.2500 5427.9838 .7798 .9365 

82 593.9688 5424.9677 .7260 .9368 

83 593.6875 5466.7057 .7293 .9370 

84 593.5625 5482.4919 .6540 .9371 

85 593.6250 5483.1573 .7225 .9372 

86 593.6250 5421.5968 .8658 .9367 

87 593.6875 5453.1452 .7449 .9371 

88 593.6563 5466.9636 .7046 .9371 

89 593.8438 5420.9103 .7450 .9370 

90 593.6250 5427.9838 .7798 .9365 

91 593.7500 5424.9677 .7260 .9368 

92 593.5938 5466.7057 .7293 .9370 

93 593.6563 5482.4919 .6540 .9371 

94 593.8438 5483.1573 .7225 .9372 

95 593.6875 5453.8700 .8658 .9367 

96 593.6563 5453.8136 .7046 .9371 

97 593.4063 5444.0605 .7449 .9371 

98 593.2500 5427.9838 .7046 .9371 

99 593.9688 5424.9677 .7450 .9370 
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Item-total  Statistics (ตอ) 
 

q Scale Mean 

if Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

100 693.6875 5466.7057 .7798 .9365 

101 593.7500 5441.2258 .7260 .9368 

102 593.7188 5434.4022 .7293 .9370 

103 593.6563 5452.6845 .6540 .9371 

104 593.6875 5461.1250 .7225 .9372 

105 593.5938 5454.9587 .8658 .9367 

106 593.6250 5427.9838 .6068 .9572 

107 593.7500 5424.9677 .5544 .9375 

108 593.5938 5466.7057 .5559 .9574 

109 693.6563 5482.4919 .7449 .9571 

110 593.8438 5483.1573 .7046 .9571 

111 593.6875 5453.8700 .7450 .9570 

112 693.6563 5453.8136 .7798 .9365 

113 593.4063 5444.0605 .7260 .9368 

114 593.2500 5427.9838 .7293 .9370 

115 593.9688 5424.9677 .6540 .9371 

116 593.6875 5466.7057 .7225 .9572 

117 593.5625 5482.4919 .8658 .9567 

118 593.6250 5483.1573 .7449 .9571 

119 593.6250 5421.5968 .7046 .9571 

120 593.6875 5453.1452 .7450 .9570 

121 593.6563 5466.9636 .7798 .9565 

122 593.8438 5420.9103 .7260 .9568 

123 593.7813 5447.4022 .7293 .9570 

124 593.7500 5441.2258 .6540 .9571 
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Item-total  Statistics (ตอ) 
 

q Scale Mean 

if Item Deleted 

Scale Variance 

if Item Deleted 

Corrected Item-Total 

Correlation 

Alpha if Item 

Deleted 

125 693.7188 6534.4022 .7525 .9572 

126 693.6563 6452.6845 .8658 .9367 

127 593.6875 5461.1250 .7046 .9571 

128 593.5938 5454.9587 .7450 .9570 

129 593.7813 5452.3700 .7798 .9365 

130 693.6250 5457.9839 .7260 .9568 

131 593.4375 5466.7057 .6068 .9572 

132 593.3438 5482.4919 .5554 .9575 

133 693.4375 5483.1573 .5559 .9574 

134 693.4686 5453.8700 .7459 .9571 

135 593.6563 5453.8136 .7056 .9571 

136 593.5625 5544.0605 .7550 .9570 

137 593.2500 6427.9838 .7293 .9370 

138 693.9688 5424.9677 .6540 .9371 

139 560.8333 5164.6954 .8756 .9948 

140 560.8333       6158.0057 .8944            .9948 

 

Reliabiltity  Coefficients 

N of   Cases = 36 

N of  ltems = 140 

Alpha = .9969 
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ภาคผนวก  ง 

หนังสือขอเก็บขอมูลเพื่อการวิจัยและรายชื่อโรงเรียนเก็บขอมูล 
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ที่ ศธ 0520.10 ( นฐ ) / พิเศษ            บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
               พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 

         13  กุมภาพันธ  2557 
 
เรื่อง ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เรียน ผูอํานวยการโรงเรียน 

 ดวยนางณพิชญา  เพชรพิมล  รหัสนักศึกษา  53252906   นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  ภาควิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  
มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ  เรื่อง “อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล
ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพื้นฐาน”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจาก
ผูบริหาร รองผูบริหาร กรรมการบริหารโรงเรียน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียน
ของทาน เพ่ือประกอบ การทําวิทยานิพนธ  ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอ
ความอนุเคราะห  จากทานโปรดแจงรองผูบริหาร กรรมการบริหารโรงเรียน  และประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
สํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร.086-7984869,0-3421-8788 

(ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไชยยศ  ไพวิทยศิริธรรม) 
รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  ฝายวิชาการและวิจัย 

รักษาราชการแทน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

  สําเนา 

ปณิธานของบัณฑิตวิทยาลัย “มุงสงเสริม  สนับสนุน เพื่อพัฒนาคุณภาพบัณฑิตศึกษา” 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายช่ือโรงเรียนกลุมตัวอยาง 

ที ่ รายช่ือโรงเรียนกลุมทดทอง จังหวัด 
ผลตอบรับ 
มา ไมมา 

1 อนุบาลนครพนม นครพนม   
2 อนุบาลระยอง ระยอง   
3 อนุบาลสามเสน กรุงเทพฯ   
4 อนุบาลสุรินทร สุรินทร   
5 ราชวินิต กรุงเทพฯ   
6 อนุบาลนครราชสีมา นครราชสีมา   
7 อนุบาลสมุทรสงคราม สมุทรสงคราม   
8 อนุบาลชลบุรี ชลบุร ี   
9 พระตําหนักสวนกุหลาบ กรุงเทพฯ   
10 อนุบาลเชียงราย เชียงราย   
11 อนุบาลพะเยา พะเยา   
12 อนุบาลชุมพร ชุมพร   
13 อนุบาลพิษณุโลก พิษณุโลก   
14 อนุบาลพระนครศรีอยุธยา พระนครศรีอยุธยา   
15 อนุบาลนครปฐม นครปฐม   
16 อนุบาลสระบุรี สระบุรี   
17 อนุบาลอุบลราชธานี อุบลราชธานี   
18 อนุบาลประจวบคีรีขันธ ประจวบคีรีขันธ   
19 อนุบาลระนอง ระนอง   
20 อนุบาลนครสวรรค นครสวรรค   
21 อนุบาลพิบูลเวศม กรุงเทพฯ   
22 พระยาประเสริฐสุนทราศรัย กรุงเทพฯ   
23 อนุบาลเชียงใหม เชียงใหม   
24 อนุบาลกระบี่ กระบี่   
25 อนุบาลวัดปรินายก กรุงเทพฯ   
26 สามเสนวิทยาลัย กรุงเทพฯ   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายช่ือโรงเรียนกลุมตัวอยาง  (ตอ) 

ที ่ รายช่ือโรงเรียนกลุมทดทอง จังหวัด 
ผลตอบรับ 
มา ไมมา 

27 สวนกุหลาบวิทยาลัย กรุงเทพฯ   
28 สตรีวิทยา กรุงเทพฯ   
29 บดินทรเดชา (สิงห สิงหเสนี) กรุงเทพฯ   
30 เบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช   
31 สุราษฎรธานี สุราษฎรธานี   
32 ศึกษานารี กรุงเทพฯ   
33 เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ กรุงเทพฯ   
34 นครสวรรค นครสวรรค   
35 หาดใหญวิทยาลัย สงขลา   
36 เทพศิรินทร กรุงเทพฯ   
37 หอวัง กรุงเทพฯ   
38 สตรีสมุทรปราการ             สมุทรปราการ     
39 เบญจมราชรังสฤษฏ ฉะเชิงเทรา   
40 เฉลิมขวัญสตรี พิษณุโลก   
41 โยธินบูรณะ กรุงเทพฯ   
42 สวนกุหลาบวิทยาลัยนนทบุรี นนทบุรี   
43 สตรีวัดมหาพฤฒาราม กรุงเทพฯ   
44 ภูเก็ตวิทยาลัย ภูเก็ต   
45 สวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต ปทุมธานี   
46 เตรียมอุดมศึกษานอมเกลา กรุงเทพฯ   
47 ชลกันยานุกูล ชลบุร ี   
48 สุรนารีวิทยา นครราชสีมา   
49 มัธยมวัดนายโรง กรุงเทพฯ   
50 ยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม   
51 เบ็ญจะมะมหาราช อุบลราชธานี   
52 เตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ   

   ส
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แบบสอบถามการวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เรื่อง อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล 

ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
………………………………………………………………………………………………………………. 

คําชี้แจง 
1. แบบสอบถามฉบับนี้มุงท่ีจะศึกษา อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล 

ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้ คือ ผูอํานวยการ (1 คน) รองผูอํานวยการ (2 คน)  

กรรมการบริหารสถานศึกษา (หัวหนากลุมสาระฯ หัวหนางาน 2 คน) ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (1 คน) 

3. แบบสอบถามฉบับนี้   แบงออกเปน  3  ตอน  คือ 
               ตอนท่ี  1   คําถามเก่ียวกับสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  จํานวน  6  ขอ 

ตอนท่ี  2   คําถามเก่ียวกับระดับอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล 
ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน  140  ขอ 

 ตอนท่ี  3   แบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับอุปสรรคและแนวทางการแกไขอุปสรรค 
การบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4. แบบสอบถามชุดนี้ใชสําหรับรวบรวมขอมูลเพื่อการวิจัยเทานั้น ผูวิจัยขอรับรองวาขอมูล   
ทีไ่ดจะไมมีผลกระทบตอทานประการใด ผูวิจัยจะนําเสนอผลในภาพรวมเทานั้น โดยจะปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณของการวิจัยอยางเครงครัด และจะใชใหเกิดประโยชนอยางยิ่งตอการบริหารการศึกษา
ตอไป ดังนั้นการตอบแบบสอบถามน้ีจึงไมมีผลเสียตอการปฏิบัตงิานในหนาท่ี และสถานภาพทางราชการ 
หรือหนวยงานของทานแตประการใด 
 5.  เมื่อทานใหขอมูลครบถวนทุกขอแลว โปรดสงแบบสอบถามฉบับนี้คืนที่เจาหนาที่ผู
ประสานในโรงเรียนของทานเพ่ือรวบรวมใสซองที่ผูวิจัยไดจัดเตรียมไวแลว จัดสงคืนผูวิจัยทาง
ไปรษณียตอไป 
 ผูวิจัยจึงขอความอนุเคราะหจากทานตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอตามความเปนจริง                              
เพ่ือความสมบูรณของแบบสอบถามที่จะใชวิเคราะหขอมูลตอไป และขอขอบพระคุณเปนอยางสูง 
ในความอนุเคราะหครั้งนี้ 

นางณพิชญา   เพชรพิมล 
นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาการบริหารการศึกษา       
             บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 

                 โทร. 08-1986-3628   E-mail.  Napich991@gmail.com 

   ส
ำนกัหอ
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เลขที่
แบบสอบถาม 

(สําหรับผูวิจยั) 

   
 

