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บทท่ี  1 

 
บทนํา 

 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 เปนกฎหมายแมบทใหมของประเทศ  ที่
ไดรับการยอมรับจากประชาชนและเพื่อประชาชนอยางแทจริง  ผลจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ทําใหเกิด
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ขึ้น เปนพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับการศึกษาฉบับแรก
ของประเทศไทย ซ่ึงประชาชนไดมีความพยายามหลายครั้งหลายคราวในการจัดตั้งพระราชบัญญัติ
การศึกษานี้ ตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5 เปนตนมา1  จนกระทั่งเกิดการปฏิรูปครั้งใหญทั้งในระบบ        
การเมืองและการศึกษาหลังยุคเศรษฐกิจลมสลายของประเทศในป พ.ศ. 2541   
 การปฏิรูปการศึกษาที่เกิดขึ้นเปนครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้นเปนความตื่นเตน และ
เปนเรื่องที่นาสนใจสําหรับประชาชนโดยทั่วไป แสดงใหเห็นวาประเทศไทยกําลังพัฒนาและ    
ปรับปรุงตนเองใหมีความเจริญเทียบเทากับตางประเทศ  การปฏิรูปในครั้งนั้นเปนพระราชดําริของ
พระมหากษัตริยไทยที่ทรงปรารถนาใหประเทศมีความเจริญกาวหนาทางดานอุตสาหกรรมเหมือน
อยาง    ตางประเทศและไมใหประเทศไทยลาหลัง เพราะพระองคทานไดมีโอกาสเสด็จประพาส             
ตางประเทศหลายครั้งหลายครา  พรอมกันนั้น พระองคทานทรงเห็นวาการศึกษาเปนเครื่องมือที่
สําคัญซึ่งจะพัฒนาคนไทยและประเทศใหเจริญกาวหนาได  ดังนั้นพระองคทานไดทรงมี           พระ
กระแสรับสั่งใหมีการเปลี่ยนแปลงทางดานการศึกษาควบคูกับการพัฒนาประเทศในดานอื่นๆ 
ควบคูไปดวย 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ 9 ทรงใหการสนับสนุนทางดานการศึกษาตลอดมา  
ดังจะเห็นไดจากการที่พระองคไดใหความสําคัญเกี่ยวกับการศึกษา การอบรมครู การสงเสริม      
การเรียนรูทางไกล และโดยเฉพาะอยางยิ่งการลงพระปรมาภิไธยใหพระราชบัญญัติการศึกษาแก    
ประชาชาติ   

                                                        
 1วิชัย  ตันศิริ, คําอธิบายพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542, พิมพคร้ังที่ 2  
(กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2542), คํานํา. 1 
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 การปฏิรูปการศึกษาในครั้งนี้มีตรากฎหมายบังคับใชเพื่อกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง   
อยางแทจริงในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา2 โดยที่เราจะตองกําหนดวา เราอยาก
เห็นอนาคตของประเทศเปนอยางไร  เราคํานึงถึงสภาพความเปนจริงในปจจุบันและแรงผลักดัน
ตางๆ ที่เปนตัวกําหนดการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในอนาคต3   
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 9 กําหนดวา “ใหมีการจัดระบบ 
โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการมีเอกภาพดานนโยบายและ                       มี
ความหลากหลายในการปฏิบัติการกระจายอํานาจไปสูทองถ่ินและสถานศึกษา  มีการกําหนด    
มาตรฐานวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่อง ตลอดจนมีการระดมทรัพยากรมาใช
ในการจัดการศึกษาโดยการมีสวนรวมของชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสีย” ตามนัยของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ การบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาจะเปลี่ยนแปลงไปใน
ทิศทางของการบริหารจัดการที่สถานศึกษา  (School-Based Management : SBM)  กลาวคือ    
สถานศึกษาจะมีอิสระในการบริหารและจัดการศึกษาทั้งในดานวิชาการ งบประมาณ การบริหาร
บุคคล และ        การบริหารทั่วไป ที่สนองตอบตอความตองการของผูรับบริการและชุมชนโดยรอบ4 
 กระทรวงศึกษาธิการเห็นความสําคัญของการสรางความรูดานการปฏิรูปการศึกษา       
การกระจายอํานาจ การใหชุมชนมีสวนรวมในการจัดการบริหารโรงเรียน และเนนรูปแบบ          
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM)   ไดมีการทําวิจัยและพัฒนาองคความรูตางๆ เพื่อมา
สนับสนุนแนวคิดดังกลาวอยางกวางขวาง 
  
 
 
 
 
 
 

                                                        
 2ดิเรก  พรสีมา, ปฏิรูปการศึกษาไทย ทําอยางไร? (กรุงเทพฯ:  ส.รุงทิพย ออฟเซ็ท, 2543), 
1. 
 3เร่ืองเดียวกัน, 4. 
 4เสาวนิตย  ชัยมุสิก, การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา 
(กรุงเทพฯ: บริษัท บุคพอยท จํากัด, 2544), 5-6. 
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ภูมิหลังและความเปนมา 
 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  มีเจตนารมณใหเกิดปฏิรูปการศึกษา5 
เพื่อใหเด็กๆ เกิดการเรียนรูจริง สนุก ไมนาเบื่อ และมีความสุขกับการมาโรงเรียน6  วิชัย  ตันศิริ 
กลาวไววา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติฉบับนี้ เปนพระราชบัญญัติที่มีความสําคัญมากใน         
ประวัติศาสตรของการศึกษาไทย เรียกไดวาเปนกฎหมายการศึกษาที่มีลักษณะเหมือนกฎหมาย    
แมบททางการศึกษา จึงไดกําหนดหลักเกณฑสําคัญทางการศึกษาใหเปนกรอบของการปฏิรูป     
การศึกษา โดยมีเปาหมายหลัก ดังนี้7 
 1. จัดการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชนชาวไทยทั้งมวล โดยกําหนดใหเปนสิทธิของ
ชาวไทยจะไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางนอย 12 ป 
 2. ปรับสังคมไทยใหเปนสังคมเรียนรู โดยสงเสริมใหทุกๆ สวนในสังคมสามารถจัด     
การศึกษาได 
 3. ยกคุณภาพมาตรฐานการศึกษาของไทย ปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารจัดการ 
และสงเสริมใหเกิดความเสมอภาคทางการศึกษามากขึ้น โดยกําหนดมาตรการหรือยุทธศาสตรของ
การดําเนินงาน เพื่อเปนเงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงอยางนอย 5 ประการคือ (1) ปฏิรูประบบ      
การบริหารการศึกษา เพื่อใหเกิดเอกภาพของนโยบายและการกํากับ โดยกระจายอํานาจหนาที่ใน  
การใหบริการการศึกษาไปยังสถานศึกษาทุกระดับ เขตพื้นที่ของการศึกษาและองคกรปกครอง   
สวนทองถ่ิน (2) จัดระบบประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาตามแนวคิดใหมใหมีองคกรอิสระ
เปนผูตรวจสอบ และประเมินคุณภาพมาตรฐาน (3) จัดระบบการสงเสริมมาตรฐานวิชาชีพครู และ
การพัฒนาครูตลอดชีวิตของความเปนครู (4) จัดระบบการจัดสรรทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
และ (5) สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวม และกํากับการศึกษาของรัฐ8 

                                                        
  5กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักนโยบายและแผนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม,  
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพฯ: บริษัท พริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2542), 
16. 
 6ประเวศ  วะสี, ปฏิรูปการศึกษา ยกเครื่องทางปญญาทางรอดจากความหายนะ, พิมพคร้ัง
ที่ 2 (กรุงเทพฯ: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, 2541), 1. 
 7วิชัย  ตันศิริ, คําอธิบายพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542, พิมพคร้ังที่ 2  
(กรุงเทพฯ: วิญูชน, 2542), 5. 
 8เร่ืองเดียวกัน, 6. 
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 เราทราบวา สังคมมนุษยเปนสังคมแหงการเรียนรู ไมมีใครผูใดจะเปนเจาของความจริงได
ทั้งหมดและทุกกาลเวลา  เราจึงตองชวยกันสรางสรรคประสบการณ ความรู และปญญา เพื่อ     
ความเจริญงอกงามของสังคมมนุษย สังคมใดขาดการเรียนรูสังคมนั้นคงจะเกิดวิกฤติทางปญญาและ
จะไมไดรับการแกไขก็จะพอกพูนทับถมทวีคูณและนําไปสูความหายนะและการสิ้นสุดของสังคม
นั้นๆ ความเจริญและความเสื่อมของอารยธรรมของสังคมมนุษยก็ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของ    การจัด
ระเบียบในสังคมใหเกิดการเรียนรูอยูเสมอนี้เอง9 
 ดังที่ปรากฏในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติซ่ึงไดกําหนดใหกระทรวงศึกษาธิการ
กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่
การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง สํานักงานปฏิรูประบบบริหารการศึกษาจึง
ไดศึกษาและทบทวนประสบการณการกระจายอํานาจของการบริหารสถานศึกษาแบบการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) ที่เสนอแนวทางการดําเนินงานโดยรวม เพื่อเปนพื้นฐานใน         
การศึกษาในเวลาตอมา10 
 โรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนเปนกลุมโรงเรียนที่อยูภายใตพระราชบัญญัติการศึกษา     
แหงชาติซ่ึงจะปรับปรุงการบริหารการจัดการตามแนวทางขางตน เพื่อใหสอดคลองกับ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ดังนั้น ผูวิจัยจึงมีความประสงคที่จะศึกษาการปฏิบัติ
จริงและความคาดหวังตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร
และครู โรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนแหงประเทศไทย เพื่อเปนการเผยแพรและปรับปรุงการ
บริหารงาน    ตอไปในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
 9เร่ืองเดียวกัน, 7. 
 10สํานักงานปฏิรูประบบบริหารการศึกษา, การปฏิรูประบบบริหารการศึกษา: แนวทาง 
การดําเนินงาน School-Based Management (กรุงเทพฯ : กระทรวงศึกษาธิการ, 2536), 1. 
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ปญหา 
 
 ปญหาและอุปสรรคที่พบจากการปฏิบัติงานของโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนมีดังนี้ 
 1. การกระจายอํานาจ การบริหารงานโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียน ประกอบดวยอธิการ   
ผูรับใบอนุญาต ผูจัดการ ครูใหญ หัวหนาฝาย หัวหนาหมวด และมีคณะกรรมการอํานวยการ ซ่ึง
ประกอบไปดวยบุคคลภายนอก ซ่ึงอํานาจการตัดสินใจ จะเปนครูใหญ และอธิการเทานั้น ไมมี    
การกระจายอํานาจไปยังระดับรองลงไปอยางชัดเจน11 
 2. การเปลี่ยนแปลงผูบริหารซึ่งจะมีวาระ 3 ป กอใหเกิดความไมตอเนื่องในนโยบายและ
ระบบการบริหารงาน 
 3. ระบบการตรวจสอบ กํากับดูแล และการติดตามประเมินผล ยังไมไดขอมูลที่ชัดเจน
ของสถานศึกษา 
 4. ระบบการใหรางวัล ยังไมชัดเจนเทาที่ควร ขาดการปรับปรุงแกไขระเบียบและ         
สวัสดิการที่มีอยู สวนที่ใชอางอิงในปจจุบันคือคูมือการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนในมูลนิธิ          
ซาเลเซียนป พ.ศ. 2531 และฉบับปรับปรุงป พ.ศ. 253912 
 5. ขาดการสรางขวัญและกําลังใจใหแกครู อยางเปนระบบที่ชัดเจน รวมทั้งการจัดระบบ
ของการเลื่อนขั้นเล่ือนตําแหนง ยังไมชัดเจนทําใหครูขาดขวัญและกําลังใจที่ดีในการทํางาน13   
 
จุดประสงคของการวิจัย 
 ผูวิจัยไดกําหนดจุดประสงคในการวิจัยคร้ังนี้คือ 
 1. เพื่อทราบถึงการปฏิบัติจริงตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียน    
เปนฐานของผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนทั้งในภาพรวมและจําแนกรายดาน 
 2. เพื่อทราบถึงความคาดหวังตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียน    เปน
ฐานของผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนทั้งในภาพรวมและจําแนกรายดาน 
 3. เพื่อทราบถึงความแตกตางระหวางการปฏิบัติจริงและความคาดหวังตามองคประกอบ 

                                                        
 11โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย, ธรรมนูญโรงเรียน 2543-2547 (ราชบุรี: ฝายแผนและ
บุคลากร โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย, 2543), 5-6. 
                12เร่ืองเดียวกัน. 
 13คณะซาเลเซียน, ระเบียบการของคณะซาเลเซียน (กรุงเทพฯ: สํานักงานเจาคณะแขวง
แหงประเทศไทย, 2531), 188. 
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ความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนทั้งใน
ภาพรวมและจําแนกรายดาน 
 
สมมติฐานสําหรับการวิจัย 
 เพื่อใหการวิจัยเปนไปตามจุดประสงคและขอคําถามของการวิจัย  ผูวิจัยไดตั้งขอ      
สมมติฐานทางสถิติสําหรับการวิจัยในการทดสอบไวดังนี้คือ “การปฏิบัติจริงและความคาดหวังตาม     
องคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิ         
ซาเลเซียนทั้งในภาพรวมและจําแนกรายดานแตกตางกัน” 
 
กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
 ผูวิจัยนําเสนอกรอบแนวความคิดของการวิจัยซ่ึงประกอบดวย สภาวะแวดลอม ปจจัย   
นําเขา กระบวนการ และ ผลผลิต  โดยสภาวะแวดลอม ไดแก สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม 
สภาพทางภูมิศาสตร ระบบการศึกษา ฯลฯ  ปจจัยนําเขา ไดแก ผูบริหาร ครู ผูปกครอง นักเรียน    
ชุมชน ฯลฯ  กระบวนการบริหาร ไดแก การบริหารงาน การเรียนการสอน     การนิเทศ ฯลฯ  และ
ผลผลิตไดแก ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียน ช่ือเสียง
ของโรงเรียน ฯลฯ  แตงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยตองการศึกษาการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ตามแนวความคิดของ อุทัย  บุญประเสริฐ มาเปนกรอบแนวความคิด  ปจจัยหรือองคประกอบแหง
ความสําเร็จในการบริหารโดยใชโรงเรียนเป ็นฐานนี้ไดแก การกระจายอํานาจ  การพัฒนาวิชาชีพครู 
การเผยแพรสารสนเทศ การเลือกผูบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม การมีวิสัยทัศน การใหรางวัล และ
การมีสวนรวม  ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 
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   สภาวะแวดลอม 

ทางดานเศรษฐกิจ สังคม  
การศึกษา ภูมิศาสตร ฯลฯ 

   

       
       
 ปจจัยนําเขา  กระบวนการ  ผลผลิต  
       
 - ผูบริหาร  - การบริหาร  - ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  
 - ครู  - การเรียนการสอน  - คุณลักษณะที่พึงประสงค  
 - ผูปกครอง  - การนิเทศ  - ช่ือเสียงของโรงเรียน  
 - นักเรียน       ฯลฯ                 ฯลฯ  
 - ชุมชน      
     ฯลฯ      
    ขอมูลยอนกลับ   
       
 
แผนภูมิที่ 1  กรอบแนวความคิดของการวิจัย 
ที่มา :  อุทัย  บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถาน 
ศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุรุสภา, 2542), 46-52. 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนี้ ผูวิจัยไดนําแนวความคิดของ อุทัย  บุญประเสริฐ  
มาศึกษาเพื่อเปนกรอบแนวความคิดในการวิจัย ส่ิงที่ผูวิจัยตองการศึกษาดานการปฏิบัติจริงกับ      
ความคาดหวังในการใชการบริหารโรงเรียนเปนฐานตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูของ     
โรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนทั้ง 6 โรง  ตัวแปรที่นํามาศึกษาไดแก การกระจายอํานาจ (disperse 
power) การพัฒนาวิชาชีพครู (stress professional development) การเผยแพรสารสนเทศ 
(disseminate information) การเลือกผูบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม (select the right principal) การมี
วิสัยทัศน (have a vision) การใหรางวัล (reward accomplishment) และการมีสวนรวม (existing 
participation) ดังแสดงในแผนภูมิที่ 2 
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การปฏิบัติจริง 
 

  
ความคาดหวัง 

 
   
   
 องคประกอบความสําเร็จในการใช 

การบริหารโรงเรียนเปนฐาน (Xtot) 
 

        1. การกระจายอํานาจ (X1) 
       2. การพัฒนาวิชาชีพครู (X2) 
       3. การเผยแพรสารสนเทศ (X3) 
       4. การเลือกผูบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม (X4) 
       5. การมีวิสัยทัศน (X5) 
       6. การใหรางวัล (X6) 
       7. การมีสวนรวม (X7) 

 

    
 
แผนภูมิที่ 2 ขอบเขตของการวิจัย 
ที่มา: อุทัย  บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถาน 
ศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (กรุงเทพฯ:โรงพิมพคุรุสภา, 2542), 46-52. 
 
ขอตกลงเบื้องตน 
 เพื่อใหงานวิจัยเปนไปอยางราบรื่นและเขาใจตรงกัน ผูวิจัยจึงขอทําขอตกลงในเรื่องระบบ
การบริหารงานโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนทั้ง 6 โรง มีนโยบายการบริหารที่เหมือนกันทั่วประเทศ 
โดยมีจิตตารมณซาเลเซียนที่สืบเนื่องจาก นักบุญยอหน บอสโก ผูกอตั้งมูลนิธิซาเลเซียน ณ ประเทศ
อิตาลี  จิตตารมณดังกลาว ประกอบดวย ความรัก (love) เหตุผล (reason) และศาสนา (religion) จึง
ไมมีความแตกตางกันในแตละพื้นที่ของประเทศไทย  ดังนั้น การใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับ      
การวิจัยคร้ังนี้เปนการศึกษาแนวทางการเตรียมการ เพื่อรองรับการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียน
เปนฐานใหเกิดความสําเร็จเทานั้น  สวนครูผูสอนโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนทั้ง 6 โรงจะตองทํา
การสอนอยางนอย 1 ป  
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นิยามศัพทเฉพาะ 
 
 ผูวิจัยไดกําหนดนิยามความหมายของคําศัพทเฉพาะในการวิจัยดังนี้คือ  
 องคประกอบความสําเร็จ หมายถึง ปจจัยที่จะทําใหการบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
ซ่ึงประกอบดวย การกระจายอํานาจ การพัฒนาวิชาชีพครู การเผยแพรสารสนเทศ การเลือก            
ผูบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม  การมีวิสัยทัศน การใหรางวัล และการมีสวนรวม  
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หมายถึง วิธีการหนึ่งในการบริหารงานโรงเรียน ซ่ึงมี
การบริหารงานโดยคณะกรรมการโรงเรียน ชุมชน ผูปกครองครู องคกรปกครองสวนทองถ่ิน      
ศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิเขามามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน โดยมีลักษณะการกระจายอํานาจ 
เพื่อกอใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาที่แทจริง 
 โรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียน หมายถึง โรงเรียนในหนวยงานการกุศลซึ่งดําเนินการตาม     
จิตตารมณของคณะซาเลเซียนโดยมีนักบุญยอหน บอสโกเปนผูกอตั้งและองคอุปถัมภของคณะ    
ยึดถือความรักความเมตตากรุณาเปนหลักในการปกครอง มีจํานวน 5 โรงทั่วประเทศ ไดแก         
โรงเรียนดอนบอสโก-วิทยา จังหวัดอุดรธานี  โรงเรียนเซนตดอมินิก กรุงเทพมหานคร  โรงเรียน  
สารสิทธิ์พิทยาลัย จังหวัดราชบุรี  โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ และโรงเรียน
แสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา รวมถึงโรงเรียนที่เปดดําเนินการโดยนักบวชในคณะซาเลเซียน 
จํานวน 1 โรง ไดแกโรงเรียนอรุณวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 ผูบริหาร หมายถึง นักบวชในคณะซาเลเซียนที่บริหารโรงเรียนในตําแหนงผูรับ            
ใบอนุญาต อธิการ ผูจัดการหรือครูใหญ ไดรับการแตงตั้งจากประธานมูลนิธิฯ ใหดํารงตําแหนง
คราวละ 3 ป รวมทั้งผูชวยผูบริหารหรือผูชวยครูใหญฝายตางๆ ไดแก ฝายวิชาการ ฝายบุคลากร   
ฝายอาคารสถานที่   ฝายกิจการนักเรียน   ฝายธุรการและการเงิน และ ฝายสัมพันธชุมชน  
 ครู หมายถึง บุคคลที่ไดรับการบรรจุแตงตั้งตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการใหทํา
การสอนไดในโรงเรียนมูลนิธิซาเลเซียนทั้ง 6 โรง 
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บทท่ี 2 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวของ 
 
 ในการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับการทําวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซ่ึงมีสวนประกอบที่สําคัญๆ สองสวน ไดแกสวนที่หนึ่งเกี่ยวกับ
ความหมาย แนวคิดหลักทางดานการบริหาร บทบาทของโรงเรียน รูปแบบ องคประกอบแหง   
ความสําเร็จ ปญหาอุปสรรค และยุทธศาสตรในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  และในสวน   
ที่สองเกี่ยวกับการศึกษาคาทอลิก นโยบาย ปรัชญาทางการศึกษาคาทอลิก และการศึกษาซาเลเซียน
ในประเทศไทย 
 
ความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 เนื่องจากการใชคํามีความแตกตางกันมากมาย ขึ้นกับสถานที่และนักวิชาการจะใชศัพทที่
ช่ืนชอบ แตโดยทั่วไปแลว ยังคงความหมายและหลักการในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
เชนกัน คําศัพทที่มีความใกลเคียง ไดแก การตัดสินใจแบบมีสวนรวม (Shared Decision Making)      
การเพิ่มอํานาจใหโรงเรียน (School Empowerment) การรวมกันปกครอง (Shared Governance)    
การกระจายอํานาจความรับผิดชอบ (Decentralized Authority) การทําใหโรงเรียนมีอํานาจอิสระ 
(School-Site Autonomy) การตัดสินใจโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Decision Making) 
การบริหารที่ระดับโรงเรียน (School-Site Management) โรงเรียนที่มีอิสระทั้งหนาที่และ           
ความรับผิดชอบ (Responsible Autonomy) แนวคิดเรื่องอํานาจอิสระของโรงเรียน (The 
Autonomous School Concept) การกระจายอํานาจในการบริหาร (Administrative Decentralization) 
และการปกครองโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Governance)14 
 สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติไดใหความหมายของSchool-Based Management 
(SBM) วา เปนยุทธศาสตรหนึ่งของการพัฒนาการศึกษา โดยการถายโอนอํานาจการตัดสินใจจากรัฐ
หรือเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษาตางๆ  รุง  แกวแดง กลาววาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

                                                        
 14อุทัย  บุญประเสริฐ, รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based management) 
(กรุงเทพฯ: คุรุสภาลาดพราว, 2543), 9-10. 10 
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ฐานเปนการปฏิวัติการศึกษา15  การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) จะทําใหผูบริหาร       
การศึกษา ครู นักเรียน และผูปกครองเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดการศึกษามากขึ้น ดวย   
การใหเขาเหลานั้นรับผิดชอบในการตัดสินใจเรื่องงบประมาณ บุคลากรและหลักสูตร  นอกจาก   
การมีสวนรวมในเรื่องหลักดังกลาวของครู ผูปกครอง และสมาชิกในชุมชนแลว  การบริหารโดยใช     
โรงเรียนเปนฐาน (SBM) ยังเพิ่มประสิทธิภาพของบรรยากาศการเรียนรูใหกับเด็กดวย 
 สมาคมโรงเรียนนักบริหารของประเทศอเมริกา (American Association of School 
Administrators)ใหความหมายการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไววา เปนกลยุทธในการปรับปรุง
การศึกษา โดยเปลี่ยนอํานาจหนาที่ในการตัดสินใจจากระดับรัฐหรือเขตการศึกษาไปยัง แตละ     
โรงเรียนโดยผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียน และผูปกครองมีอํานาจควบคุมกระบวนการจัด
การศึกษามากขึ้น โดยมีหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับงบประมาณ บุคลากร และหลักสูตร16 
 การประเมินการบริหารงานโรงเรียนเปนฐาน (Assessment of School-Based 
Management) ยังไดสรุปการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไววา เปนการกระจายอํานาจ            
การควบคุมจากสวนกลางไปยังชุมชนและโรงเรียน โดยใหคณะกรรมการโรงเรียนซ่ึงประกอบดวย       
ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง สมาชิกในชุมชน และบางโรงเรียนมีนักเรียนเปนกรรมการดวย ได
มีอํานาจควบคุมส่ิงที่เกิดขึ้นในโรงเรียน การที่ผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) ในระดับโรงเรียน
ไดมีสวนรวมในการบริหาร จะทําใหเกิดความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนมากขึ้น และทําใหผล       
การปฏิบัติงานของโรงเรียนนั้นเปนที่ยอมรับไดมากขึ้น 
 เดวิด (David) กลาววาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนแนวทางหนึ่งของการปฏิรูป 
การศึกษา โดยการกระจายอํานาจจัดการศึกษาไปยังโรงเรียนใหมากขึ้น โดยมีสมมติฐานวาการให      
โรงเรียนมีอํานาจหนาที่มากขึ้น จะทําใหประสิทธิภาพของโรงเรียนสูงขึ้น มีความยืดหยุนมากขึ้นและ
มีผลผลิตที่ดีขึ้น17 
 เอ็ดเลย (Edley) ใหความหมายการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการใหชุมชนมี  
สวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น  ผูมีอํานาจตัดสินใจในระดับโรงเรียนไมใชมีแตเพียงผูบริหาร      

                                                        
 15รุง  แกวแดง, อางถึงใน เสาวนิตย  ชัยมุสิก, การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อ   

การประกันคุณภาพการศึกษา (กรุงเทพฯ: บริษัท บุคพอยท จํากัด, 2544), 1. 
 16R. A. Lewis, Restructuring America’s Schools (Arlinton, VA: American Association 

of School Administrator, 1989), 56. 
 17J.L. David, “Synthesis of research on school-based management,” Educational 

Leadership 46, 8 (September 1995) : 45-53. 
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เทานั้นแตยังมีตัวแทนคณะครูและผูปกครองรวมอยูดวย  คณะบุคคลเหลานี้มีอํานาจหนาที่และ
ความรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน กําหนดการ และตารางเวลาตางๆ        
การควบคุมวินัยนักเรียน งานบุคลากรและงบประมาณ18 
 เชง (Cheng) กลาววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ทําใหผูมีสวนเกี่ยวของ ซ่ึง
ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ตัวแทนคณะครู ผูปกครอง ชุมชน ฯลฯ ซ่ึงมารวมตัวเปน          
คณะกรรมการโรงเรียน ไดมีโอกาสจัดการศึกษา ใหเปนไปตามความตองการของนักเรียน              
ผูปกครองและชุมชน สงผลใหโรงเรียนมีประสิทธิผลสูงขึ้น19 
 เสาวนิตย  ชัยมุสิก นิยามการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการกระจายอํานาจ    
การบริหารไปยังสถานศึกษา ทําใหสถานศึกษามีอิสระและมีความคลองตัวในการบริหารตนเองมาก
ขึ้น แตทั้งนี้สถานศึกษาตองรูจักปรับเปลี่ยนและทําหนาที่ตามบทบาทใหมได มีหนวย       
ตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและการปฏิบัติงานที่เปนมาตรฐาน ซ่ึงจะสงเสริมใหประชาชนมี    
ความเชื่อมั่นในสถานศึกษาและมีความเต็มใจที่จะสนับสนุนในเรื่องการเงิน และการเขารวม        
กิจกรรมของสถานศึกษา20 
 สมหมาย  ควรระงับ กลาวถึงการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน คือ การเปดโอกาสให  
ผูที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมดําเนินงานในรูปคณะบุคคล สงผลใหโรงเรียนไดรับความรวมมือจาก 
ชุมชนเปนอยางดี ทั้งดานวิชาการ กระบวนการบริหารจัดการ การสนับสนุนงบประมาณ  นักเรียน
ไดรับการพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค การพัฒนาที่ยั่งยืนและเปนไปตามเจตนารมณตาม      
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ คือ เด็กเปนคนเกง คนดี และมีความสุข21 
 สรุปไดวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น หมายถึง กระบวนการบริหารที่ตองการ
ใหทุกคนมีสวนรวมในการจัดการการศึกษา ซ่ึงเปนการกระจายอํานาจในการบริหารงาน และมีการ
ตัดสินใจรวมกันในความตองการจําเปนพื้นฐานเพื่อการบริหารงานการศึกษาในโรงเรียนไดดําเนิน

                                                        
 18C. Edley, Jr., A world class school for every child : The challenge of reform in 

Pennsyvania (Boston: Harvard University Law School, 1993), 184. 
 19Yin Cheong Cheng, School Effectiveness and School-Based Management : A 

Mechanism for Development (Washington, D.C.: The Falmet Press, 1996), 183. 
 20เสาวนิตย  ชัยมุสิก, การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อการประกันคุณภาพ

การศึกษา (กรุงเทพฯ: บุคพอยท จํากัด, 2544), 9-10.  
 21สมหมาย  ควรระงับ, “ร.ร.วัดเขานอยจอมสวรรค สระบุรี ความสําเร็จแบบบริหาร      

โรงเรียนเปนฐาน,” รายงานปฏิรูปการศึกษาไทย 4, 51 (15 มี.ค. 2545) : 9. 
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ไปดวยดี  และเปนความรับผิดชอบรวมกันในดานงบประมาณ บุคลากร      หลักสูตร และการ
จัดการเรียนการสอน เพื่อใหเกิดผลดีแกทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียน     ผูปกครอง และชุมชน
โดยรวม 
 
แนวคิดหลักเก่ียวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงมี
ลักษณะสําคัญสองประการคือ (1) โรงเรียนเปนหนวยสําคัญของการตัดสินใจ ซ่ึงการตัดสินใจ      
ส่ังการที่ดีควรอยูที่หนวยปฏิบัติ ดังนั้นจึงควรเพิ่มอํานาจในการบริหารและจัดการงบประมาณ
ใหกับโรงเรียนมากขึ้นแลวลดการควบคุมจากสวนกลางลง (2) การมีสวนรวมและการมีความรูสึก  
เปนเจาของเปนปจจัยสําคัญสําหรับการปฏิรูปความสําเร็จของการปฏิรูปไมใชเกิดจากการควบคุม
จากภายนอก หากแตเกิดจากการที่สมาชิกใหความรวมมือกันในการตัดสินใจ 
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จะเนนในเรื่องลักษณะเฉพาะตัวของแตละโรงเรียนที่
มีความหลากหลายแตกตางกันไป การกระจายอํานาจ และการมีสวนรวมเปนหลักสําคัญ วอลตัน 
(Walton)  เชื่อวาการที่โรงเรียนจะบรรลุเปาหมายนั้นกระทําไดหลายวิธี  การบริหารควรมี        
ความยืดหยุนโดยใหโรงเรียนไดบริหารตนเองในสถานการณที่เปนจริง  เนื่องในแตละโรงเรียนและ    
ชุมชนมีความแตกตางกัน สวนกลางเพียงแตกําหนดนโยบายและเปาหมายโดยรวม รวมถึงเนน    
การใหความสําคัญกับ “คน” ซ่ึงเปนหัวใจสําคัญของการบริหารแบบโรงเรียนเปนฐานในดาน     
การมีสวนรวม22 
 ในดานธรรมชาติของกิจกรรมในโรงเรียน (Nature  of  School  Activities)  ในโรงเรียน ที่
มีรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานการจัดกิจกรรมเปนการสรางแรงจูงใจและใหโอกาส
สมาชิกไดมีสวนรวมกําหนดกิจกรรม  การจัดกิจกรรมและการแกปญหาจะมีความยืดหยุนดวย      
รูปแบบกิจกรรมที่หลากหลาย 
 
บทบาทของโรงเรียนและผูเก่ียวของในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 สังคมจะราบรื่นและดําเนินไปดวยดี ไมมีความเหลื่อมลํ้า กาวกายหนาที่การปฏิบัติงาน   
จําเปนตองปฏิบัติตามบทบาทที่ตนเองไดรับ  ดังนั้นบทบาทของแตละหนวย ฝาย แผนก โรงเรียน    
ชุมชน ฯลฯ จึงมีความสําคัญอยางยิ่งที่ตองมีดูแล และปฏิบัติตามอยางเหมาะสม  

                                                        
 22R.E. Walton, “From control to commitment in the workplace,” Harvard Business 

Review 63, 2 (August 1993) : 76-84. 
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 1. บทบาทของโรงเรียน (Role of School) โรงเรียนที่มีการบริหารโดยใชโรงเรียน       เปน
ฐาน  การบริหารนั้นมุงเนนในการพัฒนาครูและนักเรียนตามสภาพขององคการ เปนไปในลักษณะ
ริเร่ิมพัฒนา แกปญหาและทําทุกอยางเพื่อประสิทธิผลการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนและครู 
 2. บทบาทของหนวยงานจากสวนกลางหรือหนวยงานที่กํากับดูแลทางการศึกษา (Role of 
Education Department) โรงเรียนจะมีบทบาทสําคัญตองานของโรงเรียนเองโดยตรง หนวยงานจาก
สวนกลางหรือจากภายนอกจะมีบทบาทในลักษณะเปนที่ปรึกษาหรือผูใหการสนับสนุนเทานั้น 
 3.  บทบาทของผูบริหารโรงเรียน (Role of Administrators) การบริหารที่ใชโรงเรียน   
เปนฐานนั้น ผูบริหารจะเปนผูพัฒนาไปสูเปาหมาย เปนผูกระตุนและชักนําการใชกําลังคนเปน
ผูพัฒนาทรัพยากร และเปนผูพัฒนาเปาหมายใหมๆ ของโรงเรียนโดยมีความรวมมือและเกี่ยวของ
กับฝายตางๆ และแสวงหาทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน 
 4.  บทบาทของครู (Role of Teachers) การบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน บทบาทสําคัญ
ของครูคือ การเปนผูรวมงาน เปนผูรวมตัดสินใจเปนนักพัฒนา และนักปฏิบัติ ครูจะมีสวนรวมใน
การวางแผนและการตัดสินใจในเรื่องตางๆ เพื่อใหการสอนมีประสิทธิผล และรวมพัฒนาโรงเรียน
อยางกระตือรือรน 
 5.  บทบาทของผูปกครอง (Role of Parents)  โรงเรียนที่ใชการบริหารแบบโรงเรียนเปน
ฐานผูปกครองจะไดรับบริการเชิงคุณภาพมากขึ้นนั่นคือเด็กในปกครองของตนจะไดรับการศึกษา
ตามความตองการ บทบาทของผูปกครองคือผูรวมหุนและผูสนับสนุน ผูปกครองเขามามีสวนรวม
จัดการศึกษา ใหขอมูลขาวสาร สนับสนุนทรัพยากร ชวยเหลือและรวมแกไขในกรณีที่โรงเรียนเกิด
ปญหาตางๆ23 
 
ประโยชนการนําหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชในการพัฒนาโรงเรียน  
 การนําหลักการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานพบวามีประโยชนตอการบริหารและ      
การจัดการศึกษาโดยรวมดังนี้ (1) เปนการระดมผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณเพื่อรวมกันจัด
การศึกษา เปดโอกาสใหครู เจาหนาที่ และ ชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องสําคัญของ
โรงเรียน   (2) ขวัญและกําลังใจของครูดีขึ้น  (3) เปนการระดมทรัพยากรดานการเงินและดาน
วิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน (4) สรางและสนับสนุนใหเกิดผูนําใหมๆ 
ในทุกระดับ (5) เพิ่มปริมาณและคุณภาพการติดตอส่ือสาร  (6)  สรางความยืดหยุนในการทํางาน    

                                                        
 23อุทัย  บุญประเสริฐ, รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน, 31-33. 
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ทําใหเกิดการ ริเร่ิมจัดทําโครงการใหมๆ เพื่อใหตรงกับความตองการของผูเรียนมากขึ้น(7)การที่ครู
และผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณจึงเกิดแนวทางที่จะตองใชงบประมาณโดย
ประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด (8) เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในโรงเรียนไดเสนอความคิดเห็น
ในการปรับปรุงการศึกษา (9) ชุมชนมีสวนรวมและมีสิทธิ์ในการบริหารและจัดการศึกษา    (10) 
การบริหารและ ตัดสินใจทําดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได (11) ทําใหเกิดความคิด
สรางสรรคในการพัฒนาหลักสูตรการเรียน การสอนและโครงการใหม ๆ 24 
 
รูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการบริหารงานโดยคณะกรรมการโรงเรียน 
(School Council) โดยคณะกรรมการโรงเรียนจะมีอํานาจหนาที่ตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องการกําหนด 
เปาหมายของโรงเรียน วิชาการ งบประมาณ และบุคลากร ซ่ึงคณะกรรมการโรงเรียนจะ
ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ตัวแทนครู ตัวแทนผูปกครอง ตัวแทนจากเขตการศึกษา ตัวแทน
จากสหภาพครู และตัวแทนนักเรียน จากการศึกษารูปแบบของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
พบวามี     รูปแบบที่สําคัญอยางนอย 4 รูปแบบ25 ไดแก 
 1. รูปแบบที่มีผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก (Administrative Control SBM) คณะกรรมการ
โรงเรียนที่ตั้งขึ้นมักจะมีบทบาทสําคัญอยูที่การเปนคณะกรรมการที่ปรึกษาของผูบริหารโรงเรียน 
นั่นเอง  ผูบริหารโรงเรียนจะเปนประธานและเจาหนาที่เขตการศึกษาเปนกรรมการโดยตําแหนง 
สวนคณะกรรมการอื่นๆ มาจากการเลือกตั้งของกลุมบุคคลแตละประเภท ในการกําหนดนโยบาย 
ในการวางแผน ในการหาแนวทางแกไขปญหาและการดําเนินงานของโรงเรียน คณะกรรมการจะมี
บทบาทในการรวมเสนอความคิดเห็น แตอํานาจในการตัดสินใจขั้นสุดทายยังคงอยูที่ผูบริหาร     
โรงเรียน  
 2. รูปแบบที่มีครูเปนหลัก (Professional Control SBM) ตัวแทนคณะครูจะมีสัดสวนมาก
ที่สุดในคณะกรรมการโรงเรียน รูปแบบนี้เกิดจากแนวคิดที่วา ครูเปนผูใกลชิดนักเรียนมากที่สุด ครู
เปนผูปฏิบัติจึงยอมรับรูปญหาทุกอยางไดดีกวา และถามีโอกาสตัดสินใจก็สามารถแกปญหาได  ตรง
จุดมากที่สุด 
 3. รูปแบบชุมชนมีบทบาทเปนหลัก (Community Control SBM) จุดประสงคของรูปแบบ
การบริหารที่ควบคุมโดยชุมชน คือการเพิ่มความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหแกชุมชนและ     

                                                        
               24เร่ืองเดียวกัน. 