ตอนที่  1  สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 
คําชี้แจง  แบบสอบถามมีทั้งหมด 6 ขอ โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน � หนาขอความที่ตรงกับ  
             สภาพจริงของทาน 
1.  ตําแหนงหนาที่ 

�  ผูอํานวยการสถานศึกษา     �  รองผูอํานวยการสถานศึกษา  
�  กรรมการบริหารสถานศึกษา �  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2.  เพศ 
 �  ชาย                          �  หญิง       
3.  อายุ 
 �  ต่ํากวา  30  ป              �  30-40  ป   

�  41–50  ป                   �  51–60  ป 
4.  วุฒิการศึกษา 
 �   ต่ํากวาปริญญาตรี        �  ปริญญาตรี  

�   ปริญญาโท                       �  ปริญญาเอก 
5.  ประสบการณในการเปนผูบริหาร 

�   ต่ํากวา  5  ป     �   5–10  ป   
�   11–15  ป               �   มากกวา  15  ป 

6.  ขนาดสถานศึกษา 
�   ขนาดเล็ก (จํานวนนักเรียนระหวาง  0-500  คน)    

    �   ขนาดกลาง (จํานวนนักเรียนระหวาง 501-1,500 คน) 
 �   ขนาดใหญ (จํานวนนักเรียนระหวาง 1,501-2,500 คน) 

�   ขนาดใหญพิเศษ (จํานวนนักเรียนตั้งแต 2,501 คน ขึ้นไป) 
 
 
 
 
 

สําหรับผูวิจัย 

            
           1 
 
 
         2 
 
 
         3 
 
       
         4 
 
 
         5 

 
 
        6 
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ตอนที่  2   คําถามเกี่ยวกับระดับอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ 
     สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คําชี้แจง  1.  แบบสอบถามทั้งหมดมี  140  ขอ 
  2.  ผูวิจัยตองการสํารวจถึงอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลของโรงเรียนที่ทาน

บริหารอยูในปจจุบัน  โดยแตละขอคําถามมีคําตอบที่แสดงระดับอุปสรรคการดําเนินงาน  5 ระดับ               
โปรดพิจารณาขอความในแตละขอแลวโปรดเขียนเครื่องหมาย ลงในชองระดับของอุปสรรค                               
ตามความคิดเห็นของทาน 

  3.  ความหมายของคาคะแนนในแตละระดับ 
5    หมายถึง   อุปสรรคอยูในระดับ  มากท่ีสุด 

  4    หมายถึง           อุปสรรคอยูในระดับ  มาก 
  3    หมายถึง           อุปสรรคอยูในระดับ  ปานกลาง 
  2    หมายถึง           อุปสรรคอยูในระดับ  นอย 
  1    หมายถึง           อุปสรรคอยูในระดับ  นอยที่สุด 
 

ขอ อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล 
ระดับของอุปสรรค เฉพาะ 

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
1. ภาวะผูนํา วิสัยทัศน ความตั้งใจจริงของผูบริหารในการบริหาร

จัดการโรงเรียน การพัฒนางานอยางตอเนื่องและการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน             

     

 7 
2. ผูบริหารละเลย ไมกํากับติดตาม ไมมีการนิเทศและประเมินผล

การเรียนการสอนของครู อยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพ 
     

 8 
3. การจัดบุคลากรใหเขารับผิดชอบงานตามความเหมาะสมและ

ศักยภาพของผูปฏิบัติงาน  
     

 9 
4. ตําแหนงผูบริหารไมมีระบบคัดเลือกที่ดีเพียงพอ มาจากระบบ

เลือกตั้งหรือแตงตั้งตามอาวุโสหรือการสอบและการมีเสนสาย 
     

 10 
5. ผูบริหารสวนใหญไมเห็นความสําคัญของการสรางความสัมพันธ

กับชุมชนและขาดการประสานงานที่ดีกับชุมชน 
     

 11 
6. ผูบริหารบางสวนบริหารงาน โดยใชแนวคิดของตนเองเปนหลัก 

ขาดการคํานึงถึงผูมีสวนไดสวนเสีย เห็นประโยชนสวนตัว
มากกวาสวนรวม 

     

 12 

   ส
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ขอ อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล 
ระดับของอุปสรรค เฉพาะ 

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
7. ผูบริหารบางสวนขาดความโปรงใสในการใชงบประมาณ         

การจัดซื้อจัดจาง หาผลประโยชนในการกอสราง ฯลฯ 
     

 
  13 

8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหาร เชน 
ความยุติธรรม ความประพฤติทีเ่หมาะสม การเบียดบังเวลา
ราชการ การทุจริต ฯลฯ 

     
  
 

  14 
9. ผูบริหารบางสวนเบียดบังผลประโยชนสวนรวม เชน ใชครู

ทํางานสวนตัว 10. ผูบริหารไมเขาใจการบริหารและการจัด
การศึกษาตามแนวการกระจายอํานาจอยางแทจริง โดยยังติด
ยึดพฤติกรรมการบริหารหรือวัฒนธรรมการบริหารเดิม 

     

     15 
 

10. ผูบริหารไมเขาใจในการบริหารและการจัดการศึกษา                
ตามแนวการกระจายอํานาจอยางแทจริง โดยยังติดยึด            
พฤติกรรมการบริหารหรือวัฒนธรรมการบริหารเดิม 

     

  16 
11. การใหอํานาจกับกลุมผูบริหารมากเกินไป ทําใหเกิดปญหา         

การบริหาร ขาดหลักธรรมาภิบาล มีการแบงพรรคแบงพวก        
ไมสามารถผสานความรวมมือกันระหวางผูใตบังคับบัญชา          
กับผูบริหารเขาดวยกัน 

     

  17 
12 อํานาจของผูบริหารในการบริหารจัดการดานบุคลากร              

การสรรหา โยกยาย บรรจุ แตงตั้ง การจางงานและการจัดการ
พนักงาน 

     

  18 
13. โรงเรียนขาดการกําหนดเปนตัวชี้วัด (KPIs) ความสําเร็จ 

เปนแนวทางปฏิบัติตามขอตกลงการใหบริการหรือผลผลิต  
ตอ สพท. และ สพฐ. 

     

  19 
14. การใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ทั้งรวมคิดและรวมทําจาก

ทุกฝายที่มีสวนเกี่ยวของ เชน ครู ชุมชน ฯลฯ   
     

  20 
15. ผูบริหารบางสวนขาดความชํานาญ ประสบการณ ความรูและ

ความสามารถในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 
     

  21 
16. ผูบริหารบางสวนขาดความเปนผูนําในดานวิชาการ ไมเนน

คุณภาพนักเรียน มักนํางบประมาณสวนใหญไปใชในเรื่อง
อาคารสถานท่ี วัตถุสิ่งของ และสิ่งแวดลอมภายนอกมากกวา 

     

  22 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล 
ระดับของอุปสรรค เฉพาะ 

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
17. 

 
 

ผูบริหารบางสวนขาดความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ 
และความพรอมสําหรับการกระจายอํานาจ การบริหารโรงเรียน
นิติบุคคล 

     
 
 

   23 
18. ขาดการกระจายอํานาจลงสูเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา

อยางแทจริง ทําใหผูบริหารไมสามารถบริหารจัดการศึกษา        
ตามแนวทางการบริหารจัดการที่ใชโรงเรียนเปนฐาน               
(School–Based Management) 

     

 
 
 

  24 
19. ครูมักจะสอนแบบบรรยายตามตํารา นักเรียนใชวิธีฟง จดจํา   

ฝกภาคปฏิบัติบาง และใชการประเมินผลแบบทดสอบ            
ตามมาตรฐานซึ่งเปนการวัดไดเพียงผิวเผินและผูเรียนสวนใหญ    
ไดเรียนรูอยางไมมีประสิทธิภาพ 

     

   
 
 

  25 
20. ครจูัดการเรียนการสอนไมมีประสิทธิภาพ จัดการเรียนรู            

โดยไมเนนผูเรียนเปนสําคัญ ไมใชจิตวิทยาการสอน 
     

   
     26 

21. ครูจํานวนหนึ่งขาดท้ังคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรมและ       
ขาดจรรยาบรรณของวิชาชีพครูอยางแทจริง 

     
   

  27 
22. ครบูางสวนไมสามารถสอนบรรลุเปาหมายของหลักสูตรการเรียน

การสอนเปนไปตามแผนการสอน บรรลุตามจุดประสงคของการ
เรียนรู ไมสอนอยางเต็มที่และไมไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง  

     
 
   

  28 
23. ปญหาครูขาด ครูไมครบชั้นเรียน จํานวนครูไมพอกับปริมาณ

การสอน และท่ีมีอยูไมมีความรูความสามารถครบตามเนื้อหา
สาระในหลักสูตร มีภาระงานมากทําใหการสอนมีปญหา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตกตํ่า 

     

 
 
   

  29 
24. สถานศึกษาไมมีอิสระในการสรรหาและคัดเลือกครู ไมมี            

การวางแผนกําลังคน การจัดสรรอัตรากําลัง ไมตรงกับ            
ความตองการของสถานศึกษา   

     
   
 

  30 
25. การประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและผูบริหารยังไมเนน       

ผลการปฏิบัติงานที่เห็นเปนรูปธรรมเทาที่ควร 
     

  31  
26. ผูบริหาร และ ครูขาดจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทํา         

วิทยฐานะ เชน การจางผูอื่นทําผลงาน หรือมุงทําผลงาน           
      

     32 

   ส
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ขอ อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล 
ระดับของอุปสรรค เฉพาะ 

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
27. ครขูาดทักษะในการพัฒนางานวิชาการ เนื่องมาจากไมมี           

การนําขอมูลพื้นฐานมาเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนานักเรียน 
     

  
 33 

28. การอบรมพัฒนาครูและบุคลากร ไมตรงกับความตองการของ
สถานศึกษา เพราะสวนกลางและสํานักงานเขตพ้ืนที่จะเปน       
ผูกําหนดหลักสูตรการอบรม และขาดการนําไปปฏิบัติและ
ประเมินผลอยางจริงจัง    

     

  
  
 

 34 
29. ครูขาดความรูความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรโดยเฉพาะ

หลักสูตรทองถ่ินไมไดดําเนินการพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน
การเรียนรู 

     
  
 

 35 
30. ครูขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดความแตกแยก            

เกิดการขัดแยงในการทํางาน 
     

  
 36 

31. สื่อและเทคโนโลยีมีอิทธิพลและเปนอุปสรรคตอการเรียนรู         
ของผูเรียน โดยเฉพาะสื่อทีไมมีคุณภาพที่มาจากหลากหลาย
แหลงและขาดการกลั่นกรอง 

     
  
 

 37 
32. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

และชุมชนไมดี ไมรวมปฏิบัติงานและการไมเขารวมมือชวยเหลือ
และมีเจตคติท่ีไมดีตอโรงเรียน 

     
  
 

 38 
33. การสรางขวัญกําลังใจและสวัสดิการใหครูและบุคลากรรวมกัน

รับผิดชอบการปฏิบัติงานดวยความเสียสละและอุทิศตน            
     

  
 39 

34. โรงเรียนไมสามารถสงเสริมใหมีการจัดการศึกษาโดยองคกร
เอกชน ชุมชน สถาบันอ่ืนๆ มามีสวนรวมในการจัดการศึกษา      
ในโรงเรียน 