 25เร่ืองเดียวกัน, 40-42. 
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ผูปกครอง เพื่อใหผูรับบริการการศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาที่จัดใหมากที่สุด แนวคิดสําคัญ
ก็คือ หลักสูตรของโรงเรียนควรตอบสนองความตองการและคานิยมของผูปกครองและ     ชุมชน
ทองถ่ินมากที่สุด คณะกรรมการโรงเรียนจึงมีสัดสวนจํานวนตัวแทนผูปกครองและชุมชนมากที่สุด 
 4. รูปแบบครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional and Community Control SBM) 
แนวคิดของรูปแบบการบริหารลักษณะนี้มีความเชื่อวาทั้งครูและผูปกครองตางมีความสําคัญใน  
การจัดการศึกษาใหแกเด็ก ครูจะไดรับรูคานิยมและความตองการของผูปกครอง ในขณะเดียวกัน           
ผูปกครองก็มีโอกาสชวยสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของครูดวยสัดสวนของผูแทนครูและ   
ผูแทนจากผูปกครองหรือชุมชนจะมีเทาๆ กันในคณะกรรมการโรงเรียน  
 
องคประกอบสําคัญท่ีทําใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานประสบความสําเร็จ  
 ในตางประเทศอยางเชน สหรัฐอเมริกา นิวซีแลนด ออสเตรเลีย ฮองกง ฯลฯ ไดจัดทํา   
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานจนประสบความสําเร็จในระดับที่พึงพอใจ สืบเนื่องจากกลยุทธ
สําคัญ 6 ประการดังที่ อุทัย  บุญประเสริฐ ไดกลาวไว  พรอมกันนั้นการปฏิรูปการศึกษาและ         
การกระจายอํานาจการศึกษากับการบริหารแบบมีสวนรวมเปนหัวใจหรือหลักการสําคัญสําหรับ  
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน26  และ เชง (Cheng) ยังสนับสนุนการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญในการปฏิรูปการศึกษาวามี 2 ลักษณะคือ (1) การตัดสินใจ และ (2) 
การมีสวนรวม27  ดังนั้น ผูวิจัยจึงเพิ่มกลยุทธสําคัญอีกประการหนึ่งเปนประการที่ 7 เพิ่มเขามาใน 
กลยุทธสําคัญสําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ดังตอไปนี้ 
 1. การกระจายอํานาจ  (Disperse Power)   การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่มี            
ประสิทธิผลตองเปนการกระจายอํานาจไปใหผูมีสวนไดสวนเสียไดแก คณะกรรมการโรงเรียนและ
คณะอนุกรรมการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจมากที่สุดคณะกรรมการโรงเรียนจะประกอบดวย   
ผูบริหารโรงเรียน ครู ผูปกครอง และบุคลากรอื่นๆ ซ่ึงไดมาจากการเลือกตั้งของแตละกลุมวิชาชีพ  
คณะกรรมการโรงเรียนหรือผูบริหารโรงเรียนมักจะตั้งคณะอนุกรรมการ (subcommittees) ขึ้นมา   
กี่คณะแลวแตจะเห็นสมควรโดยใหรายงานหรือข้ึนตรงตอคณะกรรมการโรงเรียนคณะอนุกรรมการ

                                                        
 26อุทัย  บุญประเสริฐ, รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษา

ของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน, 16. 
  27Yin Cheong Cheng, The Knowledge Base for the Practice of School-based 
Management: An International Perspective (Hong Kong: Asia-Pacific Centre for Education, 
2000), 8. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 17

จะไดรับมอบหมายทํางานในเรื่องหลักๆของโรงเรียน คณะอนุกรรมการบางคณะที่เกี่ยวของกับเรื่อง
หลักสูตรและการสอนอาจมีสมาชิกเฉพาะผูที่เปนครูก็ได แตคณะอนุกรรมการ บางคณะที่เกี่ยวของ
กับประชาสัมพันธ เทคโนโลยีและส่ิงอํานวยความสะดวก ควรจะตองประกอบดวยครู ผูปกครอง 
และผูแทนชุมชน คณะอนุกรรมการเหลานี้ตองมีการแตงตั้งอยางเปนทางการ            มีการกําหนด
จํานวนสมาชิกและมีเวลาประชุมสม่ําเสมอ 
 2. การเนนที่การพัฒนาวิชาชีพครู (Stress Professional Development) การพัฒนาวิชาชีพ
ครูในโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จนั้นจะเปนการพัฒนาในภาพรวมทั้งโรงเรียนและเปน           การ
พัฒนาระหวางปฏิบัติงานโดยมีแผนการพัฒนาตอเนื่องเปนแผนระยะยาว มีการติดตามผล    
นอกจากทักษะการเรียนการสอนแลวทางโรงเรียนตองพัฒนาครูใหมีทักษะในการบริหารและ      
ตัดสินใจดวย เชน การตัดสินใจเปนกลุม การสรางฉันทามติ การแกปญหาความขัดแยง ฯลฯ      
รวมทั้งทักษะภาวะผูนํา เชน การดําเนินการประชุม การบริหารงบประมาณ การสัมภาษณ ฯลฯ 
 3. การเผยแพรสารสนเทศ (Disseminate Information) ควรเปนการดําเนินการเพื่อให         
ผูมีสวนไดเสียไดรับรูเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนใหมากที่สุด  การเผยแพรสารสนเทศในโรงเรียนที่
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเนนการที่บุคลากรที่เกี่ยวของและชุมชนจะตองไดรับรูผล           การ
ปฏิบัติงาน และโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จคือ โรงเรียนที่จัดใหมีการสื่อสารอยางเปนระบบ
ระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและชุมชน 
 4. การเลือกผูบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม (Selection the Right Principal) โรงเรียนที่
ประสบผลสําเร็จมักจะมีผูบริหารที่มีความสามารถในการเปนผูนําและรูจักการมอบหมาย ผูบริหาร
มีบทบาทสําคัญมากในการกระจายอํานาจ สนับสนุนใหบุคลากรในโรงเรียนมีความรูและทักษะ
เพิ่มขึ้น และชักจูงใหครูทุกคนมีสวนรวมในงานของโรงเรียน และใหรางวัลอยางเหมาะสมแกครู
และ เจาหนาที่  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนคือผูอํานวยความสะดวก (facilitator) การเปนผูนํา 
(leader) และผูสนับสนุน (supporter) เปนผูนํานวัตกรรม (innovations) เขาสูโรงเรียน  ผูบริหารเปน
ตัวจักรสําคัญในการติดตอสัมพันธกับภายนอก ผูบริหารจึงตองไปรวมเปนกรรมการกับองคกร  
เอกชน    สงเสริมความสัมพันธกับหนังสือพิมพและส่ือมวลชนทองถ่ิน เปนผูหาทรัพยากรจาก   
ภายนอกโรงเรียนขอรับการสนับสนุนทางดานการเงินแกโรงเรียน นอกจากการเปนผูนําทาง      
วิชาการแลวบทบาทที่สําคัญยิ่งของผูบริหารคือการจัดองคการ เสริมสรางและสนับสนุนบรรยากาศ
ที่เอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอนและจัดทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา 
 5. การมีวิสัยทัศน (Vision) โรงเรียนสวนใหญที่ใชรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียน  
เปนฐานไดผลดี จะมีวิสัยทัศนที่ชัดเจนเกี่ยวกับพันธกิจ (mission) คานิยม (value) และเปาหมาย 
(goals) ซ่ึงเกี่ยวกับผลที่จะเกิดขึ้นกับตัวผูเรียน เปนวิสัยทัศนที่สัมพันธกับแนวทางการจัดหลักสูตร 
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การเรียนการสอนรวมทั้งการตัดสินใจเรื่องตางๆ ดังนั้นจึงเห็นไดวาวิสัยทัศนนั้นจะเกิดจาก
กระบวนการสรางฉันทามติ (consensus-building process) หรือความเห็นพองของครู บุคลากร และ
ผูมีสวนไดเสียโดยรวม 
 6. การใหรางวัล (Reward Accomplishment) ในการใหรางวัลนั้นจําเปนตองดูความ 
เหมาะสมของผูรับรางวัลดวยเพราะสมาชิกแตละคนนั้นมีความตองการที่แตกตางกัน บางคน
ตองการการยอมรับ บางคนตองการคาจางเพิ่ม บางคนตองการลดคาบสอน บางคนตองการตําแหนง
เปนผูนํา ซ่ึงผูบริหารตองเลือกใหรางวัลตามโอกาสและปริมาณที่เหมาะสมดวย การใหรางวัลและ
แรงจูงใจที่เหมาะสมเปนสิ่งสําคัญอยางยิ่งที่มีสวนชวยนําไปสูการประสบความสําเร็จในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน28 
 7. การมีสวนรวม (Existing Participation) เปนการเปดโอกาสใหประชาชนหรือผูมี    
สวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษาในรูปของคณะกรรมการ
การศึกษา29  การมีสวนรวมยังหมายถึงการตัดสินใจใหเกิดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ     
โรงเรียนจากทุกฝาย30  การมีสวนรวมและการมีความรูสึกเปนเจาของเปนปจจัยสําคัญสําหรับ     
การปฏิรูป       ความสําเร็จของการปฏิรูปไมใชเกิดจากการควบคุมจากภายนอก  หากแตเกิดจากการ
ที่สมาชิกใหความรวมมือกันในการตัดสินใจ จะเห็นไดวาการปฏิรูปการศึกษาและการกระจาย
อํานาจการศึกษากับการบริหารแบบมีสวนรวมเปนหัวใจหรือเปนหลักการสําคัญสําหรับการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐาน31 
 
 
 
 
 

                                                        
 28เร่ืองเดียวกัน, 46-53. 
 29สมศักดิ์  ดลประสิทธิ์, การกระจายอํานาจการจัดการศึกษา (กรุงเทพฯ : สํานักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2544), 1-3. 
 30เสาวนิตย  ชัยมุสิก, การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อการประกันคุณภาพ-           

การศึกษา, 25. 
 31อุทัย  บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษา

ในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน, 16-21. 
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การกระจายอํานาจ (Disperse Power) 
 
 การกระจายอํานาจ หมายถึงความมากนอยของการที่อํานาจ (power) และสิทธิอํานาจ  
(authority) ไดรับการกระจายลงไปตามขั้นตอนของการบังคับบัญชาในองคการ (hierarchy) 
กลาวคือ การบริหารโรงเรียน ตองมีการกระจายอํานาจ เพื่อมอบอํานาจในการตัดสินใจใหแก
ผูบริหารระดับรอง ยิ่งโรงเรียนมีการกระจายอํานาจมากขึ้นเทาไร  โอกาสที่คนระดับลางจะมีสวน
รับผิดชอบในการตัดสินใจเกี่ยวกับงานและกิจกรรมในอนาคตของโรงเรียนมีมากขึ้นหรืออีกนัย
หนึ่งคือเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง  ลักษณะสําคัญของการกระจายอํานาจ ไดแก (1) ผูบริหาร
ระดับรองลงไปมีอํานาจในการตัดสินใจ หรือดําเนินการใดๆ ภายใตขอบเขตที่ไดรับมอบหมาย (2) 
มีอิสระใน       การตัดสินใจปญหาตางๆ และ (3) มีการมอบอํานาจหนาที่ใหแกผูบริหารระดับรอง  
ทั้งนี้เพื่อกอใหเกิดผลดีในดานการแบงเบาภาระของสวนกลางหรือผูบริหารทําใหการปฏิบัติงาน
เปนไปอยาง    รวดเร็วแตตองคํานึงถึงลักษณะขององคการ32  องคการควรยึดหลักการกระจาย
อํานาจมากนอย เพียงใดนั้นขึ้นอยูกับปจจัยตางๆที่สามารถกําหนดขนาดของการกระจาย โดยปกติ
เราเชื่อวาเปนเรื่องของผูบริหารเทานั้น แตในทางปฏิบัติแมผูบริหารจะไดตัดสินใจวาจะรวมอํานาจ
บางอยางไว      บางครั้งจะตองมอบอํานาจบางสวนใหแกผูใตบังคับบัญชา จึงอาจกลาวไดวาขนาด
ของการกระจายอํานาจนั้นมิไดขึ้นอยูกับผูบริหารแตเพียงผูเดียวยังตองคํานึงถึงปจจัยอ่ืนดวยคือ (1) 
ความสําคัญของเรื่องที่ตัดสินใจ (2) ความตองการเปนแบบเดียวกับนโยบาย (3) ขนาดขององคการ 
(4)  ความเปนมาของกิจการ (5) ปรัชญาการบริหาร (6) ความตองการความอิสระในการดําเนินงาน 
(7) จํานวน        ผูบริหารที่อยูในองคการ (8) เทคนิคในการควบคุม (9) การกระจายการปฏิบัติงาน 
และ (10)       การเปลี่ยนแปลงขององคการ33 
 ในป 2535 รัฐวิคตอเรียมีโครงการโรงเรียนในอนาคต (Schools of the Future) ซ่ึงเนน   
การกระจายอํานาจการตัดสินใจใหคณะกรรมการและสถานศึกษา ทั้ง 3 ดานคือ (1) ดานการเรียน
การสอน เชื่อมโยงการบริหารแบบ SBM กับการเรียนรูของผูเรียน (2) การบริหารงานบุคคล       
คณะกรรมการสถานศึกษา บทบาทในการสรรหาครูและผูบริหารโรงเรียนเอง (3) การบริหาร        
งบประมาณ รอยละ 94 ของงบประมาณสงตรงไปยังโรงเรียนในรูปเงินอุดหนุนทั่วไป  การ

                                                        
 32กิติมา  ปรีดีดิลก, ทฤษฎีการบริหารองคการ (กรุงเทพฯ: คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2524), 148-151. 
 33Harold Koontz and Cyril O’Donnell, Principal of Management : and Analysis of 

Managerial Functions (New York: McGraw-Hill Book Company, 1976), 67. 
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ดําเนินงานในชวง 10 ป ที่ผานมา  ประเทศออสเตรเลียซ่ึงถือไดวาเปนแนวการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด
ในโลก (world best practice) เปนผลมาจากปจจัย 4 ประการคือ (1) การวางแผนดวยความรอบคอบ           
(2) เจตนารมณทางการเมืองอันแนวแน (3) รูปแบบและการปฏิบัติตามแนวการปฏิรูปซ่ึงมี SBM 
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการปฏิรูปการศึกษา และ (4) การจัดสรรทรัพยากรเปนจํานวนเพื่อ      
การพัฒนาวิชาชีพสําหรับครูและผูบริหาร34 
 
การกระจายอํานาจสูสถานศึกษา 
 การกระจายอํานาจเปนการถายโอน (transfer) อํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบจาก
สวนกลาง หรือจากศูนยรวมอํานาจไปสูสวนตางๆ ขององคการหรือในระบบงาน   ความหมายของ
การกระจายอํานาจมี  2  นัย คือ 
 1. ความหมายตามนัยการปกครอง  การกระจายอํานาจเปนหลักการปกครองที่รัฐบาล
แหงชาติหรือรัฐบาลกลางไดมอบอํานาจทางการปกครองบางอยาง  ซ่ึงสวนกลางไดพิจารณาเห็น
แลววาเปนการไมทําลายความมั่นคงของชาติและเห็นสมควรใหทองถ่ินรับไปดําเนินการโดยมี           
ความเชื่อวาทองถ่ินรับอํานาจไปบริหารแลวจะสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ                       
สนองความตองการของประชาชนไดเทากับรัฐบาลกลาง       การดําเนินการมอบอํานาจดังกลาวนั้น 
เปนการมอบอํานาจการปกครองใหแกองคการปกครองสวนทองถ่ิน 
 2. ความหมายตามนัยการบริหาร หมายถึงการมอบอํานาจในการบริหารงานให
ผูปฏิบัติงานหรือใหบุคลากรไปปฏิบัติในทุกระดับชั้นขององคการ การกระจายอํานาจของทาง
ราชการนั้น  ไดมอบอํานาจการตัดสินใจสั่งการจากสวนกลางไปสูสวนทองถ่ิน เพื่อใหแตละทองถ่ิน
มี          ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน โดยการกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังหนวยงาน
ตางๆ      ทั่วประเทศ 
 รูปแบบการถายโอนอํานาจโดยทั่วไป  มีแนวปฏิบัติในการดําเนินการสําคัญๆอยู 4 
ประการคือ 
 1. การแบงอํานาจ (Deconcentration)   หมายถึง การถายโอนบทบาทหนาที่ของสวนกลาง
ใหกับสวนทองถ่ินตามลําดับขั้นของการบังคับบัญชา จากระดับกระทรวงสูสวนทองถ่ิน  หรือกลาว

                                                        
 34Brian J. Caldwell, “การกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปสูสถานศึกษา

และการปฏิรูประบบการเงิน (School Autonomy and Financing),” ใน เอกสารประกอบการ
ประชุมสัมมนาเรื่องการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา: บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (กรุงเทพฯ:        
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545), 4-5. 
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อีกนัยหนึ่งก็คือ การแบงมอบอํานาจจากระดับเบื้องบนไปสูระดับลางๆ ตามลําดับสายการบริหาร
ภายใน 
 2. การมอบอํานาจ (Delegation)  หมายถึง  การถายโอนความรับผิดชอบในหนาที่ใหกับ
หนวยงานระดับภูมิภาคหรือระดับทองถ่ินหรือหนวยงานเฉพาะกิจใหรับผิดชอบดําเนินโครงการ
พิเศษ  ซ่ึงมีอิสระจากสวนกลางในการกําหนดขั้นตอนในการบริหารจัดการตางๆไดดวยตนเอง เชน 
ในดานการรับคนเขาทํางาน  การเซ็นสัญญา  การจัดสรรงบประมาณ  การจัดหาจัดซื้อจัดจางและ
ดานอื่นๆในฐานะที่เปนหนวยงานหรือองคการของรัฐบาลที่ไดรับมอบหมายจากสวนกลาง ในขณะ
ที่ความรับผิดชอบสูงสุดยังคงอยูที่สวนกลาง 
 3. การโอนอํานาจหรือการใหอํานาจ (Devolution)  หมายถึง การถายโอนความรับผิดชอบ
ในหนาที่หรืออํานาจในการตัดสินใจใหกับหนวยงานรัฐบาลในทองถ่ินภายใตขอบขายที่กฎหมาย
กําหนดใหหนวยงานในระดับทองถ่ิน จังหวัด อําเภอ หรือองคการบริหารสวนทองถ่ินตางๆ        
การถายโอนอํานาจหนาที่ดังกลาว หนวยงานในระดับทองถ่ินจะอยูนอกเหนือการควบคุมโดยตรง 
(direct control) ของสวนกลาง คือมีความเปนตัวของตัวเอง มีกฎหมายรองรับในความชอบธรรม  
สวนที่มีความแตกตางจากสวนกลางก็คือ  สวนกลางจะทําหนาที่ใหการสนับสนุนใหขอเสนอแนะ
และควบคุมในทางออม  ในทางปฏิบัติทั่วไปแลวหนวยงานระดับทองถ่ินจะมีสิทธิในการจัดการ
เกี่ยวกับงบประมาณ เชนการจัดเก็บภาษีและเงินคงคลังของตนเอง  เพื่อที่จะไดนํามาพัฒนาให   
สอดคลองกับความตองการและความเรงดวนของประชาชนในทองถ่ินตอไปชาญชัย อาจินสมาจาร 
กลาวถึงองคประกอบของการมอบอํานาจ (empowerment) นั้นมีอยู  4  อยางคือ        (1) ความสําคัญ
ในการมอบอํานาจให (2) ความสามารถในการปฏิบัติงานได (3) ชุมชนไดมีสวนรวมกันจัดกระทํา 
และ (4) ความสนุกสนานในภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  ทําอยางมีความสุข และสนุกกับมัน35 
 4. การใหภาคเอกชน/องคกรเอกชนเขาดําเนินการ (Privatization/Non-government  
Institutions) หมายถึง การใหภาคเอกชนหรือองคกรเอกชนรับผิดชอบกิจกรรมที่รัฐบาลเคยทําใหแก
ภาคเอกชน/องคกรเอกชนหรือองคกรประชาชนไปดําเนินการ เชน หอการคา สมาคมนักธุรกิจ  
สมาคมวิชาชีพ สหกรณ สหภาพแรงงาน   
 มีทซและไควเอ็ดตี้ (Meatz and Quieti) ไดกลาวถึงวัตถุประสงคของการกระจายอํานาจ
ของประเทศตางๆ  ไวดังนี้ (1) เพื่อสงเสริมความสมดุลในการพัฒนาภูมิภาคตางๆ ของประเทศ     
(2)เพื่อสามารถจัดทําโครงการพัฒนาใหสอดคลองกับความเปนจริงทั้งในดานศักยภาพและขอจํากัด

                                                        
 35ชาญชัย  อาจินสมาจาร, ทักษะภาวะผูนํา (กรุงเทพฯ: บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, 

2543), 27-29. 
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ของทองถ่ิน (3) เพื่อใหการประสานงานระหวางหนวยงานตางๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นทั้งในดาน
การวางแผน  โครงการและการดําเนินโครงการ (4) เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งใหแกสถาบัน    ทาง
การเมืองระดับทองถ่ินและเพื่อใหประชาชนในทองถ่ินและองคกรประชาชนไดมีสวนรวมในการ
พัฒนาทองถ่ินของตนเองใหมากขึ้น (5) เพื่อสงเสริมการระดมทรัพยากรในทองถ่ินมาใชใหเกิด
ประโยชนสูงสุดในการพัฒนาทองถ่ิน 
 ส่ิงที่จําเปนจะตองจัดใหมีขึ้นกอน  ที่จะมีการกระจายอํานาจ (1) การผูกพันและอุทิศตน
ตอการกระจายอํานาจและการมอบหมายอํานาจของสวนกลางใหแกหนวยงานระดับลางหรือ   
หนวยงานอื่นรับผิดชอบในระดับทองถ่ิน (2) ความเปนอิสระของหนวยงานหรือองคกรระดับ    
ทองถ่ินที่จะสามารถระดมทรัพยากรและตัดสินใจในการจัดสรรงบประมาณ (3) มีการกําหนด  
ความรับผิดชอบในการวางแผนอยางชัดเจน ในลักษณะของผูแทนที่ไดรับมอบอํานาจ (delegation) 
และเปนประชาธิปไตยใหแกหนวยงานระดับลางหรือองคกรระดับทองถ่ิน (4) มีการสนับสนุน  ทาง
การเมืองในระดับทองถ่ิน (local  political  backing)  แกหนวยงานระดับลางหรือองคกรระดับ
ทองถ่ิน  หากขาดการสนับสนุนดังกลาวก็จะทําใหการกระจายอํานาจเปนไปไดยากในทางปฏิบัติ 
 ในภาคการศึกษา การกระจายอํานาจจะเปนแบบการถายโอนอํานาจ (devolution) ซ่ึงจะ
ใหความหมายของการบริหารจัดการตนเอง (self-managing schools) โดยถายโอนอํานาจ            
การตัดสินใจในเรื่องตางๆไปจากสวนกลาง การตัดสินใจจะเปนการตัดสินใจที่เกี่ยวกับการเรียนการ
สอนดังตอไปนี้ (1) ดานความรู (knowledge) เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในเรื่อง     การจัด
หลักสูตร    การจัดโปรแกรมการเรียน การกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา 
แนวทาง   การรับนักเรียน การประเมินนักเรียน การเตรียมขอมูลสารสนเทศของโรงเรียน (2) ดาน
เทคโนโลยี (technology) เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในเรื่องกระบวนการจัดกิจกรรม การ
เรียนการสอน (3) ดานอํานาจหนาที่ (power) เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในเรื่อง     การ
บริหารบุคลากร    (4) ดานวัสดุ ครุภัณฑ (material) เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในเรื่องของ
การใชเครื่องอํานวยความสะดวก วัสดุอุปกรณและครุภัณฑตางๆ (5) ดานบุคลากร (people) เปนการ
กระจายอํานาจการตัดสินใจในเรื่องการใชทรัพยากรบุคคล การพัฒนาบุคลากร   สูมืออาชีพ ในดาน
การจัดการเรียนการสอนรวมทั้งการตัดสินใจในเรื่องการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน (6) 
ดานเวลา (time) เปนการกระจายอํานาจการตัดสินใจในเรื่องการกําหนด   แผนการดําเนินงานและ
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การบริหารเวลา (7) ดานการเงิน (finance) เปนการกระจายอํานาจ           การตัดสินใจในเรื่องการ
จัดสรรงบประมาณ การจัดเก็บคาเลาเรียนของนักเรียน36 
 สรุปไดวา การกระจายอํานาจการจัดการศึกษา เปนแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาที่
ตองการใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยังผูมีสวนไดสวนเสีย มีอํานาจ ความรับผิดชอบ   
การคัดเลือกคณะกรรมการ ความเปนอิสระในการบริหารจัดการ การสงเสริมความสมดุลใน         
การพัฒนา มีโครงการพัฒนาสอดคลองกับความเปนจริง และมีการสนับสนุนในระดับทองถ่ิน 
 
ผลกระทบจากการกระจายอํานาจทางการศึกษา 
 เมื่อมีการกระจายอํานาจทางการศึกษาจากสวนกลางไปสูเบื้องลาง   สวนภูมิภาค และสวน
ทองถ่ินแลวผลกระทบที่ตามมามีอยูหลากหลายสําคัญๆ  ดังแสดงในรายละเอียดตอไปนี้ 
 1. การเมืองการปกครอง การปฏิรูปการศึกษาไทย  กาวไปเร็วกวาการปฏิรูปดานอื่นๆ  ซ่ึง
จะกอใหเกิดการขัดแยงและถูกขัดขวางจากระบบการเมืองการปกครองได เนื่องดวยความสําเร็จใน  
การกระจายอํานาจการบริหารจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา ตองมีความเกี่ยวของกับวัฒนธรรม
เชิงการเมืองซึ่งตองไดรับการสนับสนุนอยางเขมแข็งจากฝายบริหารและฝายนิติบัญญัติ 
 2. การกําหนดนโยบาย นโยบายดานการศึกษาจะเปลี่ยนไปจากเดิมครั้งใหญ ไมเฉพาะ
ดานโครงสรางและระบบการปฏิบัติเทานั้นแตจะตองมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการทํางานดวย 
ซ่ึงตองระมัดระวังการบิดเบือนผิดเพี้ยนไปจากที่คาดหวังไว  มิใชเพียงการออกกฎหมาย  ระเบียบ  
หรือขอบังคับเทานั้น ตองหาวิธีการที่จะเสริมทั้งระบบในการตรวจสอบการดําเนินการและ          
ติดตามผล  ทั้งดานระบบ  บุคลากร  และ พฤติกรรม     
 3. การนํานโยบายไปปฏิบัติ จะตองมีการออกกฎหมายในรูปของกฎกระทรวง  ระเบียบ 
คําส่ังและแนวปฏิบัติออกมาใหมทั้งหมด ตามโครงสรางและระบบการบริหารงานที่เปลี่ยนไปเนน
การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมการบริหารประกอบในทุกสวนทุกระดับ โดยเฉพาะการเนน          
การสงเสริมประชาชนและชุมชนใหมีบทบาทรวมในฐานะหุนสวนในการบริหารการศึกษา 
 4. การจัดโครงสรางองคการ การจัดโครงสรางองคการและระบบบริหารใหมโดย           
การตัดทอนสายการบังคับบัญชาสั้นลงและชวงการบังคับบัญชาแคบลง ตัดหนวยงานระดับกลาง
ออกเหลือแตหนวยงานสวนกลางที่ทําหนาที่ดานนโยบาย  ใหการสนับสนุนและการตรวจสอบ     
คุณภาพมาตรฐานและหนวยปฏิบัติในพื้นที่ก็คือสถานศึกษาซึ่งตองปรับเปลี่ยนการบริหารเปน    

                                                        
 36เสาวนิตย  ชัยมุสิก, การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเพื่อการประกันคุณภาพ          

การศึกษา, 11-12. 
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การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  โครงสรางองคการของโรงเรียนตองมีการปรับเปลี่ยนให  
เหมาะสม  โดยคํานึงถึงส่ิงแวดลอม  ขนาด  ความพรอม  และแนวโนมการสนับสนุนจากชุมชน 
 5. การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ จากการที่โรงเรียนตองคอยรับคําส่ังจาก    
หนวยงานระดับสูงเปลี่ยนมาเปนการบริหารโดยการริเร่ิมและสนองความจําเปนของโรงเรียนเอง ครู 
บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน บรรยากาศ
ของการทํางานจะเปนไปในลักษณะที่มีการประชุมปรึกษาหารือสม่ําเสมอ บทบาทของครูจะ
เปลี่ยนแปลงไปตองรับผิดชอบงานมากขึ้นนอกเหนือจากการสอน การฝกอบรมและ          การ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารสถานศึกษากับการปฏิบัติงานในสถานศึกษาของครู
และบุคลากรที่เกี่ยวของจะกลายเปนเรื่องใหญ  เปนปจจัยสําคัญตอความสําเร็จอยางมี      
ประสิทธิภาพหรือความลมเหลวได 
 6. งบประมาณ ตองมีการใชงบประมาณเพิ่มมากขึ้นในระบบเงินอุดหนุน  โรงเรียนที่อยู
ในชุมชนที่มีฐานะปานกลางถึงรํ่ารวยผูปกครองจะมีความพรอมในการสนับสนุนชวยเหลือ        
โรงเรียนคอนขางมากรวมไปถึงคณะกรรมการบริหารโรงเรียนก็มีความพรอมสูง  โรงเรียนมีโอกาส        
คัดเลือกครูที่มีคุณภาพสูงการจัดงบประมาณรายหัวตองมีมาตรการจัดสรรงบประมาณที่ประกัน
ความเปนธรรมใหไดทั้งในเชิงระบบและเชิงพฤติกรรม  ในทางความเปนจริงขณะนี้ประเทศไทย
กําลังประสบปญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจ  ถาความมุงมั่นทางการเมือง (political will) และนโยบาย
ของรัฐบาลไมเขมขนจริงจังจะสงผลใหพบอุปสรรคมากมายอันเนื่องมาจากความจํากัดในเรื่อง    
งบประมาณดําเนินการ 
 7. การตอตานของผูสูญเสียอํานาจ หนวยงานสวนกลางจะตองยุบเลิกหนวยงานที่ซํ้าซอน
ออกไปลดความสําคัญในการบังคับบัญชา และผูที่เคยมีอํานาจในตําแหนงเดิมจะตอตาน  เพราะ 
สูญเสียอํานาจและไมรูวาหนวยงานใหมจะทําใหตนไดสมปรารถนาทั้งปวงหรือไม 
 8. ความพรอมของหนวยงานสวนกลางในระดับกระทรวงและคณะกรรมการตางๆ      
นอกจากทําการเปลี่ยนบทบาทหนาที่ ยังตองทําความเขาใจ ปรับทัศนคติ และกระบวนทัศนใน    
การบริหารแนวใหม  และจัดทําขอกําหนด  ระเบียบแบบแผน  ขอบังคับที่เกี่ยวของตางๆ 
 9. ความพรอมของหนวยงานระดับเขตพื้นที่ ส่ิงที่จําเปนอยางยิ่งคือความรูความเขาใจใน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และเจาหนาที่ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาจะตองมีความรู    
ความเขาใจและยอมรับวาโรงเรียนตองมีอํานาจอยางแทจริง 
 10. ความพรอมของสถานศึกษา ผูบริหารและครูจํานวนมากไมเขาใจและไมเห็น      
ความสําคัญของการกระจายอํานาจ  มีความไมสอดคลองระหวางความตองการกับการปฏิบัติ 
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 11. คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรที่เปนคณะกรรมการโรงเรียนมักจะยังขาด        
คุณสมบัติที่เหมาะสม เชน ขาดความรูเร่ืองการบริหารโรงเรียนหรือขาดความเขาใจในบทบาทและ
หนาที่ของตน 
 12. การเชื่อมโยงระหวางสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่ทางการศึกษาและ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จะประสบปญหาในการปฏิบัติในระยะเริ่มแรกในขอบเขต    
การปฏิบัติและความรับผิดชอบ 
 13. ภาระงานของครูและผูบริหาร บทบาทและแนวปฏิบัติในระดับโรงเรียนจะมี
การเปลี่ยนแปลงไปเปนอันมาก  โดยจะมีภาระงาน (work load)  ที่เพิ่มมากขึ้น 
 14. การตรวจสอบ โรงเรียนจะถูกตรวจสอบมากขึ้นในทุกๆ ดาน คณะกรรมการ 
โรงเรียนจะเขามากํากับและดูแลการทํางานของโรงเรียน  โรงเรียนจะตองจัดใหมีการประกัน       
คุณภาพภายใน และจะมีองคการภายนอกเขามาตรวจสอบและประเมินคุณภาพดวย 
 15. การจัดการเรียนการสอน ชุมชนและผูปกครองจะเขามามีสวนรวมในการดูแล 
เสนอแนะและจัดทําหลักสูตรของโรงเรียน  มีสวนรวมในการรับนักเรียน  และการจัดโปรแกรม   
การเรียน 
 16. เวลา บุคลากรตองใชเวลาทํางานมากขึ้นในแตละวันและการเปลี่ยนแปลงนี้จะ
เปนไปอยางชาๆ  ตองใชเวลา  5  ปหรือมากกวานั้น 
 
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน กับอํานาจการตัดสินใจ 
 การตัดสินใจ (decision-making) ในระดับโรงเรียนเปนปจจัยสําคัญในการบริหาร ซ่ึง
โดยทั่วไปการตัดสินใจในระดับโรงเรียนจะตองคํานึงถึงเกณฑสําคัญ 3 ประการ คือ (1) 
ประสิทธิภาพในการบริหาร การตัดสินใจใหเกิดการดําเนินงานของสถานศึกษา จะชวยให
สถานศึกษาสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพ และสอดคลองความ
ตองการของผูเรียน            (2) ประสิทธิผลของการจัดการศึกษา การกระจายอํานาจใหเกิดมีการรวม
คิดในเรื่องหลักสูตรที่     ยืดหยุนมากขึ้น สามารถตอบสนองตอการเรียนรูของผูเรียนเปนรายบุคคล 
และคาดหวังวาจะมีนวัตกรรมตางๆเพิ่มในอัตราที่สูงขึ้น เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียน 
และ (3) การมี       สวนรวมในการตัดสินใจใหเกิดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน
จากทุกฝาย 
 ในการตัดสินใจผูบริหารควรคํานึงถึงความเปนไปไดและผลกระทบที่เกิดขึ้นแกโรงเรียน  
พรอมทั้งการมีขอมูลที่เปนองคประกอบในการตัดสินใจมากขึ้น   การตัดสินใจถือวาเปนสิ่งสําคัญ
ยิ่งของกระบวนการบริหาร เปนพฤติกรรมหลักของการบริหาร เปนเสมือนเครื่องมือทดสอบ        
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ความสามารถของผูบริหาร และเปนพฤติกรรมที่นักบริหารไดนําไปเปนองคประกอบที่เปนตัวช้ี   
ถึงความมีประสิทธิภาพของการบริหาร37  ดังนั้น ผูบริหารจําเปนตองตัดสินใจเกือบทุกเรื่องภายใน   
องคการหากผูบริหารตัดสินใจผิดพลาดยอมหมายถึงอนาคตขององคการ  การมีสวนรวมของครู
อาจารยในการตัดสินใจ มีสาระสําคัญดังที่ ถวิล  เกื้อกูลวงศ กลาวไวดังนี้ (1) โอกาสของการมี    
สวนรวมในการวางนโยบายเปนองคประกอบที่สําคัญในดานขวัญกําลังใจของครูอาจารยและ    
ความกระตือรือรนของครูอาจารยในโรงเรียน (2) การมีสวนรวมในการตัดสินใจสัมพันธอยาง   
ใกลชิดกับความพึงพอใจของครูแตละคนในดานอาชีพสอนหนังสือ  (3)  ครูใหญหรืออาจารยใหญ
เปดโอกาสใหครู อาจารย เขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจจะเปนที่รักของครู อาจารย   มากกวา 
โดยไมคํานึงถึงวา ครู  อาจารย ผูนั้นจะมีความตองการพึ่งพาอาศัยครูใหญหรืออาจารยใหญมากนอย
เพียงใด (4) ครูอาจารยไมไดคาดหวังหรือตองการเขารวมในการตัดสินใจทุกครั้งเสมอไป ที่จริงแลว
การเขารวมมากเกินไปสามารถสรางผลลัพธในทางลบได (5) บทบาทและหนาที่ของครู อาจารยและ
ผูบริหารในการตัดสินใจจําเปนตองผันแปรไปตามธรรมชาติของปญหา (6) ทั้ง        องคประกอบ
ภายในและองคประกอบภายนอกมีผลกระทบตอปริมาณความมากนอยของการมี สวนรวมในการ
ตัดสินใจของครูอาจารย (7) เพื่อใหไดประโยชนสูงสุดของการมีสวนรวมใน      การตัดสินใจและ
เกิดผลลัพธในทางลบนอยที่สุด  ผูบริหารตองคํานึงวาภายใตสภาพการณเชนไรที่ครู อาจารย ควรจะ
เขาไปมีสวนรวมในการตัดสินใจ  ครู อาจารย ควรเขาไปมีสวนรวมมากนอย      แคไหน คณะผูทํา
การตัดสินใจควรสรางขึ้นมาอยางไรและโดยวิธีไหน บทบาทอะไร ที่จะมี       ประสิทธิผลมากที่สุด
สําหรับครูใหญหรืออาจารยใหญ38 
 สุกานดา  ตปนียางกูร และคณะ ไดศึกษาเรื่อง “การปฏิรูปการบริหารการศึกษาตาม
ทรรศนะของคณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของจังหวัดนาน”  พบวา      
การกระจายอํานาจในการบริหารการศึกษา คณะกรรมการสวนใหญเห็นวา การกระจายอํานาจ     
การบริหารการศึกษา ควรกระจายอํานาจดานงานบุคคล งบประมาณ การจัดทําหลักสูตร ใหทองถ่ิน

                                                        
 37ชวนชม  ชินะตังกูร, “รูปแบบและกระบวนการตัดสินใจ,” ใน บทความทางวิชาการ

สําหรับผูบริหาร (กรุงเทพฯ: สมาคมคาทอลิกแหงประเทศไทย, 2524), 6-7. 
 38ถวิล  เกื้อกูลวงศ, การบริหารการศึกษาสมัยใหม (กรุงเทพฯ: วัฒนาพานิช จํากัด, 2530), 

206-212. 
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เปนผูดําเนินการควรกระจายอํานาจทางการบริหารอยางจริงจัง มีการกระจายอํานาจการปกครอง
ทองถ่ิน จัดอบรมสัมมนา สนับสนุนงบประมาณ มีการควบคุมติดตามตรวจสอบ39 
 ธีระ  รุญเจริญ ไดศึกษาเรื่องสภาพและปญหาการบริหารและการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาในประเทศไทย พบวาโรงเรียนรับรูการกระจายอํานาจการบริหารตามที่กําหนดไว
ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แตยังไมไดเตรียมความพรอมเพื่อดําเนินการจริงจัง       
สวนใหญดําเนินงานไปตามปกติ เพราะยังไมชัดเจนในการปฏิบัติ แตยอมรับวาการกระจายอํานาจ
เปนสิ่งดี40 
 จึงสรุปไดวา การกระจายอํานาจสูสถานศึกษานั้น เปนการถายโอนอํานาจ หนาที่ และ
ความรับผิดชอบจากสวนกลางไปสูสวนตางๆ ขององคการในการทํางานในลักษณะการปกครอง 
และการบริหาร  สวนผลกระทบจากการกระจายอํานาจทางการศึกษามีอยูหลายระดับกลาวคือ 
ระดับการปกครอง การกําหนดนโยบาย การจัดโครงสราง การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม งบประมาณ 
ฯลฯ  สวนอํานาจการตัดสินใจนั้น ถือไดวาเปนเครื่องทดสอบความสามารถของผูบริหาร และเปน      
พฤติกรรมที่นักบริหารนําไปใชใหเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพในองคกรอยางแทจริง 
 

การพัฒนาวิชาชีพครู (Stress Professional Development) 
 
 ในปจจุบันนี้ ครูเปนวิชาชีพสาขาหนึ่งที่จําเปนสําหรับสังคมทุกสังคม  การเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางดานวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรม ทําใหวิชาชีพครูตองพัฒนาและ
ไดรับการสงเสริมใหทันกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ  กระบวนการและวิธีการในการดําเนินการ
วิชาชีพครูก็มีความซับซอนและกวางขวางขึ้น  ฉะนั้น บุคคลผูเขามาสูวงการวิชาชีพครูจึงตองมี
คุณลักษณะบางประการที่จําเปนและจําเพาะเจาะจงไมใชใครก็มาเปนครูไดดังเชนในอดีต สําหรับ
บทบาทและ  ความสําคัญของครูตอสังคมนั้น ไมวาสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปเชนไร  ครูก็ยังคงเปน

                                                        
 39สุกานดา  ตปนียางกูร และคณะ, “การปฏิรูปการบริหารการศึกษาตามทรรศนะของ

คณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของจังหวัดนาน” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตร 
มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ, 2540), บทคัดยอ. 

 40ธีระ  รุญเจริญ, “สภาพและปญหาการบริการปละการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของ    
สถานศึกษาในประเทศไทย,” ใน เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาเรื่องการกระจายอํานาจสู
สถานศึกษา: บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน, 1-3. 
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วิชาชีพที่มีความจําเปนตอสังคม ไมเปลี่ยนแปลง สังคมจึงจําเปนตองตอบแทน และดูแลรักษาครูให
มี       สถานภาพที่เหมาะสมเชนกัน 
 
ความหมายของวิชาชีพ (Profession) 
 พจนานุกรมคอลลินส  (Collins) อธิบายความหมายของวิชาชีพวาเปนลักษณะหนึ่งของ
งานซึ่งเปนงานที่ผูทําตองไดรับการฝกฝนโดยเฉพาะ และเปนงานที่ทําใหผูประกอบการนั้นไดรับ 
ฐานะที่สูงเปนพิเศษจากสังคม เชน งานที่เกี่ยวของกับการรักษาโรค กฎหมาย หรือการใหการศึกษา  
อบรม เปนตน41  สวนพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2535 อธิบายวา วิชาชีพเปนอาชีพที่
ตองอาศัยความรูความชํานาญ42  ดังนั้น อาจกลาวไดวาวิชาชีพก็เปนอาชีพที่ผูประกอบการตองมี
ความรูความชํานาญที่ฝกฝนโดยเฉพาะ ซ่ึงมีขอกําหนดคุณลักษณะบางประการที่ทําใหวิชาชีพตาง
จากอาชีพทั่วๆ ไป   
 ในระบบเศรษฐกิจปจจุบันจะแบงระดับของการประกอบอาชีพสุจริตในสังคมไดเปน 4 
ระดับคือ (1) ระดับแรงงานหรือกรรมกร (labour) (2) ระดับแรงงานฝมือ (semilabour) (3) ระดับ
ชางฝมือ (technician) (4) ระดับวิชาชีพหรือวิชาชีพช้ันสูง (profession)  การประกอบอาชีพทั้ง 4 
ระดับนั้น อาจแบงใหกวางขึ้นเปน 2 ฝาย คือระดับ 1-3 จัดเปนอาชีพที่ตองอาศัยกําลังกายหรือ      
แรงงานเปนสําคัญ สวนระดับ 4 นั้นเปนอาชีพที่ใชกําลังความคิดหรือกําลังสมองเปนสําคัญ  อาชีพ
ระดับนี้เปนอาชีพที่ไดรับการยกยองจากสังคมวาเปนวิชาชีพที่ทําใหผูประกอบอาชีพมีฐานะที่ไดรับ
เกียรติเปนพิเศษในสังคมทุกประเทศ43 
 ดังนั้นสรุปไดวาการพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึงวิชาชีพช้ันสูงที่สังคมใหการสงเสริม มี
ลักษณะเฉพาะบทบาทและความสําคัญในสังคม มีการตอบแทนและดูแลรักษา มีการพัฒนา        
การฝกอบรม  การฝกทักษะ จนเกิดมีความชํานาญการดานการเรียนการสอน และไดรับความเชื่อถือ
และการยอมรับจากสังคมรอบขาง 
 

                                                        
41Collins Cobuild Dictionary English Language (London: William Collins Sons and Co. 