     
 40 

 
35. ความรู ความสามารถและความชัดเจนในอํานาจหนาที่             

การมีสวนรวมตางๆ รวมทั้งศักยภาพอ่ืนๆ ของคณะกรรมการ
โรงเรียนตอการบริหารและการจัดการศึกษายังไมมากพอ   

     

 41 
36. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมมีความสามารถใน           

การรวมงานในโรงเรียนตามบทบาทท่ีควรจะเปน เชน การรวม
บริหาร  รวมสรางหลักสูตรทองถิ่น เปนตน 

     

 42 
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ขอ อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล 
ระดับของอุปสรรค เฉพาะ 

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
37. ระบบเงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการครู คณาจารย และ

บุคลากรทางการศึกษา คาตอบแทนต่ําหรือการจายคาตอบแทน
แบบเฉลี่ยเทากันจึงไมจูงใจใหทํางานที่สรางสรรคอันนอกเหนือ 
จากภาระงานมาตรฐาน 

     

       
   
 

  43 
38. งบประมาณดานบุคคลมีสัดสวนไมสมดุลตอการเสริมสราง

คุณภาพคาใชจายทางการศึกษาสวนใหญเปนดานเงินเดือน        
กับคาตอบแทนจึงไมเพียงพอที่จะพัฒนาการศึกษาใหดีได 

     
   
 

  44 
39. งบประมาณรายหัวของนักเรียนที่ไดรับการจัดสรรนอยมาก        

ยังไมพอ และเทากันทั่วประเทศ 
     

  45  
40. ปจจัยนําเขา (Input) เชน ครู บุคลากร สื่อ ยังขาดคุณภาพ 

และงบประมาณ ยังไมเปนระบบและไมสอดคลองกับ               
สภาพปญหาของโรงเรียน 

           
     46 
 

41. งบประมาณท่ีจัดสรรใหลาชาไมทันตอความจําเปน                  
ความตองการ และไมสามารถดําเนินการไดตามแผนที่กําหนดไว 

     
  47 

42. หนวยงานตนสังกัดขาดการติดตามประเมินผลตามภารกิจของ
การกระจายอํานาจอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

     
  48 

43. โรงเรียนขาดการติดตาม ตรวจสอบศักยภาพการทํางานของ
ผูบริหาร ครูและบุคลากร 

     
  49 

44. โรงเรียนจัดแหลงเรียนรู หองปฏิบัติการ สื่อ นวัตกรรมและ
เทคโนโลยี สื่อการเรียนการสอนและส่ิงอํานวย               
ความสะดวกเพียงพอและไดมาตรฐาน 

     

  50 
45. หลักสูตรสถานศึกษาของแตละโรงเรียนขึ้นอยูกับศักยภาพ         

ของครูในโรงเรียนมีการคัดลอกหลักสูตรกันระหวางโรงเรียน 
     

  51 
46. ขาดการสนับสนุนเรื่องการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทาง

การศึกษา เชน ทุนสนับสนุนงานวิจัยและการนําเสนองาน
วิชาการ 

        
      
    52 

47. การระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน 
และทรัพยสิน ยังไมชัดเจนวาโรงเรียนสามารถหารายได            
และออกระเบียบการเงินของตนเองโดยสามารถใชจายเงินเอง 

     

  53 
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ขอ อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล 
ระดับของอุปสรรค เฉพาะ 

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
48. กระบวนการ (Process) การดําเนินการไมชัดเจน ตอเนื่อง 

ปรับเปล่ียนตลอดตามยุคสมัย 
     

   
  54 

49. สภาพการจัดทรัพยากรเพ่ือการศึกษา (งบประมาณและ            
การระดมทรัพยากร) หนวยปฏิบัติที่พรอมแตขาดอิสระ            
ทางความคิด สวนหนวยปฏิบตัิที่ไมพรอมก็ขาดแรงสนับสนุน   

     
 
 

  55 
50. การลงทุนดานบุคคลและปจจัยอื่น ใชประโยชนที่ไมคุมคา 

(under-utilization) และการดอยประสิทธิภาพ 
     

   
  56 

51.  ดานการบริหารงบประมาณไมเพียงพอในการบริหารจัดการ 
และไมสอดคลองกับสภาพความตองการ ความจําเปนของ
สถานศึกษา 

     
 
 

  57 
52. การจัดสรรงบประมาณไมสอดคลองกับบริบทของโรงเรียน         

ซึ่งบริบทการใชงบประมาณของโรงเรียนระดับประถมศึกษา 
และระดับมัธยมศึกษา แตกตางกันสงผลตอการพัฒนาคุณภาพ
ของสถานศึกษา และคุณภาพของผูเรียน  

     

  58 
53. สถานศึกษานิติบุคคลในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมมีพระราชบัญญัติจัดตั้งและไมมีกลไก
ทางกฎหมายท่ีกําหนดใหดําเนินการโดยเฉพาะทําให
สถานศึกษาไมมีอํานาจในการตัดสินใจไดดวยตนเองโดยอิสระ 

     

  59 
54. การบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษาท่ีเปนของรัฐอยูเดิม 

ถูกกําหนดมาจากสวนกลางโดยไมไดคํานึงถึงสภาพบริบทและ
ความตองการจําเปนของสถานศึกษาในแตละเขตพ้ืนที่ แตละ
ทองถิ่นและแตละภาค   

     

  60 
55. การจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาตามรายหัวของผูเรียน  

ไมสอดคลองกับสภาพจริงของผูเรียนแตละระดับ/ประเภท และ
ภารกิจของสถานศึกษาท่ีไดรับการกระจายอํานาจ                   

     

  61 
56. การดําเนินการพ้ืนฐานตางๆ เชน การรับนักเรียน การกําหนด

ระยะเวลาการเปด การปดภาคการศึกษา การเปดหองเรียน
พิเศษ การระดมทรัพยากร การพานักเรียนไปนอกสถานศึกษา 
ไมสอดคลองกับบริบทของแตละโรงเรียน 
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ขอ อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล 
ระดับของอุปสรรค เฉพาะ 

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
57. การบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล 

บริหารทั่วไป มีวิธีการดําเนินการ มีรายละเอียด และคูมือ          
การดําเนินงาน แตผูบริหารและครูยังไมไดปฏิบัติอยางจริงจัง 

     

  63 
58. การบริหารงานวิชาการ ยังไมมีการกําหนดผลผลิต (Output) 

ซึ่งเปนเปาหมายที่ชัดเจน ในทุกระดับ ตั้งแตในระดับของ
ประเทศ เขตพ้ืนที่การศึกษา โรงเรียน (ไมมีอัตลักษณ) ที่ชัดเจน 

     
 
 

  64 
59. การกระจายอํานาจการจัดการศึกษายังไมกระจายอยางแทจริง 

ยังเปนการรวมอํานาจที่สวนกลาง เชน โรงเรียนไมสามารถ       
สรรหา บรรจุ แตงตั้งและโยกยายครูและลูกจางได 

     
 

  65 

60. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูไมดี ไมมี
ประสิทธิภาพสงผลใหนักเรียนไมตั้งใจเรียนอยางจริงจังและ 
ขาดระเบียบ วินัยในตนเอง 

     
   

  66 

61. แนวทางการปฏิบัติในการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียน        
นิติบุคคลยังไมมีแนวทางท่ีชัดเจน และไมปฏิบัติกันอยางจริงจัง 

     
   

  67 
62. ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนของไทยเปนแบบราชการรวม

ศูนยไมไดกระจายอํานาจการบริหารไปท่ีโรงเรียนอยางแทจริง 
     

   
  68 

63. การเพ่ิมงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหาร 
การตั้งเปาหมาย ฯลฯ แตยังคงดําเนินการภายใตระบบการเมือง
และการบริหารท่ีอํานาจยังอยูที่ผูบริหารระดับสูง ผูบริหาร         
ออกกฎระเบียบสั่งการจากบนลงลาง 

     

  
 
 

  69 
64. 
 
 

สวนใหญเปนการเปลี่ยนแปลงแตรูปแบบการบริหาร นโยบาย
และเปาหมาย คําชี้แนะ แตไมไดเปลี่ยนแปลงที่เนื้อหาสาระ
กระบวนการเรียนการสอนจริง 

     
 
   

  70 

65. 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทางการศึกษา          
ขาดประสิทธิภาพ โดยเฉพาะผูบริหารสถานศึกษาไมไดเนน
ผลสัมฤทธิ์เปนสําคัญ 

     
   
 

  71 
66. 

 
 

การกระจายอํานาจ ไมไดรับการกระจายอํานาจอยางแทจริง 
สวนใหญสวนกลางเปนผูกําหนดโครงการ และแนวทาง             
การดําเนินงาน ไมมีอิสระในการคิด   

     
 
   

  72 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล 
ระดับของอุปสรรค เฉพาะ 

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
67. 

 
 

การสนับสนุนสงเสริม (โดยเฉพาะดานวิชาการ งบประมาณ)   
มีการกํากับ ติดตาม การประเมินการใชหลักสูตร ขาดการนิเทศ 
ติดตามอยางเปนระบบและตอเนื่อง  

     
  
 

  73 
68. 
 

ขาดเอกภาพในการบริหารของผูบริหารระดับตางๆ และ           
ความดอยประสิทธิภาพของระบบติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลและนิเทศ 

     
 
 

  74 
69. ระบบคัดเลือกการบริหาร การขึ้นเงินเดือน การใหความดี

ความชอบยังขาดประสิทธิภาพ ยังอยูกับระบบอุปถัมภมากกวา
ระบบคุณธรรมที่พิจารณาจากผลงานในการพัฒนาผูเรียนและ
ผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนจริง  

     

   
 
 

  75 
70. การบริหารงบประมาณ งบประมาณสวนใหญ ยังอยูที่สวนกลาง 

กระจายใหโรงเรียนไดใชเพียงงบประมาณรายหัว และเงินเดือน 
     

   
  76 

71. แมจะเปนโรงเรียนนิติบุคคล อํานาจการบริหารยังคงอยูที่
กระทรวงท่ี สพฐ.ทั้งเรื่องการอนุมัติตางๆ ยังขึ้นอยูกับสวนกลาง 
การบริหารจัดการไมคลองตัว 

     
  
  

  77 
72. โครงสรางของการบริหารโรงเรียนยังขาดความยืดหยุน             

ไมเหมาะสมกับการบริหารตนเอง 
     

  
  78 

73. การบริหารจัดการของผูบริหารสวนใหญไมรับคนเขาทํางาน 
ตามความรูความสามารถ รับเปนคนของตัวเองทําใหการบริหาร
จัดการโรงเรียนไมประสบผลสําเร็จ 

     
  
 

 79 
74. การใหผลตอบแทนวิทยฐานะเพ่ิมโดยการประเมินจากผลงาน

เขียนที่ไมไดสะทอนการเพ่ิมความรูความสามารถหรือ
ประสิทธิภาพการสอน 

     
   
 

  80 
75. การบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคลขาดระบบ          

การตรวจสอบ ติดตาม จากผูบังคับบัญชาอยางจริงจังและ
ตอเนื่อง 

     
   
 

  81 
76. 

 
การถายโอนอํานาจจากเขตพ้ืนที่การศึกษาไปสูโรงเรียน            
การสูญเสียอํานาจของผูบริหารในระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 

     
   

  82 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
527 

  

ขอ อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล 
ระดับของอุปสรรค เฉพาะ 

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
77. 

 
 

รัฐบาลและเขตพ้ืนที่การศึกษายังกระจายอํานาจการบริหาร
โรงเรียนนิติบุคคลตามกฎหมาย ใหโรงเรียนไมหมดยังคง           
กุมอํานาจอยู 

     
 
  

  83 
78. การจัดการศึกษาขาดเอกภาพทั้งในดานนโยบายและมาตรฐาน 

เปนไปในแนวเดียวกัน ขาดความคิดรวบยอด (concept)          
ทั้งระบบ 

     
     
 

  84 
79. ความไมพรอมของผูกระจายอํานาจแตละระดับ ความไมพรอม

ของบุคลากรผูรับการกระจายอํานาจไปปฏิบัติ พฤติกรรม          
การบริหารของผูบริหารทุกระดับ ตั้งแตระดับกระทรวง            
เขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา 

     

 
    
 

  85 
80. สวนกลางไมไดติดตามเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามภารกิจ              

ของการกระจายอํานาจ   
     

   
  86 

81. การบริหารโรงเรียนนิติบุคคลยังขาดความพรอมทั้งดาน
กฎหมาย กฎ ระเบียบ คูมือ การปฏิบัติงาน งบประมาณ 

     
   

  87 
82. มีการเปลี่ยนนโยบายและกฎหมายทางการศึกษาบอยคร้ัง    

(ตามการโยกยายรัฐมนตรี/ผูบริหาร)   
     

 
  88 

83. นโยบายดานการศึกษาไมตอเนื่องและมีความไมเขาใจในนโยบาย
และกฎหมายอยางแทจริง ผูปฏิบัติไมเขาใจบทบาทหนาที่อีกท้ัง
นโยบายบางอยางมีขอจํากัดยากตอการนําไปปฏิบัติ    

     
  
 

  89 
84. ปญหาดานโครงสรางองคการและแบงสวนงาน สวนใหญเปนไป

ตามกฎกระทรวงฯไมสอดคลองกับการบริหารจัดการ 
เปนสวนใหญ                  

     
  
 

  90 
85. อํานาจการตัดสินใจดานหลักสูตร งบประมาณ บุคลากร            

ยังคงอยูที่สวนกลาง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา/สถานศึกษา    
ไมไดรับการกระจายอํานาจอยางแทจริง 

     
  
   

  91 
86. บางรัฐบาลและนักการเมืองบางสวนขาดวิสัยทัศนทางการศึกษา 

ไมใหความสําคัญกับการวิจัยและพัฒนาทางการศึกษาอยาง
ตอเนื่อง 

     
  
 

  92 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
528 

  

ขอ อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล 
ระดับของอุปสรรค เฉพาะ 

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
87. รัฐบาลขาดการลงทุนดานการศึกษาอยางจริงจังและเอกชนมี

สวนรวมสนับสนุนการศึกษานอย 
     

 
  93 

88. การกระจายอํานาจจากหนวยงานระดับสูงมีความลาชา            
ไมชัดเจน และเปนรูปธรรม  

     
 

  94 
89. ขาดความตอเนื่องในการยกระดับคุณภาพการศึกษา เนื่องจาก

การเปลี่ยนแปลงนโยบายตามการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
     

 
  95 

90. กฎหมายการศึกษาบางสวนยังเปนอุปสรรคตอการบริหารและ    
จัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคล เชน กฎระเบียบ ขอบังคับ 
เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษานิติบุคคลที่มีอยูมิไดเอ้ือตอ 
ความเปนอิสระ กฎระเบียบที่วางไว ขาดความยืดหยุน              
ไมเพียงพอ ไมเหมาะสม 

     

 
 
   
 

  96 
91. นโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการที่เปลี่ยนบอย            

เนนนโยบายสวนตัวมากกวาทําใหการบริหารจัดการ                
ไมมีประสิทธิภาพ 

     
 
  

  97 
92. ระดับกระทรวงยังขาดความจริงจังและความชัดเจนและ           

ความตอเนื่องในนโยบายการจัดการศึกษา 
     

 
   98 

93. โรงเรียนไมใหความสําคัญแกคณะกรรมการสถานศึกษา            
ในการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษา                    
ของสถานศึกษา 

     
 
 

   99 
94. โรงเรียนขาดประสบการณในการบริหารจัดการทําใหเกิดปญหา

ในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล 
     

    
   100 

95. โรงเรียนยังไมมีอํานาจในการบริหารจัดการดานกฎระเบียบ
ตางๆ ทั้งดานการเงิน การพัสดุ การบัญชี และการดําเนินการ
ทางกฎหมาย 

     
 
 

   101 
96. โรงเรียนไมเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผน

งานสรางความสัมพันธกับชุมชน 
     

 
   102 

97. โรงเรียนยังไมอิสระในการจัดการเรียนการสอน เมื่อจัดการเรียน
การสอนตามที่กําหนดก็ไมสอดคลองกับขอสอบ O-Net 

     
 

   103 
        

   ส
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สมุดกลาง
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ขอ อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล 
ระดับของอุปสรรค เฉพาะ 

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
98. โรงเรียนไมมีอิสระในการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่น

และศักยภาพของผูเรียนไดอยางเต็มท่ี 
     

 
   104 

99. โรงเรียนสวนใหญไดดําเนินงาน โดยยึดนโยบายและแนวทางที่
กรมเจาสังกัดกําหนดเปนหลัก ทําใหขาดความเปนตัวของตัวเอง
และความริเริ่มสรางสรรค 

     
 
   

  105 
100. การพิจารณาดานศักยภาพของขาราชการครู ไมสอดคลองกับ

ความตองการและความจําเปนของโรงเรียน  
     

 
  106 

101. โรงเรียนขาดการเตรียมความพรอมในการใหองคกรภายนอก    
มาสํารวจและตรวจสอบ 

     
 

  107 
102. ความสามารถของโรงเรียนฝนการจัดหางบประมาณเพ่ิมเติม

นอกเหนือจากงบประมาณท่ีไดรับ 
     

 
  108 

103. โรงเรียนไมมีอิสระและความคลองตัวในการตัดสินใจสั่งการ 
เรื่องตาง ๆ ตามที่ตองการอยาง แทจริง 

     
 

  109 
104. โรงเรียนท่ีเปนนิติบุคคลที่เปนอยูในปจจุบันยังมีอํานาจหนาที่

ในทางปฏิบัติไมสมบูรณ เชน ยังไมมีอํานาจในการบริหารจัดการ
ดานงบประมาณอยางแทจริง ยังไมมีอํานาจในการอนุมัติ
งบประมาณ และยังไมสามารถจัดงบประมาณไดโดยตรง เชน    
ยังมีกฎหมายอ่ืนครอบคลุมอยู 

     
 
 

  110 

105. โรงเรียนยังไมมีอํานาจในการบริหารจัดการดานบุคลากร           
อยางแทจริง การสรรหา โยกยาย บรรจุ แตงตั้ง การจางงาน
และการจัดการพนักงาน 

     
 
 

  111 
106. โรงเรียนสวนใหญ ทั้งในสวนของผูบริหาร ครู และบุคลากร        

ทางการศึกษาขาดความพรอมที่จะรองรับการเปนโรงเรียน         
นิติบุคคล 

     
 
   

  112 
107. สถานศึกษายังคงตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่งของสํานัก

นายกรัฐมนตรีและกระทรวงการคลัง รวมทั้งกฎหมายท่ี
เกี่ยวของอ่ืนๆ ทําใหไมมีความคลองตัวในทางปฏิบัติ 

     
 
  

  113 
108. โรงเรียนไมมีความพยายามท่ีจะบริหารจัดการใหมีการเรียน        

การสอนใหมีประสิทธิภาพอยางแทจริง 
     

 
  114 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 
530 

  

 

ขอ อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล 
ระดับของอุปสรรค เฉพาะ 

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
109. โรงเรียนขาดความตอเนื่องและจริงจัง ในการดําเนินงานระบบ

ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ  
     

 
   115 

110. สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแตไมเปลี่ยนกระบวนการ
บริหารงานและการทํางาน 

     
 

   116 
111. โรงเรียนมีศักยภาพในการกระจายอํานาจการบริหาร 

“คอนขางมาก” แตศักยภาพดานการบริหารวิชาการอยูใน
ลําดับสุดทาย และดานการบริหารทั่วไปอยูในลําดับแรก 

     
 
 

   117 
112. สภาพการจัดการเรียนการสอนของครู การใชสื่อ การวัดผล

ประเมินผล ยังไมสอดคลองกับเปาหมาย 
     

 
   118 

113. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีไ่มมีประสิทธิภาพ มีผลทําให
นักเรียนมีนิสัยการเรียนแบบรอรับความรูจากครูผูสอน             
ไมขวนขวาย หาความรูดวยตนเอง  

     
 
 

   119 
114. การพัฒนาครูมักจะพัฒนาเฉพาะเร่ือง เฉพาะบุคคลทําให          

การพัฒนาไมทั่วถึงไมสอดคลองกับความตองการ 
     

 
   120 

115. วัฒนธรรมการเรียนการสอนแบบเนนการทองจําเพ่ือเอาคะแนน
ไมมีวัฒนธรรมในการรักการอาน การใฝรู คนควา วิจัยทดลอง 
คิดอภิปราย วิเคราะห สังเคราะห ประยุกตใชเปน 

     
 
   

   121 
116. นโยบายการกระจายอํานาจการจัดการศึกษา/การใหอิสระ         

ไมจริงไมชัดเจน ยังยึดติดอยูในกรอบความคิดเดิมๆ เชน           
กรอบความคิดในภาครัฐ ที่ยังคงปฏิบัติตามคําสั่งจากหนวยงาน
ตนสังกัด 

     

 
 
 

   122 
117. ผูบริหารและครู ยังมีความรูความเขาใจไมชัดเจนเกี่ยวกับ

กฎระเบียบตางๆ ทั้งดานการเงิน การพัสดุ การบัญชี และ         
การดําเนินการทางกฎหมาย 

     
 
 

   123 
118. บุคลากรทุกระดับขาดความรูเรื่องการจัดการเรียนการสอน        

ตามหลักสูตรแกนกลาง และหลักสูตรทองถิ่น 
     

 
   124 

119. ผูบริหารโรงเรียนขาดการประเมินผลและการเย่ียมชั้นเรียน        
การนิเทศการเรียนการสอนของครูอยางใกลชิด 

     
 

   125 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล 
ระดับของอุปสรรค เฉพาะ 

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
120. 
 

บุคลากรขาดความรูเรื่องการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลที่ถูกตอง 
ทั้งเรื่องงบประมาณและกฎระเบียบตางๆ 

     
 

  126 
121. 
 