Ltd., 1987), 1146. 
42พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2535, พิมพคร้ังที่ 2 (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพ

อักษรเจริญทัศน, 2535), 766. 
43ธีรศักดิ์  อัครบวร, ความเปนคร,ู พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ: ก. พลพิมพ, 2543), 148-149. 
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วิชาชีพครู 
 ความหมายของครูที่เปนอาชีพอยางหนึ่งนั้น อาชีพครูมีวิวัฒนาการและการเปลี่ยนแปลง
ทั้งบทบาทและฐานะไปตามกาลเวลาเชนกัน  ในอดีตอาชีพครูเคยจัดเปนอาชีพของปูชนียบุคคล คือ
เปนผูมีบุญคุณแกสังคม  ผูทําประโยชนใหแกชุมชนมากมายมหาศาล  แลวก็รับประโยชนตอบแทน
เพียงเลี้ยงชีวิตอยูได  อาชีพอยางนี้เรียกวา อาชีพปูชนียบุคคล ไมเหมือนกับอาชีพธรรมดาทั่วไป  
แนวความคิดเกี่ยวกับอาชีพครูแบบนี้เปนคานิยมของชาวอนิเดียโบราณแลวแผขยายไปทั่วภูมิภาค  
เอเชียรวมทั้งไทย 
 สําหรับอาชีพครูในสังคมตะวันตกและยุโรปโบราณก็ไมตางไปจากคตินิยมของชาวเอเซีย
มากนัก  เดิมใครๆ ก็ตั้งตัวเปนครูไดหากไดรับความเชื่อถือจากชุมชนหรือสังคม โดยเฉพาะเปนครู
ในทางการฝกฝนอาชีพ  สวนครูที่เปนผูสอนวิทยาการเพื่อพัฒนาสติปญญาและจริยธรรมนั้นเพิ่งเริ่ม
มีอยางเปนกิจลักษณะในสังคมกรีกโบราณ  อาจจะมีกอนหนานั้นในชุมชนอื่นๆ  
 ในสถานศึกษาที่มีการเตรียมครู จึงมักจะมีการสอนวิชาชีพครู (pedagogy) เปนสวนหนึ่ง
ของการสอนวิชาเนื้อหาอื่นๆ  เนื้อหาสาระของวิชาครูมักจะเนนเรื่องวิธีสอนและการฝกปฏิบัติให
เกิดทักษะในการสอนเปนสําคัญ  ในอดีตเมื่อยังไมมีการจัดตั้งสถานศึกษาเพื่อการผลิตครูขึ้น      
โดยเฉพาะ  วิชาครูในแนวดังกลาวจัดเปนสวนหนึ่งของวิชาเนื้อหาในระดับมหาวิทยาลัยมักจะจัดไว
เปนสวนหนึ่งของคณะวิชาอักษรศาสตร หรือศิลปศาสตรเพื่อใหโอกาสผูที่ศึกษาวิชาเอกที่จะใช
สอนในโรงเรียนและประสงคจะเปนครูไดเรียนวิชาครูประกอบไปดวย  เมื่อวิชาครูไดรับ           
ความสนใจและสังคมใหความสําคัญมากขึ้น ก็เร่ิมมีการแยกหลักสูตรวิชาครูออกมาเปนการเฉพาะ 
 การเปลี่ยนแปลงทางสังคมและความกาวหนาทางวิชาการในชวงเวลาตางๆทําใหเกิด    
ผลกระทบตอวิชาครูและอาชีพครู ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจเขามาผสมผสานยิ่งทําใหมี  ผล
ตอวิถีชีวิตและการดําเนินชีวิตของบุคคลในสังคมทําใหครูหรืออาชีพครูตองพัฒนาไปโดย
เปลี่ยนเปนวิชาชีพครูไปกับกาลเวลาดวยเชนกัน44 
 
การสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพ 
 วิชาชีพครูเปนวิชาชีพที่จําเปนสําหรับสังคม  ยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงทางประชากร            
การเปลี่ยนแปลงทางวิทยาการ  ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม  ความจําเปนตองมีครูเพื่อ
ทําหนาที่รับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ยิ่งมากเทานั้น  อยางไรก็ดีผูที่เขามาสูวงการวิชาชีพครูก็
ตองมีคุณลักษณะบางอยาง และเมื่อไดรับการฝกฝนจนมีความรู ความชํานาญในวิชาชีพแลวก็ตองมี      

                                                        
 44เร่ืองเดียวกัน, 151-152. 
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คุณลักษณะเพิ่มเติมอีกหลายประการ  ในกระบวนการดังกลาวจึงมีความจําเปนตองสงเสริมและ
พัฒนาวิชาชีพครูใหทันกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมที่เปลี่ยนแปลงไปดวย 
 
ความสําคัญของการสงเสริมและการพัฒนาวิชาชีพครู 
 การสงเสริมและการพัฒนาวิชาชีพครู กอประโยชนใหแกผูประกอบวิชาชีพครูและสังคม
หลายประการดังนี้ (1) ชวยสงเสริมเกียรติภูมิของครูใหสมกับที่เปนปูชนียบุคคลของสังคม เปนผูรู  
และเปนผูปฏิบัติตนดี เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแกเยาวชนและประชาชนทั่วไป (2) ชวยสงเสริมใหครูมี
ศักยภาพในการปฏิบัติหนาที่ครูตามที่สังคมปรารถนาเพื่อเปนกําลังสําคัญของชาติในการพัฒนา    
ชุมชนและประเทศชาติ (3) ชวยสรางเสริมความมั่นคงและสงเสริมความกาวหนาในการประกอบ
วิชาชีพครู (4) ชวยสงเสริมใหผูประกอบวิชาชีพครูมีสถานภาพที่ทัดเทียมกัน เพื่อใหครูมี          
ความมั่นใจในการประกอบวิชาชีพเพื่อยกสถานภาพของครูทุกระดับใหเทาเทียมกัน (5) ชวย        
สงเสริมใหครูไดรับเงินเดือน คาตอบแทน และสวัสดิการเพียงพอแกการรักษาสถานภาพของครูใน
สังคมไทย 
 การสงเสริมและการพัฒนาวิชาชีพครูในขณะนี้มีนโยบายของรัฐในการดําเนินการที่      
ชัดเจนดังที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติแผนหลักการปฏิรูปการฝกหัดครู การพัฒนาครู และบุคลากร  
ทางการศึกษา ตามขอเสนอของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ และไดเร่ิมดําเนินการ
ตามแผนตั้งแต พ.ศ. 2540 เปนตนไป 
 
หลักการสงเสริมและการพัฒนาวิชาชีพครู 
 การสงเสริมและการพัฒนาวิชาชีพครูนั้นจําเปนตองทําทั้งระบบ กลาวคือตองสงเสริมและ
พัฒนาทั้งองคความรูคือการสงเสริมและการพัฒนาศาสตรและศิลปแหงวิชาชีพครู การสงเสริมและ
การพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครู รวมถึงผูประสงคจะประกอบวิชาชีพครูและครูประจําการทุกสังกัด
ทุกระดับ 
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    การสงเสริมและพัฒนาวิชาชีพครู    
        
        
 การสงเสริมและการพัฒนา 

ศาสตรและศิลปแหงวิชาชีพครู 
 การสงเสริมและการพัฒนาผู 

ประกอบวิชาชีพครู 
        
        
    การปฏิรูปการฝกหัดครู 

การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
   

        
แผนภูมิที่ 3 ระบบการสงเสริมและการพัฒนาวิชาชีพครู 
ที่มา :   ธีรศักดิ์  อัครบวร, ความเปนคร,ู พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ: ก. พลพิมพ, 2543), 162. 
 
 หากใชวิธีการระบบวิเคราะหและสังเคราะหกระบวนการสงเสริมและการพัฒนาวิชาชีพ
ครู อาจวิเคราะหการพัฒนาวิชาชีพครูเปน 2 สวนคือ การสงเสริมและการพัฒนาศาสตรและศิลป
แหงวิชาชีพครูกับการสงเสริมและการพัฒนาผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาตางๆ 
ซ่ึงอาจสังเคราะหทั้ง 2 สวนเขาดวยกันเปนการปฏิรูปการฝกหัดครูและพัฒนาครูประจําการซึ่ง      
ทั้งสองสวนนั้นตองกระทําอยางสอดคลองสัมพันธกนั45 
 
คุณภาพครู (Teacher Quality) 
 การปฏิรูปการศึกษาหรือพัฒนาการศึกษาเพื่อรับมือกับโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลานั้น
จําเปนตองพัฒนาครูดวย ตองทําอยางจริงจังทั้งระบบวงจรอาชีพครู  ฌาคส เดอลอรส (Delors) 
ประธานคณะกรรมาธิการนานาชาติในการศึกษาศตวรรษที่ 21 ไดเสนอประเด็นคุณภาพครูไววา 
ประเทศตางๆ ควรมีแนวทางในการพัฒนาครูดังนี้ 
 1. การสรรหาผูเรียนวิชาครู (Recruitment) ควรมีการคัดเลือกและสรรหาผูเขาเรียนที่มี   
คุณลักษณะที่เหมาะสมจํานวนมากพอเขามาศึกษาเลาเรียนสาขาครุศาสตร สวนการบรรจุเขาสู
ตําแหนงก็ควรมีมาตรการพิเศษในการคัดเลือก 
 2. การศึกษาเบื้องตนในสถาบันฝกหัดครู (Initial Education) การจัดการศึกษาสําหรับ      
ผูประกอบวิชาชีพครูควรจัดถึงระดับปริญญาตรีเปนขั้นตน  ในอนาคตครูตองมีบทบาทเปน            

                                                        
 45เร่ืองเดียวกัน, 161-162. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 32

ผูอํานวยความสะดวกเพื่อการเรียนรู พัฒนาบุคลิกภาพเยาวชน และสงเสริมการเรียนรูสําหรับผูเรียน  
การจัดการศึกษาเบื้องตนสําหรับครูตองทั่วถึง เปนกระบวนการเดียวกันทั้งระดับประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษา 
 3. การอบรมครูประจําการ (In-service Training) ตองเปดโอกาสใหครูที่ประจําการแลว
ไดรับการอบรมความรูใหมๆ เสมอๆ โดยเฉพาะการอบรมเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและ          
การสื่อสาร อาจใชระบบการศึกษาทางไกล เพื่อประหยัดคาใชจาย เวลา และความสะดวก 
 4. การพัฒนาผูสอนในสถาบันฝกหัดครู (Teacher Educators) การปรับปรุงทักษะของ
คณาจารยในสถาบันฝกหัดครูทั้งหลาย  ตลอดจนการสรรหาผูทรงคุณวุฒิจากชุมชนมาชวยรวมผลิต
ครู ยอมพัฒนาระบบผลิตครูใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน และชวยใหการผลิตมี       
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นดวย 
 5. การนิเทศ (Supervisors) การควบคุม การตรวจสอบ และปรับปรุงการปฏิบัติงานของครู
อยางเปนระบบ ชวยใหครูไดรับทราบเกี่ยวกับพัฒนาการดานตางๆ ที่เกี่ยวของกับอาชีพครู เชน เร่ือง
ความรูใหมๆ วิธีการสอน แหลงขอมูล การตรวจสอบ ตลอดถึงการวัดผลการเรียนรูที่นักเรียนไดรับ
จากการจัดการศึกษาดวย  การนิเทศตองทําอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 
 6. การจัดการ (Management) ตองปฏิรูปการจัดการศึกษาของสถานศึกษาตางๆ โดย       
สงเสริมใหแตละแหงมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ การดําเนินงาน การทํางาน ตลอดจนการกําหนด
ปริมาณงานของครู ตองสงเสริมใหครูไดทํางานเต็มศักยภาพดวย 
 7. เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม (Participation by People from Outside the 
Teaching Profession) ตองเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของครู ทั้งชวยใน      
การปฏิบัติภารกิจของครูและเปนผูรวมตรวจสอบการทํางานของครู 
 8. สภาพการปฏิบัติงาน (Conditions of Work) ในสภาพการทํางานจะตองใหความสนใจ
ในการโนมนาวใจครูผูสอนใหปฏิบัติงานตอไปโดยไมละทิ้งอาชีพ  ทั้งอัตราเงินเดือนและ          
สิทธิประโยชน ตลอดจนสภาพในการทํางานจะตองดีพอเมื่อเปรียบเทียบกับอาชีพอ่ืนๆ 
 9. อุปกรณการสอน (Teaching Materials) การฝกหัดครูและการสอนในโรงเรียนนั้น      
จําเปนตองใชอุปกรณการสอน โดยเฉพาะอยางยิ่งแบบเรียน ทั้งจะตองปรับปรุงหลักสูตรอยูเสมอ
โดยใหครูมีสวนรวมทั้งในขั้นวางแผนและขั้นดําเนินการ  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ         
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นําเสนอความรูใหมๆ สอนทักษะ และวิธีการประเมินความกาวหนาของนักเรียน จะชวยใหนักเรียน
ไดเรียนรูไดอยางมีประสิทธิผลยิ่งขึ้น46 
 วิชาชีพครูในยุคโลกาภิวัตนยอมเปลี่ยนไปอยางรวดเร็วเชนเดียวกับวิชาชีพอ่ืนๆ   บรรดา
ครูคงตองเผชิญกับความจริงที่วาตนไมสามารถอาศัยส่ิงที่เลาเรียนในสถาบันฝกหัดครูไปใชไดจน
ตลอดชีวิต  แตในชั่วชีวิตของตนนั้นจะตองแสวงหาความรูและเทคนิคตางๆ ที่ทันสมัยเพิ่มเติมขึ้น 
รวมทั้งปรับปรุงตนเองใหดีขึ้นอยูเสมอ  จะตองมีองคกรดูแลเรื่องความเชี่ยวชาญในเนื้อหาวิชาชีพที่
สอนและความเชี่ยวชาญในการสอนใหในสัดสวนที่เหมาะสม และในการฝกหัดครูหรือฝกอบรมครู
ประจําการนั้นตองใหความสําคัญทั้งเรื่องเนื้อหาวิชาที่สอนและวิธีการถายทอดการเรียนรูพอๆกัน  
นอกจากนี้ในการฝกหัดครูนั้นจะตองปลูกฝงคานิยมในวิชาชีพครูใหสํานึกวาการสอนไมใชเปน  แต
เพียงเรื่องของการประกอบอาชีพเทานั้น แตจะตองสงเสริมใหผูรับการศึกษาอบรมไดมี        ความ
ศรัทธาในอาชีพครูดวยใหครูไดมีคุณลักษณะตางๆทั้งทางดานจริยธรรม ทางปญญา และทางอารมณ 
เพื่อจะไดสามารถปลูกฝงคุณสมบัติเหลานี้ใหแกศิษยของตนไดตามความตองการของสังคม 
  
การควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครู 
 การควบคุมมาตรฐานวิชาชีพครูนั้น พ.ร.บ. การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 กําหนดให      
คุรุสภาซึ่งเปนองคกรวิชาชีพครูดําเนินการในสวนนี้อยางเปนรูปธรรม โดยเปนองคกรผูควบคุมเรื่อง
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  สวนการประกันคุณภาพในการจัดการศึกษาทุกระดับก็กําหนดใหมี
หนวยงานรับผิดชอบโดยเฉพาะคือสํานักงานการประเมินและมาตรฐานการศึกษา (สมศ.) 
 การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูปนมาตรการควบคุมคุณภาพครูและควบคุม     
มาตรฐานวิชาชีพครู  ครูเปนผูมีบทบาทและความสําคัญในการพัฒนาเยาวชนใหมีความสามารถและ
ประสิทธิภาพนั้น ตองเปนครูที่ไดรับการศึกษามาอยางดี ไดรับการเลือกสรรกลั่นกรองมาอยางดี มี
มาตรฐานทั้งทางดานประสิทธิภาพการสอนและคุณธรรมจริยธรรม การออกใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพครูเปนหลักประกันทางหนึ่งที่องคกรวิชาชีพครูมอบใหกับสังคม วัตถุประสงคของ          
การออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูมีดังนี้ 
 1. เพื่อเปนหลักประกันแกประชาชนทั่วไปวา ผูที่มาสอนนั้นไดผานการฝกอบรม 
เลือกสรรและกลั่นกรองมาเปนอยางดีแลวเปนผูมีความพรอมทั้งดานวิชาการและคุณธรรม         
จริยธรรม 

                                                        
 46Jacques Delors and others, Learning: The Treasure Within (Vendome: UNESCO 

Publishing, 1996), 147-149. 
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 2. เพื่อเปนการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพครู ใหมีมาตรฐานเชนเดียวกับวิชาชีพอ่ืนๆ  
อยางอารยประเทศทั่วไป 
 3. เพื่อใหผูประกอบวิชาชีพครูไดพัฒนาตัวเอง ทั้งในดานความรู ความสามารถและ      
คุณภาพของตัวเอง สมกับที่สังคมยกยองวาวิชาชีพนี้เปนวิชาชีพของปูชนียบุคคล 
 คุรุสภาไดศึกษากระบวนการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของประเทศตางๆ ทั้ง
สหรัฐอเมริกาและญี่ปุน และไดสรุปแนวทางการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูของไทยไว
หลายประการ เชน ประเภทของใบอนุญาต คุณสมบัติของผูขอรับใบอนุญาต และการตรวจสอบ
มาตรฐานของผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เปนตน 
 การประกันคุณภาพ (Quality Assurance) ในการผลิตครู  การประกันคุณภาพ หมายถึง 
การประกันวาสถาบันดําเนินงานไดผลตามเกณฑที่ตั้งไวกอนเปนการลวงหนา หรือการประกันวา
สถาบันดําเนินงานบรรลุผลตามพันธกิจ (mission) และเปนไปตามความคาดหวังของผูมีผลได      
ผลเสียกับสถาบัน ไดแก นักศึกษา ผูปกครอง ผูสนับสนุนและสังคมโดยสวนรวม การประกัน     
คุณภาพการศึกษาของสถาบันราชภัฏมีสาระสําคัญดังนี้ 
 ระบบและกลไกการประกันคุณภาพของสถาบันราชภัฏมีโครงสรางของระบบดังนี้ 
 1. การควบคุมคุณภาพ (Quality Control) ประกันวาการปฏิบัติหนาที่เปนไปตามหนาที่
ความรับผิดชอบ โดยการควบคุมปจจัยหรือตัวแปรตางๆ ที่จะสงผลตอคุณภาพ การควบคุมดังกลาว 
เนนที่ระบบการกํากับดูแลตนเอง (self-regulation system) ทั้งในระดับบุคล โปรแกรม วิชา คณะ 
และสถาบันราชภัฏแตละแหง 
 2. การประเมินคุณภาพ (Quality Assessment) หมายถึง การประเมินคาระดับคุณภาพของ
กิจกรรมเฉพาะอยางในหนวยงาน เชน คุณภาพการจัดการศึกษา คุณภาพของงานวิจัย คุณภาพของ
การสอน เปนตน โดยมีจุดเนนที่โปรแกรมวิชา การประเมินจะใชวิธีการศึกษาตนเอง (self-study)  
การประเมินจากกัลยาณมิตรทางวิชาการจากภายนอก (external peer review) การใชตัวช้ีวัด        
พฤติกรรม (performance indicators) 
 3. การตรวจสอบคุณภาพ (Quality Audit) หมายถึง การตรวจสอบในระดับสถาบันทั้ง  
การตรวจสอบดวยตนเองและการตรวจสอบโดยผูตรวจสอบจากภายนอก เนนที่กระบวนการ
ประกันคุณภาพซึ่งไดแก การกําหนดนโยบาย กฎระเบียบ การสนับสนุนชวยเหลือ และหลักฐาน
ตางๆ วิธีการที่ใช คือ การตรวจสอบหลักฐานหรือรายงาน และการสัมภาษณผูบริหาร ครู อาจารย       
ผูปฏิบัติงาน และนักศึกษา47 

                                                        
 47ธีรศักดิ์  อัครบวร, ความเปนคร,ู 154-160. 
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ระดับคุณภาพครู (National Teacher Qualification) 
 เกณฑมาตรฐานระดับคุณภาพทางวิชาชีพครู เรียกวา ระดับคุณภาพครู (National Teacher 
Qualification) เรียกยอๆ วา NTQ ซ่ึงคุรุสภาพัฒนามาจากเกณฑมาตรฐานวิชาชีพครู พ.ศ. 2537 และ
กระทรวงศึกษาธิการประกาศเปนเกณฑมาตรฐานกลาง สําหรับการผลิต การสรรหา การพัฒนาและ
การประเมินผลการปฏิบัติงานของครู 
 มาตรฐานกลางที่บงบอกระดับคุณภาพทางวิชาชีพของครูนี้ มีแนวคิดพื้นฐานสําคัญก็คือ 
การสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญหรือศูนยกลางและเชื้อวาผูเรียนทุกคนสามารถเรียนรูได (Learner 
Centered and All Children Can Learn) แนวคิดที่สําคัญอีกประการก็คือการพัฒนาที่เปนอิสระ 
สามารถพึ่งพาตนเอง สามารถคิดริเร่ิม พัฒนางานไดดวยตนเอง และสามารถรวมมือพัฒนาอยาง
สรางสรรคกับผูอ่ืนซึ่งเปนการพัฒนาแบบยั่งยืน ระดับคุณภาพของครูแบงเปน 5 ระดับ ดังนี้ 
 ระดับ 1 ครูปฏิบัติการ เปนครูที่ปฏิบัติงานโดยยังตองอาศัยการชี้แนะ การสั่งการ และ    
รูปแบบจากผูอ่ืนหรืออาศัยคําส่ังเอกสารแบบแผนตางๆ และมีความมุงมั่นที่จะทําตามแบบแผนนั้นๆ 
ใหสมบูรณโดยคํานึงถึงเปาหมายปลายทางเปนลําดับรอง 
 การสอนมุงเนนเนื้อหา ผูสอนเปนผูบอกความรู สอนตามแผนที่กําหนด กิจกรรมทุกอยาง
ตัดสินใจโดยครู ส่ือเนนความรู ความจํา ประเมินผลเนนการทดสอบ เกิดผลตอผูเรียนในดานความรู
ความจําเปนสวนใหญ  ผลงานของผูเรียนเปนแบบเดียวกันตามที่ครูกําหนด รายงานผลเปนภาพรวม
ของผูเรียนทั้งชั้น 
 เปาหมายในการพัฒนาคํานึงถึงผลที่เกิดกับตนเอง เนนความถูกตองตามระเบียบกฎเกณฑ
มากกวาเปาหมายของงานหรือผลที่เกิดขึ้นกับผูรับบริการ 
 ระดับ 2 ครูชํานาญการ  เปนครูที่ปฏิบัติงานโดยมีกระบวนการพัฒนาไปสูความสามารถ
ในการคิดเอง ทําเองตัดสินใจเองได โดยมีความมุงมั่นที่จะลงมือทํา รูจักกําหนดเปาหมายของงาน
ไปที่ผูรับบริการ แตยังไมมีขั้นตอนการดําเนินงานไปสูเปาหมายนั้นอยางชัดเจนและมีประสิทธิภาพ 
 การสอนมุงเนนความรูความเขาใจ มีตัวยางมากขึ้น ดัดแปลงแผน ส่ือ ใหเหมาะสมกับ
สภาพจํากัดตางๆ ได มีอุปกรณมากขึ้น ผลงานของผูเรียนยังเปนเรื่องเดียวกัน แตมีรายละเอียด    
แตกตางกัน รายงานผลเปนกลุม 
 เปาหมายในการพัฒนา คํานึงถึงความถูกตอง ระเบียบ กฎเกณฑ ใหความสําคัญตอ
กระบวนการและเนนผลที่เกิดขึ้นกับตนเองและผูรับบริการเทาๆ กัน 
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 ระดับ 3 ครูเชี่ยวชาญ  เปนครูที่ปฏิบัติงานอยางมีเปาหมาย มีขั้นตอนการปฏิบัติงานอยาง
เปนระบบสรางสรรคงาน คิดและตัดสินใจไดเอง จัดลําดับความสําคัญของงานไดเนนการพัฒนา     
ผูเรียนเปนสําคัญ 
 การสอนมุงเนนกระบวนการคิด ผูเรียนไดปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูเปนสวนใหญ ครูใช
คําถามมากขึ้น ถามหาวิธีการ มีแผนการสอนที่พัฒนาขึ้นเอง จัดทําเองไดเหมาะสมกับผูเรียนเปน 
รายบุคคล ใชส่ือเนนกระบวนการเรียนรูมากขึ้น คําตอบของผูเรียนหลากหลายเกิดจากการแสวงหา
และสรุปความรูของผูเรียนตามเปาหมายของครู กลาคิด กลาแสดงออกอยางสรางสรรค 
 เปาหมายในการพัฒนาคํานึงถึงผลที่เกิดกับผูรับบริการอยางรอบคอบ สมดุลทั่วถึงและ
เสมอภาค 
 ระดับ 4 ครูเชี่ยวชาญพิเศษ  เปนครูที่ดําเนินงานตางๆ โดยคํานึงถึงบุคคลอื่น                
องคประกอบอื่นๆ ที่จะไดรับประโยชนจากการปฏิบัตินั้นๆ แตยังไมสามารถสรางความเปน         
อันหนึ่งอันเดียวกันสรางความเปนเอกภาพในทุกๆ สวน ทุกองคประกอบตางๆ นั้นได 
 การสอนมุงเนนการพัฒนาจริง ผูเรียนมีสวนรวมในการวางแผนการเรียน กิจกรรมและสื่อ
สอดคลองสัมพันธกัน สงผลตอพัฒนาการและความสามารถของผูเรียนแตละคน ใหโอกาสในการ
แสดงออกอยางอิสระ ผลงานของผูเรียนแตกตางกันตามกระบวนการเรียนการสอนที่เลือก 
 เปาหมายในการพัฒนาคํานึงถึงผลที่เกิดกับผูรับบริการ และการพัฒนาวิชาชีพหรือ      การ
พัฒนาสังคม 
 ระดับ 5 ครูผูทรงคุณวุฒิ  เปนครูที่ปฏิบัติงานดวยกระบวนการพัฒนารวมกันอยาง     
สรางสรรคบนพื้นฐานของผลพัฒนาทางบวกอยางเทาเทียมกันของทุกฝายที่เกี่ยวของ สรางความ
เปนเอกภาพของงานและกลุมบุคคลทั้งมวล รวมทั้งความสมดุลของสิ่งแวดลอม 
 การสอนมุงเนนการคนหา สรางความรูรวมกันกับผูเรียน ผูเรียนเปนผูวางแผนการเรียน
และกําหนดหลักสูตรของหองเรียนเกือบทั้งหมด รวมประเมินผลการเรียนรูของตนเองและการสอน
ของครู ใชส่ือหลากหลายตอบสนองความตองการของผูเรียนแตละคนและทุกคน  สรางผลงานของ
ผูเรียนคนละอยาง คนละเรื่องตามความสนใจและความถนัดอยางแทจริง เปนผูสรางและผูนําให     
ผูเรียนและเพื่อนครู เปนผูนํา คิดเอง พัฒนาเองไดรอบดานอยางดียิ่งขึ้น 
 เปาหมายในการพัฒนาคํานึงถึงประโยชนสวนรวม สงผลใหเกิดการสรางและพัฒนา    
วิชาชีพอยางถาวร มีเกียรติภูมิ เปนตัวอยางไดทั้งดานวิชาชีพ และชีวิตสวนบุคคล 
 การสงเสริมและการพัฒนาวิชาชีพครูนั้นจนตองมุงที่ตัวครูเปนสําคัญ  ครูดียอมชวยให
สังคมดีขึ้นทุกๆ ดาน  สังคมจึงตองชวยดูแลใหครูอยูในฐานะที่สูงเปนพิเศษที่แทจริง  การใหไดมี
สิทธิประโยชนเหมาะสมกับภารกิจ  การใหมีโอกาสกาวหนาทางวิชาชีพ ยอมเปนส่ิงที่ถูกที่ควรใน
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ทุกสังคม  ประเวศ  วะสี กลาวถึงการพัฒนาระบบสงเสริมวิชาชีพครูไววา “ในการปฏิรูปการศึกษา
ตองปฏิรูประบบสงเสริมวิชาชีพครู ใหมีแรงจูงใจในการเปนครูดี เพราะครูดีเหมือนเมล็ดพันธุแหง
ความดี เมื่อตกไปอยูที่ใดยอมทําใหความดีงอกงามขึ้นโดยรอบ  ตองมีระบบที่จูงใจใหมีครูดี       เต็ม
ประเทศ เปนกัลยาณมิตรของแผนดิน”  ฉะนั้น การปฏิรูปการศึกษาตองปฏิรูประบบที่สงเสริมครูให
อยูในฐานะที่พรอมจะรับใชสังคมเปนเบื้องตน48 
 สรุปไดวา การพัฒนาวิชาชีพครูมีลักษณะเฉพาะ เปนวิชาชีพที่มีความจําเปนอยูตลอดเวลา 
แมวาสังคมจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดก็ตาม  วิชาชีพครูควรไดรับการสงเสริมและพัฒนาอยู
เสมอเพื่อใหครูเปนวิชาชีพที่มีเกียรติและสรางเสริมใหสังคมมีความมั่นคงตอไปในอนาคต  คุณภาพ
ของครูจึงเปนสิ่งที่สําคัญในการคัดเลือกเขาทําการ มีการอบรมสัมมนาและพัฒนาศักยภาพดวย    
การนิเทศ และการมีสวนรวมในการทํางานรวมกัน  พรอมกันนั้นยังหนวยงานที่ชวยครูในการรักษา
ระดับคุณภาพครู 5 ระดับ คือ ครูปฏิบัติการ ครูชํานาญการ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ และ     
ครูผูทรงคุณวุฒิ เปนตน 
 
 

การเผยแพรสารสนเทศ (Disseminate Information) 
 
 ในยุคแหงเทคโนโลยีและการเปดเสรีของโลกทําใหมีความจําเปนตองเขาใจระบบ       
สารสนเทศและการสื่อสารเปนอยางยิ่ง  ประเทศใดที่มีความไวตอส่ิงเหลานี้แลว  ยอมเปนประเทศที่
เจริญกาวหนาและทัดเทียมกัน  ความไดเปรียบเสียเปรียบจึงเกิดขึ้น  แทจริงแลวหลักที่สําคัญๆ ของ
สารสนเทศคือการแลกเปลี่ยนความรู และความทันสมัยใหแกกันและกัน จึงเปนผลลัพธเชิงบวก
ใหกับสังคมโดยรวมเปนอยางดี  ดังนั้นจึงเปนสิ่งสําคัญที่จะตองใชระบบสารสนเทศกันใหถูกตอง 
และเหมาะสมที่สุด 
 
แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ 
 ในระบบสารสนเทศมีคําที่เกี่ยวของกันอยูสองคํา คือ ขอมูล (data) และสารสนเทศ 
(information) ทั้งสองคํานี้มีความหมายแตกตางกันแตมีความสัมพันธตอเนื่องกัน  มักใชควบคูกัน

                                                        
 48ประเวศ  วะสี, ปฏิรูปการศึกษา ยกเครื่องทางปญญาทางรอดจากความหายนะ (กรุงเทพฯ

: มูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ, 2541), 76. 
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อยูเสมอจนทําใหเกิดการสับสนวาเปนคําที่มีความหมายเดียวกัน จึงควรที่จะอธิบายความหมายของ
คําทั้งสองใหชัดเจน 
 
ความหมายของระบบสารสนเทศ 

 แคมปเบลล (Campbell) ใหความหมายวา ขอมูล (data) คือ ขอเท็จจริง (fact) ที่บันทึก   
เหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นแตยังไมรวมเปนพวก และเมื่อเชื่อมโยงเขาดวยกันโดยผานการประมวลผล 
(processing) จะกลายเปนสารสนเทศ (information) ทั้งขอมูล (data) และสารสนเทศ (information) 
จะสับเปลี่ยนแทนที่กันได49  สําหรับแคนเตอร (Kanter) มีแนวคิดวา ขอมูล คือ จํานวนและแฟม    
ขอมูลตางๆ ที่ดิบ สวนสารสนเทศ (information) คือขอมูลที่ผานกระบวนการประมวลผลใหมี  
ความหมายใชประโยชนในการบริหารได50  สวน วิจิตร  ศรีสะอาน ไดใหความหมายของขอมูล    
ไววา หมายถึงการเก็บขอมูลที่จําแนกแจกแจงเปนประเภท และบอกปริมาณอยางชัดเจนแตจะใช
ประโยชนไดก็ตอเมื่อจัดระบบดัดแปลงใหเปนสารสนเทศ หรือขอขาวสารที่ไดรับการบัญญัติศัพท
วาสารสนเทศซึ่งเปนระดับที่เหนือกวาขอมูลธรรมดา เปนการนําขอมูลมาทําเปนรายงานในลักษณะ
ที่จะสื่อสารใหกับผูใชมีความเขาใจและใชประโยชนไดโดยงาย51  อํารุง  จันทวานิช และ           
เจษฎ  อนรรฆมงคล ไดใหความหมายวา สารสนเทศ (information) คือ การรวบรวมความจริงตางๆ 
ในองคการที่ผานกระบวนการประมวลผลเพื่อใหไดผลผลิตที่มีประโยชนและมีคุณคาสําหรับ              
ผูตัดสินใจ52 

                                                        
 49Bonita J. Campbell, Understanding Information System Foundation for Control (New 

Delhi: Prentice-Hall of India, 1979), 44-45. 
 50Jerome Kanter, Management Information System, 3rd ed. (New Delhi: Prentice-Hall of 

India, 1984), 30. 
 51วิจิตร  ศรีสะอาน, “แนวคิดพื้นฐานสําหรับการพัฒนาระบบสารสนเทศ,” ใน รวม       

บทความเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการศึกษาโครงการพัฒนาศึกษาอาเซียน (กรุงเทพฯ:         
ศูนยพัฒนาศึกษาแหงชาติของประเทศไทย, 2529), 4. 

 52อํารุง  จันทวานิช และเจษฎ  อนรรฆมงคล, “สภาพปจจุบันและปญหาของระบบ          
สารสนเทศทางการศึกษาในประเทศไทยและระบบสารสนเทศทางการศึกษาของสํานัก              
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ,” ใน รวมบทความเกี่ยวกับระบบสารสนเทศทางการศึกษา       
โครงการพัฒนาศึกษาอาเซียน (กรุงเทพฯ: ศูนยพัฒนาศึกษาแหงชาติของประเทศไทย, 2529), 1. 
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 เมื่อพิจารณาคําจํากัดความและความหมายของคําวาขอมูล (data) และสารสนเทศ 
(information) จากนักวิชาการทั้งชาวตางประเทศ และชาวไทย  พบวามีความหมายใกลเคียงกัน จะ
แตกตางบางเพียงขอปลีกยอยเพียงเล็กนอยเทานั้น  สวนดานหลักการ (principal) และแนวความคิด 
(concept) นั้น มีลักษณะเดียวกันพอสรุปได คือ 

 ขอมูล (data) หมายถึงขอเท็จจริงที่เปนตัวเลข ตัวหนังสือ เสียง รูปภาพ สัญลักษณ แทน
ปริมาณหรือการกระทําตางๆ ซ่ึงยังไมผานการประมวลผล จึงทําใหขอมูลเหลานั้นไมมี             
ความสัมพันธและความหมายที่ขาดความสมบูรณไมสามารถนําไปใชประกอบการตัดสินใจได 

 สารสนเทศ (information) หมายถึง ขอมูลที่ไดผานการประมวลผลแลว สามารถนํามาใช
ประกอบการตัดสินใจในการบริหารได และขอมูลกับสารสนเทศนี้ อาจเปลี่ยนแปลงแทนที่กันได  
เมื่อถูกใชในระดับบริหารที่ตางกัน เชน สารสนเทศของผูบริหารระดับตน เปนขอมูลสําหรับ           
ผูบริหารระดับกลางหรือสูง สารสนเทศอาจใชคําวา “ขาวสาร” แทนก็ได53 
 ดังนั้น สรุปไดวา การเผยแพรสารสนเทศ หมายถึงความเขาใจในความจําเปนของระบบ
สารสนเทศและการสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรูและความทันสมัยแกกันและกัน โดยตองใชระบบ
สารสนเทศใหถูกตอง โดยการนําการบันทึก การรวบรวม การประมวลผลขอมูล สามารถนําผล
กลับมาใชประโยชน และประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานได 
 
แหลงขอมูลท่ีใชจัดทําสารสนเทศ 
 ในองคการมีขอมูลอยูมากมายที่ตองนํามาจัดเก็บ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา   
แหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรีไดจัดแบงแหลงขอมูลสําหรับการจัดทําสารสนเทศเพื่อการวางแผน
และการบริหารการศึกษาออกเปนสองแหลงคือ (1) แหลงขอมูลภายในระบบการศึกษา (internal 
source) แหลงขอมูลนี้ใหขอเท็จจริงตางๆ ของระบบการศึกษาอันประกอบไปดวยองคประกอบยอย
ตางๆ ในระบบไดแก ปจจัย กระบวนการ และผลผลิตของระบบการศึกษาจําแนกตามระดับ       
การศึกษา ซ่ึงสามารถสรุปเปนรายการขอมูลทางการศึกษาที่สําคัญไดหาประการ คือ นักเรียน       
นักศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา งบประมาณ ส่ิงอํานวยความสะดวก แผนการเรียนหรือ
โปรแกรมทางการศึกษา (2) แหลงขอมูลที่เกี่ยวของหรือนอกระบบการศึกษา (external source) เปน

                                                        
 53สําเริง  ออนสัมพันธ, “การจัดระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพของโรงเรียน

มัธยมศึกษาใหสอดคลองกับแนวทางการจัดการศึกษาในชวงป พ.ศ. 2538-2547” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2541), 
18-21. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 40

สภาพแวดลอมทางการศึกษาและมีผลระทบตอปจจัย กระบวนการ และผลผลิตซ่ึงเปนองคประกอบ
ยอยของระบบไดแก สภาพแวดลอมทางนิเวศวิทยา ประชากร เศรษฐกิจ สังคมที่   เกี่ยวของกับ   
การศึกษา ขอมูลจากแหลงตางๆ ไดแก ขอมูลดานประชากร ขอมูลดานเศรษฐกิจ ขอมูลดานสังคม 
และขอมูลความตองการกําลังคนและการมีงานทํา54  สําหรับกรมสามัญศึกษาไดจัดแบงแหลงที่มา
ของขอมูลและ สารสนเทศที่ใชในการวางแผนออกเปนสองแหลงเชนเดียวกัน คือ ขอมูลภายใน  
โรงเรียน และขอมูลภายนอกโรงเรียน  สวนรายการขอมูลที่จัดเก็บเพื่อมาจัดทําปนสารสนเทศของ
โรงเรียนอาจจะไดมาจากขอมูลที่โรงเรียนจะตองรายงานกรม จังหวัด เปนประจําป ขอมูลที่จะ
นํามาใชในการวางแผนของโรงเรียนแบงเปนขอมูลนักเรียน แยกตามเพศ อายุ ช้ัน     แผนการเรียน 
อาชีพของบิดามารดา และที่อยูอาศัย  ขอมูลครู อาจารย แยกตามตําแหนง ระดับ วุฒิ วิชาที่สอน  
โรงเรียนในเขตบริการ จํานวนนักเรียน  วัสดุ ครุภัณฑ อาคารเรียน งบประมาณ  อาชีพของทองถ่ิน            
ภูมิปญญาทองถ่ิน สถานประกอบการ ขอมูลตลาดแรงงาน สภาพปจจุบันและปญหาของทองถ่ิน  
ปญหาการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามนโยบายกรม และแผนพัฒนาการศึกษา ขอมูลที่เกี่ยวกับ
สภาพการเรียนการสอน  การนิเทศ การจัดกิจกรรม ขอมูลผลสัมฤทธิ์การเรียนของนกัเรียน ขอมูล
คุณลักษณะนักเรียนที่หลักสูตรตองการ     ขอมูลการติดตามนักเรียนที่จบการศึกษาแลว     ผลการ
ปฏิบัติงานของสถานประกอบการที่รับนักเรียนเขาทํางาน55 
 
การกําหนดคุณสมบัติของสารสนเทศ 
 สารสนเทศที่ดีจะเปนเครื่องมือสําหรับผูบริหารนําไปใชประโยชนในการตัดสินใจ       
การวางแผน การแกปญหา และควบคุมการปฏิบัติงานในองคการใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   
ลดความไมแนนอน (uncertainty) และลดปญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้นได  คุณคาของสารสนเทศจะ
มากหรือนอยขึ้นอยูกับคุณสมบัติ (attributes) ของสารสนเทศนั้นๆ  ประพันธ  เจียรกุล ไดกําหนด
คุณสมบัติที่ดีของสารสนเทศไวสามประการ คือ (1) มีความถูกตอง (accurate) (2) ตรงกับเรื่อง 
(relevant) (3) เปนปจจุบัน (timely)56  สวนอุณหิศ  กาญจนกุญชร ไดกลาวถึงคุณสมบัติของ         

                                                        
 54สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, สารสนเทศเพื่อ     

การวางแผนและการบริการการศึกษาระดับจังหวัด (กรุงเทพฯ: โรงพิมพเจริญผล, 2529), 5-7. 
 55กรมสามัญศึกษา, การจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญ

ศึกษา, 18-20. 
 56ประพันธ  เจียรกุล, “ระบบสารสนเทศที่ดีควรมีในโรงเรียน,” วารสารวิจัยสนเทศ 5, 3 

(มีนาคม 2526) : 7. 
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สารสนเทศไวหกประการ คือ (1) ใกลเคียงกับความเปนจริง (accuracy) (2) รวดเร็วทันตอเหตุการณ 
(timeliness) ทันเวลาที่ผูใชตองการ (3) ยืนยันได (verifiability) สามารถหาแหลงกําเนิดได              
(4) ชัดเจน (clarity) มีความหมาย ชัดเจนไมกํากวม (5) เหมาะสม (appropriate) มีรูปแบบและ     
เนื้อหาเหมาะสมกับความตองการ (6) ครบถวน (comprehensive) มีเนื้อหาครบถวนนําไปใชงานได
ทันที57  กองแผนงาน กรมสามัญศึกษาไดกําหนดคุณสมบัติของสารสนเทศที่ดีไวดังนี้ (1) มีความถูก
ตอง โดยใหมีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนนอยที่สุด (2) ความทันตอการใชงานตามเหตุการณที่
เกิดขึ้น สารสนเทศจะตองเปนปจจุบัน ไมลาสมัย (3) มีความสมบูรณ มีรายละเอียด และ          
องคประกอบที่ชัดเจน (4) มีความกะทัดรัด เปนการเลือกเก็บขอมูลเฉพาะสวนที่จําเปนตอการใช
งานจริงเทานั้น   ตัดสวนที่เปนรายละเอียดปลีกยอยและไมจําเปนตอการใชงานออกไป (5) ตรงกับ
ความตองการ เปนการใชสารสนเทศในการสื่อความหมายใหเกิดการปฏิบัติงานในเรื่องนั้นๆ และยัง
มีคุณสมบัติแฝงอีกหกประการคือ (1) ความละเอียด แมนยํา (2) มีคุณสมบัติเชิงปริมาณ (3)      
ยอมรับได  (4) ใชงาย  (5) ไมลําเอียง (6) มีความขัดเจน58 
 เมื่อพิจารณาคุณสมบัติของสารสนเทศที่กลาวมาแลวนี้ อาจสรุปคุณสมบัติที่ดีของ        
สารสนเทศไดดังนี้  

1. มีความเที่ยงตรง ปราศจากความเอนเอียง บอกลักษณะความเปนจริงที่เกิดขึ้นไมช้ีนํา 
ไปทางหนึ่งทางใด 

2. ครอบคลุม มีความสมบูรณ ใชในการตัดสินใจได ไมผิดพลาด ความสมบูรณของ 
สารสนเทศไดมาจากการประมวลผลขอมูลที่มีขอบเขตครอบคลุมกวางขวาง ขอมูลที่เกี่ยวของกัน
และกระจัดกระจายจะตองไดรับการรวบรวมอยางเพียงพอ เพื่อผลิตสารสนเทศที่ตองการ 

3. ทันเวลา ขอมูลจะตองไดรับการปรับปรุงใหทันสมัยหรือทันเหตุการณอยูเสมอทุกครั้ง 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงขอมูล จะตองปรับแฟมขอมูลใหทันตอการผลิตสารสนเทศ ทันตอการนําไปใช
ประโยชน 

4. ความกะทัดรัด สารสนเทศที่นําไปใชควรแสดงเฉพาะสาระสําคัญ สรุปเฉพาะสิ่งที่ 
ผูบริหารตองการเทานั้น แตตองมีความสมบูรณในตัวเอง ไดใจความ สามารถนําไปใชไดงายและ
รวดเร็ว  ถาสารสนเทศมีความละเอียดมากเกินไป ผูบริหารตองเสียเวลาคนหาซึ่งอาจจะไมทัน                             
ตอการใชงาน 

                                                        
 57อุณหิศ  กาญจนกุญชร, “รายยาวคอมพิวเตอร หรือ MIS ฉนับนักบริหาร,” คอมพิวเตอร

รีวิว 1, 5 (2526) : 52-53. 
 58กรมสามัญศึกษา, กองแผนงาน, การพัฒนาระบบสารสนเทศของโรงเรียน, 2-4. 
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5. ตรงความตองการ สารสนเทศที่ดีจะตองมีเนื้อหาตรงกับเรื่องหรือสถานการณที่ 
ตองการจะใชของผูใชสารสนเทศแตละคน แตละหนวยงาน 
 
ระบบสารสนเทศที่ใชในหนวยงาน 
 ระบบสารสนเทศที่นําไปใชกันอยางแพรหลายในหนวยงานนั้นแบงเปนหลายประเภท 
แตโดยทั่วไปแลวจัดแบงตามระบบที่จัดทําขึ้นสําหรับการใชงานเฉพาะดาน คือ 

1. ระบบสารสนเทศปฏิบัติการ (transaction processing systems) เปนระบบการประมวล 
ผลขอมูลที่จะใหผูปฏิบัติงานนําไปใชประกอบการทํางาน การตัดสินใจ จัดทํารายงานตามความ
ตองการของหนวยงาน เปนสารสนเทศขั้นพื้นฐานทั่วไปมีทั้งขอมูลเกาและใหม เชน     ขอมูลของ
ตลาดหลักทรัพย 
 2. ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร (management information systems) เปนระบบที่มี   
การรวบรวมขอมูล จัดเก็บ ประมวลผล จัดจําแนกเปนหมวดหมู เพื่อใหเกิดเปนสารสนเทศที่ดี 
สําหรับใชในการบริหารงานและการตัดสินใจ 
 3. ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (decision support systems) เปนระบบสารสนเทศ
สําหรับผูบริหารใชในการทดสอบการตัดสินใจของตนวาจะมีผลลัพธเปนอยางไรในการตัดสินใจ
คร้ังนั้น โดยระบบจะเปนตัวสรางทางเลือกและแบบจําลองตางๆในการตัดสินใจ และจะบอก       
ผลลัพธ ทําใหผูบริหารทราบวาในทางเลือกนั้นจะเกิดผลลัพธอยางไร 
 4. ระบบผูเชี่ยวชาญ (expert systems) เปนระบบสารสนเทศอีกแบบหนึ่งที่ใชใน           
การบันทึกเก็บประสบการณและความเชี่ยวชาญของผูเชี่ยวชาญสําหรับผูใชที่ความเชี่ยวชาญนอยได
ศึกษา เชน การวิเคราะหขอบกพรองของเครื่องจักร ในดานวิศวกรรม เปนตน 
 5. ระบบสารสนเทศผูบริหาร (executive information systems) เปนระบบสารสนเทศที่
ชวยใหผูบริหารคนหาขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญตอการบริหารมาใชงานเมื่อมีความจําเปน และ
อํานวยความสะดวกในการติดตามหารายละเอียดของขอมูลสารสนเทศเหลานั้น59 
 6. ระบบสารสนเทศสํานักงาน (office information systems) บางครั้งเรียกวาระบบ 
สํานักงานอัตโนมัติ (office automation systems) เปนระบบที่เกี่ยวกับการใชเครื่องคอมพิวเตอรและ
อุปกรณอัตโนมัติเขามาชวยงานตางๆ ในสํานักงาน เชนงานสารบรรณ งานรับ-สงเอกสาร ซ่ึง     
งานเหลานี้มีความซับซอนมาก ตองศึกษางานใหดีและถ่ีถวนจึงจะคุมคา60 

                                                        
 59Ralph M. Stairs, Principles of Information System (Boston: Boyd and Fraser 

Publishing Company, 1992), 47-49. 
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 วันเพ็ญ  ชางเชื้อ ไดศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการ
บริหารงานอนามัยส่ิงแวดลอมภายใตความรับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขต 1” 
พบวาปญหาสําคัญที่พบไดแกบุคลากรขาดความรูเทคโนโลยีใหมๆ ไมทราบเปามายสูงสุดและไมมี       
คานิยมรวมที่ยึดถือรวมกัน 
 สรรเพชร  ซ้ือนิธิไพศาล ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาการเผยแพรสารสนเทศภูมิศาสตรผาน
อินเตอรเนต” พบวาอุปสรรคสําคัญในเผยแพรสารสนเทศคือขอมูลหรือสารสนเทศในวงกวางจัดทํา
ไดลําบาก ซอฟทแวรเฉพาะทางในการจัดการ การบํารุงรักษายาก การติดตั้งใหมทุกครั้งเมื่อมี      
การเปลี่ยนแปลงฟงกช่ัน และชนิดของเครื่องคอมพิวเตอรก็ยังเปนอุปสรรค  และยังพบอีกวา    
ความเปนไปไดและความเหมาะสมในการเผยแพรสารสนเทศผานอินเตอรเนต โปรแกรมประยุกตมี     
คุณสมบัติดีพอรับได61 
 จักรกฤษณ  จันทรขันติ ไดศึกษาเรื่อง “การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา
ของสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอและกิ่งอําเภอ ในเขตการศึกษา 5” พบวาการจัดระบบ        
สารสนเทศของสํานักงาน การประถมศึกษาอําเภอและกิ่งอําเภอสวนใหญจะเปนการรวบรวมขอมูล 
การเก็บรักษาขอมูล และการทําขอมูลใหเปนปจจุบันมากกวาการประมวลผลขอมูล โดยมอบให   
แตละงานเปนผูรวบรวม ขอมูลตามลักษณะงาน การเก็บรวบรวมขอมูลใชระบบเอกสารมากกวา
คอมพิวเตอร ขอมูลและสารสนเทศมีความเชื่อถือไดตรงตามความตองการ วัตถุประสงคเพื่อ       
รายงานใหสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด นําไปใชประโยชน การเก็บรวบรวมขอมูลและ     
สารสนเทศมอบหมาย ใหเจาหนาที่รับผิดชอบโดยออกเปนคําส่ังแตงตั้ง ควรพัฒนาการจัดระบบ
สารสนเทศใหมีความเชื่อมโยงระหวางโรงเรียน ปญหาและอุปสรรคในการจัดการระบบ            
สารสนเทศ คือ การขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู บุคลากรมีภารกิจมากเกินไป ขาดแนวทางใน   
การปฏิบัติงาน ขาดการจัดระบบที่ดี ทําใหมีปญหาในการคนหาขอมูลไมเปนปจจุบัน  ไมมี       
ความตอเนื่อง ขาดวัสดุอุปกรณและเทคโนโลยีในการวิเคราะหขอมูล62 

                                                                                                                                                               
 60ครรชิต  มาลัยวงศ, กาวไกลไปกับคอมพิวเตอร (กรุงเทพฯ: ศูนยเทคโนโลยี                    

อีเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ, 2537), 122-123. 
 61สรรเพชร  ซ้ือนิธิไพศาล, “การศึกษาการเผยแพรสารสนเทศภูมิศาสตรผาน                  

อินเตอรเนต” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย  
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2541), บทคัดยอ. 