 

ศึกษานิเทศกออกนิเทศสถานศึกษานอยมาก เนื่องมาจาก
ศึกษานิเทศกขาดเทคนิคการนิเทศและการติดตามท่ีดี              
ขาดความเช่ือมั่น และความศรัทธาจากครู อาจารย   

     
 
 

   127 
122. บุคลากรขาดความรู ความเขาใจในการบริหารงานงบประมาณ

แบบมุงเนนผลงาน 
     

 
   128 

123. บุคลากรไมมีวินัยในตนเอง และการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ไมมีหลักเกณฑท่ีแนนอน 

     
   139 

124. กฎหมายที่เกี่ยวของยังไมเอ้ือตอการกระจายอํานาจ และไมมี
กฎหมายของรัฐรองรับการดําเนินงานโรงเรียนแนะนําหรือ         
การกํากับดูแลโครงสรางโดยตรงของโรงเรียน 

     

   130 
125. ความพรอมในการรองรับการกระจายอํานาจ (ความรู

ความสามารถ ภาวะผูนํา วัฒนธรรม คานิยม ความรับผิดชอบ) 
     

   131 
126. ผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน                 

มีภาระงานเพ่ิมมากข้ึน 
     

   132 
127. ความเคยชินกับวัฒนธรรมองคการในระบบเดิมที่มีความมั่นคง

ถาวรมีความสะดวกสบายในการปฏิบัติงานโดยที่ไมตองมี        
การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

     

   133 
128. ปญหาดานประสิทธิภาพการใชงบประมาณการศึกษา ไมมี        

การทุมเทงบประมาณ กําลังคนเพื่อที่จะมุงปฏิรูปครู อาจารย 
หลักสูตร กระบวนการเรียนการสอนระบบอยางจริงจัง 

     

    134 
129. การใหผลตอบแทนวิทยฐานะเพ่ิมโดยการประเมินจากผลงาน

เขียน ที่สะทอนการเพิ่มความรูความสามารถหรือประสิทธิภาพ
การสอน 

     

   135 
130. 
 
 
 

ระบบการประเมินผลและการสอบแขงขันเพ่ือรับการคัดเลือก
เรียนตอในมหาวิทยาลัย ยังเปนการสอบแบบปรนัยเพ่ือวัด
ความสามารถในการจดจําขอมูล ทําใหขัดแยงกับแนวคิดปฏิรูป
การเรียนรูแบบใหมที่เสนอวา ควรใหผูเรียนไดคิดวิเคราะหเปน 

     

   136 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขอ อุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล 
ระดับของอุปสรรค เฉพาะ 

ผูวิจัย 5 4 3 2 1 
131. 

 
หลักสูตรมีรายวิชาและเนื้อหาสาระ และการจัดเวลาเรียน         
มากเกินไป 

     
    137 

132. 
 
 

ผูมีสวนเกี่ยวของไมรูกฎระเบียบขาดความเขาใจ ไมรูบทบาท
หนาที่ของตนเองในเรื่องการตรวจสอบภายใน และการประกัน
คุณภาพการศึกษา 

     
    
 

    138 
133. 

 
 

ปญหาดานกฎ ระเบียบตางๆ คือ กฎระเบียบที่เขมงวด             
แตไมสัมพันธสอดคลองกับการปฏิบัติหรือ การนําไปใช             
ทําใหสถานศึกษาไมสามารถดําเนินงานไดอยางคลองตัว   

     
 
 

    139 
134. 

 
 

หลักสูตรการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบอยๆ ไมมีคุณภาพ          
ไมบรรลุตามจุดมุงหมายหลักสูตร ตลอดจนตําราเรียน              
ขาดความยืดหยุน ไมสอดคลองกับสภาพของปจจุบัน 

     
 
 

   140 
135. 

 
 

หลักสูตรลาสมัยและขาดคุณภาพ เนื้อหาสาระไมสงเสริม          
ใหผูเรียนรูจักการคิดอยางเปนระบบ เนื้อหาสาระการศึกษา       
ขาดความเปนไทย 

     
 
   

    141 
136. 

 
โรงเรียนไมสามารถคัดเลือกผูอํานวยการโรงเรียนและครูไดเอง
การดําเนินการเรื่องบุคลากรและงบประมาณจึงไมเบ็ดเสร็จ 

     
 

    142 
137. 

 
เกิดปญหาขัดแยงระหวางผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา
และคณะกรรมการของโรงเรียน 

     
 

   143 
138. 

 
จํานวนโรงเรียน ระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา มีจํานวนมาก 
งบประมาณมีจํานวนจํากัด ใหโรงเรียนตางๆ ไมทั่วถึง 

     
 

   144 
139. ไมสามารถสรางสํานึกความรับผิดชอบใหบุคลากรมีตอตนเองใน

การปฏิบัติหนาที่ 
     

    
   145 

140. วัฒนธรรมองคกรของโรงเรียนตอตานการเปลี่ยนแปลง 
ไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง 

     
    

   146 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 3     แบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับอุปสรรคและแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหาร 
      จัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
คําชี้แจง     โปรดแสดงขอคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกับอุปสรรคและแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหาร 
      จัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 

อุปสรรค แนวทางการแกไขอุปสรรค 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ขอขอบพระคุณทุกทานเปนอยางสูงที่ใหความอนุเคราะหเปนอยางดี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก  ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือการวิจัยและรายชื่อผูเชี่ยวชาญตรวจเครื่องมือวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ที่ ศธ 0520.203.2 /             ภาควิชาการบริหารการศึกษา   

        คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
               พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 
                 30  มกราคม   2557 

เรื่อง ขอความอนุเคราะหตรวจเครื่องมือวิจัย 

เรียน  

สิ่งที่สงมาดวย    แบบสอบถาม  จํานวน   1  ฉบับ 

 ดวย นางณพิชญา เพชรพิมล รหัสนักศึกษา 53252906 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร  ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธเรื่อง “อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ
ของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ในการนี้ภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความ
อนุเคราะหจากทานในการตรวจสอบความตรงของเครื่องมือเพ่ือการวิจัยที่แนบมาพรอมหนังสือฉบับนี้ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบพระคุณในการอนุเคราะห
ของทานมา ณ โอกาสนี้ 

    
                        ขอแสดงความนับถือ 
 
        ผูชวยศาสตราจารย วาที่พันตรี ดร. 
              (นพดล    เจนอักษร) 

             หวัหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
 
 
งานธุรการ 
โทรศัพท / โทรสาร 034 -219136 

  สําเนา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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รายช่ือผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิตรวจเคร่ืองมือวิจัย 
 
  

1. รองศาสตราจารย ดร.ธานินทร   เกตุทอง   
                     คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎจังหวัดนครสวรรค 

2. ดร.บํารุง  ชํานาญเรือ  หัวหนาภาควิชาภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร 
                     มหาวิทยาลยัศิลปากร พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 

3. 
 

4. 

ผศ.ดร.สมชัย  ศรีนอก  หัวหนาภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร  
                     มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผศ.ชาติชาย  พิทักษธนาคม   รองอธิการบดีฝายนโยบายและแผนงาน 
                    มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

5. ดร.นิลุบล  คงเกตุ  ผูอํานวยการโรงเรียนบานพุเลียบ จังหวัดกาญจนบุรี 

  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาคผนวก  ฉ 

 แบบยืนยันองคประกอบอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคล                                        
ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ที่ ศธ 052.203.2/                           ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
          คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
                 พระราชวังสนามจันทร  นครปฐม 73000 

        
          31   มีนาคม  2557 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะหเปนผูเชี่ยวชาญยืนยันรูปแบบงานวิจัย 

เรียน   

สิ่งที่สงมาดวย   แบบยืนยัน   จํานวน      1      ฉบับ 

 ดวยนางณพิชญา  เพชรพิมล รหัสนักศึกษา 53252906 นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย
ศิลปากร ไดรับอนุมัติใหทําดุษฎีนิพนธ เรื่อง “อุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ
ของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน” ในการน้ีภาควิชาการบริหารการศึกษา ใครขอความ
อนุเคราะหจากทาน เปนผูเชี่ยวชาญยืนยันแนวทางการแกไขอุปสรรคในการบริหารจัดการโรงเรียนนิติ
บุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือประโยชนในการวิจัยตอไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา ภาควิชาการบริหารการศึกษาขอขอบคุณในการอนุเคราะห
ของทานมา ณ โอกาสนี้  

 
   ขอแสดงความนับถือ 
 
 

         (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ) 
            รองหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 

                  ปฏิบัติหนาที่แทนหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา 
      

 
 

   สําเนา 

ฝายธุรการ 
โทรศัพท / โทรสาร 0-3421-9136 
โทรศัพท 08-1986-3628 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิทีย่ืนยัน 

 
   

1. ดร.กมล  รอดคลาย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
2. ดร.รังสรรค  มณีเล็ก ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3. ดร.สมเกียรติ  บุญรอด ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39    

(พิษณุโลก – อุตรดิตถ) 
4. ดร.สุวิทย  มูลคํา ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา นนทบุรี เขต 1  
5. 
 

6. 

ดร.สาโรจน  แกวอรุณ 
 
ดร.สําเริง  กุจิรพันธ 

ผูอํานวยการโรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย จังหวัดลําปาง 
วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนครปฐม จังหวัดนครปฐม 
วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 

7. นายศิลปชัย  สัมพันธพร ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลชลบุรี 
วิทยฐานะผูอํานวยการเชี่ยวชาญ 
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แบบสอบถามความคิดเหน็ของผูทรงคุณวุฒิ 
เร่ือง อุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 

ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  
………………………………………………………………………………….. 

 
คําชี้แจง แบบสอบถาม เรื่อง อุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน 
  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ฉบับนี้ประกอบดวย  2 ตอน  ดังนี้ 
ตอนท่ี  1  ขอมูลของผูทรงคุณวุฒิ 
ตอนท่ี  2  ขอคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับอุปสรรคและแนวทางแกไขอุปสรรคในการบริหาร 
    โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
  
 แบบสอบถามฉบับนี้เปนสวนที่สําคัญอยางยิ่งตอการวิจัยซึ่งเปนการตรวจสอบความเหมาะสม
และความเปนไปไดขององคประกอบของอุปสรรคและแนวทางแกไขอุปสรรคในการบริหารโรงเรียน              
นิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน หลังจากที่ทานไดศึกษารายละเอียด
ประกอบการพิจารณาแลว การใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะของทาน จะเปนประโยชนอยางยิ่งตอ                
การสรางและยืนยันองคประกอบของอุปสรรคและแนวทางแกไขอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติ
บุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและใหความม่ันใจตอการนําเสนอ
รูปแบบที่เหมาะสม ในอันที่จะเปนประโยชนตอการบริหารโรงเรียนและผูที่มีความสนใจท่ีจะพัฒนา
การศึกษาของประเทศไทยใหมีคุณภาพ 
 ขอกราบขอบพระคุณท่ีทานไดกรุณาใหความอนุเคราะหในการวิจัยครั้งนี้ 
 
 

    นางณพิชญา  เพชรพิมล 
                  นักศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิต 

 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
     มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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  factor 1 
ประสิทธิภาพ     