 62จักรกฤษณ  จันทรขันติ, “การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษาของ
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอและกิ่งอําเภอ ในเขตการศึกษา 5” (วิทยานิพนธปริญญา
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 สรุปไดวา การเผยแพรสารสนเทศนั้นมีความจําเปนในหนวยงานในปจจุบันเปนอยางมาก  
ความไดเปรียบเสียเปรียบขึ้นอยูกับขอมูลและสารสนเทศ เพราะสารสนเทศทําใหเกิดความรู และ
ความทันสมัยในหนวยงาน  ขอมูลคือขอเท็จจริง ที่บันทึกเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น  สวนสารสนเทศ
เปนการนําขอมูลตางๆ มาประมวลและจัดระบบระเบียบเปนหมวด หมู และกลุม เพื่อกอใหเกิด
ประโยชนใชสอย  แหลงของขอมูลนั้นไดมาจากภายในและภายนอกของหนวยงาน  ลักษณะของ   
ขอมูลตองมีความเที่ยงตรง ครอบคลุม ทันเวลา กะทัดรัด และตรงกับความตองการ   
 

การเลือกผูบริหารโรงเรียนท่ีเหมาะสม (Selection the Right Principal) 
 
 ดานคุณภาพของผูบริหารโรงเรียน (Quality of Administrators) ในโรงเรียนที่มี           การ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น ตองการผูบริหารที่มีคุณภาพสูง เพราะนอกจากผูบริหารจะตองมี
ความรูและเทคนิคการบริการที่ทันสมัยแลว ยังตองเรียนรูและมีความสามารถในการปรับตัว เพื่อ
รองรับความกาวหนาและแกปญหาจากการที่โรงเรียนถูกปรับปรุงเปลี่ยนแปลงดวย ซ่ึงจะทําให
โรงเรียนมีความกาวหนาอยูเสมอ 
 การคัดเลือกผูบริหาร  การตัดสินใจทางการคัดเลือกที่มีความสําคัญมากที่สุดอยางหนึ่ง  
ภายในองคการคือ การคัดเลือกผูบริหาร เพราะวาผูบริหารมีบทบาทสําคัญตอความสําเร็จของ      
องคการ แตอยางไรก็ตามการคัดเลือกผูบริหารเปนงานที่มีความยุงยากอยางหนึ่งเนื่องจาก        ความ
ซับซอนของหนาที่ของผูบริหาร  ผูบริหารตองใชทักษะและความสามารถหลายอยาง  ดังนั้น การ
ประเมินความสามารถและทักษะอยางแทจริงหรือขีดความสามารถของผูบริหารอยางถูกตอง 
กระทําไดยากมาก 
 
ความหมายของการคัดเลือก 
 การคัดเลือกเปนกระบวนการตอเนื่องจากกระบวนการสรรหา (recruitment) เพื่อคัดเลือก
บุคคลสําหรับโรงเรียนจากผูซ่ึงไดรับการสรรหาไวแลว  การคัดเลือกเปนกระบวนการซึ่งกระทํา
โดยคนใดคนหนึ่งหาไดไม  ในระบบบริหารที่เปนประชาธิปไตยจะตองมีการปรึกษาหารือกับผูที่     
เกี่ยวของกับผูที่จะตองทํางานรวมหรือสัมพันธโดยตรงกับผูไดรับการคัดเลือก  เชน ศึกษาธิการ 
ศึกษานิเทศก และครูใหญ เปนตน การคัดเลือกบุคคล เปนเรื่องของการประมาณการณ ซ่ึงอาจ

                                                                                                                                                               
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2540), 
บทคัดยอ. 
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ประสบความสําเร็จ หรือความลมเหลวจากการปฏิบัติงานของผูที่คัดเลือกเขามาได  ดังที่โยเดอร 
(Yoder) ไดกลาวไววา “การคัดเลือกเกี่ยวของกับการคาดการณ (forecast) และการประมาณการณ 
(estimate) วาผูสมัครจะสามารถมีคุณสมบัติตามที่องคการตองการ แตในทางปฏิบัติยุคใหมนั้น     
จะยอมรับและเตรียมพรอมสําหรับบุคคลที่ไดรับการคัดเลือกแลวแตไมเปนไปตามความคาดหมาย
ขององคการ หรือประสบความลมเหลวในการปฏิบัติงาน”63  อยางไรก็ตาม การคัดเลือกอยางมี    
กฎเกณฑและขั้นตอน และมีแบบแผน ยอมมีสวนที่จะลดความลมเหลวในการคัดเลือกใหนอยลง
หรือหมดไปได 
 พยอม วงศสารศรี กลาววา การคัดเลือก คือกระบวนการที่องคการใชเครื่องมือตางๆ มา
ดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผูสมัครจํานวนมากใหเหลือตามจํานวนที่องคการตองการ  ฉะนั้น      
การคัดเลือกจําเปนที่จะตองมีเกณฑกําหนดขึ้นเพื่อเปนกรอบในการพิจารณาใหไดคนที่มีคุณสมบัติ
ตรงกับงานที่เปดรับ   
 การคัดเลือกเปนหัวใจสําคัญที่มีความสัมพันธใกลชิดกับการตัดสินใจของคณะกรรมการ
การคัดเลือก  ถาการคัดเลือกสิ้นสุดลงเมื่อใด แสดงวาองคการจะตองจายเงินคาจางและคาตอบแทน
อ่ืนๆ แกพนักงานที่ไดรับการบรรจุใหม  ฉะนั้นถาการคัดเลือกลมเหลวยอมมีผลทําใหองคการ    
สูญเสียทั้งเวลาและเงิน  เมื่อเปรียบเทียบการคัดเลือก (selection) กับการสรรหา (recruitment) จะ
พบวาการคัดเลือกจะไดรับการมองวาเปนกระบวนการทางนิเสธ (negative process) สวนการสรร
หาเปนกระบวนการทางดานนิมาน (positive process)64 
 ดังนั้น สรุปไดวา การเลือกผูบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม หมายถึงกระบวนการที่ตอเนื่อง
จากการสรรหาผูที่มีทักษะ ความสามารถ มีประสบการณ มีคุณธรรม มีบันทึกผลการปฏิบัติงานจน
เปนที่ยอมรับในโรงเรียน และไดรับการประเมินความรูความสามารถผานตามเกณฑที่กําหนด ซ่ึงจะ
นําใหหนวยงานบรรลุเปาหมาย 
 

                                                        
 63Dale Yoder, Personnel Principles and Policies (New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1963), 

55. 
 64พยอม  วงศสารศรี, การบริหารทรัพยากรมนุษย  (กรุงเทพฯ: คณะวิทยาการจัดการ 

สถาบันราชภัฏสวนดุสิต, 2538), 128. 
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หลักเกณฑในการเลือกผูบริหาร 
 ผูบริหารที่มีประสบการณ  องคการตองการผูบริหารที่มีประสบการณ ตําแหนงหนาที่
ใหมอาจจะตองการบุคคลที่มีประสบการณที่ไมอาจจะหาไดจากภายในองคการ ตําแหนงหนาที่นี้
อาจจะตองเปดโอกาสใหกับบุคคลภายนอก 
 ตัวคาดคะเนผลการปฏิบัติงานในอนาคตอยางหนึ่งคือ ผลการปฏิบัติงานในอดีต  ผูสมัคร
งานที่มีประสบการณทางการบริหารจะถูกประเมินจากบันทึกผลการปฏิบัติงานของพวกเขา        แต
อยางไรก็ตามสิ่งที่มีความยุงยากอยางหนึ่งคือการไดรับขอมูลผลการปฏิบัติงานในอดีตของ             
ผูบริหารที่เปนความจริง  ยิ่งกวานั้น ถึงแมวาขอมูลจะมีก็ตาม  ผูสัมภาษณขององคการจะประสบกับ
ความยุงยากในการพิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร  ผูบริหารอาจจะละเลยเปาหมาย   
ระยะยาวเพื่อความสําเร็จของเปาหมายทางกําไรระยะสั้น  ผลการปฏิบัติงานที่ดีของผูบริหารอาจจะ
เนื่องมาจากโชคก็ได  โดยสรุปผลการปฏิบัติงานในอดีตของผูบริหาร อาจจะคาดคะเนผล           การ
ปฏิบัติในอนาคตของผูบริหารไดดวยเหตุผลเหลานี้ผูสัมภาษณมักจะใชเครื่องมือประเมิน    อยางอื่น
อีกดวย 
 ในสวนนี้เราจะกลาวถึงโดยสรุปเกี่ยวกับการคัดเลือกผูบริหารที่มีประสบการณแลว และ
บุคคลที่มีแนวโนมที่จะเปนผูบริหารไดจากภายนอกองคการ  เราจะไมกลาวถึงการคัดเลือกผูบริหาร
จากภายในองคการในสวนนี้ เพราะวาเราจะกลาวถึงการเลื่อนตําแหนงในภายหลัง  แตอยางไรก็ตาม 
การเลื่อนตําแหนงจากภายในเปนการคัดเลือกผูบริหารที่คอนขางจะงายและเชื่อถือได  เนื่องจากเรา
มีบันทึกผลการปฏิบัติงานของผูบริหารอยูแลว 
 ผูบริหารที่ไมมีประสบการณ  โดยปกติผูบริหารที่ไมมีประสบการณเขามาทํางานภายใน
องคการ ภายหลังจากสําเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย ตําแหนงหนาที่ของพวกเขา 
อาจจะเปนการวิจัยหรือการใหคําแนะนําปรึกษา 
 การประเมินผูบริหารที่ไมมีประสบการณมีความยุงยากมากกวาการประเมินผูบริหารที่มี
ประสบการณ  เนื่องจากผูบริหารที่ไมมีประสบการณจะถูกพิจารณาในสิ่งตางๆ ที่พวกเขายังไมเคย
กระทํามากอน แตอยางไรก็ตามการประเมินจะมีความสําคัญ เพราะวาผูบริหารที่ไมมีประสบการณ
เหลานี้ที่ไดรับการคัดเลือก เปนสิ่งกําหนดความสําเร็จขององคการในอนาคต 
 การประเมินผูบริหารที่ไมมีประสบการณ สวนใหญเริ่มตนดวยการพิจารณาถึงผลงาน  
การศึกษา แตอยางไรก็ตามยกเวนเฉพาะตําแหนงหนาที่ทางเทคนิค  ผลการศึกษาดูเสมือนวาไมไดมี
ความเกี่ยวพันกับการปฏิบัติงานบริหารเลย  ดวยเหตุผลดังกลาวนี้ องคการหลายแหงจะพิจารณาถึง
ประสบการณหรือความสนใจทางการบริหารนอกเหนือจากหลักสูตร เชน การทําหนังสือพิมพของ
มหาวิทยาลัย หรือการมีสวนรวมในโครงการของชุมชน  นอกจากนี้ผูสมัครงานอาจจะถูกทดสอบ
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แบบตางๆ เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพวกเขาตอองคการ  ประการสุดทายเหมือนกับผูบริหาร
ที่มีประสบการณ  ผูบริหารที่ไมมีประสบการณถูกสัมภาษณอยางกวางขวง เพื่อพิจารณาถึง
บุคลิกภาพที่ผูสัมภาษณมองเห็นวาเหมาะสมในการเปนผูบริหาร65 
 
เปาหมายและจุดมุงหมายของกระบวนการการคัดเลือกบุคคล 
(Goals and Objectives of Selection Process) 
 คาสเตทตเตอร (Castetter) ไดกําหนดจุดมุงหมายของการคัดเลือกบุคคลไววา “จุดหมาย
เบื้องตนของการคัดเลือกบุคคลก็เพื่อบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่ตองการ หรือผูที่ดูเหมือนวาจะ
สามารถทํางานใหประสบความสําเร็จได บรรจุลงในตําแหนงที่วางลง”66  จุดหมายการคัดเลือก
บุคคลก็เพื่อบรรจุบุคคลที่มีคุณสมบัติตอไปนี้ ลงในตําแหนงที่วางลง (1) ใหไดบุคคลที่มีคุณสมบัติ
ตามตองการ (2) ใหไดบุคคลที่ดูเหมือนจะสามารถทํางานไปประสบความสําเร็จ (3) ใหไดบุคคลที่
จะอุทิศตนทํางานใหกับองคการหรือหนวยงานอยางมีประสิทธิผล (effectively) (4) ใหไดบุคคลที่
สามารถพัฒนาตนเองใหกาวหนาไดอยางมีประสิทธิภาพ (efficiently)  สวนวาน ซวอลล (Van 
Zwoll) ไดกลาวถึงเปาหมายและจุดมุงหมายของการคัดเลือกบุคคลไว 3 ขอใหญๆ ดวยกันดังนี้     
(1) เพื่อการคนหาบุคคลที่มีความสามารถ มีความตั้งใจและมีทักษะที่จะทํางานที่กําหนดใหได      
(2) เพื่อลดงานดานการบริการนิเทศลง เพราะการไดบุคลากรที่มีคุณสมบัติไมถึงขนาด ทําใหตองใช
บริการดานการนิเทศสูง (3) เพื่อลดคาใชจาย การมีบุคลากรที่ไมมีประสิทธิภาพทําใหตองเสีย        
คาใชจายในการจัดการฝกอบรมเพิ่มขึ้น67 
 
กระบวนการคัดเลือกบุคคล (Selection Process) 
 ในการคัดเลือกบุคคลควรพิจารณาถึงพฤติกรรมของผูสมัครในระยะยาว (long-run) ผูที่
ควบคุมและดําเนินการในกระบวนการคัดเลือก จะตองมีความรูและคุนเคยกับวิธีการรวบรวมขอมูล 
(gathering) การบันทึกหลักฐาน (recording) การเก็บหลักฐาน (storing) การนําขอมูลหรือหลักฐาน

                                                        
 65สมยศ  นาวีการ, การบริหาร, พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ:  สํานักพิมพดอกหญา, 2541), 

459-461. 
 66William B. Castetter, The Personnel Function in Educational Administration (New 

York: Macmillan Publishing Co., Inc., 1976), 258. 
 67James Van Zwoll, School Personnel Administration (New York: Appleton-Century-

Crofts, 1964), 56. 
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มาใช (retrieving) และการตีความขอมูลและขาวสารตางๆ เกี่ยวกับผูสมัคร (candidate) ทั้งยังตองมี
ความสามารถในการประยุกตใชเครื่องมือในการประเมินผล  ขอมูลและรายละเอียดที่มีอยูหรือ     
หามาไดเหลานี้ ไดอยางมีประสิทธิผล เพื่อจะไดใชในการตัดสินผูสมัครแตละคนได 
 เทคนิคในการคัดเลือกบุคคลที่ดี จะทําใหสามารถแยกแยะการปฏิบัติงานที่ไมนาพึงพอใจ
ของบุคลากรได เพราะกระบวนการคัดเลือกดังกลาวจะชวยใหสามารถใชงานบุคลากรในระบบได
อยางมีประสิทธิผล เพราะถาใชงานบคุลากรไมเหมาะสมกับตําแหนงหรือเขากับตําแหนงไมได     
จะเกิดความไมพึงพอใจแกบุคลากร และจะมีผลตอจุดมุงหมายตางๆ ของหนวยงานได  ปญหาของ
บุคลากรจะเกี่ยวของกับการคัดเลือกซึ่งเปนเรื่องที่ซับซอนและเปนงานที่คอนขางลําบากสําหรับ การ
บริหารงานบุคคลอยางหนึ่งที่ผูบริหารจะหลีกเลี่ยงหาไดไม  ดังนั้นในการคัดเลือกบุคลากร     
จําเปนตองมีขั้นตอนของกระบวนการคัดเลือกบุคคล เพื่อเปาหมายและจุดมุงหมายของการคัดเลือก
จะไดบรรลุผล  ขั้นตอนของกระบวนการคัดเลือกพอจะจัดไดเปน 8 ขั้นตอนดวยกันคือ (1) กําหนด
นโยบายและกระบวนการคัดเลือก (develop selection policies and process) (2) กําหนดบทบาทใน
ตําแหนง (prescribe position role)  (3)  กําหนดลักษณะพฤติกรรมในตําแหนง (define position 
behavioral characteristics) (4) รวบรวมรายละเอียดหรือขอมูลที่เปนประโยชนเกี่ยวกับผูสมัคร 
(compile appropriate information on candidates) (5)  ประเมินผลขอมูลและผูสมัคร (appraising the 
data on the applicants) (6) ตัดสินใจจาง (employment decision) (7) เสนอผูบังคับบัญชา 
(nomination)   (8)  บรรจุเขาตําแหนง  (placement)68 
 เครื่องมือที่สําคัญอยางหนึ่งคือ การสัมภาษณ การทดสอบไมไดใชกันอยางแพรหลายใน
การประเมินผูบริหารที่มีประสบการณ  โดยทั่วไปผูบริหารที่มีประสบการณตองผานการสัมภาษณ
หลายครั้ง ผูสัมภาษณจะพิจารณาผูสมัครงานวาเหมาะสมกับความเห็นของพวกเขา เกี่ยวกับ            
ผูบริหารที่ดีควรจะเปนอยางไรมากนอยแคไหน บุคลิกภาพที่ถูกประเมินคือความฉลาด             
ความสามารถ เขาใจอยางรวดเร็ว ความแนนอนของอารมณ อารมณมั่นคงและความสามารถ  
ดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพภายใตความกดดัน และทักษะความเกี่ยวพันระหวางบุคคล         
ความสามารถจูงใจและเขากันไดกับบุคคลอื่น 
 

                                                        
 68เมธี  ปลันธนานนท, การบริหารงานบุคคลในวงการศึกษา (นครปฐม: คณะศึกษาศาสตร 

มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523), 56-57. 
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ตัวชี้วัดหรือเกณฑมาตรฐานของผูบริหารสถานศึกษา 
 ตัวช้ีวัดหรือเกณฑมาตรฐานผูบริหาร มีความสําคัญเพราะเหมือนเปน “เสนชัย” ที่            
ผูบริหารทุกคนตองไปใหถึงซ่ึงการจะไปใหถึงเสนชัยนั้นก็ไมใชเร่ืองงายดายนักจะมีบริบทมากมาย
ดวยกันฉะนั้นทุกประเทศจึงใหความสําคัญในจุดเนนและกําหนดมาตรฐานผูบริหารสถานศึกษาขึ้น 
สรุปไดดังนี้ 
 จากการเปรียบเทียบเกณฑมาตรฐานของผูบริหารในแตละประเทศ พบวาประเทศไทยมี
เกณฑมาตรฐานสําหรับผูบริหารมากกวาประเทศอื่นๆ อีกทั้งมีรายละเอียดครอบคลุมงานทุกดาน 
และขอหนึ่งที่แตกตางไปจากประเทศอื่นๆ และมีลักษณะที่สําคัญที่ควรเนน คือ นอกจากจะเปน     
ผูนําแลวตองเปนผูสรางผูนําดวย  ในประเทศตางๆไดเนนจรรยาบรรณของผูบริหาร  วิชาชีพ          
ผูบริหารสถานศึกษาของไทยไดดัดแปลงมาจากจรรยาบรรณวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาของ
สมาคมผูบริหารโรงเรียนของประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งประกอบดวยเกณฑ 11 ประการ คือ           
(1) การยึดถือสวัสดิ์ภาพของนักเรียนเปนสําคัญ (2) ความซื่อสัตย (3) ความยุติธรรม                       
(4) ความสามารถ (5) การปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับและกฎหมาย (6) การสนับสนุนนโยบาย  ของ
รัฐบาล (7) ความจงรักภักดี (8) ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนสวนตน                (9)   
การงดเวนอบายมุข   (10)   การขวนขวายหาความรูอยูเสมอ   (11)   ความมีมนุษยสัมพันธ69 
 
การประเมินผูบริหารสถานศึกษา 
 การประเมินมีบทบาทที่สําคัญคือ สามารถบงบอกกความกาวหนา (formative evaluation) 
เนนการใหขอมูลที่ชวยในการตัดสินใจคุณภาพของผลการดําเนินงาน ส่ิงที่ถูกประเมิน       (1) ความ
ตองการจําเปน (needs assessment) เพื่อตรวจสอบสภาพการดําเนินงานวามีจุดใดบางที่ไมไดเปนไป
ตามเปาหมายที่ตองการบรรลุผล ใชสําหรับการวางแผนปฏิบัติการหรือการดําเนินโครงการ           
(2) ประเมินปจจัยเขา (input evaluation) เชน บุคลากร สถานที่ งบประมาณ ตามขอมูลเกี่ยวกับ
สภาพของปจจัยในการดําเนินงาน (3) ประเมินกระบวนการ (process evaluation) (4) ประเมิน     
ผลผลิต (output evaluation) และ (5) ประเมินผลกระทบ (impact evaluation)70 
 การประเมินและการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาสามารถพิจารณาไดจากผลการประเมิน
การพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา (1) ประเมินจากขอมูลที่ไดจากตัวผูบริหารที่ผานการฝกอบรม   

                                                        
 69สมหวัง  พิธิยานุวัฒน และคณะ, สาระสําคัญของรางพระราชบัญญัติในสวนที่เกี่ยวของ

กับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหาร (กรุงเทพฯ:  บริษัท พี.ที.พร้ินท จํากัด, 2543),  26-30. 
 70เร่ืองเดียวกัน, 30. 
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โดยตรง โดยประเมินวาผูบริหารนั้น มีความรู ทักษะ เจตคติ ในระดับเพียงพอที่จะบริหารงานไดดี
และมั่นใจในพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของตน การเขาใจตนเองและผูอ่ืนไดดีขึ้น รูจักรับฟงผูอ่ืนและ   
สรางความสัมพันธกับผูอ่ืนไดดีขึ้น (2) ประเมินจากขอมูลที่ไดจากสภาพและบุคคลที่อยูแวดลอม  ที่
สําคัญไดแก พฤติกรรมของผูบริหารที่ผานการฝกอบรมเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น ครู อาจารย
และผูรวมงานมีขวัญและกําลังใจเพิ่มขึ้น ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนดีขึ้น และผูบริหาร
สามารถทํางานไดอยางถูกตอง รวดเร็วและบรรลุผลไดดีขึ้น 
 นอกจากนี้สามารถประเมินจากสภาพปญหาการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาจาก
สาระสําคัญดังนี้ (1) ผูบริหารสถานศึกษาไดรับการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงาน
อยางทั่วถึงทั้งระบบหรือไม (2) ผูชวยผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารงานวิชาการไดรับ           
การพัฒนาทางการบริหารบางเพียงใด (3) ผูบริหารสถานศึกษามีจิตสํานึกและอุดมการณในการเปน
ผูบริหารมืออาชีพหรือไม (4) รูปแบบที่ใชในการพัฒนาผูบริหารสถานศึกษาเปนอยางไร ยังจํากัดอยู
ที่การฝกอบรมหรือไม (5) ระบบที่จะรวมมือกันระหวางสวนราชการ หนวยงานตางๆ ในการพัฒนา
ผูบริหารสถานศึกษา (6) ศักยภาพทั้งดานวิชาการ บุคลากร สถานที่ และเทคโนโลยีตางๆ ของ
สถาบันพัฒนาผูบริหารสถานศึกษา71 
 
องคกรการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหาร 
 การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษามีความสําคัญและสงผลตอการพัฒนา
ครู และการพัฒนานักเรียนใหมีคุณภาพ ผูบริหารสถานศึกษาที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ     
ผูบริหารสถานศึกษา  นับไดวาเปนผูบริหารที่มีมาตรฐานมีคุณลักษณะและคุณสมบัติของการเปน   
ผูบริหารสถานศึกษาระดับมืออาชีพ มีความสามารถในการพัฒนาและบริหารจัดการทางการศึกษา
ไดอยางมีคุณภาพ เพื่อใหการดําเนินการยกระดับมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาเปนไปอยาง
มีประสิทธิภาพ เห็นสมควรใหมีหนวยงานหรือองคกรอิสระทําหนาที่ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับ      
การยกระดับมาตรฐานวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษา  ดังสาระสําคัญประการหนึ่งของพระราชบัญญัติ      
การศึกษาที่กําหนดใหครู  ผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษาตองมีใบอนุญาตประกอบ  
วิชาชีพโดยมีองคกรอิสระกํากับดูแล  ในที่นี้ขอเสนอประเด็นเพื่อพิจารณาเกี่ยวกับองคกรที่ทํา   
หนาที่รับผิดชอบการออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาดังนี้ 
 ทางเลือกที่หนึ่ง ใหปรับปรุงสถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษาในกระทรวงศึกษาธิการเปน
องคกรวิชาชีพผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษามีฐานะเปนองคกรมหาชนที่มีอํานาจ  

                                                        
 71เร่ืองเดียวกัน, 30-32. 
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หนาที่ดังนี้ (1) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาและผูบริหารการศึกษา    
ทั้งภาครัฐและเอกชน (2) ออก พักใชและเพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหาร (3) ควบคุม
จรรยาบรรณและมารยาทของผูบริหาร (4) สงเสริมและพัฒนาผูบริหาร (5) รับรองหลักสูตรของ
สถาบันการศึกษาของรัฐและเอกชนที่ทําหนาที่ในการผลิตและพัฒนาฝกอบรมผูบริหาร 
 สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษาเปนองคกรที่เหมาะสมในการยกระดับเปนองคกร     
วิชาชีพผูบริหาร เนื่องจากเปนองคกรที่มุงสูความเปนผูนําการฝกอบรมผูบริหารการศึกษาในระดับ
สากล มีการกําหนดกลยุทธเพื่อการพัฒนาทั้งในเรื่องการงานแผนบูรณาการและสงผานนโยบาย
อยางเปนระบบ เพิ่มกลไก การกํากับและติดตามผล การสงเสริมมาตรฐานการฝกอบรม ฯลฯ แตเมื่อ
พิจารณาการดําเนินงานที่ผานมาพบวา สถาบันพัฒนาผูบริหารการศึกษามีขอออนบางประการ       ที่
ควรทําการยกเครื่องเสียใหมดังตอไปนี้ (1)ระบบการคัดสรรควรใชการสอบควบคูกับการประเมิน
ความเหมาะสม (2)จัดใหมีระบบการฝกอบรมแบบระบบแลกเปลี่ยนไมใชระบบการรับจากวิทยากร
เพียงอยางเดียว (3) ระบบหลักสูตรและการฝกอบรมเนนกรอบการตอบสนองระเบียบวิธีการที่     
ทันสมัย เพื่อใหเกิดทักษะการปฏิบัติหนาที่ที่ไมเกิดความผิดพลาด (4) ระบบการฝกอบรมมุงเนนให
สรางพัฒนาการศึกษาควบคูกับการพัฒนาชุมชน 
 ส่ิงสําคัญอีกประการหนึ่งที่ควรดําเนินการคือ การจัดหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดรับ
กับสังคม  และการสรางจิตสํานึกทางสังคม72  
 การเลือกผูบริหารโรงเรียนที่เมาะสมนั้นจะตองคัดเลือกผูบริหารที่มีคุณภาพสูงเพราะ
จะตองรูเทคนิคการบริหาร สามารถปรับตัวเพื่อความเจริญกาวหนาของโรงเรียนในภาพรวม และใน
สังคมทองถ่ินดวย  หลักเกณฑที่ใชในการคัดเลือกผูบริหารที่มีประสบการณ จะตองไดตรงตามวุฒิ 
มีประสบการณที่ดี ความซื่อสัตย ยุติธรรม จงรักภักดี งดเวนอบายมุข และมีมนุษยสัมพันธที่ดี 
เพื่อใหไดตามตําแหนงที่ตองการ ความมีมาตรฐานในการปกครอง การประเมินผูบริหารอยาง
สม่ําเสมอ  นอกจากนั้น ยังมีองคกรออกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผูบริหารคอยดูแลผูบริหารใหมี
คุณภาพอยูตลอดเวลาดวย 
   
 
 
 
 

                                                        
 72เร่ืองเดียวกัน, 12-15. 
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การมีวิสัยทัศน (Vision) 
 
 คําวา “วิสัยทัศน” เดี๋ยวนี้เร่ิมเปนคําที่ติดปากคนไทย ไมวาจะไปที่ไหนก็ไดยินคําๆ นี้
บอยๆ   สมัยที่เรายังเปนเด็กนั้น บางคนยังจําไดวา คุณพอคุณแมจะหมั่นถามเราอยูเสมอวา “โตขึ้น
ลูกอยากเปนอะไร”  บางคนอยากเปนแพทย อยากเปนวิศวกร อยากเปนครู อยากเปนตํารวจ ฯลฯ  
เด็กหลายๆ คนอาจไมบรรลุ “เปาหมายที่ฝนใฝ” ดังใจปรารถนา แตความตั้งใจของเขาก็จะชวยให
พวกเขารูวาในแตละจังหวะกาวของชีวิต ควรเลือกเรียนรูสงใด ควรเลือกคบเพื่อนแบบไหน ควร
เลือกทําหรือไมทําอะไร ซ่ึงอยางนอยที่สุดก็ยังดีกวาเติบโตไปวันๆ โดยไรทิศทาง 
 
ความหมายของวิสัยทัศน 
 วิสัยทัศน คือ เจตนา เปาหมายหรือความตองการของบุคลากรที่ตองการใหหนวยงานเปน
ในสัปดาหหนา เดือนหนา  ปหนา หรือภายในสามป ฯลฯ  เปนคําจํากัดความในคําวาความยิ่งใหญ
สําหรับทีมงานในคุณภาพ ผลิตภาพ บริการลูกคา การทําใหภารกิจสําเร็จ ฯลฯ73  วิสัยทัศน ที่พูดถึงนี้
เปนสิ่งที่ชัดเจน วัดผลไดและบรรยายถึงความตองการสูเปาหมายที่ทาทายในอนาคต ซ่ึงทําให     
ภารกิจบรรลุความสําเร็จได74 สวน วีรพจน  ลือประสิทธิ์สกุล กลาววา วิสัยทัศนคือจุดมุงหมาย   
แหงการดํารงของบริษัท เปนบรรทัดฐานและพฤติกรรมหรือหลักการชี้นําซ่ึงบริษัทแสดงออกมา 
และเปนยุทธศาสตรรวมที่บริษัทจะใชเพื่อบรรลุวัตถุประสงค  การจัดสรางวิสัยทัศนควรดําเนินการ
โดยผูบริหารระดับสูงหรือเจาของกิจการปรารถนาใหธุรกิจของพวกเขาเปนอยางไรกันแนใน
อนาคต   หาปหรือสิบป เพราะอะไรและจะวางแผนอยางไรเพื่อไปสูจุดนั้น75  
 ควีกเลย (Quigley) กลาววา “วิสัยทัศนเปนผลผลิตของกลุมของผูนํามากกวาเปนความฝน
ของคนใดคนหนึ่ง  มันควรประกอบดวยความทาทายและแผนที่เสนทางทั่วไป ซ่ึงแสดงวาองคกร
จะไปถึงจุดหมายไดอยางไร  วิสัยทัศนองคการเปนประโยชนเปนรากฐานที่สุดที่แสดงถึงคานิยม    
ความทะเยอทะยาน และจุดมุงหมายของบริษัท  เปนคําพูดโนมนาวจูงใจสมาชิกและตองบอกให  
เขาใจไดชัดเจนวาบริษัทอยู ณ ตําแหนงใดในวันนี้พรอมทั้งเสนอแผนที่เสนทางไปสูอนาคต”  

                                                        
 73ชาญชัย  อาจินสมาจาร, ทักษะภาวะผูนํา (กรุงเทพฯ: บริษัท เอ็กซเปอรเน็ท จํากัด, 

2543),  23. 
 74ดนัย เทียนพุฒ, วิสัยทัศนเชิงกลยุทธ (กรุงเทพฯ: สํานักพิมพบุคแบงก, 2540), 29. 
 75วีรพจน  ลือประสิทธิ์สกุล, TQM Living Handbook an Executive Summary (กรุงเทพฯ: 

บริษัท บีพีอารแอนดทีคิวเอ็มคอนซัลแทนท จํากัด, 2541), 247-248. 
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สําหรับ ชิบา (Shiba) นั้น วิสัยทัศนคือการวางแผนจากมุมมองของอนาคต (Vision is a plan from 
the future)  การมีวิสัยทัศน หมายถึงความชัดเจนทางดานพันธกิจ คานิยม เปาหมาย ผลที่จะเกิดขึ้น
แกผูเรียน ความสัมพันธกับแนวการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน กระบวนการสรางฉันทามติ 
ความเห็นพองของครู บุคลากร และผูมีสวนไดเสีย 
 สรุปไดวา วิสัยทัศน คือเจตนา เปาหมาย ความตองการ จุดมุงหมายที่ชัดเจน วัดไดและ
บรรยายความตองการสูเปาหมายที่ทาทายในอนาคต วิสัยทัศนยังเปนบรรทัดฐานและพฤติกรรม
หรือหลักการชี้นํา คานิยม แผนยุทธศาสตร และเปาหมายที่ตองการจะบรรลุ  กลาวอีกนัยหนึ่ง     
วิสัยทัศนคือความฝนหรือความปรารถนาหรือความมุงหมายที่ตองการจะบรรลุในอนาคตของ
หนวยงาน 
 
ภารกิจและหนาท่ีของวิสัยทัศน 
 ในการสรางสรรควิสัยทัศนของหนวยงาน ควรสามารถสื่อถึงทัศนะของอนาคตที่เปนจริง 
เชื่อถือได มีแรงบันดาลใจสําหรับทีมงานและหนวยงานจนกลายเปนสะพานที่สําคัญที่เชื่อมจาก
ปจจุบันถึงอนาคต  จําเปนที่ผูบริหารจะตองมีวิสัยทัศนในการคิด ตองเปนผูที่มีวิสัยทัศนกวางไกล 
ตองมีเทคนิคหรือวิธีการที่จะแสดงออกใหเห็นซึ่งฝมือ หรือพิสูจนฝมือใหประจักษวาตนเองและ
คณะเปนผูมีฝมือ76 
 วิสัยทัศนตองมีทั้งกลยุทธและแรงบันดาลใจ  กลยุทธในแงของการมุงหมายไปยังลูกคา
และวิธีที่หนวยงานจะทําคุณประโยชนตอภารกิจขององคการ  ส่ิงดังกลาวจะชวยเชื่อมหนวยงานตอ
ความสําเร็จและความแข็งแกรงในระยะยาว  แรงบันดาลใจควรจัดจินตนาการของพนักงานและ
บุคคลอื่นๆ และรวบรวมพลังใจ เพื่อมุงสูผลการปฏิบัติงาน และความสําเร็จขององคการและทีมงาน 
 ผูนําหรือหัวหนางานคนใหมอาจยิ่งใหญในการพัฒนาและอธิบายวิสัยทัศนของเขา    
อยางไรก็ตามสิ่งดังกลาวจะทําใหเกิดความชัดเจนขึ้นไดถาวิสัยทัศนนั้นไดถูกสื่อความและให  
ความชัดเจนไปทั่วทั้งองคการอยางมีประสิทธิผลในฐานะหลักการชี้นํา และคนในองคการมี     
ความผูกพันกับความสําเร็จนั้น  วิสัยทัศนมีหนาที่ 5 ประการคือ (1) สรางภาพในอนาคต (2) เชื่อม
หนวยงานหรือองคการกับวัตถุประสงค (3) ใหพลังความมุงมั่นแกสมาชิกเพื่อคนหาบทบาทของ 
ตนเอง  (4) ใหมาตรฐานของประสิทธิผล มาตรฐานของปจเจกบุคคล หนวยงานและองคการเพื่อ         

                                                        
 76ทวีป  อภิสิทธิ์,  “วิสัยทัศนของผูบริหาร,” ปฏิรูปการศึกษา 2, 31 (เมษายน 2543) : 51. 
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เปรียบเทียบกับความสําเร็จ (5) เปนตัวกระตุนเรงเราใจและอารมณของหนวยงาน หรือองคการให
เกิดความสมัครสมานสามัคคี77 
 
ลักษณะของวิสัยทัศนท่ีดี 
 ลักษณะของวิสัยทัศนที่ดีควรมีคุณสมบัติ 5 ประการดังตอไปนี้ 
 1. มีมุมมองแหงอนาคต (Future Perspective) ยิ่งวิสัยทัศนสอดคลองกับสภาพแวดลอม
ทางเศรษฐกิจของโลกอนาคตมากเทาใด ก็ยอมมีโอกาสเปนจริงไดมากเทานั้น  ดังที่ชิบาไดกลาววา 
“วิสัยทัศนคือการวางแผนจากมุมมองของอนาคต”  แตจะทําอยางไร เราจึงสามารถเขาไปนั่งอยูใน
โลกอนาคตและมองยอนกลับมาเห็นปจจุบันได 
 2. ริเร่ิมโดยผูนํา (Leader Initiated) มีคํากลาววา “วีรบุรุษเปนผูสรางประวัติศาสตร”  เรา
พบขอเท็จจริงนี้ไดไมยากจากประวัติศาสตรของมนุษยชาติ  เมื่อใดที่ผูนําเขมแข็งมี “ปรีชาญาณ 
หรือความฉลาด หรือวิสัยทัศนที่ดี”  ประเทศก็จะเจริญรุงเรือง  ในองคกรก็เชนกัน จะเจริญรุงเรืองก็
ขึ้นอยูกับผูนําขององคกรเปนสําคัญ  ดังนั้น การริเร่ิมจากผูบริหารระดับสูง จึงเปนหลักประกัน    
ขั้นตนวา “วิสัยทัศน” นั้นเปนสิ่งที่ผูบริหารระดับสูงเขาใจอยางถองแทแลว มีความศรัทธาและ 
ความตั้งใจอยางแรงกลาที่จะผลักดันใหเปนจริง 
 3. ผูตามมีสวนรวมคิดและใหการสนับสนุน (Shared and Supported) วิสัยทัศนที่ไมมี  
การกระทํายอมเปนความเพอฝนลมๆ แลง ของผูบริหารระดับสูงแตฝายเดียว  ผูบริหารระดับสูงยอม
ไมสามารถผลักดันใหวิสัยทัศนของเขาเปนจริงไดโดยลําพังตัวคนเดียว  หากแตตองอาศัย            
การรวมมือดวยความเต็มใจจากมวลสมาชิกในองคการ  ดังนั้นคุณสมบัติขอนี้จึงมีความสําคัญที่จะ   
ช้ีวา วิสัยทัศนองคกรนั้นจะเปนจริงหรือไม 
 4. มีสาระครอบคลุมครบถวนและชัดเจน (Comprehensive and Clear) เนื่องจากผูบริหาร
ตองสื่อสารใหพนักงานทุกคนทุกระดับในองคการเขาใจและซึมซับรับไปเปนแนวทางดําเนินงาน
ในทุกๆ ดาน  วิสัยทัศนที่ดีจึงควรมีสาระครอบคลุมทุกๆ ดานที่เปนวัตถุประสงคของผูบริหาร และ
มีความชัดเจน เขาใจไดงายไมกํากวม 
 5. ใหความหวังและพลังดลใจ (Positive and Inspiring) ถาจะเปรียบเปรยวิสัยทัศนของ
องคการวาเหมือนตนไมที่รอวันออกดอกออกผลก็ควรแสดงใหเห็นภาพพจนที่สดใสและ         
สรางสรรคใหความหวังในเชิงบวกที่สามารถจับตองไดและกอใหเกิดกําลังใจแกเจาของที่จะคอย   
ดูแลรักษาหมั่นรดน้ําพรวนดินใสปุยอยางตั้งอกตั้งใจ  วิสัยทัศนที่ผูบริหารจะใชส่ือสารกับพนักงาน

                                                        
 77ชาญชัย  อาจินสมาจาร, ทักษะภาวะผูนํา, 23-25. 
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ของเขาก็ควรจะมีลักษณะที่ปลุกเราใจและสรางความคาดหวังที่สามารถมองเห็นภาพพจนไดใน
ทํานองเดียวกัน78 
  
ลักษณะของผูบริหารที่มีวิสัยทัศนท่ีดี 
 ทวีป  อภิสิทธิ์ ไดใหลักษณะของผูบริหารที่มีวิสัยทัศนที่ดีไว 5 ลักษณะหรือ 5 ประการคือ  
 1. คิดอยางสรางสรรค (CreativeThinking) คือคิดอะไรที่แปลกใหม มีสีสัน ไมซํ้าซาก 
จําเจ วิธีเดียวตองมีหลากหลายวิธีและทางเลือก 
 2. คิดแบบวิพากษวิจารณ (Critical Thinking) คือคิดแลวมีเหตุมีผลวิพากษวิจารณกันได 
ยอมรับความคิดและเหตผุลที่ดีของผูอ่ืน 
 3. คิดในเชิงบวกหรือคิดในแงดี (Positive Thinking) คือ มองในแงดี เปนไปได แกไขได 
แตไมเพอฝน 
 4. คิดในแนวยุทธศาสตร (Strategic Thinking) คือ คิดไกล คิดกวาง คิดไปขางหนา      
มองโลกอยางเปนระบบ มองเห็นแนวทางที่จะทําตามที่คิด 
 5. คิดอยางมีคุณธรรม (Ethical Thinking) คือคิดอยางมีคุณธรรม มีจริยธรรม                    
มีความรับผิดชอบตอตนเอง สังคม และสวนรวม79 
 จากการวิจัยของ วันเพ็ญ  ชางเชื้อ ไดศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหรูปแบบและแนวทาง      
การพัฒนาการบริหารงานอนามัยส่ิงแวดลอมภายใตความรับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ในเขต 1” พบวาความสามารถเดนของผูบริหารคือ การมีวิสัยทัศนและการวางแผน80 
 สรุปไดวา การวิสัยทัศน คือเปาหมายที่ตองการจะบรรลุ  หนวยงานจําเปนตองมีวิสัยทัศน
ที่กําหนดจุดมุงหมายในการวางแผนเพื่อใหหนวยงานบรรลุความสําเร็จได  วิสัยทัศนมีความสําคัญ
ในการเปนแรงบันดาลใจใหหนวยงานพยายามกาวเดินไปสูความสําเร็จขององคการ  ลักษณะที่ดี
ของวิสัยทัศนตองมีมุมมองแหงอนาคต มีความริเร่ิม มีสวนรวมคิด ครอบคลุมชัดเจน และ         
สรางความหวัง และที่สําคัญผูบริหารตองมีวิสัยทัศนที่สรางสรรค รูจักวิพากษวิจารณ คิดในแงดี มี      
ยุทธศาสตร และมีคุณธรรมในการปกครอง 

                                                        
 78วีรพจน  ลือประสิทธิ์สกุล, TQM Living Handbook an Executive Summary, 256-264. 
 79ทวีป  อภิสิทธิ์, “วิสัยทัศนของผูบริหาร,” 51-52. 

   80วันเพ็ญ  ชางเชื้อ, “การวิเคราะหรูปแบบและแนวทางการพัฒนาการบริหารงานอนามัย
ส่ิงแวดลอมภายใตความรับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัด ในเขต 1” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาบริหารสาธารณสุข บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2541), บทคัดยอ. 
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การใหรางวัล (Reward Accomplishment) 

 
 การใหรางวัลที่สรางสรรค (Reward creativity) นั้น เปนสิ่งที่ผูจัดการควรใหเปน          
การกระตุนที่สรางสรรคโดยการใหรางวัลในองคการ  ความจริงแลวการประเมินคาในแตละปหรือ
การใหรางวัลการทํางานในแตละปนั้น จําเปนตองใหแบบสรางสรรค  รางวัลควรใหในรูปภายนอก 
เชนการใหเงินโบนัสหรือเงินกินเปลาตอผูมีความคิดดีๆ ในหนวยงาน สรางสรรคดวยความพยายาม    
แกปญหาองคการ 
 เดมมิ่ง (Deming) ไดใหขอคิดเกี่ยวกับการใหรางวัลไววา “ถาพนักงานไมไดเรียกรอง
อะไรจากผูบริหารก็คงไมมีปญหาอะไร แตในหลายๆ กรณีที่มีการตั้งรางวัลจูงใจพนักงาน  พวกเขา
จะทําเฉพาะแตใหไดรางวัลจูงใจเทานั้น  ผูบริหารจึงตองกําหนดเปาหมายเปนจํานวนที่แนนอนและ
พนักงานก็ทําตามนั้น  จากนั้นผูบริหารก็ตองยอมรับในผลพวงที่ตามมาดวย”81 
 ดังนั้น จึงสรุปไดวา การใหรางวัล หมายถึงการประเมินคา แรงจูงใจ ความคิดสรางสรรค
ตามความเหมาะสม และความหลากหลาย อาจเปนตัวเงิน เชน โบนัส เปนคาตอบแทน หรือไมใชตัว
เงินไดแกการพัฒนาบุคลากร การใหคําปรึกษา การบันทึกแสดงความซาบซึ้ง การเลี้ยงอาหาร หรือ
การใหโลรางวัลเกียรติยศ เปนตน 
 
การเสริมแรง (Reinforcement) 
 การเสริมแรง คือ  ส่ิงที่เมื่อใหแลวผูรับเกิดความพอใจ และทําใหความถี่ของพฤติกรรม
เพิ่มขึ้น   การเสริมแรงที่สําคัญมี 2 วิธีดวยกันคือ การเสริมแรงทางบวก และการเสริมแรงทางลบ   
ดังตอไปนี้ 
 การเสริมแรงทางบวก (positive reinforcement) เปนวิธีการเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมโดย
การใหส่ิงที่บุคคลตองการ เหตุการณใดที่เกิดขึ้นหลังการเกิดพฤติกรรมแลวทําใหความถี่ของการ
เกิดพฤติกรรมเพิ่มขึ้น เหตุการณนั้นก็เปนแรงเสริมทางบวก  แรงเสริมทางบวกแตกตางจากรางวัล 
(reward) เพราะรางวัลใชในความหมายของผูใหการเสริมแรง แตในกรณีที่ผูรับไมเห็นคุณคา จะทํา
ใหความถี่ของพฤติกรรมไมเพิ่มขึ้น  รางวัลในบางครั้งจึงไมมีลักษณะเปนตัวเสริมแรง  นอกจากนี้ 
แรงเสริมทางบวกถาเราใชอยางเหมาะสมแลว จะเปนเครื่องมือที่มีอํานาจมากอยางหนึ่งใน           

                                                        
 81ราฟาเอล  อาเกวโญ, ดร.เดมมิ่ง อเมริกันชนผูปูรากฐานเรื่องคุณภาพใหญี่ปุน, แปลโดย  

ชูเกียรติ ชาญสงาเวช (กรุงเทพฯ: โรงพิมพสุรวัฒน, 2540), 36. 
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การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม  แรงเสริมทางบวกแบงเปน (1) แรงเสริมปฐมภูมิ เปนแรงเสริมทางบวก
ที่มีคุณคาเกิดโดยอัตโนมัติ  ไมไดเกิดจากการเรียนรูและไมขึ้นอยูกับการมีสวนเกี่ยวของกับ       แรง
เสริมที่มีมากอน เชน อาหาร จะเปนแรงเสริมปฐมภูมิไดก็ตอเมื่อคนนั้นหิว แตถาคนนั้นเพิ่งอ่ิม
อาหารก็มิใชแรงเสริมปฐมภูมิ และ (2) แรงเสริมทุติยภูมิ เปนแรงเสริมทางบวกที่เกิดจากการเรียนรู
สวนใหญเปนแรงเสริมที่ทําใหเกิดความพอใจดานจิตใจ เชน คําชมเชย คะแนน เงิน แรงเสริม     
ทุติยภูมิ เมื่อยังไมเกิดการเรียนรูก็จะเปนเพียงส่ิงเราที่เปนกลาง ไมมีอิทธิพลที่จะกระตุนใหบุคคล
แสดงพฤติกรรมที่ตองการเพิ่มขึ้นได 
 บางครั้งแรงเสริมที่เกิดจากการเรียนรูสามารถเชื่อมโยงไปสูแรงเสริมอ่ืนๆ ไดหลายอยาง
เรียกวา ตัวเสริมแรงเงื่อนไขครอบคลุม ซ่ึงสามารถอธิบายไดดังนี้ เงินเปนแรงเสริมที่เกิดจาก       
การเรียนซ่ึงถือวาเปนตัวเสริมแรงที่มีเงื่อนไข และคาของเงินสามารถเชื่อมโยงไปสูแรงเสริมอ่ืนๆ 
ไดหลายอยางแลวแตละบุคคลจะนําไปแลกเปลี่ยน   เงินจึงเปนตัวเสริมแรงเงื่อนไขครอบคลุมดวย  
ตัวอยางของแรงเสริมเงื่อนไขครอบคลุมอ่ืนๆ เชน การยอมรับ การเอาใจใส ความสนใจ ความรัก   
ความชื่นชมจากผูอ่ืน เพราะตัวเสริมแรงเงื่อนไขครอบคลุมดังกลาวสามารถเชื่อมโยงไปถึงแรงเสริม
ตัวอ่ืนๆ ได เชน ความสนใจ อาจนําไปสูอาการสัมผัสทางกาย หรือการยิ้มแยม และบางครั้งอาจ
นําไปสูแรงเสริมที่เปนรูปธรรม เชน อาหาร เส้ือผา เปนตน 
 การใหแรงเสริมทางบวกมีหลายวิธี เชน อาหาร กิจกรรมพิเศษตางๆ แรงเสริมทางสังคม 
แรงเสริมที่เปนขอมูลยอนกลับเกี่ยวกับผลการกระทํา  แตแรงเสริมทางบวกที่กลาวมานี้มีขอจํากัด
มากมายและไมมีอํานาจพอ แตมีแรงเสริมทางบวกชนิดหนึ่ง ซ่ึงผูรับอาจเก็บสะสมไว แลวนําไป
แลกสิ่งของหรือกิจกรรมบางประเภทที่ตนชอบ จึงทําใหแรงเสริมนี้มีอํานาจมากกวาชนิดอื่นๆ     
แรงเสริมชนิดนี้คือ เบี้ยรางวัล  
 การเสริมแรงทางลบ (negative reinforcement) หมายถึงการเพิ่มความถี่ของพฤติกรรมของ
บุคคล โดยการกําจัดสิ่งเราที่ไมพึงประสงคออกไปจากบุคคลนั้น ส่ิงเราที่ไมพึงประสงค เชน การใช
ไฟฟาดูด การถูกแยกใหอยูโดดเดี่ยว  ขณะที่บุคคลไดรับส่ิงเราที่ไมพึงประสงคนั้นเขาจะอยูใน
สภาพที่อึดอัด ทรมาน ไมสบายกาย หรือไมสบายใจตลอดเวลา  เมื่อทําใหส่ิงเราประเภทนี้ยุติลง  
ผูรับจะรูสึกพอใจมาก เพราะลดความทรมานของเขาลง หรือทําใหความไมสะดวกสบายของเขา
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หมดไป  วิธีการเสริมแรงทางลบนี้มีประสิทธิผลสูงในการสงเสริมพฤติกรรมที่เกี่ยวของ แตมีผล  
ขางเคียงที่ไมนาปรารถนามาก จึงไมเปนที่นิยมใชมากเทากับวิธีการเสริมแรงทางบวก82 
 จากความหมายของการเสริมแรงทางบวกและการเสริมแรงทางลบสรุปเปนแผนภูมิ       
คําอธิบายไดในแผนภูมิที่ 4 จะเห็นวา ส่ิงที่บุคคลตองการในขณะนี้ไมมี ถาเรานําส่ิงนั้นไปใหแก
บุคคลนั้น  ส่ิงที่เรานําไปใหก็จะเปนการเสริมแรงทางบวก  สวนการเสริมแรงทางลบเปนการยุติ
สภาพที่ไมพึงประสงคสําหรับคนๆ นั้น เชน ชายคนหนึ่งกําลังโดนตี 100 ที มีคนมาสั่งใหหยุดตี 
 
 
วิธีการ 

 
ส่ิงที่บุคคล 

นําเขามา 
 

เอาออกไป  

ตองการรับ การเสริมแรงทางบวก 
(เปนรางวัล) 

การลงโทษ 
(ทางลบ) 

 

 
ส่ิงที่บุคคลไม 

การลงโทษ 
(ทางบวก) 

การเสริมแรงทางลบ 
(เปนรางวัล) 

 

อยากรับ  
 

  

 
แผนภูมิที่ 4 ลักษณะของการเสริมแรง 4 ประเภท 
 
การใหแรงเสริมดวยเบี้ยรางวัล (Token Economy)  
 การใหแรงเสริมดวยเบี้ยรางวัลเปนการใหแรงเสริมทางบวกวิธีหนึ่ง จัดเปนลักษณะหนึ่ง
ของการใหแรงเสริมที่เรียกวา “สัญญาที่ตกลงกันไว” (contingency contracting) ซ่ึงสัญญาที่ตกลง
กันไวนี้จะมีลักษณะที่ชัดเจน และทําใหทุกคนเกิดความเขาใจเปนอยางดี ซ่ึงทําใหบุคคลเกิด     
ความคาดหวังในผลของพฤติกรรมที่แตกตางกัน นักปรับพฤติกรรมจะเปนผูทําขอตกลงตางๆ กับ            
ผูเกี่ยวของ  ตลอดจนการใหคําปรึกษาโปรแกรมการปรับพฤติกรรมที่มีการสัญญากันไวและใชเบี้ย

                                                        
 82ดวงเดือน  แซตัง, “อิทธิพลของการใหแรงเสริมดวยเบี้ยรางวัลตอความเชื่ออํานาจในตน

ของเด็กกอนวัยรุน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2532), 8-10. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 59

เปนตัวเสริมแรงเรียกวา “เบี้ยรางวัล”  ดังนั้น การใหแรงเสริมดวยเบี้ยรางวัลจึงประกอบดวย 2 
ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นตอนที่ 1 เปนขั้นตอนที่ผูเกี่ยวของจะมาทําสัญญารวมกันเกี่ยวกับปริมาณและ
คุณภาพของพฤติกรรมที่จะไดรับเบี้ย  สวนขั้นตอนที่ 2 เปนขั้นตอนที่ผูรับการปรับพฤติกรรมจะนํา
เบี้ยไปแลกเปนรางวัล ตามรายการของการเสริมแรง ซ่ึงมีใหเลือกมากมาย และสามารถนําไป
แลกเปลี่ยนในเวลาที่ตางกันได 
 การใหแรงเสริมดวยเบี้ยรางวัลมีทั้งขอดีที่ควรเนน และขอจํากัดที่จะตองหาทางขจัดหรือ
ทําใหเกิดนอยที่สุด ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
ขอดีของเบี้ยรางวัล  
 ขอดีของเบี้ยรางวัล การใหแรงเสริมดวยเบี้ยรางวัลมีขอดีอยู 7 ประการคือ (1) สามารถ  
คงไวซ่ึงอัตราการแสดงพฤติกรรมในระดับสูงกวาการใชแรงเสริมชนิดอื่นๆ เชน การยอมรับ        
คําชมเชย หรือการใหทํากิจกรรมที่ชอบ (2) สามารถใหไดทันทีที่บุคคลแสดงพฤติกรรมที่ตองการ
โดยไมขัดขวางหรือรบกวนพฤติกรรมนั้น (3) ไมหมดภาวะการมีประสิทธิภาพในการเสริมแรง 
เพราะสามารถแลกเปลี่ยนเปนสิ่งของหรือกิจกรรมที่ตองการไดมากมาย (4) เปนแรงเสริมชนิดเดียว
ที่สามารถเสริมแรงบุคคลที่มีความตองการและความพึงพอใจตางกัน (5) สามารถนําติดตัวไปงาย 
และจํานวนของเบี้ยรางวัลจะแสดงถึงอัตราของการแสดงพฤติกรรมดวย (6) งายตอการใหและ
สามารถใหอยางยุติธรรม และ (7) สามารถใชกับสถานที่บานได เชน เด็กๆ จะไดรับเบี้ยทุกวัน เพื่อ
รักษาพฤติกรรมหรืออาจไดรับเบี้ยสําหรับรางวัลเล็กๆ นอยๆ ประจําวัน เชน อนุญาตใหเขานอน  ชา
ไดคร่ึงชั่วโมง และไดรับรางวัลใหญในเวลานานๆ นอกเหนือจากนั้น 
 สรุป การใหแรงเสริมดวยเบี้ยรางวัลเปนวิธีที่สามารถใชกับบุคคลทุกประเภท ถึงแมจะมี
ความพึงพอใจตางกัน เพราะเขาสามารถนําไปแลกเปนสิ่งที่เขาตองการได จึงทําใหแรงเสริมชนิดนี้
มีประสิทธิภาพเสมอ และสามารถรักษาการแสดงพฤติกรรมระดับสูงไวได  นอกจากนี้ยังสามารถ
นําไปใชไดในทุกสถานที่ เชน บาน โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ และยังเปนวิธีการใหรางวัลที่       
ยุติธรรมอีกดวย 
 
ขอจํากัดของเบี้ย  
 ขอจํากัดของเบี้ย ถึงแมการใหแรงเสริมดวยเบี้ยรางวัลจะมีประสิทธิภาพมาก แตก็มี       
ขอจํากัดดังนี้ (1) การใหเบี้ยรางวัลมีความสัมพันธโดยตรงกับการแสดงพฤติกรรมที่พึงปรารถนา  
ฉะนั้นบุคคลจึงเรียนรูวาเบี้ยรางวัลเปนสัญญาณที่แสดงใหทราบวาพฤติกรรมนั้นไดรับการเสริมแรง
ดวยเบี้ยรางวัล  เมื่อถึงเวลาตองใหเบี้ยรางวัลพฤติกรรมนั้นจึงลดลง  ถาตองการใหอัตราการแสดง
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พฤติกรรมนี้ยังคงเดิม จึงตองใชแรงเสริมตัวอ่ืนที่มีคุณคา เชน เกรด เงิน และคําชมเชยมาแทน     
เบี้ยรางวัล หรืออาจใชสภาพการณที่มีอยูตามธรรมชาติ เชน สิทธิพิเศษ กิจกรรม และแรงเสริม    
ทางสังคมแทนได (2) มีปญหาในการเก็บและรักษาเบี้ย  บางคนอาจไดเบี้ยมาโดยไมถูกตอง เชน 
ขโมยของจากเพื่อนแทนที่จะแสดงพฤติกรรมที่พึงประสงค ซ่ึงทําใหเบี้ยรางวัลมีประสิทธิภาพ   
นอยลง วิธีปองกันการขโมย ทําไดโดยการใหเบี้ยรางวัลในการแลกเปลี่ยนสิ่งที่ตองการดวย      
นอกจากนั้น    การคิดคนวิธีการใหและแลกเปลี่ยนเบี้ยรางวัลที่ยุงยากก็เปนการเพิ่มงานใหแกผูปรับ
พฤติกรรม 
 
ขั้นตอนการใหแรงเสริมดวยเบี้ยรางวัล  
 ขั้นตอนการใหแรงเสริมดวยเบี้ยรางวัล การใหแรงเสริมดวยเบี้ยรางวัลมี 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
(1) กําหนดพฤติกรรมที่เปนเปาประสงค พรอมทั้งนิยามลักษณะของพฤติกรรมใหชัดเจนและวิธีวัด
ลักษณะพฤติกรรมนั้น (2) เลือกวิธีการทดลองที่สามารถประเมินผลการเสริมแรงได (3) เลือกสิ่งที่
จะนํามาใชเปนเบี้ย (4) เลือกตัวเสริมแรงที่ตองนําเบี้ยมาแลก และกําหนดอัตราการแลกเปลี่ยน       
ที่แนนอน และ (5) กําหนดเหตุการณเกี่ยวโยงที่พิเศษ (specification contingency)83 
 
เงื่อนไขการใหรางวัล 
 สําหรับยุลก (Yukl) นั้นไดใหขอคิดเกี่ยวกับการใหรางวัลที่สามารถสัมผัสไดแกผูอยู     ใต
บังคับบัญชา   การใหรางวัลเปนการเนนที่มีอิทธิพลในการปกครองแกผูอยูใตบังคับบัญชาอยางมี
ประสิทธิผลในองคการ  การใหรางวัลทั้งที่ถูกตองตามกฎหมาย และใหอยางไมเปนทางการ โดยมี
เงื่อนไขเปนองคประกอบดังนี้ 
 1. การยอมตามนั้นสามารถพิสูจนได (Compliance can be verified) ไมมีความจําเปนตอง
ใชการกระตุน ถาพฤติกรรมของผูอยูใตบังคับบัญชายอมรับวาการปฏิบัติงานตองมีมาตรฐาน      
เสียกอน 
 2. คําขอรองสามารถปฏิบัติได (The request is feasible) เมื่อผูอยูใตบังคับบัญชาสามารถ
ปฏิบัติตามในสิ่งที่สําคัญในการปฏิบัติงาน ความพยายามเพื่อใหเกิดความชํานาญ ทักษะใน          
การทํางานใหไดมาตรฐาน และมีความมั่นใจในตนเองเพิ่มขึ้น 
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 3. ส่ิงที่กระตุนนั้นนาสนใจ (The incentive is attractive) เพื่อใหเกิดแรงจูงใจตองเปนที่
ยอมรับของผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อใหเห็นวารางวัลนั้นนาดึงดูดใจ  ความแตกตางประเภทของ
รางวัลยอมมีความตองการที่แตกตางกัน จึงจําเปนตองกําหนดความตองการเหลานั้นเสียกอน 
 4. ผูนําเปนแหลงทรัพยากรที่เชื่อถือได (The leader is a credible source of he reward) 
เพื่อใหเปนแรงจูงใจในคําสัญญาการใหรางวัลนั้น ผูอยูใตบังคับบัญชาตองยอมรับผูนําที่สามารถ
ปฏิบัติตามได ดังนั้นผูนําตองมีอํานาจหนาที่และมีอิทธิพลในการจัดการบริหารได 
 5. คําขอรองนั้นเหมาะสมและถูกตองยุติธรรม (The request is proper and ethical) ส่ิงที่
กระตุนนั้นมีอิทธิพลตอผูอยูใตบังคับบัญชาในคําขอรองของผูนําซ่ึงตองมีความถูกตองและ     
เหมาะสมตามสภาพแวดลอมที่ปรากฏ84 
 
สิ่งจูงใจสําหรับพนักงานฝายปฏิบัติงาน 
 ส่ิงจูงใจสําหรับพนักงานฝายปฏิบัติงาน (incentives for operations employees) มีแผนงาน
การสรางสิ่งจูงใจที่เหมาะสมกับการปฏิบัติงานของพนักงาน ซ่ึงจะมีแผนการจายคาตอบแทน ดังนี้ 
(1) แผนการจายคาตอบแทนตามชิ้นงาน (piecework plans) (2) แผนการจายคาตอบแทนตามชั่วโมง
การทํางานมาตรฐาน (standard hour plan) (3) แผนการจายคาตอบแทนตามสิ่งจูงใจเปนทีมหรือ
กลุม (team or group incentive plans) 
 
สิ่งจูงใจสําหรับผูจัดการและผูบริหารระดับสูง 
 ส่ิงจูงใจสําหรับผูจัดการและผูบริหารระดับสูง (incentive for managers and executives) 
นายจางมักจะใหรางวัลผูจัดการ (managers) และผูบริหารระดับสูง (executives) ดวยโบนัส (bonus) 
เนื่องจากบทบาทของผูจัดการคือผูตัดสินใจและเกี่ยวของกับผลกําไรของบริษัท จากการสํารวจ
พบวาประมาณ 90 เปอรเซนตของบริษัทใหญๆ จะจายใหโบนัสประจําปใหกับผูจัดการและ
ผูบริหารระดับสูง  ขณะที่มีงานวิจัยอ่ืนพบวาประมาณ 70 เปอรเซนตของบริษัทเล็กก็มีแผนการจาย
โบนัสเชนเดียวกัน ซ่ึงถือเปนแผนระยะสั้น (short-term) สวนแผนระยะยาวในการสรางสิ่งจูงใจ 
(long-term) อาจมีทางเลือกเกี่ยวกับหุนของบริษัท ซ่ึงเปนการตั้งใจจูงใจและใหรางวัลผูบริหาร
สําหรับ         ความ   กาวหนาและความเจริญรุงเรืองของบริษัทในระยะยาวบริษัทของสหรัฐอเมริกา
มากกวา 50 เปอรเซนตจะใชวิธีนี้สําหรับการใหโบนัสเปนคาตอบแทนเพื่อใหเกิดการจูงใจ  

                                                        
 84Gary A. Yukl, Leadership in Organizations (Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-

Hall, Inc., 1981), 53-55. 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 62

ผูบริหารระดับสูง      เหลานั้นสามารถไดรับส่ิงจูงใจที่จายใหกับตนเองโดยการปรับปรุงการ
บริหารงานและ              การปฏิบติงานขององคการ  ดังนั้นวิธีการสรางสิ่งจูงใจสําหรับผูบริหารมี 2 
วิธีคือ (1) การสราง    ส่ิงจูงใจระยะสั้นโดยใหโบนัสประจําป (short term incentives : the annual 
bonus) (2)  การสราง   ส่ิงจูงใจระยะยาว (long term incentives)85  
 
ทฤษฎีแรงจูงใจของพอรตเตอร-ลอเลอร (The Porter-Lawler Theory of Motivation) 
 พอรตเตอรและลอเลอร (Porter and Lawler) นั้นไดพัฒนาทฤษฎีแรงจูงใจที่ทําให
กระบวนการจูงใจสมบูรณขึ้นมากกวาทฤษฎีความตองการเปาหมาย หรือทฤษฎีของวรูมแหง   
ความคาดหวัง (Vroom expectancy theory)  ทฤษฎีแรงจูงใจของพอรตเตอรและลอเลอรนี้ (Porter-
Lawler theory) แสดงในแผนภูมิ เปนสิ่งที่ยอมรับจากทั้งสองทฤษฎีวาความตองการจําเปนพื้นฐาน
ของพฤติกรรมมนุษยเปนเหตุและผลลัพธก็คือความพยายามทําใหภาริจที่กําหนดไดรับการตอบ
แทนที่มีคุณคาจากการใหรางวัล (rewards) ซ่ึงเปนผลลัพธในความสําเร็จและความนาจะเปนที่   ควร
แกการให 
 

        
คุณคาการให

รางวัล 
 ความสามารถจัดทํา

ภารกิจ 
  ไดรับรางวัลที่

เหมาะสม 
  

        
 ความพยายาม  การ

ปฏิบัติการที่
สําเร็จ 

 รางวัลภายใน  ความพึงพอใจ 

        
ไดรับรางวัลจาก
ความพยายาม 

 การรับรูภารกิจที่
ตองจัดกระทํา 

  รางวัลภายนอก   

        
        
        

 
แผนภูมิที่ 5 ทฤษฎีแรงจูงใจของพอรตเตอรและลอเลอร (The Porter-Lawler theory of motivaton) 

                                                        
 85สมชาย  หิรัญกิตติ, การบริหารทรัพยากรมนุษย  (กรุงเทพฯ: บริษัท ธีระฟลม, 2540), 
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ที่มา : Porter-Lawler, quoted in Samuel C. Certo, Modern Management, 8th ed. (New Jersey: 
Prentice-Hall Inc., 2000), 356-357. 
กระบวนการจูงใจ 
 ในทฤษฎีแรงจูงใจของพอรตเตอรและลอเลอรนั้นไดเนนคุณลักษณะ 3 ประการของ
กระบวนการจูงใจคือ 
 1. ไดรับคุณคาการใหรางวัลโดยกําหนดทั้งรางวัลภายในและภายนอกที่เปนผลลัพธ 
ความพึงพอใจในความตองการจําเปนพื้นฐานที่ไดจัดกระทําภารกิจเสร็จสิ้น  รางวัลภายในนั้นไดรับ
โดยตรงจากการปฏิบัติภารกิจที่เสร็จสมบูรณ  สวนรางวัลภายนอกนั้นเปนผลพลอยไดจาก     การทํา
ภารกิจ  ตัวอยางเชน เมื่อผูจัดการปรึกษาผูใตบังคับบัญชาเกี่ยวกับปญหาสวนบุคคล ผูจัดการอาจให
รางวัลภายในรูปแบบของความพึงพอใจสวนบุคลที่ชวยใหเพื่อนรวมงานได  พรอมกันนั้น รางวัล
ภายในนี้ ผูจัดการยังไดรับรางวัลในรูปแบบของเงินดือนที่ผูจัดการจัดใหในภายหลัง 
 2. สวนขยายจากประสิทธิผลของภารกิจที่เสร็จสมบูรณแลวของแตละคนที่กําหนดดวย    
ตัวแปร 2 ตัว คือการรับรูของบุคคลในสิ่งที่ตองกระทําใหเสร็จสมบูรณและความสามารถของ 
ปจเจกบุคคลที่ทําภารกิจ  ตามธรรมดาแลว ประสิทธิผลของภารกิจเพิ่มขึ้น ขึ้นกับการรับรูส่ิงที่ตอง
ปฏิบัติตามภารกิจ จนกลับเปนความถูกตองและความสามารถในการปฏิบัติภารกิจนั้นเพิ่มมากขึ้น 
 3. ความยุติธรรมในการไดรับรางวัลยอมมีอิทธิพลที่ทําใหเกิดความพึงพอใจในตัวรางวัล
เหลานั้น  โดยทั่วไปแลวยิ่งไดรับรางวัลที่เหมาะสม ยุติธรรมในแตละคน ยิ่งทําใหเกิดความพึงพอใจ
มากขึ้นเพียงนั้น ดังที่แตละคนไดประสบในผลลัพธที่พวกเขาไดรับ86 
 แตบางทีการใหรางวัลก็เปนอุปสรรคในการทํางานใหเกิดประสิทธิผลไดเชนเดียวกัน    
ถาหากการใหรางวัลจัดกระทํา หรือปฏิบัติใน 6 ลักษณะดังที่โกห (Kohn) ไดกลาวไวคือ 
 1. การใหรางวัลไมเปนการตัวจูงใจ (Pay is not a motivator) ไมมีพื้นฐานใดที่กลาววาเงิน
เปนคาตอบแทนหรือรางวัลที่ดีที่สุดสําหรับแตละคน  แตสวนที่จําเปนตางหากที่ทําใหเกิดผลลัพธ
ไดถึงสองชั้นทีเดียว 
 2. การใหรางวัลเปนการลงโทษ (Rewards punish) การใหรางวัลอาจทําใหผูอยูใต     
บังคับบัญชาถูกคุกคาม และควบคุมตัวได 
 3. การหลงลืมตัวในรางวัลอาจทําลายความสัมพันธที่ดี (Rewards rapture relationships) 
ทําใหเกิดการแขงขันในรูปแบบตางๆ และทําใหเกิดการแขงขันในหนวยงานจนทําใหไมสามารถให
ความรวมมือกันได 
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 4. รางวัลไมคํานึงถึงเหตุผล (Rewards ignore reasons) บางทีการใหรางวัลไมสมเหตุผล  
ที่แทจริงของการปฏิบัติงานหรือการปฏิบัติงานที่ไมดีเพียงพอแกรางวัล เหมือนสนับสนุน           
การปฏิบัติที่ย่ําแยอยูแลวทําใหขาดทักษะความชํานาญในการปฏิบัติงานในที่สุด 
 5. รางวัลหยุดยั้งการเสี่ยง (Rewards discourage risk-taking) พนักงานจะทําส่ิงที่ตองทํา 
เทานั้น และไมทําส่ิงที่หนวยงานอยากใหทํา เปาหมายก็คือเพื่อลารางวัลแตเพียงอยางเดียว  เปนเหตุ
ใหเกิดความจําเจ ไมสรางสรรคผลงานใหมๆ หรือความเปนเลิศในองคกรอีกตอไป 
 6. รางวัลไมแยแสความตั้งใจ (Rewards undermine interest)  รางวัลเมินเฉยตอความตั้งใจ
ที่แทจริงในการทํางานของบุคลากร87 
 จากการวิจัยของ อารีย  สุวรรณปาล ไดศึกษาเรื่อง “การศึกษาการใชอํานาจของผูบริหาร
ตามการรับรูของผูบริหาร ผูชวยผูบริหารและครู อาจารย ในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษ 
สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร”  พบวาการใชอํานาจการใหรางวัลผูบริหารใชในระดับ
มาก  ผูชวยผูบริหารและครู อาจารย ยอมรับตามอํานาจในระดับนอยคือการใหรางวัล  เมื่อ       
เปรียบเทียบความแตกตางกันระหวางผูบริหาร ผูชวยผูบริหารและครูอาจารยพบวาแตกตางกัน  
อยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .0588 
 สุขชัย  ขันอัศวะ ไดศึกษาเรื่อง “การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม” พบวา ผูบริหารใชอํานาจการใหรางวัล
ในระดับมาก สวนความคิดเห็นของครูผูสอนยอมรับในระดับปานกลาง89 
 ขัตติยา  ดวงสําราญ ไดศึกษาเรื่อง “แรงจูงใจในการทํางานที่สงผลตอความผูกพันของครู
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี” พบวาแรงจูงใจ อยูใน

                                                        
 87A. Kohn, “Why Incentive Plans Cannot Work,”  Harvard Business Review 12, 34 

(September-October 1993) : 54-63. 
 88อารีย  สุวรรณปาล, “การศึกษาการใชอํานาจของผูบริหารตามการรับรูของผูบริหาร       

ผูชวยผูบริหารและครูอาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญพิเศษสังกัดกรมสามัญศึกษา                  
กรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2537), บทคัดยอ. 

 89สุขชัย  ขันอัศวะ, “การใชอํานาจของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน 
การประถมศึกษาอําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา     
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแมโจ, 2540), บทคัดยอ. 
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ระดับปานกลางมี 6 ดานไดแก โอกาสและความกาวหนาในงาน สภาพการทํางาน การมีสวนรวมกับ
ชุมชน นโยบายการบริหารและการนิเทศ การไดรับการยอมรับนับถือ  และเงินเดือนและคาจาง90 
 สมถวิล  ชูทรัพย ไดศึกษาเรื่อง “การใชพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่     
สงผลตอขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา    
เขตการศึกษา 1” พบวาระดับขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล โดยภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง91 
 สรุปไดวา การใหรางวัลมีสวนทําใหพนักงานมีความขยันทํางานมากขึ้น ทุมเทกําลังใจ
เพิ่มขึ้นเพื่อใหหนวยงานบรรลุเปาหมายไดดีขึ้น  การใหรางวัลเปนการเสริมแรงอยางหนึ่ง มีทั้งคุณ
และโทษ เปนการเสริมแรงทางบวก และทางลบ  เงื่อนไขการใหเบี้ยรางวัลนั้นตองดูที่ความตั้งใจ
และประโยชนที่ดีที่เกิดขึ้นกับหนวยงาน มีความเปนธรรม และนาสนใจ ไมวาจะเปนพนักงาน หรือ
ผูจัดการของบริษัทก็ตาม ตองการแรงจูงใจดวยการไดรับรางวัลทั้งส้ิน  พอรตเตอรไดกลาวถึงทฤษฎี
การใหรางวัลที่นําความพึงพอใจไดเปนอยางดี เพราะเปนความพึงพอใจทั้งภายในและ      ภายนอก 
ของหนวยงาน มีประสิทธิผลเพิ่มขึ้น และไดรับความยุติธรรมจากรางวัลเหลานั้น 
 

การมีสวนรวม (Existing Participation) 
 
 การมีสวนรวมนั้นควรจัดกระทําทั้งในระดับบนและระดับลาง  หลักการกระจายอํานาจได
แสดงใหทองถ่ินมีพลังอํานาจในการตัดสินใจบางเรื่อง บางประเด็นที่เหมาะสม เพราะมี       ความ
สนิทสัมพันธใกลชิดกวา ยอมรูส่ิงที่อยูใกลตัวไดมากกวา  ดังนั้นการกระจายอํานาจยอม หมายถึง
การมีสวนรวมในการบริหารงานไดเปนอยางดี  จึงจําเปนตองเขาใจบทบาทหนาที่ของ   การมีสวน
รวมในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางถองแทเสียกอน 

                                                        
 90ขัตติยา  ดวงสําราญ, “แรงจูงใจในการทํางานที่สงผลตอความผูกพันของครูโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนนทบุรี”  (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), บทคัดยอ. 