การบริหารจัดการ 

   factor 5 
 งบประมาณและ   
การระดมทรัพยากร 

 factor 4 
การพัฒนา       

ศักยภาพบุคคล 

 factor 3 
คุณภาพ        
ผูบริหาร 

 
 

 factor 2 
การนํานโยบาย    
สูการปฏิบัต ิ

 factor 6 
การบริหาร       
งานวิชาการ 

 อุปสรรคในการบริหาร
โรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ      
ของสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ตอนที่  1 ขอมูลของผูทรงคุณวุฒิ 

1. ขอมูลของผูทรงคุณวุฒิ    นาย        นาง       นางสาว.............................................. 
2. ตําแหนงวิทยฐานะ     ชํานาญการ          ชํานาญการพิเศษ   เชี่ยวชาญ 

      เชี่ยวชาญพิเศษ 
3. ตําแหนงทางบริหาร     ........................................................................................................... 
4. การศึกษาสูงสุด     ปริญญาเอก        ปริญญาโท   ปริญญาตรี 

      อ่ืนๆ  (ระบุ)...................................................................................  
5. สถานที่ทํางาน   ........................................................................................................... 
ตอนที่  2  ความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิที่มีตอองคประกอบอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 

   ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ผลการวิเคราะหองคประกอบของอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ                

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ประกอบดวย 6 องคประกอบ ดังภาพตอไปนี้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิ      สรุปผลการวิเคราะหองคประกอบของอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 
     ในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
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การวิเคราะหองคประกอบของอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีองคประกอบทั้งหมด 6 องคประกอบ คือ    

1) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ   
2) การนํานโยบายสูการปฏิบัติ  
3) คุณภาพผูบริหาร               
4) การพัฒนาศักยภาพบุคคล   
5) งบประมาณและการระดมทรัพยากร 
6) การบริหารงานวิชาการ                                 

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ    
          ประกอบดวย 23 ตัวแปร  ดังนี้ 

1. โรงเรียนขาดการกําหนดเปนตัวชี้วัด (KPIs) ความสําเร็จเปนแนวทางปฏิบัติตามขอตกลง              
การใหบริการหรือผลผลิต ตอ สพท. และ สพฐ. 

2. การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดข้ึนเปนการเปลี่ยนแปลงแตรูปแบบการบริหาร นโยบายและ
เปาหมาย คําชี้แนะ ไมไดเปลี่ยนแปลงที่เนื้อหาสาระกระบวนการปฏิบัติจริง  

3. การบริหารงานดานวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหารท่ัวไป มีวิธีการ
ดําเนินการ มีรายละเอียด และคูมือการดําเนินงาน แตผูบริหารและครูยังไมไดปฏิบัติอยางจริงจัง 

4. การบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคลขาดระบบการตรวจสอบ ติดตาม                        
จากผูบังคับบัญชาอยางจริงจังและตอเนื่อง 

5. โรงเรียนไมมีประสบการณในการบริหารจัดการทําใหเกิดปญหาในการบริหารจัดการ
โรงเรียนนิติบุคคล 

6. โรงเรียนไมมีอํานาจในการบริหารจัดการดานกฎระเบียบตางๆ ทั้งดานการเงิน การพัสดุ  
การบัญชี และการดําเนินการทางกฎหมาย 

7. โรงเรียนสวนมากไดดําเนินงาน โดยยึดนโยบายและแนวทางท่ีกรมเจาสังกัดกําหนดเปน
หลัก ทําใหขาดความเปนตัวของตัวเองและความริเริ่มสรางสรรค 

8. โรงเรียนไมมีอิสระและความคลองตัวในการตัดสินใจสั่งการเรื่องตางๆ ตามที่ตองการ 
อยางแทจริง 
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9. โรงเรียนท่ีเปนนิติบุคคลในปจจุบันมีอํานาจหนาที่ในทางปฏิบัติไมสมบูรณ เชน ไมมีอํานาจ             
ในการบริหารจัดการดานงบประมาณอยางแทจริง เชน ยังมีกฎหมายอื่นครอบคลุม 

10. สถานศึกษายังตองปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คําสั่งของสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวง            
การคลัง รวมทั้งกฎหมายที่เก่ียวของอ่ืนๆ ทําใหไมมีความคลองตัวในทางปฏิบัติ 

11. โรงเรียนขาดความตอเนื่อง และจริงจังในการดําเนินงานระบบงานประกันคุณภาพภายใน
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ      

12. สถานศึกษามีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบแตไมเปลี่ยนกระบวนการบริหารงานและการ
ทํางาน 

13. โรงเรียนมีศักยภาพการบริหารทั่วไปอยูในลําดับแรกดานการบริหารวิชาการอยูในลําดับ
สุดทาย 

14. การประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. เปนการประเมินเอกสารผลงานมากกวา                  
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน 

15. ระบบเงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา             
ไมจูงใจใหทํางานท่ีสรางสรรคอันนอกเหนือจากภาระงานปกติ 

16. หนวยงานตนสังกัดขาดการติดตามประเมินผลตามภารกิจของการกระจายอํานาจ                
อยางเปนระบบและตอเนื่อง 

17. ขาดการสนับสนุนเรื่องการพัฒนาคุณภาพบุคลากรทางการศึกษา เชน ทุนสนับสนุน
งานวิจัยและการนําเสนองานวิชาการ 

18. กระบวนการ (Process) การดําเนินการไมชัดเจน ตอเนื่องมีการปรับเปลี่ยนตลอดเวลา 
19. แนวทางการปฏิบัติในการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียนนิติบุคคล ไมชัดเจน และยัง

ไมมีการปฏิบัติกันอยางจริงจัง 
20. ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนของไทยยังเปนแบบราชการรวมศูนยไมไดกระจาย

อํานาจการบริหารไปท่ีโรงเรียนอยางแทจริง 
21. การสนับสนุนสงเสริม (โดยเฉพาะดานวิชาการและงบประมาณ) การกํากับ ติดตาม  

การประเมินการใชหลักสูตรการนิเทศอยางเปนระบบและตอเนื่อง 
22. ขาดเอกภาพในการบริหารของผูบริหารระดับตางๆ และความดอยประสิทธิภาพของ

ระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศ 
23. ปจจัยนําเขา (Input) เชน ครู บุคลากร สื่อ ยังขาดคุณภาพ และการบริหารจัดการ

งบประมาณ ยังไมเปนระบบและไมสอดคลองกับสภาพปญหาของโรงเรียน 
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องคประกอบที่ 2 การนํานโยบายสูการปฏิบัติ  
           ประกอบดวย 19 ตัวแปร ดังนี้ 

1. สถานศึกษานิติบุคคลในสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมมี 
พระราชบัญญัติจัดตั้งและไมมีกลไกทางกฎหมายท่ีกําหนดใหดําเนินการโดยเฉพาะ ทําใหสถานศึกษา               
ไมมีอํานาจในการตัดสินใจไดดวยตนเองโดยอิสระ 

2. ระบบการเมืองมีอํานาจในการเพ่ิมงบประมาณ การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการบริหาร 
การตั้งเปาหมายฯลฯ และอํานาจการบริหารอยูที่ผูบริหารระดับสูง ผูบริหารออกกฎระเบียบสั่งการ           
จากบนลงลาง 

3. แมจะเปนโรงเรียนนิติบุคคล อํานาจการบริหารท้ังเรื่องและการอนุมัติตางๆ ยังขึ้นอยูกับ 
สวนกลางมาก ทําใหการบริหารจัดการไมคลองตัว 
 4. การถายโอนอํานาจจากเขตพ้ืนที่การศึกษาไปสูโรงเรียนทําใหผูบริหารในระดับเขตพ้ืนที่
การศึกษาสูญเสียอํานาจ 
 5. การจัดการศึกษาไมเปนเอกภาพท้ังในดานนโยบายและมาตรฐานท่ีเปนไปในแนวเดียวกัน             
ขาดความคิดรวบยอด (concept) ทั้งระบบ 
 6. การบริหารโรงเรียนนิติบุคคลยังขาดความพรอมทั้งดานกฎหมาย กฎ ระเบียบ คูมือ              
การปฏิบัติงาน งบประมาณ 
 7. มีการเปลี่ยนนโยบายและกฎหมายทางการศึกษาบอยครั้ง (ตามการโยกยายรัฐมนตรี/
ผูบริหาร)   

8. นโยบายดานการศึกษาไมตอเนื่อง ผูปฏิบัติไมเขาใจนโยบายและบทบาทหนาที่ของตนเอง     
อยางแทจริง อีกทั้งนโยบายบางอยางมีขอจํากัดยากตอการนําไปปฏิบัติ 

9. อํานาจการตัดสินใจดานหลักสูตร งบประมาณ บุคลากรยังคงอยูที่สวนกลาง สํานักงานเขต
พ้ืนที ่สถานศึกษาไมไดรับการกระจายอํานาจอยางแทจริง 

10. ระดับกระทรวงยังขาดความจริงจัง ความชัดเจนและความตอเน่ืองในนโยบายการจัด
การศึกษา 

11. รัฐบาลไมลงทุนดานการศึกษาอยางจริงจังและเอกชนมีสวนรวมสนับสนุนการศึกษานอย 
12. กฎหมายการศึกษาบางสวนยังเปนอุปสรรคตอการบริหารและจัดการศึกษาโรงเรียน           

นิติบุคคล เชน กฎระเบียบ ขอบังคับเกี่ยวกับ การบริหารสถานศึกษานิติบุคคลท่ีมีอยูมิไดเอ้ือตอ                
ความเปนอิสระกฎระเบียบท่ีวางไว ความยืดหยุนไมเพียงพอ ไมเหมาะสม 

13. ปญหาดานโครงสรางองคการและแบงสวนงาน สวนใหญไมเปนไป ตามกฎกระทรวงฯ               
ไมสอดคลองกับการบริหารจัดการเปนสวนใหญ   
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14. นโยบายการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไมไดใหอิสระอยางแทจริง ไมชัดเจน                
ยังยึดติดกรอบความคิดเดิมๆ ตองปฏิบัติตามคําสั่งจากหนวยงานตนสังกัด 

15. กฎหมายที่เกี่ยวของยังไมเอ้ือตอการกระจายอํานาจ และไมมีกฎหมายของรัฐรองรับ             
การดําเนินงานของโรงเรียน 

16. ไมมีการกระจายอํานาจอยางแทจริง สวนมากสวนกลางเปนผูกําหนดโครงการ และ
แนวทางการดําเนินงาน ไมมีอิสระในการคิด 

17. รัฐบาลและเขตพ้ืนที่การศึกษายังกระจายอํานาจในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลตาม
กฎหมายใหโรงเรียนไมหมด กุมอํานาจบางสวนอยู 

18. ความไมพรอมของผูกระจายอํานาจแตละระดับ และบุคลากรผูรับการกระจายอํานาจ            
ไปปฏิบัติ 

19. ระบบการบริหารจัดการโรงเรียนของไทยยังเปนแบบราชการรวมศูนยไมไดกระจาย
อํานาจการบริหารไปท่ีโรงเรียนอยางแทจริง 
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องคประกอบที่ 3 คุณภาพผูบริหาร   
          ประกอบดวย 17 ตัวแปร ดังนี้ 

1. ภาวะผูนํา วิสัยทัศน ความตั้งใจจริงของผูบริหารในการบริหารจัดการโรงเรียน การพัฒนา
งานอยางตอเนื่องและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน             