 91สมถวิล  ชูทรัพย, “การใชพฤติกรรมการบริหารของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอขวัญใน
การปฏิบัติงานของพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาลและเมืองพัทยา เขตการศึกษา 1” 
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย     
ศิลปากร, 2538), บทคัดยอ. 
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 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ความสัมพันธของคนในโรงเรียนจะเปนแบบการ
รวมมือและเปนแบบเปด มีการทํางานเปนทีม ความสัมพันธของคนในองคการเปนแบบผูกพัน 
(commitment style) 
 นักวิชาการที่มีช่ือเสียงเชน คริส (Chris), อารเจรีส (Argyris), แม็คเกรเกอร (McGregor) 
และ ลิเคิรท (Likert) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบรวมมือหรือการมีสวนรวม (participative 
management) ซ่ึงเปนที่ยอมรับกันมากในบรรดานักบริหารวงการตางๆ รวมทั้งดานการศึกษาดวย 
โดยเชื่อวา การบริหารแบบมีสวนรวมจะทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้น และผูปฏิบัติงานมีความพึงพอใจ
ในงานมากขึ้น92 
 การบริหารแบบมุงคุณภาพทั้งองคการ (Total Quality Management-TQM)เกิดขึ้น ซ่ึงเปน
รูปแบบการบริหารที่เปนระบบเพื่อมุงปรับปรุงคุณภาพและพนักงานทุกคนมีสวนรวมใน     การ
แกปญหาตัวแทนพนักงานทุกคนจะมีสวนรวมกําหนดแนวทางแกไขปญหาและปรับปรุงระบบงาน  
หลักสําคัญอยูที่ความพึงพอใจของลูกคาและความตองการขององคการนั้นสอดคลองกัน93 
 ลอเลอร (Lawler) ไดเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวมในแบบที่จริงจัง 
(high–involvement management) วาเปนการทําใหสมาชิกทุกคนในองคการมีสวนรวมใน           
การกําหนดภารกิจในการปฏิบัติงาน ในการแกปญหาและสรางความสําเร็จใหแกองคการซึ่งตอง
อาศัยการกระจายอํานาจ (decentralization) ส่ิงตอไปนี้สูระดับลางอยางทั่วถึงทั้งองคการ คือ        
สารสนเทศ (information) ความรูและทักษะ (knowledge and skills) อํานาจ (power) และรางวัล 
(rewards)94 
 สรุปไดวา การมีสวนรวม จึงหมายถึง ความรวมมือกันในการตัดสินใจ การใหความสําคัญ
กับคนซึ่งเปนทรัพยากรที่สําคัญ มีการแกปญหารวมกัน กําหนดแนวทางแกไขและปรับปรุงงาน  
การทํางานเปนทีม และการยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อสรางความสําเร็จใหกับองคการ 
 
 

                                                        
 92Susan Morhman and Priscilla Wohlstetter, School-Based Management: Organizing for 

High Performance (San Francisco: Jossey-Bass Publishers, 1994), 35. 
 93W. E. Deming, Out of Crisis (Cambridge, MA: MIT Press, 1986), 36. 
 94E. E. Lawer, อางถึงใน อุทัย  บุญประเสริฐ, รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทาง           

การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน,   
37-38. 
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ความสําคัญของการมีสวนรวมของประชาชน 
 ในประเทศกําลังพัฒนาการกระจายอํานาจมักไมไดยอมรับจากผูที่กุมอํานาจในสวนกลาง  
การรวมอํานาจนํามาซึ่งภาวะสมบูรณาธิปไตย (autachy) และจะทําลายการมีสวนรวมของ      
ประชาชนซึ่งเปนสวนสําคัญที่สุดของการพัฒนา  การกระจายอํานาจจะตองเกิดจากประชาชนที่มี            
ความรับผิดชอบ และความรับผิดชอบจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อรัฐบาลมอบอํานาจใหประชาชน ซ่ึงเปน   
วิถีทางที่แนนอนที่สุดที่จะทําใหประชาชนเกิดความรับผิดชอบได การศึกษาโดยการมีสวนรวมของ
ประชาชนควรจัดใหมีความเหมาะสม  ยอมจะยังประโยชนไดเปนอยางมากดวย      เหตุผลตางๆ  
ดังตอไปนี้ 
 1.  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชาวบานเองนั้น ชาวบานในฐานะเจาของ 
การศึกษา จะรูดีวาเขาและบุตรหลานของเขา ตองการอะไรจากระบบการศึกษาและอะไรในระบบที่
เปนอยูแลวเขาไมตองการ ซ่ึงการศึกษาสามารถชวยสรางความเปนอยูในชนบทใหดีขึ้นเขาก็จะอยู
ในชนบทของเขามากขึ้นหล่ังไหลไปสูตัวเมืองนอยลงมุงหวังผลักดันลูกหลานใหเขาสูระบบ       
ราชการนอยลง  โดยในระบบงานภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการของเอกชน ผูประกอบการรูดีวา
เขาตองการชางและพนักงานแบบไหน  ถาเขามีลูกมีหลานเขาอยากใหลูกๆ หลานๆ จบออกมาแลว
ทําอะไรได แตไดไมเพียงแตในประกาศนียบัตรทางการศึกษา ที่มิไดมีความเขาใจลึกซึ้งใน        ดาน
การงาน   เขาตองการคนที่ทํางานไดจริง ปรับตัวได แกปญหาได  พรอมที่จะอุทิศตนใหแกงาน 
ความตองการเหลานี้ เกิดจากการสัมผัสสภาพขอเท็จจริงในชีวิตการทํางาน และการดํารงชีพทั่วไป
ของชาวบานซึ่งแมจะไมมีการศึกษาที่เปนระบบแตเขาจะทราบซึ้งถึงปญหาเหลานี้เปนอยางดี 
 2. การใหประชาชนมีสวนรวมทางการศึกษาจะกอใหเกิดความรูสึกมีอํานาจมีสวนรวมใน
ชุมชนที่ตนอยูอาศัย การมีความรูสึกมีอํานาจและการไดมีสวนรวมในชุมชนจะนําไปสู             
ความรับผิดชอบและเปนจุดเริ่มตนที่ดีในการพัฒนาประชาธิปไตยขั้นพื้นฐานในปจจุบันในแง     
การเมือง การปกครอง ประชาชนถูกละเลยอํานาจในการปกครองตนเองมาโดยตลอด  แมจะมี     
การเปลี่ยนแปลงการปกครองในป พ.ศ. 2475  จากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย มาเปนระบบ  
พระมหากษัตริย ภายใตระบอบรัฐธรรมนูญ  แตการปกครองของไทยอยูภายใตการปกครองของ   
รัฐบาลเผด็จการทหารมาตลอด  ความรูสึกไมมีอํานาจการเมือง ขาดความเชื่อมั่นในการปกครอง  
ตนเองนั้น มีอยูสูงในหมูประชาชน และจะสูงมากยิ่งขึ้นจนการพัฒนาประชาธิปไตยในยุคตอไป
อาจจะไมประสบความสําเร็จ หากไมมีการปรับปรุงกลไกขั้นพื้นฐาน 
 3.การมีสวนรวมทําใหมีโอกาสดําเนินการดานการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ  ชาวบาน
ในฐานะผูเสียภาษีที่นํามาบํารุงการศึกษานั้น จะเปนผูที่ตระหนักถึงคาของเงินและน้ําพักน้ําแรง ซ่ึง
ตองนํามาเปนคาใชจายทางการศึกษา  เมื่อเขารูคุณคาและไดเปนผูมีสวนจัดการศึกษาเองแลว  
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แนนอนวาเขาคงจะไมใชจายอยางสุรุยสุราย  เราคงจะตองยอมรับกันแลววา  ในปจจุบันแมเราจะยัง
ลงทุนเพื่อการศึกษาเปนปริมาณนอยมากเมื่อเทียบกับอารยประเทศทั้งหลาย  แตเงินจํานวนนอยนิด
นี้ก็มิไดนําไปใชใหเกิดประโยชนอยางเต็มที่ในระบบราชการ โดยจิตสํานึกของขาราชการโดย    
ทั่วไปนั้นแนนอนวาขาราชการที่เปนครู อาจารย หรือผูบริหารทั้งหลายก็ยอมตองการครูและ
บุคลากรดานตางๆ จํานวนมากขึ้น โรงเรียนมากแหงกําหนดงบประมาณใหสูงขึ้น กําหนดตําแหนง
ระดับตางๆ ใหสูงขึ้น เงินเดือนครูและผูบริหารก็สูงขึ้น แตในทางตรงกันขาม มักจะเนนในทางที่
ทํางานใหนอยลง แตสวัสดิการสําหรับขาราชการจะตองเพิ่มมากขึ้น ยิ่งการศึกษาตกอยูในมือ        
ขาราชการมากเทาไร ยิ่งผูดําเนินการมีจิตสํานึกแบบขาราชการมากเทาไร ระบบการศึกษาก็ยิ่งจะ   
ลาหลังมากขึ้นเทานั้น  ในการมีสวนรวมโดยประชาชนในระบบการศึกษานั้น จะเปนตัวควบคุม      
การดําเนินงานของระบบราชการใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น กอใหเกิดการวางแผนการใชเงินที่  
รอบคอบและใชอยางคิดหนาคิดหลัง  เมื่อมีการดําเนินงานไมสอดคลองกับความตองการของชุมชน
หรือสังคมเสียงสะทอนจากประชาชนจะทําใหการปรับปรุงเปนไปได  อยางทันทวงทียิ่งขึ้น 
 4. การมีสวนรวมทางการศึกษาเปดโอกาสใหมีการใชทรัพยากรในทองถ่ินมากขึ้น  เมื่อ
การปกครองทองถ่ินพัฒนาไปถึงระดับหนึ่งแลว ชาวบานจะรูวา เขาเองไมไดเปนเพียงผูพลอยไดรับ
ผลประโยชนจากการศึกษาเทานั้น  เขาจะตองเปนผูใหดวย  ความจริงแลวถาการศึกษาคือ           การ
พัฒนาคุณภาพชีวิตและการอาชีพดวยแลว การอาชีพที่เปนจริงนั้น ไมไดอยูในระบบโรงเรียนมาก
นัก95 
 
ชนิดและระดับการมีสวนรวมของประชาชน 
 จากการวิจัยของ สาคร  คุณชื่น เร่ืองการมีสวนรวมของคณะกรรมการการโรงเรียน นั้นได
กลาวถึงระดับการมีสวนของประชาชนวามีอยูหลายระดับ ประกอบดวย 5 ขั้น คือ (1) การไมมีสวน
รวมอยางสิ้นเชิง (no participation at all) (2) การมีสวนรวมเพียงในนาม (nominal participation)    
(3) การมีสวนรวมเพียงเล็กนอย (minimal participation) (4) การมีสวนรวมอยางเหมาะสม (optimal 

                                                        
 95สาคร  คุณชื่น, “การมีสวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียนในการนําภูมิปญญาทองถ่ิน

มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 23-25. 
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participation) (5) การมีสวนรวมมาก (maximal participation) (6) การมี        สวนรวมในอุดมคติ 
(ideal participation)96 
 เมื่อพิจารณาจากพิสัยความตอเนื่องของการมีสวนรวมแลวสามารถแบงการมีสวนรวม
ของประชาชนในการพัฒนาชนบทเปน 9 ชนิดคือ 
 1. บังคับรวม  ประชาชนเขารวมในการพัฒนาชนบท เพราะการขูเข็ญ (threats) หรือ     
การบังคับ (coercion) จากภายนอก กลวิธีขูเข็ญ หรือบังคับมีหลายรูปแบบ และจะเกิดจากคนที่มี   
ผลประโยชนจากการดําเนินงาน หรือจากผลงาน 
 2. การมีสวนรวมโดยมีการผลักดัน  ประชาชนจะถูกผลักดันจากอํานาจของผูที่สวนได
สวนเสีย (interest) และผลประโยชน (benefit) จากโครงการ  อํานาจของผูมีสวนไดสวนเสียอาจจะ
เปนการพัฒนาบุคลากรในหนวยงาน โดยไดรางวัลในรูปการแตงตั้งในตําแหนงสูงขึ้นเพื่อ        
ความสําเร็จของโครงการ ผูที่ใชอํานาจนี้ เชน ผูนํา หัวคะแนนนักการเมือง ซ่ึงประชาชนก็เปรียบ
เหมือนรถลากที่ถูกผลักดันโดยอํานาจที่มองเห็น และมองไมเห็น  ประชาชนไมไดตัดสินใจ  ฉะนั้น 
การมีสวนรวมจึงเปนเพียงในนาม (nominal participation)  
 3. กลอุบาย หรือการมีสวนรวมโดยมีเงื่อนงํา  ประชาชนถูกจางใหมีสวนรวมในกิจกรรม
อ่ืนที่ไมไดแกปญหาของพวกเขาการเบี่ยงเบนความสนใจไปสูเร่ืองอื่น เปนการสรางความสบายใจ
ใหแกประชาชน เปนการชั่วคราวจากปญหาที่แทจริงของพวกเขา การใชกลอุบายและเงื่อนงํานี้    
ชนชั้นผูนํา ผูมีอิทธิพลสูง จะเสนอโครงการที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของคนจน และคนไรสิทธิ 
เชนการสงเสริมใหผูเขารวมในการผลิตทางการเกษตรแทนการใหทรัพยากรที่จําเปน ในการ         
แกปญหาของพวกเขาในโครงการปฏิรูปการเกษตร การมีสวนรวมชนิดนี้เปนเพียงในนาม (nominal 
participation) 
 4. การพูดขางเดียว  โดยนัยของการพูดขางเดียวนั้นการสื่อสารจะเปนแบบทางเดียว     
(one way) คนสงขาวจะใหขอมูลแกผูรับฝายเดียว  วิธีนี้ไมไดจัดทํากลไกสําหรับการรับฟงขอมูล        
ยอนกลับ และไมไดมีการเจรจาตอรอง (negotiation)   
 5. ถามเอง-ตัดสินใจเอง  ประชาชนจะซักถามถึงมติและขอเสนอแนะตางๆ แตไมไดมี   
การยืนยัน หรือรับประกันวาความคิดของประชาชนจะไดรับการพิจารณาในการกําหนด วางแผน
และดําเนินการในโครงการ การถามความคิด ความเห็น และขอเสนอแนะตางๆ ทําไดโดย           
การประชุม การมีสภาทองถ่ิน การสํารวจ การสอบถามและการไตสวนสาธารณะ แตใน           
ความชัดเจนแลวการมีสวนรวมชนิดนั้นจะมีเพียงเล็กนอยเทานั้น 

                                                        
 96เร่ืองเดียวกัน, 31. 
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 6. การนําไปสูความสงบ  ความคิด ความเห็น และขอเสนอของประชาชนจะถูกรองขอให
มีสวนในการวางแผนและการบริหารโครงการประชาชนจะมีสวนรวมจริงๆในกลไกการวางแผน 
แตการตัดสินใจในเรื่องความสมเหตุสมผลและความคงอยูของโครงการยังเปนสิทธิของผูกําหนด
โครงการ การมีสวนรวมแบบนี้จึงมีในระดับต่ํากวาระดับที่เหมาะสม 
 7. การจับมือกัน ประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริงตั้งแตการกําหนดโครงการ   จนกระทั่ง
ดําเนินการโครงการ การตัดสินใจจะทํารวมกันระหวางประชาชนและผูออกแบบโครงการ (project 
designer)  ปญหาและประเด็นตางๆ จะถูกแกไขโดยการเจรจาตอรอง และการแลกเปลี่ยนความคิด
อยางเสรี มีการรวมมือกันอยางเปนรูปธรรม (concrete) ระหวางผูไดรับประโยชนและผูมอง     
โครงการ 
 8. เสียงประชาชน  เสียงประชาชนจะไดรับการรับฟงและพิจารณา ความคิด ความเห็น   
ขอเสนอแนะ และความรูสึกของประชาชนจะมีน้ําหนักในกระบวนการตัดสินใจ  ประชาชนจะมี
สวนรวมอยางแทจริงในการตัดสินใจจากการกําหนด (formulation)  จนถึงการประเมินผล 
(evaluation) โครงการถามีความคิดเห็นหรือปญหาระหวางผูกอใหเกิดโครงการ และผูไดรับ
ประโยชนจากโครงการเกิดขึ้นก็ตองฟงเสียงประชาชนวา มีความประสงคอยางไรการมีสวนรวม
แบบนี้จะสูงมาก 
 9. เสียงประชาชนคือกฎหมาย  การมีสวนรวมแบบนี้เปนการที่ความตองการของ     
ประชาชนมีความเขมแข็งสูงสุด  ประชาชนจะตัดสินใจในโครงการดวยตนเอง  ตั้งแตชนิดของ   
โครงการ ทิศทางโครงการทรัพยากรที่จะใช แหลงที่มาของทรัพยากร ผูใช และชวงเวลาที่ใช  
ประชาชนดําเนินงานในภาวะการณที่นโยบายและโครงการอาจถูกเปลี่ยนแปลง ดัดแปลง และ
เปลี่ยนแปลงไป  การมีสวนรวมจากทองถ่ินจากกลุมไมเปนทางการเปนตัวอยางที่ดีของการมี     
สวนรวมแบบนี้ การมีสวนรวมจึงเปนอุดมคติ 
 
การมีสวนรวมของผูปกครองและประชาชนในการจัดการศึกษา 
 วิถีชีวิตของสังคมไทยกับการศึกษามีความผูกพันตอกันมาเปนเวลาชานาน แตเดิมเราจะ
เลาเรียนหนังสือกันที่วัด มีพระสงฆเปนครูสอน ซ่ึงตอมารัฐบาลไดเห็นความสําคัญจึงไดตราเปน
กฎหมายโดยกําหนดใหลูกหลานที่มีอายุยางเขาปที่แปด ตองเขาโรงเรียนทุกคน พรอมกับไดจัดตั้ง
โรงเรียนขึ้นเปนจํานวนมาก กระจายอยูทุกทองถ่ินทั่วประเทศไทย คนไทยตางรูจักกันไดดี          ใน
นามของ “โรงเรียนประชาบาล” ซ่ึงหมายถึงโรงเรียนของประชาชน โดยประชาชนรวมกันสราง 
รวมกันดูแลรักษา ชวยเหลือ สนับสนุนและพัฒนาใหเจริญกาวหนาเปนสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนา
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คนในชุมชน อยางไรก็ตามผูคนในชุมชนสวนใหญยังมีความมุงหวังตอการสงลูกเขาเรียนใน      
โรงเรียนประชาบาล เพียงเพื่อให “อานออกเขียนได” เทานั้น 
 แตในปจจุบันแนวคิดของคนสวนใหญไดเปลี่ยนไปจากเดิมอยางมาก ตางไดเล็งเห็น 
ความสําคัญของการศึกษาตอการพัฒนาลูกหลานและความจําเปนที่จะตองนําความรูไปใช          การ
ประกอบอาชีพ การดํารงอยูในชีวิตประจําวัน ประกอบกับความเจริญกาวหนาของบานเมือง และ
ความเจริญกาวหนาของเทคโนโลยีทั้งหลายที่มีความกาวหนาไปอยางรวดเร็วมาก  โดยเฉพาะใน
อนาคตความเจริญทั้งหลายจะพึ่งพาอาศัยความรูเปนหัวใจสําคัญทั้งส้ิน  การศึกษาจะเปน     
เครื่องมือในการพัฒนามนุษย  พัฒนาสังคมและพัฒนาประเทศ ที่สําคัญที่สุดผูคนในสังคมไดรับ
การศึกษาสูงมากจะฉลาดมากสังคมนั้นหรือประเทศนั้นจะเจริญรุงเรืองเปนผูนําและเปนมหาอํานาจ
ในที่สุด 
 การมีสวนรวมในที่นี้หมายถึงการเปดโอกาสใหสมาชิกของชุมชนและประชาชนเขามามี
สวนรวมในการตัดสินใจในกิจการใดๆ ใหความชวยเหลือ และมีอิทธิพลตอการดําเนินกิจกรรมที่มี
ผลกระทบตอประชาชน  จําเปนตองเขามามีสวนรวมรับผิดชอบพัฒนาการศึกษาอยางจริงจังซ่ึง     
สามารถดําเนินการไดดังนี้ 
 1. ชุมชนตองถือเปนภาระหนาที่ที่มีความจําเปนตองรวมกันพัฒนาการศึกษาในชุมชนให
เจริญกาวหนาเพื่อใชการศึกษาเปนเครื่องมือพัฒนาลูกหลานของชุมชนใหมีคุณภาพ โดยพยายาม
ผลักดันใหโรงเรียนประถมศึกษาเปนหนวยงานที่เปนศูนยกลางการพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
 2. ชุมชนตองเขามามีสวนรวมในการวิเคราะหเพื่อจัดหาจุดพัฒนาการศึกษาใหลูกหลาน 
รวมกับคณะครูในโรงเรียน โดยรวมแสดงความคิดเห็นและรวมแกไขปญหาตางๆที่เกิดขึ้นใหไดรับ
ความสําเร็จ 
 3. รวมคนหาผูที่มีความรูความสามารถในทองถ่ินเขามารวมใหการศึกษาในโรงเรียน 
เพื่อใหสอดคลองกับสภาพและความตองการชองชุมชนทองถ่ินผสมผสานกับความรูสมัยใหมที่       
ทาง โรงเรียนจัดให 
 4. ชุมชนเขามารวมปฏิบัติงาน ชวยเหลือสนับสนุนการพัฒนาโรงเรียน เชน การปรับปรุง
ซอมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบจัดและตกแตงส่ิงแวดลอมในโรงเรียน รวมรณรงคหาทุน    
การศึกษาเพื่อพัฒนาโรงเรียน ตลอดทั้งรวมกิจกรรมตางๆ ที่ทางโรงเรียนจัดใหมีขึ้น เปนตน 
 5. รวมตรวจสอบผลการพัฒนาโรงเรียนการจัดการศึกษาของโรงเรียน หากพบปญหาหรือ
ขอบกพรองที่เกิดขึ้น ก็เขามารวมแกไขปญหาและอุปสรรคนั้นรวมกัน 
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ระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาชนบท 

 เสียงประชาชนคือกฎหมาย - การมีสวนรวมใน 
  อุดมคติ 

 เสียงของประชาชน - การมีสวนรวม 
   สูงสุด 

 การจับมือ - การมีสวนรวม 
   อยางเหมาะสม 

 การนําไปสูความสงบ  
 ถามเอง-ตัดสินใจเอง การมีสวนรวมนอย 
 พูดขางเดียว  
 กลอุบายรวม การมีสวนรวมเพียง

ในนาม 
 ผลักดันรวม  
 บังคับรวม ไมมีการมีสวนรวม 
   
 
แผนภูมิที่ 6  ชนิดและระดับการมีสวนรวมของประชาชน 
ที่มา : สาคร  คุณชื่น, “การมีสวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียนในการนําภูมิปญญาทองถ่ินมา
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา จังหวัด
สมุทรสงคราม” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการนิเทศ บัณฑิตวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), 31-34. 
 
 6. สรางความภาคภูมิใจในผลงาน การพัฒนาการศึกษารวมกัน โดยชุมชนเขารับรู      
ความเจริญกาวหนาของโรงเรียนและรวมกันภาคภูมิใจในผลงานการพัฒนาโรงเรียน การพัฒนา   
การศึกษาที่ประสบผลสําเร็จ โดยชุมชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาเปนลําดับตลอดมา97 

                                                        
 97เร่ืองเดียวกัน, 33-35. 
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 ชาดิดและคนอื่นๆ (Shadid  and  others) ใหความเห็นวา แนวคิดเรื่องขั้นตอนหรือ
ประเภทการมีสวนรวมที่เปนแนวคิดที่เปนระบบมากที่สุด  คือแนวคิดของโคเฮนและอับโฮฟ 
(Cohen and Uphoff)  ซ่ึงประกอบดวย98 
 ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ประการแรกที่จะตองกระทํา คือ การกําหนด  
ความตองการและการจัดลําดับความสําคัญ ตอจากนั้นก็เลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวของ            
การตัดสินใจในชวงเริ่มตน  การตัดสินใจในชวงดําเนินการวางแผน และการตัดสินใจในชวง      
การปฏิบัติตามแผนที่วางไว 
 ขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน ในสวนที่เปนองคประกอบของการดําเนินงาน
โครงการนั้นจะไดมาจากคําถามที่วา  ใครจะทําประโยชนใหแกโครงการไดบางและจะทําประโยชน
ไดโดยวิธีใด  เชน  การชวยเหลือดานทรัพยากร  การบริหารงานและประสานงาน  และการขอความ
ชวยเหลือ  เปนตน 
 ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ในสวนที่เกี่ยวกับผลประโยชน  นอกจาก
ผลประโยชนในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณแลวยังตองพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชนภายใน
กลุมดวยรวมทั้งผลประโยชนในทางบวกและทางลบที่เปนผลเสียของโครงการ  ซ่ึงอาจเปน
ประโยชนและเปนโทษไดทั้งตอบุคคลและสังคม 
 ขั้นที่ 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล  การมีสวนรวมในการประเมินผลนั้น ส่ิงสําคัญ
ที่จะตองสังเกตคือ (1) ความเห็น (views) (2) ความชอบ (preference) (3) ความคาดหวัง 
(expectations) ซ่ึงจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตางๆ ได 
 สุพิชญา   ธีระกุล (2521)  ไดสรุปถึงปญหาและอุปสรรคที่ทําใหเกิดการขาดความรวมมือ
ไว 5 ประการ  คือ 
 1. ทัศนะของผูปกครอง (Parent Attitudes) ผูปกครองมีทัศนคติแบบเดิมและ          
ประสบการณเกาๆ ที่เคยมีตอครูและโรงเรียนที่ไมสงเสริมตอการใหความรวมมือกับโรงเรียน  เชน  
คิดวาการสอนเปนหนาที่ของครู  การไมชอบครูเปนรายบุคคล 
 2. ทัศนคติของครู (Teacher Attitudes)  ครูสวนมากไมอยากพบผูปกครอง  เพราะกลัววา   
ผูปกครองจะมาตําหนิเกี่ยวกับการสอน การอบรมเด็ก กลัวการมานั่งดูการสอนและการควบคุม    
ช้ันเรียน  กลัววาจะถูกขมขูและตอวาเรื่องตางๆ อันเนื่องมาจากเด็ก 

                                                        
 98Shadis and others, อางถึงใน อุทัย  บุญประเสริฐ, รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทาง   

การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน, 
187. 
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 3. การเขาใจผิด (Misunderstanding) ผูปกครองเชื่อลูกหลานมากกวาการหาเหตุผลอันควร  
ซ่ึงจะกอใหเกิดความขัดแยงได 
 4. นโยบายของโรงเรียน (School  Policies)  ผูปกครองจะไมใหความรวมมือถาไมพอใจ
นโยบายบางอยางของทางโรงเรียน  เชน  การกักเด็กไวจนกลับรถไมทัน  การใหรวมกิจกรรมเกิน
เวลาปกติ  การติดตอสอบถาม  ความสัมพันธดานอื่นๆ รวมทั้งความสะดวกในการติดตอกับ       
ทางโรงเรียน 
 5. การใหบริการแกนักเรียน (Pupil  Welfare  Service)  ผูปกครองจะพอใจถารูวาทาง    
โรงเรียนเอาใจใสหวงใยตอนักเรียนหรือใหบริการอื่นๆ ที่นอกเหนือจากการเรียนการสอน         
ดานวิชาการ  เชน การติวพิเศษกอนสอบ  การใหทุนการศึกษา  การชวยเหลือนักเรียนเวลาที่       
เจ็บปวย   การชวยเหลือแกปญหาใหแกนักเรียนได   และจะไมพอใจมากถาเลนกีฬาแลวบาดเจ็บ
โดยไมมีครูเอาใจใส   เจ็บปวยไมมีใครดูแล  ทะเลาะวิวาทกันจนไดรับบาดเจ็บ99 
 จากการวิจัยของวันเพ็ญ  ชางเชื้อ ไดศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหรูปแบบและแนวทาง      
การพัฒนาการบริหารงานอนามัยส่ิงแวดลอมภายใตความรับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุข
จังหวัด ในเขต 1” พบวา เอกภาพในการตัดสินใจและการทํางานตองผานผูบังคับบัญชาและปรึกษา 
ผูรวมงาน  ผูรวมงานมีสวนรวมในการวางแผน การติดตอส่ือสาร 
 สุกานดา  ตปนียางกูร และคณะ ไดศึกษาเรื่อง “การปฏิรูปการบริหารการศึกษาตาม
ทรรศนะของคณะกรรมการการศึกษา การศาสนาและการวัฒนธรรมของจังหวัดนาน” พบวาการมี
สวนรวมในการบริหารในรูปแบบคณะกรรมการ  การมีสวนรวมของชุมชนควรเปนผูทรงคุณวุฒิ 
คณะบุคคลที่มีสัดสวนเหมาะสมระหวางผูปฏิบัติงาน ครูอาจารย ผูทรงคุณวุฒิและควรกําหนด
อํานาจหนาที่ใหชัดเจน 
 ชูชาติ  พวงสมจิตร ไดศึกษาเรื่อง “การวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรค 
ตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร” พบวา 
ปจจัยที่สงเสริมใหชุมชนเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนประกอบดวย 3 กลุมปจจัย คือ กลุมปจจัย 
เกี่ยวกับสภาพแวดลอมไดแก เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง และดานสังคม วัฒนธรรม            
กลุมปจจัยเกี่ยวกับชุมชน ไดแกความศรัทธา ความรูสึกเปนเจาของ ความเปนหวงสวัสดิภาพของ
บุตรหลาน ความเกี่ยวของผูกพันกับโรงเรียน สถานภาพของคนในชุมชน ความคาดหวังที่มีตอ   
โรงเรียน ลักษณะนิสัยพื้นฐานของคนในชุมชน มูลนิธิขายของชุมชน ผูนําชุมชน ความพรอมของ

                                                        
 99สุพิชญา ธีระกุล, การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนเอกชน (พิษณุโลก: 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒพิษณุโลก, 2521), 182-183. 
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คนในชุมชน การเห็นความสําคัญของตนเองและการเห็นแกความเจริญของสวนรวม  กลุมปจจัย
เกี่ยวกับโรงเรียน ไดแกบุคลากรของโรงเรียน วิธีการปฏิบัติงานของโรงเรียน ผลการปฏิบัติงานของ
โรงเรียน ประวัติความเปนมาของโรงเรียน  สวนปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชน
กับโรงเรียน ประกอบดวย 3 กลุมปจจัยคือ กลุมปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ไดแก เศรษฐกิจ     
การเมือง    การปกครอง มีความขัดแยง และสภาวะที่ไมวางในยุคเศรษฐกิจตกต่ํา  กลุมปจจัยชุมชน 
ไมผูกพันกับชุมชน และกลุมปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน บุคลากรไมใหความสําคัญของการมีสวนรวม 
ไมปรึกษาหารือ และไมแกปญหาความขัดแยงกับชุมชน100 
 สรุปไดวา การมีสวนรวม เปนหลักสําคัญในการกระจายอํานาจ  การมีสวนรวมตองมี    
ตั้งแตหลายๆ คนขึ้นไปจนถึงระดับใหญในสังคมรอบขาง เพราะฉะนั้นการที่ประชาชนเขามา        มี
สวนรวมกอใหเกิดพลังอํานาจที่ยิ่งใหญ การดําเนินงานดีขึ้นเพราะมีประชาชนอาศัยอยูรวมกัน 
ผลักดันใหโครงการตางๆ เกิดขึ้นพรอมกัน  การมีสวนรวมที่แทจริงจะตองไมมีการบังคับ ผลักดัน 
หรือพูดขางเดียว แตเปนการตัดสินใจเอง จากเสียงของประชาชนเปนใหญ  เพราะฉะนั้นการจัด  
การศึกษาตองใหประชาชนเขามามีสวนรวมเพื่อกอใหเกิดความพึงพอใจรวมกันไดรับประโยชน     
รวมกัน เปนตน 

 
การบริหารโรงเรียนคาทอลิกในประเทศไทย 

 
 การศึกษาคาทอลิก หมายถึง กิจกรรมทางการศึกษาที่องคกรทางศาสนาคริสตนิกาย
โรมันคาทอลิกจัดตั้งเปนโรงเรียนเอกชนคาทอลิกขึ้น  โดยองคกรหรือมูลนิธิของศาสนจักรคาทอลิก  
ตามพระราชบัญญัติ  โรงเรียนเอกชน พ.ศ. 2525  สังกัดอยูในสมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก 
(ประเทศไทย) โดยใชทรัพยากรหลักทั้งที่เปน คน  ทุนทรัพย  และวัสดุอุปกรณของ     ภาคเอกชน
คาทอลิก  และจัดขึ้นดวยวัตถุประสงคใหการอบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดาของชาติ ใหเปนบุคคลที่
บรรลุถึงความสมบูรณ กอปรดวยความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม   รวมทั้ง      หลักปรัชญาทาง

                                                        
 100ชูชาติ  พวงสมจิตร, “การวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรค ตอการมี

สวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2540), 
บทคัดยอ. 
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ศาสนา   และจริยธรรม   พรอมที่จะทําประโยชนใหแกประเทศชาติใหมากที่สุด ตามหลักคริสต
ธรรม101  

 ศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิกเริ่มขึ้นในประเทศไทยเมื่อป พ.ศ. 2110  ในสมัยสมเด็จ
พระรามาธิบดีที่ 2 แหงกรุงศรีอยุธยา  ตอมาในสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราช พ.ศ. 2203  
มิชชันนารีชาวฝร่ังเศส สังกัดคณะมิสซังตางประเทศแหงกรุงปารีส  ไดรับพระบรมราชานุญาตให
เขามาเผยแพรศาสนาคาทอลิกในกรุงศรีอยุธยา  และไดรับพระราชทานที่ดินที่บานปลาเห็ด  จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา  สําหรับเปนที่อยูอาศัย  สามารถสรางโบสถ บานพัก หรือโรงเรียนได   
 ดังนั้น ในป พ.ศ. 2208  โรงเรียนคาทอลิกแหงแรกในประเทศไทยไดถือกําเนิดขึ้น คือ 
วิทยาลัยการศึกษาทั่วไป (General  College)  สรางขึ้นโดย ฯพณฯ แลมแบร เดอ ลาโมทต (Bishop  
Lambert De  La  Motte) เปนโรงเรียนสามัญสําหรับเด็กชาย  เพื่อใหการศึกษาแกเยาวชนไทยใน  
กรุงศรีอยุธยา เรียกกันโดยทั่วไปวา โรงเรียนสามเณร  เพราะเปนโรงเรียนสําหรับเด็กที่เตรียมตัวเขา
บานเณร  รวมทั้งเด็กสามัญโดยทั่วไปดวย  สวนใหญมีการสอนดานวิชาการและดานจริยธรรม  
 หลังจากนี้  คณะมิชชันนารีขยายกิจการโรงเรียนไปในจังหวัดอื่นๆ เชน ภูเก็ต ในป      
พ.ศ.  2214, ลพบุรีในป พ.ศ.  2216,  ที่กรุงเทพฯ ในป พ.ศ.  2217,  ที่พิษณุโลก ในป  พ.ศ. 2218  
และที่จันทบุรี ในป  พ.ศ. 2250โรงเรียนเหลานี้มิไดอยูตอมาถึงปจจุบัน  เนื่องดวยเหตุการณผันผวน 
และศึกสงครามของบานเมืองในสมัยนั้น102  
 ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร บาทหลวงคอลอมเบต (Fr.Colombet) ไดตั้งโรงเรียนอัสสัมชัญ  
สําหรับนักเรียนชายขึ้นในป พ.ศ. 2428  ซ่ึงถือวาเปนโรงเรียนเอกชนคาทอลิกสมัยใหมแหงแรกใน
ยุคใหมนี้ และดําเนินการตอเนื่องเรื่อยมา  โดยอํานวยประโยชนใหแกผูเรียนและบานเมืองเปนอยาง
มากจนเปนที่นิยมอยางสูงของผูปกครองและนักเรียนในปจจุบัน นับตั้งแตนั้นมาไดมีคณะนักบวช
อุทิศตนดานการศึกษาหลายคณะ ไดทยอยกันเขามาทําการแพรธรรมและตั้งโรงเรียนเอกชน
คาทอลิกเพิ่มขึ้นมากมายหลายระดับการศึกษา  ตั้งแตระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษา 
 ในป พ.ศ. 2502 สภามุขนายกคาทอลิกแหงประเทศไทยเห็นความสําคัญที่จะจัดให       
โรงเรียนเอกชนคาทอลิก รวมตัวกันขึ้นเปนรูปองคการ  เพื่อจะไดแลกเปลี่ยนทัศนะ  ประสบการณ 
และมีนโยบายรวมกัน  จึงไดมีมติตั้ง “คณะกรรมการโรงเรียนคาทอลิกแหงประเทศไทย” โดยมี 
ฯพณฯ ปเตอร  คาเร็ตโต (Bishop Peter Caretto) ผูแทนสภามุขนายกคาทอลิกแหงประเทศไทยเปน

                                                        
 101วิศิษฐ  ศรีวิชัยรัตน, การศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย (ม.ป.ท., 2542), 2-3. 
 102เร่ืองเดียวกัน, 2. 
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ประธาน  ตอมาไดเปลี่ยนชื่อเปน “สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย” โดยมติเอกฉันทของที่
ประชุมสมัชชาครั้งแรกของโรงเรียนคาทอลิกในเดือนตุลาคม ป  พ.ศ.  2512 
 ปจจุบัน “สภาการศึกษาคาทอลิกแหงประเทศไทย” ไดรับอนุญาตใหจัดตั้งสมาคม ตาม
ทะเบียนเลขที่  จ. 3061 เมื่อวันที่  8  มิถุนายน  2533  โดยใชช่ือวา “สมาคมสภาการศึกษาคาทอลิก
แหงประเทศไทย”103  
 
ปรัชญาและนโยบายของโรงเรียนคาทอลิก 

โรงเรียนคาทอลิกมีจุดมุงหมายที่จะสงเสริมเยาวชนเรื่องคานิยมตามหลักพระวรสาร 
แหงพระวาจาของพระเยซูคริสตเจา  เตรียมตัวเขาใหเปนผูรูจักและรับใชผูอ่ืน  โดยในการบริหาร
การจัดการศึกษาเพื่อเยาวชนของชาติในสหัสวรรษที่สามของสภาการศึกษาคาทอลิก ไดวางหลัก
ปรัชญาและนโยบายเพื่อเปนแนวการปฏิบัติไววา “จุดเดนของสถาบันการศึกษาคาทอลิก คือ       
การสรางและอบรมครูใหเปนผูมีคุณธรรมอันสูงสง มีความเปนผูนําในสังคม เปนผูกลายืนหยัดตอ
สัจธรรมความจริงตามหลักพระวรสาร และเพียบพรอมไปดวยภูมิปญญาดานความรูตามความถนัด
และศักยภาพของแตละบุคคล”  ซ่ึงผูบริหารจะถือนโยบายเปนหลักการบริหารในแนว “คุณธรรม 
นําความรู” คือทั้งดีและเกง  ประเทศชาติจะไดคนที่มีคุณภาพ คือมีคุณธรรมและมีความรูดี  ซ่ึงจะ
เปนปจจัยและพลังในการจรรโลงประเทศชาติใหเจริญกาวหนาในทางที่ถูกที่ควร และอํานวย             
ผลประโยชนอันพึงประสงค ตามแนวจิตตารมณของพระศาสนจักรคาทอลิกในการพัฒนาเยาวชน  
ซ่ึงเปนภารกิจของการจัดการศึกษาคาทอลิกโดยสวนรวม104   
 “คุณธรรมนําความรูคูความสุข” เปนปณิธานที่สภาการศึกษาคาทอลิกยึดเปนหลักใน    
การจัดการเรียนการสอน  ใหไดผลิตผลที่มีคุณภาพ  อันจะเปนพลังมหาศาลที่จะชวยจรรโลง
ประเทศชาติ  ใหกาวสูวิสัยทัศนตามความฝนของแผนดินใน ค.ศ. 2020  
 
หนาท่ีและความรับผิดชอบของโรงเรียนคาทอลิก 
 เอกลักษณของการศึกษาคาทอลิก  ประกอบดวยหลักสําคัญ ดังตอไปนี้  

1. เปาหมายการศึกษา คือ การพัฒนาที่ครบครันของนักเรียน ทั้งดานสตปิญญา จิตใจ  
อารมณ สังคมและรางกาย 

2. การสอนศาสนาและการเสริมสรางมโนธรรม  เปนภารกิจหลักของการศึกษาคาทอลิก 

                                                        
 103เร่ืองเดียวกัน, 3. 
 104เร่ืองเดียวกัน, 16-22. 
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3. นักเรียนพึงไดรับการอบรมใหสมาชิกที่มีความรับผิดชอบตอสังคม และสามารถเอา 
ชนะการมองแตประโยชนสวนตน 

4. โรงเรียนคาทอลิกเปนกลุมสังคมที่ดําเนินชีวิตตามคานิยมแหงพระวรสาร  ซ่ึงไดแก   
การรวมแรงรวมใจกัน  มีความยุติธรรมและเปนหนึ่งเดียวกันกับผูนําทางพระศาสนจักร 

5.  ครูเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุดในขบวนการพัฒนาหลอหลอมนักเรียนในบรรยากาศ 
และจิตตารมณแหงความเปนครอบครัวเดียวกันในหมูนักเรียน  เพื่อท่ีนักเรียนจะไดชวยเหลือซ่ึงกัน
และกัน มีบรรยากาศและจิตตารมณแหงความซื่อสัตยสุจริต ความขยันหมั่นเพียรและความยุติธรรม  
และมีบรรยากาศของความรวมแรงรวมใจกันระหวางครู    นักเรียน  และผูปกครอง  
 
ปรัชญาการศึกษาของโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียน 
 ปรัชญาการศึกษาของยอหน บอสโกมีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน ไดรับการยอมรับใน
วงการศึกษาคาทอลิกวาเปนปรัชญาการศึกษาที่มีประสิทธิภาพตอการอบรมเยาวชนใหเติบโตเปน
บุคคลที่สมบูรณทั้งทางรางกาย สติปญญา อารมณ และสังคม    
 ปรัชญาการศึกษาของยอหน บอสโกหรือ “ระบบปองกัน” ถือกําเนิดมาโดยนักการศึกษา
คาทอลิกที่มีช่ือวา ยอหน บอสโก ผูซ่ึงไดรับการยกยองเปน “บิดาและอาจารยของเยาวชน”   ยอหน 
บอสโก เปนอาจารยผูริเร่ิมระบบการอบรมที่ทรงประสิทธิผลและดึงดูดใจคนซึ่งเปนดังของขวัญที่
ทานมอบไวเพื่อใหมีการรักษาและพัฒนาตอไป  เปนที่แนชัดวา ระบบปองกันนี้แสดงถึงแกนแท
แหงความปรีชาฉลาดดานการอบรมของทาน  คําวา “ปองกัน” ที่ยอหน บอสโกใชบอยๆ นั้นเราตอง
ไมเขาใจตามความหมายอันจํากัดทางภาษาศาสตรเทานั้น  คํานี้ไดรวมเอาความมั่งคั่งของ
ลักษณะเฉพาะแหงความชํานาญดานการอบรมของทาน  ความตั้งใจแนวแนของทานที่ปรารถนาจะ
ปองกันเด็กและเยาวชนไมใหรับประสบการณในทางลบ ซึ่งอาจเปนสาเหตุทําใหพลังของพวกเขา
ถูกทําลาย และตองใชเวลาหลายปเพื่อตอสูและแกไขสถานการณที่เกิดขึ้นดวยความยากลําบาก  
นอกจากนั้นทานยังเขาไปสังเกตการณในโรงเรียนที่มี ช่ือเสียงหลายแหง  ผสมผสานกับ
ประสบการณที่ทาน  เรียนรูในระหวางที่อยูกับเยาวชน พัฒนาระบบการอบรมที่ทานใหช่ือวา  
“ระบบปองกัน” หรือ “Preventive System” ซ่ึงมีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการคือ เหตุผล ศาสนา 
และความรักเมตตา105 
 

                                                        
 105เร่ืองเดียวกัน. 
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สาระสําคัญของระบบปองกัน 
 ยอหน บอสโกกลาวถึงระบบปองกันของทานวา ระบบของพองายนิดเดียว ปลอยใหเด็กๆ 
มีอิสระอยางเต็มที่ที่จะทําสิ่งที่เขาโปรดปราน มันทําใหเราสามารถคนพบศักยภาพของเขาและ   
ชวยพัฒนาใหสมบูรณเต็มที่  เด็กทุกคนจะทําส่ิงใดสิ่งหนึ่งดวยความเต็มใจก็เฉพาะเมื่อเขารูตัววาเขา
สามารถทําไดเทานั้น106 
 ระบบปองกันตอระบบการอบรมที่มุงพัฒนาศักยภาพของเยาวชนอยางอิสระและเปน
ธรรมชาติโดยผูอบรมจะอยูใกลชิดและเจริญชีวิตดวยประสบการณเดียวกันกับผูรับการอบรม ใน
บรรยากาศแหงครอบครัวที่เต็มไปดวยความรักและความไววางใจซึ่งกันและกันโดยมีองคประกอบ
ที่สําคัญ 3 ประการ คือเหตุผล ศาสนา และความรักเมตตา ซ่ึงสัมพันธและเกี่ยวเนื่องกันอยาง      
แยกไมออก 
 
การใชเหตุผล 
 ยอหน บอสโก เชื่อวาการใชเหตุผลเปนพระพรของพระเปนจาและเปนหนาที่               
อันหลีกเลี่ยงมิได ทานกลาววา เหตุผล ศาสนาเปนวิธีการที่ผูใหการศึกษาควรใชอยางตอเนื่อง   
กลาวคือ เขาจะตองสอนและในเวลาเดียวกันจะตองปฏิบัติเปนแบบอยาง  หากวาเขาอยากให       
นักเรียนเชื่อฟงและปฏิบัติตาม ทานยังกลาวอีกวา ศาสนาและเหตุผลเปนหลักสําคัญในระบบ      
การศึกษาของขาพเจาศาสนาเปนเหมือนบังเหียนที่ใสในปากมา สวนเหตุผลเปนเหมือนสายบังเหียน
ที่คอยบังคับมาพยศไปในทิศทางที่มันควรจะไป เคล็ดลับของระบบการศึกษาของขาพเจาอยูที่
ศาสนาและเหตุผล  ศาสนาเปนเครื่องควบคุมการกระทํา แตเหตุผลชวยใหการปฏิบัติถูกตองตาม
หลักศีลธรรม 
 สมเด็จพระสันตะปาปา ยอหน ปอล ที่ 2 ตรัสวา เหตุผลหมายถึงคุณคาที่เปนคุณความดี 
อีกทั้งเปนเปาหมายที่จะตองแสวงหาและเปนวิธีที่ควรใช เหตุผลเปนกลุมคุณคาที่มนุษยจําตองมีใน
การดํารงชีวิต107  เนื่องจากการใชเหตุผลเปนส่ิงที่ยากลําบาก จึงจําเปนตองมีการเปดโอกาสใหมี    
การรูจักและเขาใจกัน รูจักปรึกษาหารือ อีกทั้งมีความเพียรอดทนนาน การรูจักใชเหตุผล จึงเชื้อเชิญ    
เยาวชนมีทาทีแหงการแบงปนในคุณคาที่ตนเขาใจและรับไว 
 ดังนั้น เพื่อใหการใชเหตุผลในการอบรมบรรลุเปาหมาย ผูใหการอบรมควรปฏิบัติดังนี้ 

                                                        
 106Lemoyne, Memorie Biografiche di Don Giovanni Bosco, 19 vols. (Torino: S. 

Benigno, 1941), 85. 
 107Ibid., 14. 
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 1. มีความเขาใจเด็กแตละคนตามลักษณะพื้นฐานของเขา  ตามความเห็นของ ยอหน     
บอสโก เราสามารถแบงเด็กออกเปน 4 พวกคือ พวกที่มีนิสัยดี พวกที่มีนิสัยธรรมดา พวกที่มีนิสัย
ดื้อและพวกนิสัยพาลเกเร  ครูจะตองเอาใจใสพัฒนาเด็กเหลานี้ตามพื้นฐานแหงความตองการของ
เด็กแตละคน สําหรับเด็ก 2 ประเภทหลังคือนักเรียนที่มีสติปญญาคอนขางชาและมีปญหา ครูจะตอง   
สนใจชวยเหลือเปนพิเศษ แตจะตองเคารพในศักดิ์ศรีแหงการเปนมนุษยของเด็กดวย 
 2. มีเหตุผลในการปฏิบัติศาสนา  ผูอบรมจะตองมีความรูความเขาใจถึงหลักและแกนแท
ของศาสนา ซ่ึงจะหามาไดดวยการศึกษาอยางถูกตองและปฏิบัติดวยความเชื่อมั่นเทานั้น  ยอหน 
บอสโกไมปรารถนาใหเด็กของทานนับถือศาสนาอยางเลื่อนลอยหรืออยางเกินขอบเขตเพราะทาน
ถือวาความศรัทธาที่แทจริงจะตองมาจากภายในตัวบุคคล  ดังนั้น จึงไมมีการบังคับขูเข็ญใหเด็ก
ปฏิบัติศาสนกิจ 
 3. มีเหตุผลในการแสดงความรักตอนักเรียน  หลักการสําคัญอีกประการหนึ่งของ      
ระบบปองกัน คือความรัก หากปราศจากเหตุผล ความรักยอมนํามาซึ่งความยุงยากสับสนภายใน  
โรงเรียน ความรักที่มีเหตุผลยอมแตกตางจากความรักที่แสดงดวยอารมณรูสึกเพียงดานเดียว     
ความรักของครูตอศิษยจะตองเปนความรักที่มุงเพื่อสรางสรรคความดีใหแกนักเรียนเทานั้น       
ยอหน บอสโก เตือนสมาชิกของทานเสมอวา จงใหเหตุผลนําหนาความรัก 
 4. มีเหตุผลในระเบียบวินัย  ยอหน บอสโกยืนยันวา ระเบียบของสถาบันควรมีนอยที่สุด
เพื่อกระตุนอิสรภาพและการตอบสนอง ระเบียบควรจะชัดเจนและเรียบงายพอที่เด็กทุกคนเขาใจได
ไมยากนัก  ความมีเหตุผลก็ยังเรียกรองใหคําสั่งของผูบริหาร จะตองมีความยุติธรรมและมี        
ความถูกตอง เพื่อวาเด็กจะไดยอมรับและปฏิบัติดวยความเต็มใจ  การมีเหตุผลดานระเบียบวินัย     
ยังเรียกรองใหมีการเตือนย้ําอยูเสมอ การเรียกรองดังกลาว ทําใหเกิดธรรมเนียมการปฏิบัติใน
สถาบันซาเลเซียนทุกแหง 
 5. ความเหตุผลในการลงโทษ   สําหรับสถาบันซาเลเซียน การลงโทษถือเปนสิ่ง         ทุกข
ทรมานที่ไมพึงปรารถนา  แมวาระบบปองกันจะไมสงเสริมการลงโทษ อยางไรก็ตาม เนื่องจาก   
เยาวชนขาดความยั้งคิดและลืมงาย การแจงระเบียบแกนักเรียนเพียงอยางเดียวยังไมสามารถยับยั้ง
การกระทําผิดของเขาได  ยอหน บอสโกกลาวหลายครั้งนักเรียนกระทําผิดโดยไมทันยั้งคิด จึงเปน
หนาที่ของครูที่จะชวยเขาไดพนจากความพลาดพลั้งเหลานี้ และไมควรลงโทษอยางปราศจาก      
เหตุผล   ถาหากวามีความจําเปนตองลงโทษแกนักเรียน 
 กลาวโดยสรุป องคประกอบดานเหตุผลของระบบปองกัน หมายถึงศักยภาพ คุณคา และ
พระพรที่พระเปนเจาประทานให ที่แสดงออกอยางเที่ยงตรง สุขุมคัมภีรภาพ รูจักควบคุมตัวเองและ
เปนไปอยางธรรมชาติ การจะชวยเยาวชนพัฒนาศักยภาพดานเหตุผล อบรมจะตองสรางความเขาใจ
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ดานเหตุผลใหเยาวชนอยางถูกตอง  โดยสรางความสัมพันธดวยการเสวนา การรับฟง โดยคํานึงถึง
สภาพความตองการทางกายภาพ อารมณ สังคม และจิตวิทยาของเยาวชนดวยความเคารพใน     
ความเปนบุคคลของเยาวชนอยางจริงใจเยี่ยงบิดามารดา 
 
ศาสนา 
 ยอหน บอสโก ถือวาศาสนาเปนองคประกอบที่สําคัญของการศึกษา ทานเชื่อวาการศึกษา
ที่มีพื้นฐานทางศาสนาเทานั้นที่จะประสบความสําเร็จ  ศีลธรรมที่มีพื้นฐานอยูบนเหตุผลและศาสนา
จะชวยใหเยาวชนเดินในหนทางที่ถูกตองและประสบความสําเร็จในชีวิต108 ศาสนาที่ยอหน บอ
สโกกลาวถึงมิใชการบังคับเยาวชนใหเชื่อ แตเปนสวนประกอบที่เปนแกนแทของศาสนาที่มีเหตุผล
และประกอบดวยความรักตอเพื่อนมนุษย โดยมุงสอนเยาวชนใหติดตอพระเปนเจาเยี่ยงเพื่อน ผูนํา 
และบิดาผูพระทัยดี  สถาบันซาเลเซียนสงเสริมการศึกษาศาสนาอยางมีระบบ เชน การอภิปราย          
การประชุมสัมมนา การสนทนาธรรม เพื่อชวยใหเยาวชนเขาใจแกนแทของศาสนา แตขณะเดียวกัน 
ยอหน บอสโกก็ใหอิสระแกเยาวชนในการปฏิบัติกิจทางศาสนาที่ตนเองสมัครใจ โดยเปดโอกาสให
อยางเต็มที่  ดังนั้น ระบบปองกันจึงสามารถนําไปประยุกตใชไดในประเทศที่ไมไดนับถือศาสนา
คาทอลิกเปนศาสนาประจําชาติ ดังเชนประเทศไทย การตอบสนองดานศาสนาจากสวนลึกของ     
จิตใจและอยางมีเหตุผล สรางความสนใจและการยอมรับจากเยาวชน อิสรภาพและการยอมรับ
ศาสนาจะชวยอบรมชีวิตในดานศีลธรรม ทําใหประพฤติตนเปนพลเมืองที่เคารพกฎหมาย ซ่ึงเปน
ประโยชนทั้งแกตัวเยาวชนเองและประเทศชาติ 
 องคประกอบดานศาสนาของระบบปองกันสามารถแยกออกเปนมิติตางๆ ไดดังนี้ 
 1. มิติดานความเปนมนุษยใหม  สมเด็จประสันตะปาปา ยอหน ปอลที่ 2 ตรัสวาศาสนา
เปนคําที่สองที่ยอหน บอสโกใชในทฤษฎีการอบรมของทาน ซ่ึงยอมหมายความวาระบบปองกันมี
ความเชื่อในองคพระผูเปนเจาเปนลักษณะพื้นฐาน  ดังนั้น เปาหมายสุดทายที่มุงหวังในการอบรม
เยาวชนคืออบรมใหเขาเปนผูมีความเชื่อ มนุษยที่ไดรับการอบรมและบรรลุวุฒิภาวะคือพลเมืองที่มี
ความเชื่อในพระเจา ซ่ึงยอมหมายความวา บุคคลนั้นไดยึดเอาอุดมคติแหงการเปน “มนุษยใหม” 
ตามคําส่ังสอนของพระเยซูเจาเปนแกนชีวิตและกลาหาญพอที่จะยืนยันความเชื่อทางศาสนาของตน 
 2. มิติดานความเคารพยําเกรงพระเจาและการปฏิบัติหนาที่  การฝกอบรมดานศาสนาโดย
การสอนเยาวชนเคารพยําเกรงพระเจา มีพื้นฐานมาจากคําสอนของศาสนาคาทอลิกที่วา พระเจา  
ทรงเปนบิดาผูพระทัยดีทรงดูแลเอาพระทัยใสมนุษยดวยความรู ประทานพระพรทั้งฝายกาย         

                                                        
 108Ibid., 62. 
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สติปญญา และความสามารถตางๆ แกมนุษยในการสรางสรรคโลกใหนาอยู มนุษยในฐานะเปนบุตร
ของพระเจาตอบสนองความรักของพระเจาดวยการทําดี ไมกระทําการใดๆ ที่กอใหเกิด      ความ
เดือดรอนแกผูอ่ืน และจากความคิดที่วาพระเจาทรงลวงรูและสามารถอานความคิดมนุษยไดแมใน
ส่ิงที่ลึกลับที่สุด  มนุษยตองทําตนใหเปนที่พอพระทัยเฉพาะพระพักตรของพระองคอยูเสมอ  ยอหน 
บอสโก เตือนใจเยาวชนดวยการเขียนคติไวตามผนังหอง ระเบียง เชน “พระเจาทรงเห็นฉัน” หรือคํา
เตือนใจอื่นๆ ที่กระตุนใหเยาวชนซื่อสัตยตอการปฏิบัติหนาที่ของตนเอง ซ่ึงเปนการปลุก  จิตสํานึก
แกเยาวชนในดานความเคารพยําเกรงพระเจา  สําหรับสถาบันซาเลเซียน ความซื่อสัตยตอหนาที่ของ 
ตนเองมีความสําคัญเทาเทียมกับควมศรัทธาตอพระเจา109 
 3. มิติดานคุณธรรมของคริสตชน  คุณธรรมที่ยอหน บอสโกเนนกับเยาวชนและสมาชิก
ในสถาบันของทานมีหลายประการ เชน ความรัก การรูจักควบคุมตนเอง ความนอบนอมเชื่อฟง 
ความบริสุทธิ์และมารยาทดี110 
 4. มิติดานการปฏิบัติศาสนกิจในโรงเรียน  หลายคนคิดวา ศาสนาเปนเรื่องของคนสูงอายุ 
แตยอหน บอสโกสามารถทําใหศาสนาเปนสิ่งธรรมดาปกติในชิวิตประจําวันของเด็กๆ ที่มี       
ธรรมชาติซุกซนและไมอยูนิ่ง เปนวัยที่ชอบเรียนรูและแสวงหาสิ่งใหมอยูเสมอ ยอหน บอสโก จึง   
มิไดกลาวถึงศาสนาในลักษณะที่เปนแนวคิดหรือนามธรรมเทานั้น แตทานกลาวถึงความเชื่อในแง
ของรูปธรรมที่สามารถปฏิบัติไดและเหมาะสมแกวัยของเด็ก จึงไมเปนสิ่งแปลกที่ทานสามารถนํา
ศาสนาเขามาในระบบการศึกษาของทานอยางสอดคลองกลมลืนเปนธรรมชาติที่สุด  พิธีกรรมที่ทํา
สําหรับเด็กไมซับซอนและยาวจนเกินไป ทานใหขอคิดส้ันๆ และมักจะพาเด็กๆ เดินไปตาม       
ชานเมืองในวันหยุด เพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเรียนรูถึงชีวิตชนบทซึ่งเปนสิ่งที่เด็กๆ 
ชอบมากและรอคอยวันเวลาเหลานี้เสมอ ในศูนยเยาวชนของทานมีการเลนสนุกสนานตางๆ ตลอด
ทั้งวัน แตการเลนทั้งหมดจบลงดวยการเรียนพระธรรมคําสอนและรวมศาสนกิจ ซ่ึงเด็กทุกคนที่เขา
มาในศูนยเยาวชนเต็มใจรวมในพิธีอยางตั้งอกตั้งใจ 
 5. มิติดานความศรัทธาตอพระมารดามารีย  อาจกลาวไดวา ความสําเร็จทั้งหมดในชีวิต
ของยอหน บอสโกไดรับความชวยเหลือดานเหนือธรรมชาติจากพระมารดามารีอา เพื่อสํานึกใน 
พระคุณที่ทานไดรับ   ยอหน บอสโกมีความเลื่อมใสศรัทธาตอพระนางเปนพิเศษ และปลูกฝง   
ความศรัทธานี้ใหเด็กๆ ในโรงเรียนของทาน  ความศรัทธาตอพระมารดามารีอาที่ยอหน บอสโก มุง
ปลูกฝงแกเด็ก คือการเลียนแบบคุณธรรมของพระมารดาในความออนหวาน เสียสละ อดทน รูจัก

                                                        
 109Ibid., 133. 
 110Ibid., 134. 
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เห็นอกเห็นใจ และเสนอตัวเขาชวยเหลือผูอ่ืน อาจกลาวไดวา ไมมีนักเรียนในสถาบันซาเลเซียน    
คนใดไมรูจักพระมารดามารีอา แมเมื่อจบออกไปแลวก็ยังมีการกลาวถึงความศรัทธานี้เปนประจํา    
ยอหน บอสโกจัดใหมีพิธีกรรมเทิดเกียรติและขอพระคุณพระมารดาทุกวันที่ 24 ของเดือน และ     
จัดการเฉลิมฉลองอยางพิเศษในวันที่ 24 เดือนพฤษภาคมของทุกป  นอกจากนั้น ยังมีการชักชวนให
เด็กๆ สรรเสริญพระมารดาโดยการสวดลูกประคําในเดือนตุลาคม เพื่อวอนขอพระมารดาชวยเหลือ
และปกปกรักษาใหพนภัยอันตรายตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งภัยที่จะทําลายศักยภาพของเด็กๆ จึงเปน
การดีที่เด็กจะมีที่พึ่งทางใจในการดําเนินชีวิตที่บริสุทธิ์ของเขา 
 กลาวโดยสรุป องคประกอบดานศาสนา เหตุผลและความรักเมตตาในระบบปองกันมี
ความสําคัญอยางยิ่งในการอบรมเยาวชนใหเปนคนมีคุณธรรม และเปนพลเมืองที่ดีของประเทศชาติ 
ในการฝกอบรมดานศาสนา ควรสอนใหเยาวชนรูถึงแกนแทของศาสนาอยางมีเหตุผล และ           
ฝกปฏิบัติคุณธรรมตางๆ อยางสม่ําเสมอจนเปนนิสัย  ตลอดจนถึงการยืนหยัดในศาสนาของตนเอง
อยางมั่นคงเพื่อสรางสรรคโลกท่ีนาอยูตามฐานและหนาที่ที่ตนเองรับผิดชอบ 
 
ความรักเมตตา 
 ยอหน บอสโก กลาววา “เพียงแตรูวาเธอเปนเด็ก พอก็รักเธอแลว” “พอไดสัญญากับ   
พระเปนเจาวา จะใชชีวิตทั้งหมดเพื่อเยาวชนที่ยากจนของพอจวบจนลมหายใจสุดทาย”  ประโยค
ส้ันๆ แสดงใหเห็นถึงดวงใจที่เปยมไปดวยความรักของพอบอสโกตอเยาวชนจนถึงกับพลีชีวิต      
ทั้งหมดเพื่อการอบรมเยาวชน111 
 ความสนิทสนมทําใหเกิดความรัก  ถาไมมีความสนิทสนมเปนกันเองก็ไมอาจมีความรัก
ใครตอกัน  เมื่อไมมีความรักใครก็ไมมีความวางใจตอกัน  ใครอยากใหเด็กรักก็ตองแสดงใหเห็นวา
รักเด็ก  ครูที่เด็กเห็นเฉพาะเวลาสอนอยูในหองเรียนก็เปนแตครู  แตทวาถาครูลงไปในสนาม      
รวมหยอนใจกับเด็ก  เวลานั้นนอกจากเปนครูแลว ยังเปนพี่ๆ ของเด็กอีกดวย  เวลานั้นเปนการพูด
ในฐานะคนรักใคร  หลายครั้งคําพูดที่ดูเหมือนไมเกิดผลแตอยางใดในโอกาสอื่น  มักจะเกิดผลใน
โอกาสที่เด็กกําลังหยอนใจเพลิดเพลินอยูนี้ ถาเด็กรูวามีคนรัก เขาก็จะรักตอบ  ผูที่เอาชนะใจเด็กได  
เด็กก็จะยอมทําทุกอยาง ความไววางใจนี้เชื่อมโยงเด็กและผูใหญเขาดวยกัน  เด็กจะเปดเผยตอ        
ผูใหญ บอกความตองการตางๆ ใหผูใหญทราบ ตลอดจนความบกพรองที่ตนมี  ความรักนี้ทําให     
ผูใหญทนทุกอยาง ตลอดจนความรําคาญ ความอกตัญู การรบกวน ความขาดตกบกพรอง ฯลฯ 

                                                        
 111John Bosco, The Preventive System in the Educational of the Young (London: The 

Salesian Press, 1884), 7. 
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ขอใหผู ใหญเปนทุกส่ิงสําหรับเด็ก  พรอมที่จะรับฟงความสงสัยของใจหรือเฝาสอดสอง             
ความประพฤติของเด็กๆเยี่ยงบิดามุงความดีทั้งฝายกายและจิตใจของเด็กอยางสุดจิตใจ  เวลานี้แหละ
ดวงใจของเด็กจะเปดออก ความลับตางๆ ที่อยูในใจก็จะถูกเปดโปงออกจนหมดสิ้น 
 ความรักเมตตาเปนลักษณะพิเศษของระบบปองกัน  ยอหน บอสโกกลาวถึงความรักนี้ใน
แงเหนือธรรมชาติ  กลาวคือ เปนผลรวมของเหตุผลและความเขาใจเยี่ยงบิดาเปนความสัมพันธ
ระหวางครูกับเด็ก  ความสัมพันธที่ทําใหผูอบรมรวมดําเนินชีวิตกับเด็ก ความสัมพันธกอใหเกิด
ความไววางใจอยางเต็มเปยม เคารพเด็ก ใหความเห็นใจ ความชวยเหลือ และมิตรภาพแกกัน 
 ดาส (Das) กลาววา ความรักเมตตาที่ยอหน บอสโกกลาวถึงมีลักษณะดังนี้ (1) เปน    
ความรักฉันบิดาตอบุตร มีความเห็นใจและเขาใจ (2) เคารพในตัวเด็ก (3) สนใจในผลประโยชนของ
เด็ก (4) การอยูทามกลางเด็ก112  ยอหน บอสโกไดกลาวถึงลักษณะบางอยางที่จะชวยใหเขาใจความ
รักเมตตาไดดีขึ้น ดังนี้ (1) เด็กตองไมเพียงแตไดรับความรัก แตเขาจะตองรูสึกวาเขาไดรับความรัก    
(2) ทําตัวของทานใหเปนที่รักของเด็ก (3) พูดกับเด็กดวยทาทีที่เขารูสึกสบายใจหรือรูสึกที่ดีขึ้นเมื่อ
จากไป (4) ทําใหเด็กเกิดความไววางใจโดยทําลายอุปสรรคแหงความเหินหางรวมสนุกและคุยเร่ือง
ตลกขบขันกับเขา โอกาสเชนนี้จะทําใหเด็กรูสึกวา ทานไมเพียงแตเปนครูคนหนึ่ง      เทานั้น แต
เปนเพื่อนคนหนึ่งของเขา (5) จําไววา การศึกษาเปนเรื่องของหัวใจ113 
 ความรักที่ยอหน บอสโกเสนอในระบบปองกัน เปนการตอบสนองความตองการ          
ขั้นพื้นฐานของมนุษย  ความรักตอบุคคลอื่น กอใหเกิดการเปนเพื่อน ทําใหเกิดการยอมรับตัวเอง คือ
รูสึกวาตัวเองควรคาแกการถูกรักและเคารพซึ่งมีสวนทําใหบุคคลเติบโตภายใตบรรยากาศนี้   อาจ
กลาวไดวาความรักนอกจากจะตอบสนองความตองการของมนุษยแลว ยังเปนการชวยพัฒนามนุษย
ใหบรรลุถึงการเปนบุคคลที่สมบูรณ มีความมั่นใจตอตนเอง และมองโลกในแงดี  นับวาความรัก
ของครูมีความสําคัญตอการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนเปนอยางมาก114 

                                                        
 112Joseph Das, Kindness, “The Third Requisite of Don Bosco’s Method,” Don Bosco’s 

Educative Method (Madras: Salesian Provincial House, 1980), 34. 
 113Paul Avallone, Reason, Religion and Kindness (New York: Don Bosco Publication, 

1977), 45. 
 114มีนา  อดุลยเกษม, “ทัศนคติของผูบริหารและครูในโรงเรียนของมูลนิธิภคินีผูรับใช   

ดวงหทัยนิรมลของพระแมมารีย ตอปรัชญาการศึกษาของยอหน บอสโก” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2534), 
51-55. 
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ปรัชญาโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียน 
 โรงเรียนมุงเสริมสรางเยาวชนใหสมบูรณตามแนวทางแหงความจริง สงเสริมการพัฒนา
ความสามารถ และศักยภาพ ในบรรยากาศแหงอิสรภาพที่รูจักรับผิดชอบ เพื่อจะไดรวมกัน        
สรางสรรคสังคม ที่มีความยุติธรรมและเทิดทูนศักดิ์ศรีของมนุษยยิ่งขึ้น 
 
คติพจน 
 ขยัน ศรัทธา ราเริง 
 
ระบบสายงานการบังคับบัญชาของโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียน 
 โดยปกติระบบสายงานการบังคับบัญชาของโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนทุกแหงจะ
ประกอบดวยตําแหนงสูงสุดในโรงเรียนแตละแหงไดแก ตําแหนงอธิการ ซ่ึงเปนตําแหนงสูงสุด 
รองจากประธานมูลนิธิซาเลเซียน หรือเจาคณะแขวง (แหงประเทศไทย) ในระดับประเทศ  ตําแหนง
อธิการรับผิดชอบทุกสิ่งทุกอยางที่เกิดขึ้นในโรงเรียน  ตําแหนงรองลงมาเปน ตําแหนงผูจัดการซึ่ง
เปนตําแหนงที่มักคุนเชิงธุรกิจ อาจมีความเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงในโรงเรียน ตําแหนงนี้อาจมี     
การควบตําแหนง อาจเปนอธิการ หรืออาจารยใหญก็ได  ตําแหนงอาจารยใหญ หรือครูใหญเปน
ตําแหนงที่รับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนโดยเฉพาะ  จากนั้นจะมีสมาคมศิษยเกา สมาคม           
ผูปกครองและครู และคณะกรรมการอํานวยการโรงเรียนชวยเปนที่ปรึกษาการบริหารงานโรงเรียน  
พรอมกับตําแหนงผูชวยผูบริหารในฝายตางๆ รวมกันอีก 6 ฝาย ไดแก ฝายวิชาการ ฝายบุคลากร ฝาย
อาคารสถานที่ ฝายกิจการนักเรียน ฝายธุรการและการเงิน และฝายสัมพันธชุมชน รายละเอียดแสดง
ในแผนภูมิที่ 7 
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      เจาคณะแขวง 

ซาเลเซียนแหงประเทศไทย 
      

             
    คณะกรรมการศึกษาซาเลเซียน    คณะที่ปรึกษา     

             
      อธิการ       
        คณะที่ปรึกษา     
      ผูรับใบอนุญาต     
          คณะกรรมการอํานวยการ   
      ผูจัดการ       
             
      อาจารยใหญ       
             
 สมาคมศิษยเกา   คณะกรรมการสมาคมผูปกครองและครู   
             
      สถานศึกษา       
             

 
แผนภูมิที่ 7 ระบบสายงานการบังคับบัญชาของโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียน 
ที่มา: โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย, คูมือการศึกษาและระเบียบการของโรงเรียน 
สารสิทธิ์พิทยาลัย (นครปฐม: เพชรเกษมการพิมพ, 2543), 17. 
 
สรุป 
 จากวรรณกรรมที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในครั้งนี้ ไดกลาวถึง การบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน ซ่ึงประกอบดวยการกระจายอํานาจ การพัฒนาวิชาชีพครู การเผยแพรสารสนเทศ การเลือก
ผูบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม การมีวิสัยทัศน การใหรางวัล และการมีสวนรวม  จะเห็นไดวา       
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนี้ตองการใหทุกคนมีสวนรวมกันเพื่อใหเปาหมายที่ตองการของ
ทุกฝายบรรลุผล  ดังที่เชง (Cheng) ไดกลาวไววา “ผูมีสวนรวมทุกคนมีโอกาสจัดการศึกษา ซ่ึงจะ  
สงผลตอประสิทธิผลโรงเรียนสูงขึ้น” 
 องคประกอบที่สําคัญที่ทําใหโรงเรียนประสบความสําเร็จ ไดแก การกระจายอํานาจ ซ่ึง
หมายถึง การถายโอนอํานาจจากสวนกลางไปสูทองถ่ิน เพื่อสามารถตัดสินใจไดในการปฏิบัติได  
การพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึง วิชาชีพช้ันสูง ที่ชวยสรางสังคมใหมีคุณภาพ  การเผยแพรสารสนเทศ 
หมายถึง การนําขอมูลมาประมูลกอใหเกิดประโยชนแกหนวยงานและสังคม  การเลือกผูบริหาร   
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โรงเรียนที่เหมาะสม หมายถึง  กระบวนการสรรหาผูมีความรู ความสามารถมาบริหารโรงเรียนให
บรรลุเปาหมาย  การมีวิสัยทัศน หมายถึง เจตนา เปาหมาย หรือความตองการของบุคลากรที่ตองการ
ใหบรรลุจุดหมายปลายทางได  การใหรางวัล หมายถึง การประเมินคาที่ยุติธรรมตอการทํางาน    
ของบุคลากร โดยใหรางวัลเพื่อเปนขวัญและกําลังใจในการทํางานตอไป  และการมีสวนรวม   
หมายถึง ความรวมมือในการตัดสินใจ หรือการแกปญหารวมกัน เพื่อความสําเร็จในองคการ 
 สําหรับโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนนั้น มีระบบการอบรมที่เรียกวา “ระบบปองกัน” เปน
ระบบที่มุงพัฒนาศักยภาพของเยาวชนใหมีบรรยากาศแหงครอบครัว โดยมีองคประกอบ 3 ประการ 
คือ การใชเหตุผล ศาสนา และความรักเมตตา  การใชเหตุผล หมายถึง ศักยภาพ คุณคาที่มีอยูในตัว
เยาวชน ใหแสดงออกอยางถูกตอง สุขุม และรูจักควบคุมตนเองไดตามธรรมชาติ  ศาสนา หมายถึง 
ความเชื่อที่มีอยูในจิตใจของเยาวชน ใหเขาใจแกนแทของศาสนา และปฏิบัติคุณธรรมอยาง
สม่ําเสมอ และความรักเมตตา หมายถึง การแสดงออกในการยอมรับผูอ่ืน เพื่อตอบสนอง         ความ
ตองการพื้นฐานของมนุษยนั่นเอง 
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บทท่ี 3 

 
การดําเนินการวิจัย 

 
      ในการวิจัยคร้ังนี้ มีจุดประสงคเพื่อทราบการปฏิบัติจริงและความคาดหวังตาม             
องคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารและครูโรงเรียนใน     มูลนิธิ
ซาเลเซียนในประเทศไทยทั้ง 6 โรง และเพื่อเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการปฏิบัติจริงและ
ความคาดหวังในการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนทั้งในภาพรวม
และจําแนกรายดาน  ขั้นตอนในการดําเนินการวิจัยประกอบดวย ระเบียบวิธีการวิจัย การกําหนด
ประชากร กลุมตัวอยาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล และการวิเคราะหขอมูล   
ดังรายละเอียดตอไปนี้  

 
วิธีการและขั้นตอนในการดําเนินการวิจัย 

 
 เพื่อใหการวิจัยในครั้งนี้ดําเนินไปอยางถูกตองตามแนวทางที่วางไว ผูวิจัยไดดําเนิน      
การวิจัยตามวิธีการและขั้นตอนดังนี้คือ  
 
วิธีการในการดําเนินการวิจัย 
 1. ศึกษาเอกสารซึ่งมีเนื้อหาและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ทั้ง
จากตัวอยางในตางประเทศ และเอกสารที่มีอยูในประเทศไทย  พรอมกันนั้น ผูวิจัยยังไดเขารวมฟง
การประชุมสัมมนาตางๆ ที่เกี่ยวกับงานวิจัย 
 2. ผูวิจัยเก็บขอมูลจากครูใหญ ผูชวยครูใหญ และครู 
 3. ปรึกษาอาจารยผูควบคุมงานวิจัย และนักวิชาการดานการบริหารโรงเรียน 
 4.  นําขอมูลที่ไดจากการแปลและเอกสารตางๆ ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องที่ทําวิจัย มา 
สังเคราะหเพื่อใหไดตามจุดประสงคที่กําหนดไว  
 
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย 
      เพื่อใหการดําเนินการวิจัยเปนไปอยางมีระบบและบรรลุผลตามจุดประสงค  ผูวิจัยจึงได
ดําเนินการตามขั้นตอนตอไปนี้ 
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 ขั้นตอนที่ 1 : การจัดเตรียมโครงการดําเนินการ 2 ประการ คือ ประการที่หนึ่งศึกษา 
รวบรวมแนวคิด และประการที่สองพัฒนาเครื่องมือที่ใชในการวิจัยตามลําดับดังนี้ ลําดับแรกสราง
แบบสอบถามตามองคประกอบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และศึกษาภาพรวมของ         
โรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนทั้ง 6 โรง 
 ขั้นตอนที่ 2 : การดําเนินการวิจัย ผูวิจัยนําเครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไปเก็บขอมูลจาก   
กลุมตัวอยางที่กําหนดไวในงานวิจัยคร้ังนี้  จากนั้นนําขอมูลที่เก็บรวบรวมไดมาตรวจสอบ       
ความถูกตอง วิเคราะหขอมูล และแปลผลการวิเคราะหขอมูล  
 ขั้นตอนที่ 3 : การรายงานผลการวิจัย จัดทํารางรายงานผลการวิจัยเสนอคณะผูควบคุม   
การวิจัยตรวจสอบความถูกตอง  ปรับปรุงแกไขตามที่คณะกรรมผูควบคุมการวิจัยเสนอแนะ           
จัดพิมพผลรายงานการวิจัยฉบับราง และเสนอรายงานผลการวิจัยฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย  
เพื่อขออนุมัติเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร  
 

ระเบียบวิธีวิจัย 
     
      เพื่อใหบรรลุจุดประสงคของการวิจัยในครั้งนี้  จึงไดกําหนดระเบียบวิธีวิจัย ประกอบดวย  
แผนแบบการวิจัย  ประชากรเปาหมาย กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เครื่องมือและการสราง      
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  การเก็บรวบรวมขอมูล  วิธีการวิเคราะหขอมูล และสถิติในการวิจัย       ดัง
รายละเอียดตอไปนี้  
 
แผนแบบการวิจัย 
     การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการวิจัย
โดยใชกลุมตัวอยางเดียวและวัดคาเพียงครั้งเดียว (the one-shot, non-experimental case study) โดย
ใชกลุมตัวอยางประชากรคือผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียน ซ่ึงเขียนเปนแผนผัง 
(diagram) ไดดังนี้  
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      O 
 
            R              X    
                 
 

       เมื่อ    R    หมายถึง  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา 
     X    หมายถึง  ตัวแปรตาง ๆ ที่นํามาศึกษาตามขอบเขตของการวิจัย 
               O    หมายถึง  ขอมูลที่ไดรับจากการศึกษากลุมตัวอยางซึ่งไดมาจากโรงเรียน 
          ในมูลนิธิซาเลเซียน 
          
ประชากร 
 ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ไดแกผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนจํานวน 5 
โรง และโรงเรียนที่ดําเนินการโดยคณะนักบวชซาเลเซียนอีก 1 โรงรวมจํานวนทั้งส้ิน 6 โรง ไดแก
โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จังหวัดอุดรธานี  โรงเรียนเซนตดอมินิก กรุงเทพมหานคร  โรงเรียน  
สารสิทธิ์พิทยาลัย จังหวัดราชบุรี  โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ โรงเรียน       
แสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา และโรงเรียนอรุณวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยมีผูบริหาร และ   
ผูชวยผูบริหารโรงเรียนละ 9 คน จํานวน 54 คน และครูจํานวน 754 คน รวมจํานวนทั้งส้ิน 808 คน  
ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
กลุมตัวอยาง 
 สําหรับกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดสุมแบบแบงชั้น (stratified random  
sampling) โดยใชตารางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)115  ไดตัวอยางทั้งส้ิน 303 คน 
จากนั้นไดเลือกผูบริหาร 2 คน และผูชวยผูบริหารฝายละ 1 คนซึ่งมีทั้งหมด 6 ฝาย ไดผูบริหารและ  
ผูชวยผูบริหารโรงเรียนละ 8 คน รวมทั้งส้ิน 48 คน  และกําหนดกลุมตัวอยางครู จากการแบงตาม
อัตราสวนครูในโรงเรียนแตละแหง ไดจํานวนครูทั้งส้ิน 255 คน ดังแสดงในตารางที่ 1 

                                                        
 115Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan,  Educational and Psychological 
Measurement (n.p., 1970), 608-609, อางถึงใน รวีวรรณ  ชินะตระกูล, การทําวิจัยทางการศึกษา 
(กรุงเทพฯ: บริษัท ที. พี. พริ้นท จํากัด, 2542), 111. 
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ตารางที่ 1  กลุมตัวอยางผูใหขอมูล 
 

โรงเรียน ผูบริหาร ครู 
 ประชากร ตัวอยาง ประชากร ตัวอยาง 

1. โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา 9 8 116 39 
2. โรงเรียนเซนตดอมินิก 9 8 149 51 
3. โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย 9 8 150 51 
4. โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย 9 8 119 40 
5. โรงเรียนแสงทองวิทยา 9 8 142 48 
6. โรงเรียนอรุณวิทยา 9 8 78 26 

รวม 54 48 754 255 
กลุมตัวอยาง - 48 - 255 

รวมกลุมตัวอยาง  303  
 
ตัวแปรที่ศึกษา  
 ผูวิจัยศึกษาตัวแปรตางๆ อันประกอบดวย ตัวแปรพื้นฐาน และตัวแปรที่ศึกษา ดังมี       
รายละเอียดตอไปนี้ 
 1. ตัวแปรพื้นฐาน ไดแกสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  ซ่ึงในการวิจัยคร้ังนี้ 
ประกอบดวย เพศ อายุ คุณวุฒิทางการศึกษา ตําแหนง และอายุงาน   
 2. ตัวแปรที่ศึกษา ไดแกองคประกอบความสําเร็จในการใชการบริหารโรงเรียนเปนฐาน
ประกอบดวยการกระจายอํานาจ การพัฒนาวิชาชีพครู การเผยแพรสารสนเทศ การเลือกผูบริหาร  
โรงเรียนที่เหมาะสม การมีวิสัยทัศน การใหรางวัล และการมีสวนรวม 
 เพื่อเปนแนวทางในการตั้งกระทงคําถามในเครื่องมือการวิจัย จึงไดกําหนดนิยามตัวแปร
ตาง ๆ ไวดังตอไปนี้ 
 1. อายุ หมายถึง อายุของผูตอบแบบสอบถาม นับตามปปฏิทินจนถึงวันตอบแบบสอบถาม 
โดยนับเศษของปเกินหกเดือนใหนับเพิ่มอีกหนึ่งป 
 2. วุฒิการศึกษา หมายถึง คุณวุฒิทางการศึกษาของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงไดมาดวย   
การศึกษาจนสําเร็จตามหลักสูตรซึ่งกระทรวงศึกษาธิการรับรองคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและ          
ตางประเทศ 
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 3. ตําแหนง หมายถึง สถานภาพในหนวยงานของผูตอบแบบสอบถาม ซ่ึงแบงออกเปน    
ผูบริหาร และครู 
 4. อายุงาน หมายถึง ระยะเวลาการปฏิบัติงาน ในตําแหนงหนาที่นั้นตั้งแต วันเริ่มตน
ปฏิบัติงานจนถึงวันที่ตอบแบบสอบถาม เศษของปเกินหกเดือน ใหนับเปนหนึ่งป  
 5. การกระจายอํานาจการจัดการศึกษา หมายถึงแนวทางการบริหารและจัดการศึกษาที่
ตองการใหมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยังผูมีสวนไดสวนเสีย มีอํานาจ ความรับผิดชอบ  
การคัดเลือกคณะกรรมการ ความเปนอิสระในการบริหารจัดการ การสงเสริมความสมดุลใน        
การพัฒนา มีโครงการพัฒนาโรงเรียนในดานตางๆ สอดคลองกับความเปนจริง และมีการสนับสนุน
ในระดับทองถ่ิน 
 6. การพัฒนาวิชาชีพครู หมายถึงวิชาชีพช้ันสูงที่สังคมใหการสงเสริม มีลักษณะเฉพาะ 
บทบาทและความสําคัญในสังคม มีการตอบแทนและดูแลรักษา มีการพัฒนา การฝกอบรม         การ
ฝกทักษะ จนเกิดมีความชํานาญการดานการเรียนการสอน และไดรับความเชื่อถือและ          การ
ยอมรับจากสังคมรอบขาง 
 7. การเผยแพรสารสนเทศ หมายถึงความเขาใจในความจําเปนของระบบสารสนเทศและ
การสื่อสาร การแลกเปลี่ยนความรูและความทันสมัยแกกันและกัน โดยตองใชระบบสารสนเทศ   
ใหถูกตอง โดยการนําการบันทึก การรวบรวม การประมวลผลขอมูล สามารถนําผลกลับมาใช
ประโยชน และประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานได 
 8. การเลือกผูบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม หมายถึงกระบวนการที่ตอเนื่องจากการสรรหา 
ผูที่มีทักษะ ความสามารถ มีประสบการณ มีคุณธรรม มีบันทึกผลการปฏิบัติงานจนเปนที่ยอมรับใน
โรงเรียน และไดรับการประเมินความรูความสามารถผานตามเกณฑที่กําหนด ซ่ึงจะนําให       
หนวยงานบรรลุเปาหมาย 
 9. วิสัยทัศน คือเจตนา เปาหมาย ความตองการ จุดมุงหมายที่ชัดเจน วัดไดและบรรยาย
ความตองการสูเปาหมายที่ทาทายในอนาคต วิสัยทัศนยังเปนบรรทัดฐานและพฤติกรรมหรือ      
หลักการชี้นํา คานิยม แผนยุทธศาสตร และเปาหมายที่ตองการจะบรรลุ  กลาวอีกนัยหนึ่ง วิสัยทัศน
คือ ความฝนหรือความปรารถนาหรือความมุงหมายที่ตองการจะบรรลุในอนาคตของหนวยงาน 
 10. การใหรางวัล หมายถึงการประเมินคา แรงจูงใจ ความคิดสรางสรรคตาม             ความ
เหมาะสม และความหลากหลาย อาจเปนตัวเงิน เชน โบนัส เปนคาตอบแทน หรือไมใชตัวเงินไดแก
การพัฒนาบุคลากร การใหคําปรึกษา การบันทึกแสดงความซาบซึ้ง การเลี้ยงอาหาร หรือ    การให
โลรางวัลเกียรติยศ เปนตน 
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 11. การมีสวนรวม หมายถึง ความรวมมือกันในการตัดสินใจ การใหความสําคัญกับคนซึ่ง
เปนทรัพยากรที่สําคัญ มีการแกปญหารวมกัน กําหนดแนวทางแกไขและปรับปรุงงาน            การ
ทํางานเปนทีม และการยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อสรางความสําเร็จใหกับองคการ 
 
เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
 ผูวิจัยไดจัดทําเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบจัดทํารายงานในลักษณะแบบสอบถาม 
ซ่ึงแบงออกเปน 2 ตอนคือ  
 ตอนที่หนึ่ง เปนแบบสอบถามทั่วไปที่เกี่ยวของกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบ         
แบบสอบถาม จํานวน 5 ขอ ซ่ึงมีลักษณะเปนตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให (forced choice)  
 ตอนที่สอง     เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการปฏิบัติจริงและความคาดหวังตาม              
องคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐาน ซ่ึงตามแบบสอบถามนี้ผูวิจัยไดกําหนด
คําตอบเปนระดับคุณภาพของการปฏิบัติงานและความคาดหวังไว 5 ระดับ116 คือ 

 5 หมายถึงการปฏิบัติจริงหรือความคาดหวังมากที่สุด  
 4 หมายถึงการปฏิบัติจริงหรือความคาดหวังมาก 
 3 หมายถึงการปฏิบัติจริงหรือความคาดหวังปานกลาง 
 2 หมายถึงการปฏิบัติจริงหรือความคาดหวังนอย 

   1 หมายถึงการปฏิบัติจริงหรือความคาดหวังนอยที่สุด  
 
การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  
 การสรางเครื่องมือในการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาวรรณกรรมจากเอกสารตางๆ       
การประชุมสัมมนาที่เกี่ยวของกับการวิจัย  และจัดทําเปนเครื่องมือในการวิจัยตามลําดับขั้นตอน    
ดังนี้ 
 1. กําหนดขอคําถามตามหลักการที่ไดจากการศึกษาวรรณกรรม  
 2. เสนอรางแบบสอบถามตอคณะกรรมการที่ปรึกษาการวิจัยเพื่อตรวจสอบความ      
เหมาะสมและนํามาปรับปรุง  จากนั้นใหผูทรงคุณวุฒิ ไดแก รศ.ดร.ประกอบ  คุณารักษ คณบดี 
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร  รศ.ดร.อุทัย  บุญประเสริฐ อาจารยคณะครุศาสตร        
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  นายสุทัศน  ปทะวานิช ศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี และอาจารยที่ปรึกษา
ตรวจสอบความถูกตองเกี่ยวกับเนื้อหาและภาษาที่ใช  

                                                        
 116Rensis Likert, New Pattern of Management (New York: McGraw-Hill, 1961), 74. 
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     3. นําแบบสอบถามที่ปรับแกไขแลวไปทดลองใชกับโรงเรียนนารีวุฒิ อ.บานโปง             
จ.ราชบุรี จํานวน 30 ฉบับ ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2545 
     4. นําแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืนมา หาความเชื่อมั่นตามวิธีการของครอนบาค 
(Cronbach) โดยใชสัมประสิทธิอัลฟา (α - Coefficient) ไดเทากับ .97 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
             ในการเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน  ดังตอไปนี้ดังนี้ 
  1. ผูวิจัยทําหนังสือถึงคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อใหทําหนังสือ     
ขอความอนุเคราะหไปยังผูบริหารโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนทั้ง 6 โรง เพื่อขอความรวมมือใน   
การตอบแบบสอบถาม 
               2. จัดสงแบบสอบถาม     ไปยังกลุมตัวอยางโดยขอความอนุเคราะหจากผูบริหารโรงเรียน 
จัดการสงและเก็บรวบรวมแบบสอบถามไวที่ผูบริหารของโรงเรียนแตละแหงโดยที่ผูวิจัยจะไปรับ
ดวยตนเอง หรือดวยความอนุเคราะหของผูบริหารในการจัดสงกลับมายังผูวิจัย ตั้งแตเดือนตุลาคม 
พ.ศ. 2545 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2545 
  