2. ผูบริหารขาดการกํากับติดตาม การนิเทศและประเมินผลการเรียนการสอนของครูอยาง
เปนระบบและมปีระสิทธิภาพ 

3. การจัดบุคลากรใหรับผิดชอบงานตามความเหมาะสมและศักยภาพ 
4. ตําแหนงผูบริหาร มีระบบคัดเลือก มาจากระบบเลือกตั้งหรือแตงตั้งตามอาวุโสหรือการ

สอบและมีเสนสาย        
5. ผูบริหารสวนใหญไมเห็นความสําคัญของการสรางความสัมพันธกับชุมชนและขาด                 

การประสานงานท่ีดีกับชุมชน 
6. ผูบริหารบางสวนบริหารงาน โดยใชแนวคิดของตนเองเปนหลัก ขาดการคํานึงถึงผูมีสวนได

สวนเสีย เห็นประโยชนสวนตวัมากกวาสวนรวม 
7. ผูบริหารบางสวนขาดความโปรงใสในการใชงบประมาณ การจัดซื้อจัดจาง หาผลประโยชน

ในการกอสราง ฯลฯ 
8. คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพของผูบริหาร เชน ความยุติธรรม                        

ความประพฤติทีเ่หมาะสม การเบียดบังเวลาราชการ การทุจริต ฯลฯ 
9. ผูบริหารบางสวนเบียดบังผลประโยชนสวนรวม เชน ใชครูทํางานสวนตัว 
10. ผูบริหารใชหลักการบริหารแบบมีสวนรวม ทั้งรวมคิดและรวมทําจากทุกฝายท่ีมีสวน

เกี่ยวของ เชน ครู ชุมชน ฯลฯ   
11. ผูบริหารบางสวนขาดความชํานาญ ประสบการณ ความรูและความสามารถในการ

บริหารโรงเรียนนิติบุคคล 
12. ผูบริหารบางสวนขาดความเปนผูนําในดานวิชาการ ไมเนนคุณภาพนักเรียน                     

มักนํางบประมาณสวนใหญไปใชในเรื่องอาคารสถานที่ วัตถุสิ่งของ และสิ่งแวดลอมภายนอกมากกวา 
13. ผูบริหารบางสวนขาดความรูความสามารถ ความรับผิดชอบ และความพรอมสําหรับ              

การกระจายอํานาจ การบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 
14. ผูบริหารสวนมากไมรับคนเขาทํางานตามความรูความสามารถโดยรับคนของตนเอง 
15. ผูบริหารโรงเรียนขาดการประเมินผลและการเยี่ยมชั้นเรียนการนิเทศการเรียนการสอน

ของครูอยางใกลชิด 
16. ครูขาดความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน เกิดความแตกแยก เกิดการขัดแยงในการทํางาน 
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17. การสรางขวัญกําลังใจและสวัสดิการใหครูและบุคลากรรวมกันรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ดวยความเสียสละและอุทิศตน  

องคประกอบที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคคลากร  
ประกอบดวย 15 ตัวแปร  ดังนี้ 
1. ผูบริหาร และครูขาดจรรยาบรรณและจริยธรรมในการทําผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ เชน          

การจางผูอื่นทําผลงาน หรือ มุงทําผลงานมากเกินไป โดยทิ้งภาระหนาที่ประจํา 
2. โรงเรียนสวนมาก ทั้งในสวนของผูบริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาไมมีความพรอมที่

จะรองรับการเปนโรงเรียนนิติบุคคล 
3. ผูบริหารและครู มีความรูความเขาใจไมชัดเจนเกี่ยวกับกฎระเบียบตางๆ ทั้งดานการเงิน             

การพัสดุ การบัญชี และการดําเนินการทางกฎหมาย 
4. โรงเรียนไมมีความพยายามท่ีจะบริหารจัดการมีการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ            

อยางแทจริง  
5. บุคลากรไมมีความรูเรื่องการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลที่ถูกตอง ทั้งเรื่องงบประมาณและ

กฎระเบียบตางๆ 
6. บคุลากรขาดความรู ความเขาใจในการบริหาร งานงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน 
7. ความเคยชินกับวัฒนธรรมองคการในระบบเดิมซึ่งมีความสะดวกสบายในการปฏิบัติงาน

เพราะไมตองมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8. ไมมีการสนับสนุนงบประมาณ และกําลังคนเพ่ือที่จะมุงปฏิรูปครู อาจารย หลักสูตร และ

ระบบการเรียนการสอนอยางจริงจัง 
9. ผูมีสวนเกี่ยวของไมรูกฎระเบียบไมมีความเขาใจ ไมรูบทบาทหนาที่ของตนเองในเรื่อง                  

การตรวจสอบภายใน และการประกันคุณภาพการศึกษา 
10. เกิดปญหาความขัดแยงระหวางผูบริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการ             

ของโรงเรียน 
11. โรงเรียนไมใหความสําคัญแกคณะกรรมการสถานศึกษาในการกําหนดนโยบายและ

แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 
12. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมสามารถมารวมปฏิบัติงานในโรงเรียนตามบทบาท           

ที่ควรจะเปน เชน การรวมบริหาร รวมสรางหลักสูตรทองถิ่น เปนตน 
13. โรงเรียนไมเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนงานสรางความสัมพันธกับ

ชุมชน 
14. โรงเรียนขาดความเชื่อมโยงกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน 
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15. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีไมมีประสิทธิภาพ มีผลทําใหนักเรียนมีนิสัยการเรียน
แบบรอรับความรูจากครูผูสอน ไมขวนขวาย หาความรูดวยตนเอง 

องคประกอบที่ 5 งบประมาณและการระดมทรัพยากร  
ประกอบดวย 10 ตัวแปร ดังนี้ 
1. งบประมาณดานบุคคลมีสัดสวนไมสมดุลตอการเสริมสรางคุณภาพคาใชจายทางการศึกษา            

โดยสวนใหญเปนเงินเดือนกับคาตอบแทนจึงไมเพียงพอที่จะพัฒนาการศึกษาใหดีได 
2. งบประมาณรายหัวของนักเรียนที่ไดรับการจัดสรรยังไมพอเพียง และเทากันทั่วประเทศ 
3. การระดมทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ การเงิน และทรัพยสินยังไมชัดเจนวา 

โรงเรียนสามารถหารายไดและออกระเบียบการเงินของตนเองได 
4. สภาพการจัดทรัพยากรเพื่อการศึกษา (งบประมาณและการระดมทรัพยากร) ไม

เอ้ืออํานวยโดยหนวยปฏิบัติที่พรอมขาดอิสระทางความคิด สวนหนวยปฏิบัติที่ไมพรอมก็ขาดแรง
สนับสนุน 

5. การลงทุนดานบุคคลและปจจัยอ่ืน ไดประโยชนไมคุมคา (under-utilization) และ               
ดอยประสิทธิภาพ 

6. การจัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาตามรายหัวของผูเรียนไมสอดคลองกับสภาพจริง          
ของผูเรียนแตละระดับ/ประเภทและภารกิจของสถานศึกษาที่ไดรับการกระจายอํานาจ 

7. งบประมาณสวนมาก ยังอยูที่สวนกลาง มีการกระจายใหโรงเรียนเพียงงบประมาณรายหัว           
และเงินเดือน 

8. ความสามารถของโรงเรียนในการจัดหางบประมาณเพ่ิมเติมนอกเหนือจากงบประมาณ             
ที่ไดรับ 

9. งบประมาณมีจํานวนจํากัด ใหโรงเรียนตางๆ ไมทั่วถึง ไมสามารถกระจายใหโรงเรียน
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา ซึ่งมีจํานวนมากไดอยางทั่วถึง      

10. โรงเรียนไมสามารถจัดหาแหลงเรียนรู หองปฏิบัติการ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยี                   
สื่อการเรียนการสอน และสิ่งอํานวยความสะดวกใหมีเพียงพอและไดมาตรฐาน          
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องคประกอบที่ 6 การบริหารงานวิชาการ   
           ประกอบดวย 10 ตัวแปร  ดังนี้ 

1. การบริหารงานวิชาการ ยังไมมีการกําหนดผลผลิต (Output) ที่ชัดเจนในทุกระดับ ตั้งแต             
ในระดับประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และระดับโรงเรียน 

2. หลักสูตรสถานศึกษาของแตละโรงเรียนขึ้นอยูกับศักยภาพของครูในโรงเรียนมีการคัดลอก
หลักสูตรกันระหวางโรงเรียน 

3. กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูไมมีประสิทธิภาพสงผลใหนักเรียน               
ไมตั้งใจเรียนอยางจริงจังและ ขาดระเบียบ วินัยในตนเอง 

4. โรงเรียนไมมีอิสระในการจัดการเรียนการสอนอยางแทจริง เพราะเม่ือจัดการเรียนการ
สอนตามท่ีโรงเรียนกําหนดก็ไมสอดคลองกับขอสอบ O-Net 

5. โรงเรียนไมมีอิสระในการจัดทําหลักสูตรใหสอดคลองกับทองถิ่นและศักยภาพของผูเรียน           
อยางเต็มที่ 

6. โรงเรียนไมมีความพยายามท่ีจะบริหารจัดการมีการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพ                   
อยางแทจริง 

7. วัฒนธรรมการเรียนการสอนแบบเนนการทองจําเพ่ือเอาคะแนนไมมีวัฒนธรรมในการรัก           
การอาน การใฝรู คนควา วิจัยทดลอง คิดอภิปราย วิเคราะห สังเคราะห ประยุกตใชเปน 

8.  ระบบการประเมินผลและการสอบแขงขันยังเปนการสอบแบบปรนัยเพื่อวัดความสามารถ           
ในการจดจําขอมูล ทําใหขัดแยงกับแนวคิดการปฏิรูปการเรียนรูแบบใหมที่ควรใหผูเรียนไดคิด
วิเคราะหเปน 

9. หลักสูตรการศึกษามีการเปลี่ยนแปลงบอยๆ ไมมีคุณภาพ ตลอดจนตําราเรียน                
ขาดความยืดหยุน ไมสอดคลองกับสภาพของปจจุบัน 
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การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคลระดับ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพื่อใหไดแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการสถานศึกษานิติบุคคล
ระดับการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน  

    การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 1 ประสิทธิภาพ                
การบริหารจัดการ 

 

อุปสรรค แนวทางการแกไข 
1. โรงเรียนขาดการกําหนดเปน
ตัวชี้วัด (KPIs) ความสําเร็จเปน
แนวทางปฏิบัติตามขอตกลง การ
ให บริการหรือผลผลิต ตอ สพท. 
และ สพฐ. 

1. ควรจัดใหมีการจัดทําในลักษณะ MOU กําหนด
เปาหมายความสําเร็จที่ชัดเจน แลวประเมินผล 
2………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

2. การเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่เกิดข้ึน
เปนการเปลี่ยนแปลงแตรูปแบบ      
การบริหาร นโยบายและเปาหมาย  
คําชี้แนะ ไมไดเปลี่ยนแปลงที่
เนื้อหาสาระกระบวนการปฏิบัติจริง  

1. ตองจัดอบรมใหความรูการปฏิบัติหนาที่บุคลากร 
กฎระเบียบที่ถูกตองในการปฏิบัติได/ไมได 
2………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

23. ปจจัยนําเขา (Input) เชน ครู 
บุคลากร สื่อ ยังขาดคุณภาพและ     
การบริหารจัดการงบประมาณยังไม
เปนระบบ และไมสอดคลองกับ       
สภาพปญหาของโรงเรียน 

1. การคัดเลือกเฉพาะคนเกง มีใจรักการเปนนักวิชาการ      
รักการเปนครูอาจารย มีอุปนิสัยใจคอ บุคลิก สุขภาพจิตที่
เหมาะสมกับการเปนครูมาเรียนในคณะครุศาสตร 
ศึกษาศาสตร ที่มีคุณภาพสูง 
2………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
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การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 
 ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 2 การนํานโยบาย 
 สูการปฏิบัติ  
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
1.  สถานศึกษานิติบุคคลในสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานไมมีพระราชบัญญัติจัดตั้ง
และไมมีกลไกทางกฎหมายที่
กําหนดใหดําเนินการโดยเฉพาะ       
ทําใหสถานศึกษาไมมีอํานาจใน       
การตัดสินใจไดดวยตนเองโดยอิสระ 

1. ตองปรับปรุงระเบียบ กฎหมาย ที่เปนอุปสรรค           
การบริหารโรงเรียนนิติบุคคลตองแกกฎหมาย หรือออก
กฎหมายใหสมบูรณ ใหสามารถนําไปปฏิบัติได 
2………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

2. ระบบการเมืองมีอํานาจ             
ในการเพ่ิมงบประมาณ                 
การเปลี่ยนแปลงโครงสราง           
การบริหารการตั้งเปาหมายฯลฯและ
อํานาจการบริหารอยูที่ผูบริหาร
ระดับสูง ผูบริหารออกกฎระเบียบสั่ง
การจากบนลงลาง 

1. ใหทองถ่ินคือระดับจังหวัด และระดับเขตพ้ืนที่มีสวนรวม 
ในการกําหนดงบประมาณ และชองทางการหาแหลงทุน  
มากกวาการรอรับเพียงเงินประมาณ จากสวนกลางทําให
เกิดการรวมมืออยางแทจริงของชุมชนในการจัดการศึกษา
ถือเปนการจัดสรรงบประมาณแบบกระจายอํานาจ 
2………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

19. ระบบการบริหารจัดการโรงเรียน
ของไทยยังเปนแบบราชการรวมศูนย
ไมไดกระจายอํานาจการบริหารไปท่ี
โรงเรียนอยางแทจริง 

1. ปรับปรุงระเบียบ ขอบังคับการบริหารงานใหเอ้ือตอ       
การบริหารงานเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล      
มากข้ึน 
2………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
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การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 
          ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 3 คุณภาพ 
          ผูบริหาร 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
1. ภาวะผูนํา วิสัยทัศน ความตั้งใจ
จริงของผูบริหารในการบริหาร
จัดการโรงเรียน การพัฒนางาน      
อยางตอเนื่องและการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกระบวนการทํางาน  

1. คัดสรรคนเกง คนดี เขาเปนผูบริหารมืออาชีพอยาง
แทจริงมาบริหารโรงเรียนนิติบุคคล 
2………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

2. ผูบริหารขาดการกํากับ ติดตาม 
การนิเทศและประเมินผลการเรียน
การสอนของครูอยางเปนระบบและ
มีประสิทธิภาพ 

1. ผูบริหารตองกํากับ ติดตาม การนิเทศและประเมินผล
การเรียนการสอนของครูอยางเปนระบบ เปนประจําและ
ตอเนื่อง 
2………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..
…………………………………………………..

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

17. การสรางขวัญกําลังใจและ
สวัสดิการใหครูและบุคลากร
รวมกันรับผิดชอบการปฏิบัติงาน
ดวยความเสียสละและอุทิศตน 

1. ผูบริหารตองบริหารบุคคลใหมีประสิทธิภาพ เขาใจ        
คนสอนคนโดยนําทฤษฎีมาประยุกตใช 
2………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
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   การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 
          ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 4 การพัฒนา 
 ศักยภาพบุคลากร  
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
1. ผูบริหาร และครูขาด
จรรยาบรรณและจริยธรรมใน         
การทําผลงานเพ่ือเลื่อนวิทยฐานะ 
เชน การจางผูอื่น ทําผลงาน หรือ 
มุงทําผลงานมากเกินไป โดยทิ้ง
ภาระหนาที่ประจํา 

1. ผูบริหาร และครูตองเปนแบบอยางท่ีดีทั้งในดานภูมิรู 
และภูมิธรรม 
2………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

2. โรงเรียนสวนมาก ทั้งในสวน       
ของผูบริหาร ครูและบุคลากรทาง    
การศึกษาไมมีความพรอมที่จะ
รองรับการเปนโรงเรียนนิติบุคคลฯ 
 

1. สรางความพรอมทุกดานในการรองรับการกระจาย
อํานาจตามความตองการท่ีจําเปน 
2………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

15. การจัดกิจกรรมการเรียน        
การสอนที่ไมมีประสิทธิภาพมีผลทํา
ใหนักเรียนมีนิสัยการเรียนแบบ       
รอรับความรูจากครูผูสอนไม
ขวนขวายหาความรูดวยตนเอง 

1. ควรจัดหลักสูตรอบรมครูเปนประจําโดยใหตรงตาม         
ความตองการการคัดเลือก  
2………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
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การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 
           ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามองคประกอบที่ 5 งบประมาณ 
 และการระดมทรัพยากร  

 
 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
1. งบประมาณดานบุคคลมีสัดสวน   
ไมสมดุลตอการเสริมสรางคุณภาพ
คาใชจายทางการศึกษาโดยสวน
ใหญเปนเงินเดือนกับคาตอบแทน
จึงไมเพียงพอที่จะพัฒนาการศึกษา
ใหดีได 

1. การจัดหารายไดเพ่ิมเติมนอกเหนือจากงบประมาณ
แผนดินมาใชในการจัดการศึกษา 
2………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

2. งบประมาณรายหัวของนักเรียน
ที่ไดรับการจัดสรรยังไมพอเพียง 
และเทากันทั่วประเทศ 

1. รัฐควรจัดสรรใหเพียงพอโดยคิดจากคาใชจายทั้งหมดที่
เกิดข้ึนตามสภาพเศรษฐกิจและตามความตองการจําเปน 
แทนที่จะคิดใหแบบตอหัวทั้งนี้รัฐควรจัดสรรคา
สาธารณูปโภคตางหากและใหเบิกจายโดยตรงจากรัฐบาล
เองเพ่ือใหโรงเรียนมีเงินพอที่จะจัดการเรียนการสอนใหมี
คุณภาพได 
2………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

10. โรงเรียนไมสามารถจัดหา         
แหลงเรียนรู หองปฏิบัติการ           
สื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี           
สื่อการเรียนการสอนและสิ่งอํานวย
ความสะดวกใหมีเพียงพอและ         
ไดมาตรฐาน 

1. องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีงบประมาณสนับสนุนการ
จัดการศึกษาอยูแลวหรือภาคเอกชนท่ีสนใจบริจาค
สนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน 
2………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
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การวิเคราะหแนวทางการแกไขอุปสรรคการบริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ 
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามองคประกอบท่ี 6 การบริหาร   

           งานวชิาการ  

 

อุปสรรคการบริหารจัดการ แนวทางการแกไข 
1. การบริหารงานวิชาการ ยังไมมี    
การกําหนดผลผลิต (output) ที่
ชัดเจนในทุกระดับ ตั้งแตในระดับ 
ประเทศ ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา 
และระดับโรงเรียน 

1. รัฐบาลกลาง หรือกระทรวงศึกษาจะเปนผูกําหนด
หลักสูตรแกนกลาง และเปาหมายการศึกษาโดยรวม 
2………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

2. หลักสูตรสถานศึกษาของแตละ
โรงเรียนข้ึนอยูกับศักยภาพของครู    
ในโรงเรียนมีการคัดลอกหลักสูตรกัน
ระหวางโรงเรียน 

1. จัดอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เชิญวิทยากรภายนอกมา
ใหความรู   
2………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 
…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 

9. หลักสูตรการศึกษามี                
การเปลี่ยนแปลงบอยๆ  ไมมี
คุณภาพตลอดจนตําราเรียนขาด
ความยืดหยุน ไมสอดคลองกับ
สภาพของปจจุบัน 

1. ตองปรับปรุงแกไขหลักสูตรใหมีคุณภาพยิ่งขึ้น 
2………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………. 
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คําช้ีแจง  ภายหลังจากที่ทานไดพิจารณาองคประกอบของอุปสรรคและแนวทางแกไข
อุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในฐานะท่ีทานมีความเชี่ยวชาญทางดานการบริหารการศึกษา ทานมีความคิดเห็นตอองคประกอบ   
ของอุปสรรคและแนวทางแกไขอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยางไรบาง 

แบบแสดงความคิดเห็น ความเหมาะสม ความเปนไปได ตรวจถูกตองและการใชประโยชน 
           ขอใหทานทําเคร่ืองหมาย  ลงในชองที่ทานมีความคิดเห็นตอองคประกอบและแนว 

ทางแกไขทั้ง 6 องคประกอบ 
 

 
รายการองคประกอบ 

ของรูปแบบ 

ความคิดเห็น 

ความเหมาะสม ความเปนไปได ความถูกตอง การใช
ประโยชน 

เหมาะสม 
ไม 

เหมาะสม 
เปน     
ไปได 

เปน 
ไปไมได 

ถูกตอง 
ไม 

ถูกตอง 
เปน

ประโยชน 
ไมเปน 

ประโยชน 
1) ประสิทธิภาพ            
การบริหารจัดการ  

        

2) การนํานโยบาย          
สูการปฏิบัต ิ 

        

3) คุณภาพผูบริหาร                

4) การพัฒนาศักยภาพ
บุคคล   

        

5) งบประมาณและ        
การระดมทรัพยากร 

        

6) การบริหารงาน
วิชาการ                      
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ตอนที่  2.2 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 
1. จากองคประกอบของอุปสรรคและแนวทางแกไขอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ   

ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทานเห็นวามีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด 
สําหรับการนําไปใชในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา            
ขั้นพ้ืนฐาน เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 

2. จากองคประกอบของอุปสรรคและแนวทางแกไขอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ           
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทานเห็นวาองคประกอบและแนวทางแกไขที่ได            
มีความเหมาะสมมากนอยเพียงใด  เพราะเหตุใด 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 

3. จากองคประกอบของอุปสรรคและแนวทางแกไขอุปสรรคในการบริหารโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับ          
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทานเห็นวาองคประกอบและแนวทางแกไข
อุปสรรคใดบางท่ีมีความสําคัญตอการพัฒนาโรงเรียน (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 

4. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่มีในองคประกอบและแนวทางแกไขที่นําเสนอ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 

5. ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมที่ยังไมมีในองคประกอบและแนวทางแกไขท่ีนําเสนอ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 

ลงชื่อ......................................................... 
           (........................................................) 

           ผูใหขอมูล 
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