การวิเคราะหขอมูล 
 การวิจัยคร้ังนี้มีหนวยการวิเคราะห  (unit of analysis) คือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 48 
คน และครูผูสอน  จํานวน 255 คน โดยผูวิจัยนําแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา และจัดกระทํากับ     
ขอมูลโดยมีขั้นตอน ดังนี้ 
 1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดรับคืนมา แลวนํามาวิเคราะห 
 2. ดําเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS for Windows (Statistical 
Package for the Social Sciences) ใน Windows 98 เพื่อวิเคราะหทางสถิติตอไป 
 3. เสนอผลการวิเคราะหขอมูลเปนตารางประกอบความเรียง 
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สถิติท่ีใชในการวิจัย 
   สถิติที่ใชในการวิจัย เพื่อใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย   ใน 
การวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล  ดังนี้ 
 1. เพื่อทราบสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม โรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียน ผูวิจัย
ไดวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ (frequency) และคารอยละ (%) 
 2. เพื่อทราบระดับการปฏิบัติจริงและความคาดหวังตามองคประกอบความสําเร็จของ   
การบริหารโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนแหงประเทศไทย    ทั้ง
ในภาพรวมและจําแนกรายดานโดยใชคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 3. เพื่อทราบความแตกตางระหวางการปฏิบัติจริงและความคาดหวังตามองคประกอบ 
ความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียน     
แหงประเทศไทยทั้งในภาพรวมและจําแนกรายดานโดยใชการทดสอบคาที (t-test) 
 
 การวิเคราะหในขอ 2 ขางตนถือวาคาเฉลี่ยของคะแนนที่ไดจากการตอบแบบสอบถามของ
ผูใหขอมูลตกอยูในชวงใด แสดงวาการปฏิบัติจริงและความคาดหวังของการบริหารโดยใช  
โรงเรียนเปนฐานโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนแหงประเทศไทยเปนแบบนั้น  ทั้งนี้ผูวิจัยไดใชเกณฑ
ในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best)117 มีรายละเอียดดังนี้ 
 
 คาเฉลี่ย 1.00 ถึง 1.49 แสดงวาการปฏิบัติจริงหรือความคาดหวังอยูในระดับนอยที่สุด 
 คาเฉลี่ย 1.50 ถึง 2.49 แสดงวาการปฏิบัติจริงหรือความคาดหวังอยูในระดับนอย 
 คาเฉลี่ย 2.50 ถึง 3.49 แสดงวาการปฏิบัติจริงหรือความคาดหวังอยูในระดับปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 3.50 ถึง 4.49 แสดงวาการปฏิบัติจริงหรือความคาดหวังอยูในระดับมาก 
 คาเฉลี่ย 4.50 ถึง 5.00 แสดงวาการปฏิบัติจริงหรือความคาดหวังอยูในระดับมากที่สุด 

 
 
 
 
 
 

                                                        
 117John W. Best,  Research in Education (New Jersey: Prentice Hall Inc., 1970), 190. 
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สรุป 
 งานวิจัยในเรื่อง “การปฏิบัติจริงและความคาดหวังตามองคประกอบความสําเร็จของ    
การบริหารโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนแหงประเทศไทย” 
เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) มีการกําหนดขนาดตัวอยางโดยใชตารางการ
ประมาณขนาดตัวอยางของเครซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan) ไดจากการสุมแบบแบงชั้น 
(stratified random sampling) ตามตําแหนงของผูบริหาร 2 คน และผูชวยผูบริหารของแตละฝาย
จํานวน 6 คน ของโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียทั้ง 6 โรง คือ โรงเรียนดอนบอสโกวิทยา จังหวัด
อุดรธานี  โรงเรียนเซนตดอมินิก กรุงเทพมหานคร  โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย จังหวัดราชบุรี     
โรงเรียนหัวหินวิทยาลัย จังหวัดประจวบคีรีขันธ  โรงเรียนอรุณวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ และ
โรงเรียนแสงทองวิทยา จังหวัดสงขลา ไดจํานวนผูบริหารและผูชวยผูบริหารทั้งส้ิน 48 คน  สวน  
ครูผูสอนไดตัวอยางจากการแบงอัตราสวนจํานวน 255 คน รวมจํานวนกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 303 คน 
มาเปนผูตอบแบบสอบถามการบริหารโรงเรียนเปนฐาน ไดคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือเทากับ .97  
สวนสถิติที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้มีคาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) คาเฉลี่ย ( X )       คา
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบที (t-test) 
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บทท่ี 4 

 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยไดศึกษาการปฏิบัติจริงและความคาดหวังตามองคประกอบ         
ความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาลเซียน     
แหงประเทศไทย ทั้ง 6 โรง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อทราบการปฏิบัติจริงและความคาดหวังตาม           
องคประกอบความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารและครู และเพื่อเปรียบเทียบ   
ความแตกตางระหวางการปฏิบัติจริงและความคาดหวังของการบริหารโรงเรียนเปนฐานทั้งใน    
ภาพรวมและจําแนกรายดาน  ขอมูลที่ไดรับคืนมาจากกลุมตัวอยางที่เปนผูบริหารจํานวน 45 ฉบับ 
หรือคิดเปนรอยละ 93.7 และจากครูจํานวน 255 ฉบับ หรือคิดเปนรอยละ 100.0  
 ขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล มีอยู 4 ตอนคือ 
 ตอนที่ 1  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  การวิเคราะหการปฏิบัติจริงตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหาร        
โรงเรียนเปนฐานของผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนแหงประเทศไทย 
 ตอนที่  3  การวิเคราะหความคาดหวังตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหาร        
โรงเรียนเปนฐานของผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนแหงประเทศไทย 
 ตอนที่  4  การวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการปฏิบัติจริงกับ           
ความคาดหวังตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารและครู  
โรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนแหงประเทศไทย 
 
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ผูตอบแบบสอบถามเปนกลุมตัวอยางซึ่งประกอบดวยผูบริหาร และครูโรงเรียนในมูลนิธิ
ซาเลเซียนทั้ง 6 โรง  สําหรับขอมูลทั่วไปนี้ประกอบดวย เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตําแนง และอายุงาน
หรือประสบการณ ดังรายละเอียดในตารางที่ 2-4  
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ตารางที่ 2  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
113 
187 

 
37.7 
62.3 

รวม 300 100.0 
อายุ 
    21-30 ป 
    31-40 ป 
    41-50 ป 
    มากกวา 50 ปขึ้นไป 

 
85 

110 
82 
23 

 
28.3 
36.7 
27.3 
7.7 

รวม 300 100.0 
วุฒิการศึกษา 
     ต่ํากวาปริญญาตรี 
     ปริญญาตรี 
     สูงกวาปริญญาตรี 

 
23 

259 
18 

 
7.7 

86.3 
6.0 

รวม 300 100.0 
ตําแหนง 
     ผูบริหาร 
     ครู 

 
45 

255 

 
15.0 
85.0 

รวม 300 100.0 
ประสบการณ 
    นอยกวา 5 ป 
     6-10 ป 
     11-15 ป 
     16-20 ป 
     21-25 ป 
     มากกวา 20 ปขึ้นไป 

 
85 
88 
38 
38 
28 
23 

 
28.3 
29.3 
12.7 
12.7 
9.3 
7.7 

รวม 300 100.0 
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 จากตารางที่ 2 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง 187 คน คิดเปนรอยละ 62.3 เปน
ชาย 113 คน คิดเปนรอยละ 37.7  อายุอยูระหวาง 31-40 ปมากที่สุด 110 คน คิดเปนรอยละ 36.7  
รองลงมาอยูระหวาง 21-30 ป จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 28.3 มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 
259 คน คิดเปนรอยละ 86.3 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครู 255 คน คิดเปนรอยละ 85.0 และ
มีประสบการณ 6-10 ปมากที่สุด จํานวน 88 คน คิดเปนรอยละ 29.3 รองลงมาคือนอยกวา 5 ป 
จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 28.3 
 
ตารางที่ 3  ขอมูลทั่วไปของผูบริหาร 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
31 
14 

 
68.9 
31.1 

รวม 45 100.0 
อายุ 
    21-30 ป 
    31-40 ป 
    41-50 ป 
    มากกวา 50 ปขึ้นไป 

 
6 

16 
16 
7 

 
13.2 
35.6 
35.6 
15.6 

รวม 45 100.0 
วุฒิการศึกษา 
     ตํ่ากวาปริญญาตรี 
     ปริญญาตรี 
     สูงกวาปริญญาตรี 

 
1 

34 
10 

 
2.2 
75.6 
22.2 

รวม 45 100.0 
ประสบการณ 
    นอยกวา 5 ป 
     6-10 ป 
     11-15 ป 
     16-20 ป 
     21-25 ป 
     มากกวา 20 ปขึ้นไป 

 
10 
14 
8 
8 
2 
3 

 
22.2 
31.1 
17.8 
17.8 
4.4 
6.7 

รวม 45 100.0 
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 จากตารางที่ 3 ผูบริหารสวนใหญเปนชาย 31 คน คิดเปนรอยละ 68.9 เปนหญิง 14 คน   
คิดเปนรอยละ 31.1  อายุอยูระหวาง 31-40 ปกับ 41-50 ปมากที่สุด 16 คน คิดเปนรอยละ 35.6       
เทากัน มีวุฒิศึกษาปริญญาตรี จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 75.6 สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 10 คน 
คิดเปนรอยละ 22.2 และมีประสบการณ 6-10 ปมากที่สุด จํานวน 14 คน คิดเปนรอยละ 31.1        
รองลงมาคือนอยกวา 5 ป จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 22.2 
 
ตารางที่ 4  ขอมูลทั่วไปของครู 
 

ขอมูลท่ัวไป จํานวน รอยละ 
เพศ 
    ชาย 
    หญิง 

 
82 
173 

 
32.2 
67.8 

รวม 255 100.0 
อายุ 
    21-30 ป 
    31-40 ป 
    41-50 ป 
    มากกวา 50 ปขึ้นไป 

 
79 
94 
66 
16 

 
31.0 
36.9 
29.9 
6.2 

รวม 255 100.0 
วุฒิการศึกษา 
     ตํ่ากวาปริญญาตรี 
     ปริญญาตรี 
     สูงกวาปริญญาตรี 

 
22 
225 

8 

 
8.6 
88.3 
3.1 

รวม 255 100.0 
ประสบการณ 
    นอยกวา 5 ป 
     6-10 ป 
     11-15 ป 
     16-20 ป 
     21-25 ป 
     มากกวา 20 ปขึ้นไป 

 
75 
74 
30 
30 
26 
20 

 
29.4 
29.0 
11.8 
11.8 
10.2 
7.8 

รวม 255 100.0 
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 จากตารางที่ 4 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนหญิง 173 คน คิดเปนรอยละ 67.8       
เปนชาย 82 คน คิดเปนรอยละ 32.2  อายุอยูระหวาง 31-40 ปมากที่สุด 94 คน คิดเปนรอยละ 36.9 
รองลงมาอยูระหวาง 21-30 ป จํานวน 79 คน คิดเปนรอยละ 31.0 มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 
225 คน คิดเปนรอยละ 88.3 และมีประสบการณนอยกวา 5 ป จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 29.4 
รองลงมาคือ 6-10 ป จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 29.0 
 
ตอนที่ 2 การวิเคราะหการปฏิบัติจริงตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปน
ฐานของผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนแหงประเทศไทย 
 จากการวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติจริงตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหาร      
โรงเรียนเปนฐานของผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนแหงประเทศไทย พบวาใน     
ภาพรวมของการปฏิบัติจริงตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.52 และมีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ .69          
ดังรายละเอียดในตารางที่ 5  สวนตารางที่ 6 เปนการจําแนกการปฏิบัติจริงของผูบริหารและครู 
 
ตารางที่ 5  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานการปฏิบัติจริงตามองคประกอบความสําเร็จของ        
   การบริหารโรงเรียนเปนฐานโดยภาพรวม 
 

องคประกอบความสําเร็จ 
ของการบริหารโรงเรียนเปนฐาน 

 
X  

 
S.D 

 
ระดับ 

1. การกระจายอํานาจ 3.55 .76 มาก 
2. การพัฒนาวิชาชีพครู 3.65 .77 มาก 
3. การเผยแพรสารสนเทศ  3.50 .78 มาก 
4. การเลือกผูบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม 3.56 .81 มาก 
5. การมีวิสัยทัศน 3.68 .75 มาก 
6. การใหรางวัล 3.19 .93 ปานกลาง 
7. การมีสวนรวม 3.47 .82 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.52 .69 มาก 
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 เมื่อพิจารณาเปนรายดานจะเห็นวาในทุกดานอยูในระดับมาก ยกเวนการใหรางวัลและ
การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.19 และ 3.47 และมีความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.)   เทากับ .93 และ .82  นอกจากนี้ยังพบอีกวา การมีวิสัยทัศนจะมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือมี
คาเฉลี่ย ( X )    เทากับ 3.68 ในขณะที่การใหรางวัลมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.19 
 
ตารางที่ 6  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานการปฏิบัติจริงตามองคประกอบความสําเร็จของ 
   การบริหารโรงเรียนเปนฐานจําแนกผูบริหารและครู 
 

องคประกอบความสําเร็จ ผูบริหาร ครู 
ของการบริหารโรงเรียนเปนฐาน X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 

1. การกระจายอํานาจ 3.56 .87 มาก 3.55 .74 มาก 
2. การพัฒนาวิชาชีพครู 3.74 .74 มาก 3.63 .78 มาก 
3. การเผยแพรสารสนเทศ  3.49 .80 มาก 3.50 .77 มาก 
4. การเลือกผูบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม 3.60 .82 มาก 3.55 .81 มาก 
5. การมีวิสัยทัศน 3.78 .87 มาก 3.67 .73 มาก 
6. การใหรางวัล 3.16 1.02 ปานกลาง 3.20 .91 ปานกลาง 
7. การมีสวนรวม 3.55 .91 มาก 3.46 .80 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.55 .79 มาก 3.51 .68 มาก 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลการปฏิบัติจริงตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหาร      
โรงเรียนเปนฐานจําแนกผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนแหงประเทศไทย พบวาใน  
ภาพรวมของการปฏิบัติจริงตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของ        
ผูบริหารอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.55 และมีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    
เทากับ .79  สวนของครูมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.51 และมีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ 
.68 และเมื่อพิจารณาเปนรายดานจะเห็นวาในทุกดานอยูในระดับมาก ยกเวนการใหรางวัลอยูใน
ระดับปานกลางโดยมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.16 และ 3.20 และมีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
เทากับ 1.02 และ .91 สวนของครูเพิ่มการมีสวนรวมที่อยูในระดับปานกลาง โดยมีคาเฉลี่ย ( X )   
เทากับ 3.46 และมีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ .80  นอกจากนี้ยังพบอีกวา การมี        
วิสัยทัศนของผูบริหารจะมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.78 ในขณะที่การใหรางวัลมี        
คาเฉลี่ยต่ําสุดคือมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.16 สวนของครูการมีวิสัยทัศนมีคาเฉลี่ย ( X ) สูงสุด     
เทากับ 3.67 และการใหรางวัลมีคาเฉลี่ย ( X ) ต่ําสุดเทากับ 3.20 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะหความคาดหวังตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐาน
ของผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนแหงประเทศไทย 
 จากการวิเคราะหขอมูลความคาดหวังตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหาร       
โรงเรียนเปนฐานของผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนแหงประเทศไทย พบวาใน     
ภาพรวมของความคาดหวังตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานอยูใน
ระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.16 และมีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ .66          
ดังรายละเอียดในตารางที่ 7  สวนตารางที่ 8 เปนการจําแนกความคาดหวังของผูบริหารและครู 
 
ตารางที่ 7  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความคาดหวังตามองคประกอบความสําเร็จของ 
   การบริหารโรงเรียนเปนฐานโดยภาพรวม 
 

องคประกอบความสําเร็จ 
ของการบริหารโรงเรียนเปนฐาน 

 
X  

 
S.D 

 
ระดับ 

1. การกระจายอํานาจ 4.12 .68 มาก 
2. การพัฒนาวิชาชีพครู 4.25 .68 มาก 
3. การเผยแพรสารสนเทศ  4.15 .73 มาก 
4. การเลือกผูบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม 4.18 .75 มาก 
5. การมีวิสัยทัศน 4.21 .72 มาก 
6. การใหรางวัล 3.99 .90 มาก 
7. การมีสวนรวม 4.19 .75 มาก 

ภาพรวม 4.16 .66 มาก 
 
 เมื่อพิจารณาเปนรายดานจะเห็นวาในทุกดานอยูในระดับมาก โดยที่การพัฒนาวิชาชีพครู
จะมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.25 ในขณะที่การใหรางวัลมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือมี        
คาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.99 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 104

ตารางที่ 8  คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานความคาดหวังตามองคประกอบความสําเร็จของ 
   การบริหารโรงเรียนเปนฐานจําแนกผูบริหารและครู 
 

องคประกอบความสําเร็จ ผูบริหาร ครู 
ของการบริหารโรงเรียนเปนฐาน X  S.D ระดับ X  S.D ระดับ 

1. การกระจายอํานาจ 4.35 .54 มาก 4.08 .69 มาก 
2. การพัฒนาวิชาชีพครู 4.44 .54 มาก 4.22 .70 มาก 
3. การเผยแพรสารสนเทศ  4.30 .64 มาก 4.12 .74 มาก 
4. การเลือกผูบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม 4.26 .64 มาก 4.17 .77 มาก 
5. การมีวิสัยทัศน 4.36 .64 มาก 4.18 .74 มาก 
6. การใหรางวัล 4.29 .76 มาก 3.94 .91 มาก 
7. การมีสวนรวม 4.43 .61 มาก 4.14 .77 มาก 

ภาพรวม 4.35 .55 มาก 4.12 .67 มาก 
 
 จากการวิเคราะหขอมูลความคาดหวังตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหาร       
โรงเรียนเปนฐานจําแนกผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนแหงประเทศไทย พบวาใน  
ภาพรวมของความคาดหวังตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของ         
ผูบริหารอยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.35 และมีความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)    
เทากับ .55  ของครูมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.12 และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เทากับ .67 และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานจะเห็นวาในทุกดานอยูในระดับมาก โดยที่การพัฒนาวิชาชีพครู            
ของผูบริหารจะมีคาเฉลี่ยสูงสุดคือมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.44 ของครูมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.22  
ในขณะที่การใหรางวัลของผูบริหารมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือมีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 4.29 สวนของครู           
มีคาเฉลี่ย ( X ) เทากับ 3.94 
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ตอนที่ 4 การวิเคราะหการเปรียบเทียบความแตกตางตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหาร
โรงเรียนเปนฐานของผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนแหงประเทศไทย 
 ในการวิเคราะหความแตกตางระหวางการปฏิบัติจริงและความคาดหวังตามองคประกอบ
ความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนโดย
ใช t-test รายละเอียดดังตารางที่ 9-11 
 
ตารางที่ 9  การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการปฏิบัติจริงและความคาดหวังตาม 
   องคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานโดยภาพรวม 
 

องคประกอบความสําเร็จ ปฏิบัติจริง คาดหวัง   
ของการบริหารโรงเรียนเปนฐาน X  S.D X  S.D t prob. 

1. การกระจายอํานาจ 3.55 .76 4.12 .68 -13.51*** .000 
2. การพัฒนาวิชาชีพครู 3.65 .77 4.25 .68 -13.43*** .000 
3. การเผยแพรสารสนเทศ  3.50 .78 4.15 .73 -14.56*** .000 
4. การเลือกผูบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม 3.56 .81 4.18 .75 -13.00*** .000 
5. การมีวิสัยทัศน 3.68 .75 4.21 .72 -12.77*** .000 
6. การใหรางวัล 3.19 .93 3.99 .90 -13.36*** .000 
7. การมีสวนรวม 3.47 .82 4.19 .75 -14.88*** .000 

ภาพรวม 3.52 .69 4.16 .66 -15.87*** .000 
 
*     แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**   แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
*** แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
 จากตารางที่ 9 แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติจริงและความคาดหวังตามองคประกอบ      
ความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานโดยภาพรวมนั้นจะมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .001 
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ตารางที่ 10  การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการปฏิบัติจริงและความคาดหวังตาม              
     องคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร 
 

องคประกอบความสําเร็จ ปฏิบัติจริง คาดหวัง   
ของการบริหารโรงเรียนเปนฐาน X  S.D X  S.D t prob. 

1. การกระจายอํานาจ 3.56 .87 4.35 .54 -5.433* .040 
2. การพัฒนาวิชาชีพครู 3.74 .74 4.44 .54 -5.279 .058 
3. การเผยแพรสารสนเทศ  3.49 .80 4.30 .64 -6.714** .002 
4. การเลือกผูบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม 3.60 .82 4.26 .64 -4.806* .018 
5. การมีวิสัยทัศน 3.78 .87 4.36 .64 -4.775*** .000 
6. การใหรางวัล 3.16 1.02 4.29 .76 -6.311* .016 
7. การมีสวนรวม 3.55 .91 4.43 .61 -6.116* .011 

ภาพรวม 3.55 .79 4.35 .55 -6.344** .008 
 
*     แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**   แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
*** แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
 จากตารางที่ 10 แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติจริงและความคาดหวังตามองคประกอบ    
ความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารโดยภาพรวมจะมีความแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนในรายดานนั้นพบวา ดานการมีวิสัยทัศนมีความแตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ดานการเผยแพรสารสนเทศ มีความแตกตางกันอยางมี       
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดานการกระจายอํานาจ การเลือกผูบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม       
การใหรางวัลและการมีสวนรวมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ยกเวน  
ดานการพัฒนาวิชาชีพครูพบวาไมมีความแตกตางกัน 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 107

ตารางที่ 11  การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการปฏิบัติจริงและความคาดหวังตาม 
     องคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของครู 
 

องคประกอบความสําเร็จ ปฏิบัติจริง คาดหวัง   
ของการบริหารโรงเรียนเปนฐาน X  S.D X  S.D t prob. 

1. การกระจายอํานาจ 3.55 .74 4.08 .69 -12.381*** .000 
2. การพัฒนาวิชาชีพครู 3.63 .78 4.22 .70 -12.343*** .000 
3. การเผยแพรสารสนเทศ  3.50 .77 4.12 .74 -13.049*** .000 
4. การเลือกผูบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม 3.55 .81 4.17 .77 -12.057*** .000 
5. การมีวิสัยทัศน 3.67 .73 4.18 .74 -11.841*** .000 
6. การใหรางวัล 3.20 .91 3.94 .91 -11.909*** .000 
7. การมีสวนรวม 3.46 .80 4.14 .77 -13.578*** .000 

ภาพรวม 3.51 .68 4.12 .67 -14.542*** .000 
 
*     แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
**   แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
*** แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
 
 จากตารางที่ 11 แสดงใหเห็นวาการปฏิบัติจริงและความคาดหวังตามองคประกอบ    
ความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของครูจะมีความแตกตางกันทั้งโดยภาพรวมและ      
รายดานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 
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บทท่ี 5 

 
สรุปผลการวิจัย การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยที่มุงศึกษาการปฏิบัติจริงและความคาดหวังตามองคประกอบ
ความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนแหง
ประเทศไทย ทั้ง 6 โรง จํานวนผูใหขอมูล 303 คน มีผูบริหาร 48 คน และครู 255 คน ขอมูลที่ไดรับ
กลับคืน มีจํานวน 300 ฉบับ คิดเปนรอยละ 99.0 จากผูบริหาร 45 ฉบับ และคณะครู 255 ฉบับ     
หลังจากวิเคราะหขอมูลโดยใชคาสถิติความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) คาเฉลี่ย ( X )        
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการทดสอบคาที (t-test)  ผลที่ไดนํามาสรุปผลการวิจัย               
การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ ดังรายละเอียดตอไปนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 จากงานวิจัยในครั้งนี้ หลังจากที่ไดวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยไดคนพบสิ่งตางๆ ดังนี้คือ 
 1.  การปฏิบัติจริงตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของ 
ผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนแหงประเทศไทย พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก ยกเวนการใหรางวัลและการมีสวนรวม     
อยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบวา การมีวิสัยทัศนมีคาเฉลี่ยสูงสุด และการใหรางวัล            
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
  1.1 การปฏิบัติจริงตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของ 
ผูบริหาร พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก 
ยกเวนการใหรางวัลอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยัง พบวา การมีวิสัยทัศนมีคาเฉลี่ยสูงสุด และ
การใหรางวัลมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
  1.2 การปฏิบัติจริงตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของ 
ครูพบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดานพบวาทุกดานอยูในระดับมาก        
ยกเวนการใหรางวัลและการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยัง พบวา การมีวิสัยทัศน   
มีคาเฉลี่ยสูงสุด และการใหรางวัลมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
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 2.  ความคาดหวังตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของ 
ผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนแหงประเทศไทย พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก ซ่ึงดานการพัฒนาวิชาชีพครูมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
และดานการใหรางวัลมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
  2.1 ความคาดหวังตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของ   
ผูบริหาร พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก 
โดยมีการพัฒนาวิชาชีพครูมีคาเฉลี่ยสูงสุด และการใหรางวัลมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
  2.2 ความคาดหวังตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของ
ครู พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก โดยมี
การพัฒนาวิชาชีพครูมีคาเฉลี่ยสูงสุด และการใหรางวัลมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 
 3.  การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังตาม 
องคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิ          
ซาเลเซียนแหงประเทศไทย พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทั้งใน
ภาพรวมและจําแนกรายดาน ซ่ึงสอดคลองกับขอสมมติฐานที่กําหนดไว 
  3.1 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังตาม 
องคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร พบวามีความแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งในภาพรวมและจําแนกรายดาน ซ่ึงสอดคลองกับ              
ขอสมมติฐานที่กําหนดไว  ยกเวนดานการพัฒนาวิชาชีพครูพบวาไมมีความแตกตางกัน 
  3.2 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังตาม 
องคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของครู พบวามีความแตกตางกันอยางมี       
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทั้งในภาพรวมและจําแนกรายดาน ซ่ึงสอดคลองกับขอสมมติฐานที่
กําหนดไว 
 
การอภิปรายผล 
 ผูวิจัยไดขอคนพบหลังจากการวิเคราะหขอมูล ซ่ึงสามารถนํามาอภิปรายผล ดังตอไปนี้ 
 1. การปฏิบัติจริงตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของ 
ผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนแหงประเทศไทย พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก ยกเวนการใหรางวัลและการมีสวนรวม     
อยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยังพบวา การมีวิสัยทัศนมีคาเฉลี่ยสูงสุด และการใหรางวัล            
มีคาเฉลี่ยต่ําสุด  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาการปฏิบัติจริงตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหาร      
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โรงเรียนเปนฐาน อยูในระดับมากในภาพรวมนั้น เปนเพราะผูบริหารโรงเรียนเอกชนมี            ความ
คลองตัวในการกํากับดูแล ติดตาม และการสั่งการทั้งในโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ  ดังที่ ดร.รุง  แกวแดง ไดกลาวถึงประเด็นของความคลองตัวในการบริหารซึ่งเปน
คุณลักษณะพิเศษเฉพาะสําหรับโรงเรียนเอกชน โดยสามารถทําการบริหารแบบเบ็ดเสร็จภายใน  
โรงเรียนของตนเองไดอยางอิสระ และดวยการตัดสินใจของตนเองเปนหลัก  ซ่ึงถือไดวาเปน        
แงบวก  ประการที่สองนั้น โรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนทั้ง 6 โรง เปนโรงเรียนของมูลนิธิซาเลเซียน 
ซ่ึงเปนโรงเรียนของนักบวชในศาสนาคริสตนิกายโรมันคาทอลิก หรือมูลนิธิซาเลเซียน ซ่ึงมี     
ความเครงครัดในกฏระเบียบ ทําตามนโยบายและปรัชญาของมูลนิธิ กลาวคือ มีความขยัน              มี
ความราเริง และมีความศรัทธา  จิตตารมณหรือแนวปฏิบัติดังกลาวไดยึดถือปฏิบัติเปนเวลานาน 
ตั้งแตสมัยผูกอตั้ง   มูลนิธิ ไดแกบาทหลวง ยอหน บอสโก หรือ นักบุญยอหน บอสโก ซ่ึงมี      
ความขยันขันแข็งในการชวยเหลือเด็กๆ และเยาวชนใหมีคุณธรรมและจริยธรรม มีความราเริงใน
การทํางาน และมีความศรัทธาตอพระผูเปนเจา  ดังนั้นผูสืบทอดจิตตารมณของมูลนิธิ ซ่ึงไดแก       
ผูบริหารโรงเรียน ก็ยังคงปฏิบัติตามแบบฉบับของทาน จึงทําใหการปฏิบัติจริงตามองคประกอบ
ความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนเปนฐาน อยูในระดับมาก 
  เมื่อพิจารณารายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก ยกเวนการใหรางวัลและการมี  
สวนรวมอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยัง พบวา การมีวิสัยทัศน มีคาเฉลี่ยสูงสุด และการให
รางวัลมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  ซ่ึงการมีวิสัยทัศนอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวากอนที่ผูบริหาร จะกระทํา
กิจการใดๆจะตองมีการมองการณไกล เพื่อประโยชนในการบริหารงานการจัดการ  เมื่อมีทิศทางใน   
การดําเนินงานที่ชัดเจน งานตางๆ ก็จะประสบความสําเร็จไดอยางดี  ดวยเหตุนี้จึงเปนสิ่งสําคัญและ
มีความจําเปนในการบริหารงาน ซ่ึงตองมองและศึกษาความเปนไปได ขณะที่ผูบริหารทําภารกิจ
ของโรงเรียน  แทจริงแลวผูบริหารที่มาดํารงตําแหนง ยอมรับเพราะเปนพันธกิจ เปนภาระผูกพัน ซ่ึง
ตองยินดีรับและเต็มใจทํางานเต็มความสามารถของตน ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของชิบา 
(Shiba) ที่กลาววาการมีวิสัยทัศนนั้นเปนการวางแผนจากมุมมองของอนาคต (Vision is a plan from 
the future) มีความชัดเจนทางดานพันธกิจ คานิยม เปาหมาย ผลที่จะเกิดขึ้นแกผูเรียน ความสัมพันธ
กับแนวการจัดหลักสูตรและการเรียนการสอน กระบวนการสรางฉันทามติ ความเห็นพองของครู 
บุคลากรและ ผูมีสวนรวมในทุกระดับ  พรอมกันนั้น ยังสอดคลองกับงานวิจัยของวันเพ็ญ  ชางเชื้อ 
ที่ไดศึกษา การวิเคราะหรูปแบบและแนวทางการการพัฒนาการบริหารงานอนามัยส่ิงแวดลอม    
ภายใตความรับผิดชอบของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดในเขต 1 พบวาความสามารถเดนชัดของ       
ผูบริหาร คือ การมีวิสัยทัศน และการวางแผน ดังนั้นจึงสรุปไดวาผูบริหารและครูของโรงเรียนใน  
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มูลนิธิซาเลเซียนมีวิสัยทัศน มองการณไกล สามารถปรับตัวไดรวดเร็ว และทันตอเหตุการณ         
อยูตลอดเวลา 
  ในดานการใหรางวัลอยูในระดับปานกลาง และมีคาเฉลี่ยต่ําสุด แสดงใหเห็นวา    
ความเขาใจในเรื่องการใหรางวัลยังไมชัดเจนและถูกตอง  การใหรางวัลมีอยู 2 ประเภทคือ การให  
คาตอบแทนเปนตัวเงิน หรือคาจาง ซ่ึงผูใตบังคับบัญชาเขาใจการใหรางวัลเพียงดานนี้ดานเดียว แต
ยงัมีการใหรางวัลอีกประเภทหนึ่งซ่ึงไมใชตัวเงิน อาจเปนเรื่องของการใหตําแหนง การใหคําชมเชย 
การใหเหรียญหรือโลหเกียรติยศตางๆ การใหหยุดปฏิบัติงานในกรณีพิเศษตางๆ ฯลฯ ก็เปนการให
รางวัลทั้งส้ิน  อยางไรก็ตามผูบริหารโรงเรียนพยายามใหรางวัลอยูเสมอในขอบเขตที่สามารถจะ
กระทําได ซ่ึงสืบเนื่องจากการบริหารงบประมาณที่จํากัด และโดยเฉพาะอยางยิ่ง นโยบายของมูลนิธิ
ที่กําหนดเกณฑใหเรียบรอยแลวนั่นเอง  อยางไรก็ตามผูบริหารโรงเรียนพยายามใหคาตอบแทนตาม
ระบบการขึ้นขั้นเงินเดือนของระบบราชการ เงินโบนัสประจําป ฯลฯ เพื่อเปนคาตอบแทนน้ําใจดี
ของบุคลากรครูในโรงเรียนอยางทั่วถึงและตอเนื่องอยูแลว ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ     
เดมมิ่ง (Deming) ที่วาการใหรางวัลนั้นผูอยูใตบังคับบัญชาอาจทําเฉพาะแตใหไดรางวัลจูงใจเทานั้น 
และมีอยูอยางจํากัด และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ขัตติยา  ดวงสําราญ ที่ไดศึกษา แรงจูงใจใน
การทํางานที่สงผลตอความผูกพันของครูโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดนนทบุรี พบวาแรงจูงใจอยูในระดับปานกลางแตไมสอดคลองกับงานวิจัยของ อารีย  สุวรรณ
ปาล กับ สุขชัย  ขันอัศวะ ที่ศึกษาการใชอํานาจการใหรางวัลนั้นพบวาอยูในระดับมาก ซ่ึงเปนเรื่องดี 
เปนกําลังใจ และการทํางานที่ดีขึ้น 
  1.1 การปฏิบัติจริงตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของ 
ผูบริหาร พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก 
ยกเวนการใหรางวัลอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยัง พบวา การมีวิสัยทัศนมีคาเฉลี่ยสูงสุด และ
การใหรางวัลมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  ซ่ึงแสดงใหเห็นวาผูบริหารปฏิบัติตามองคประกอบความสําเร็จของ
การบริหารโรงเรียนในภาพรวมอยูในระดับมากเปนเพราะวาผูบริหารปฏิบัติตามคําส่ังที่ผูบริหาร
ระดับสูงส่ังการลงมาโดยยึดถือเปนความนบนอบและเต็มใจปฏิบัติหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย           
ผูบริหารจึงปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็ง ขยัน และพากเพียร เพื่อประโยชนสุขแกสวนรวม
มากกวาสวนตน  อีกประการหนึ่งคือ ผูบริหารสวนใหญมีการพัฒนาอยูตลอดเวลา คุณวุฒิอยูใน
ระดับปริญญาตรี และสูงกวาปริญญาตรีเปนสวนใหญ มีประสบการณการทํางานที่ยาวนาน
พอสมควร จึงมีความพรอมในการปรับเปลี่ยนไดอยางรวดเร็ว และทันเหตุการณในปจจุบัน  พรอม
กันนั้น            ผูบริหารยังมีการอบรมสัมมนาในระหวางผูบริหารกันเองอยูเปนประจําทุกเดือนจะมี
การประชุม  เชงิปฏิบัติการโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียน เพื่อเปนการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารซึ่งกัน
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และกัน  เพราะฉะนั้น การรับขอมูลขาวสารใหมๆ จึงเกิดขึ้นไดตลอดเวลา ซ่ึงทําใหเกิดความพรอม
ในทุกๆ ดานของการบริหารโรงเรียนเปนฐาน  และเมื่อพิจารณารายดาน พบวา การใหรางวัลอยูใน
ระดับ       ปานกลาง เปนเพราะกฎเกณฑของมูลนิธิซ่ึงเปนขอจํากัดที่สําคัญ และการใหรางวัลเปน
เสมือน  ดาบสองคมซึ่งถาใชดีก็จะเกิดผลลัพธที่ดีตามมาได  แตถาหากใชในทางที่ไมดี ก็อาจเปน
การทําลาย    ชื่อเสียงของโรงเรียน และวัฒนธรรมขององคกรไดเชนเดียวกัน  สวนใหญแลว
ผูบริหารจะใหเงินหรือคาตอบแทนในลักษณะเสนหา หรือในชวงสั้นๆ ชวงที่ผูบริหารดํารงตําแหนง
อยูเทานั้น เพื่อ  ไมใหเกิดขอผูกมัดผูกพันในระยะยาวแตอยางใด 
  1.2 การปฏิบัติจริงตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของ
ครู พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก      
ยกเวนการใหรางวัลและการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง นอกจากนี้ยัง พบวา การมีวิสัยทัศนมี
คาเฉลี่ยสูงสุด และการใหรางวัลมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ซ่ึงแสดงใหเห็นวา การปฏิบัติจริงตามองคประกอบ     
ความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของครูอยูในระดับมากในภาพรวม เปนเพราะวาครู
ตระหนักและเห็นความสําคัญของการกระจายอํานาจและการมีสวนรวมเปนอยางมาก  การปกครอง
ในสมัยนี้เปนการปกครองแบบประชาธิปไตย ครูทุกคนมีเสรีภาพที่จะแสดงความคิดเห็นไดใน
ระดับหนึ่ง  ประการที่สองนั้น บุคลากรครูมีความเขาใจในการบริหารงานของโรงเรียนเปนอยางดี 
สวนใหญมีประสบการณการทํางานมาหลายป และมีคุณวุฒิที่เหมาะสมจากการคัดเลือกให
ปฏิบัติการสอนไดในโรงเรียน  ดังนั้น บุคลากรครูจึงมีความพรอมทั้งคุณวุฒิ และวัยวุฒิพรอมที่จะ
รับส่ิงใหมๆ ไดตลอดเวลา สามารถปรับตัวเองไดอยางรวดเร็ว และพรอมที่จะปฏิบัติตามคําส่ังได 
จึงเปนไปไดวา การปฏิบัติงานในการบริหารงานแบบใหมนี้อยูในระดับมาก  สวนในรายดานนั้น 
การใหรางวัล และการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง เปนเพราะวา นโยบายจากผูบริหารระดับสูง
ยังไมสามารถจัดสวัสดิการดานนี้ไดเพียงพอ พรอมกับกฎเกณฑที่มูลนิธิไดกําหนดไวตองมี การ
นําเสนอและการปรับเปลี่ยนซ่ึงตองใชเวลานานพอสมควร  ดังนั้น ดานการใหรางวัล และการมีสวน
รวม   ยังอยูในระดับปานกลางเทานั้น  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ สุพิชญา  ธีระกุล ที่กลาวถึง
ปญหาและอุปสรรคที่ทําใหเกิดการขาดความรวมมือคือ นโนบายของโรงเรียนที่กําหนดไว ทําให
เกิด   การตอตานและไมใหความรวมมือไดและงานวิจัยของ ชูชาติ  พวงสมจิตร ที่ไดศึกษาการ
วิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียน
ประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร พบวาปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของ
ชุมชนกับโรงเรียน ประกอบดวย 3 กลุมปจจัยคือ กลุมปจจัยสภาพแวดลอม กลุมปจจัยชุมชนและ
กลุมปจจัยโรงเรียน บุคลากรไมใหความสําคัญของการมีสวนรวม ไมปรึกษาหารือ และไมแกปญหา      
ความขัดแยงกัน เปนตน 
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  สรุปไดวา การปฏิบัติจริงตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปน
ฐาน ในภาพรวมผูบริหารและครูปฏิบัติในระดับมาก เพราะวาทุกคนใหความสําคัญแกภารกิจ และ
ความรับผิดชอบที่ไดรับ สวนในรายดานนั้นผูบริหารและครูมีวิสัยทัศนในการมองการณไกลใน
ระดับมาก จึงจําเปนตองมีความพรอมในทุกเรื่อง และตองมีเปาหมายที่ชัดเจนในยุคแหงการแขงขัน
อยูตลอดเวลา  แตเร่ืองการใหรางวัลและการมีสวนรวมยังอยูในระดับปานกลางเปนเพราะวา         
ขอจํากัดของกฎเกณฑของมูลนิธิซาเลเซียน และการบริหารแบบสั่งการจากผูบริหารระดับสูงลงมา
ซ่ึงเปนอุปสรรคสําคัญในการพัฒนาโรงเรียนใหเจริญกาวหนา 
 
 2. ความคาดหวังตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของ 
ผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนแหงประเทศไทย พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก โดยมีการพัฒนาวิชาชีพครูมีคาเฉลี่ยสูงสุด 
และการใหรางวัลมีคาเฉลี่ยต่ําสุด ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ความคาดหวังตามองคประกอบความสําเร็จ
ของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารและครูอยูในระดับมากทั้งในภาพรวม และรายดาน 
เปนเพราะวาองคประกอบเหลานี้มีความสําคัญตอการทํางาน และตอช่ือเสียงของโรงเรียน  ดังนั้น 
ความ     คาดหวังตอความสําเร็จที่อาจเกิดขึ้นไดนั้น จึงเนนไปทุกเรื่องที่สามารถจัดกระทําได และ
อีกประการหนึ่งคือโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนเปนโรงเรียนของเอกชนที่ตองมีการแขงขันกับ    
โรงเรียนอื่นๆ โดยรอบ เพื่อความอยูรอดจําเปนตองเตรียมความพรอมในทุกๆ เร่ือง ตองทําใหดีกวา 
และตองมีการพัฒนาอยูเสมอ ดังคํากลาวของนักธุรกิจที่วา “หยุดทํางานเพียง 1 วัน ความพายแพ
สามารถเยื่องกรายเขามาแลว” และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ อุทัย  บุญประเสริฐ ที่ศึกษา       
แนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน พบวาการปฏิรูปการศึกษาและการกระจายอํานาจการศึกษากับการบริหารแบบมีสวนรวมเปน
หัวใจหรือหลักการสําคัญสําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน และ เชง (Cheng) ไดศึกษา
ฐานความรูในการปฏิบัติการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานเปนเครื่องมือสําคัญของการปฏิรูปการศึกษามี 2 ลักษณะคือ การตัดสินใจ และการมีสวนรวม 
  ดานการพัฒนาวิชาชีพครูซ่ึงมีความคาดหวังในระดับมาก เพราะเปนเรื่องใกลตัวของ
ครู เปนเรื่องของความอยูรอดและตองการพัฒนาตนเองอยูเสมอ เปนแรงจูงใจสวนตนที่ผลักดันจาก
ภายในตัวครูเอง  ในประเด็นของโรงเรียน หรือสวนรวมนั้น ผูบริหารโรงเรียนตองการใหมีบุคลากร
ที่สรางชื่อเสียงใหแกโรงเรียน และเปนบุคคลที่มีคุณภาพ ไมวาทําการใดๆ หากมีบุคลากรที่ดี และมี
คุณภาพแลวกิจการทุกอยางของโรงเรียนหรือภารกิจที่โรงเรียนกําลังดําเนินการอยูนั้น  หรือ      
ความสัมพันธที่ดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน ฯลฯ จึงเปนสิ่งจูงใจ และเรียกรองใหชุมชน หรือ         
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ผูปกครองนักเรียนใหความสนใจ ใหความรวมมือกับโรงเรียนเพิ่มขึ้น เปนการชักนําใหนักเรียนมา
เรียนในโรงเรียน และในที่สุดจะทําใหการพัฒนาวิชาชีพครูมีเพิ่มขึ้นตามไปดวย ซ่ึงสอดคลองกับ
แนวความคิดของ ประเวศ  วะสี ที่กลาวถึงการพัฒนาระบบการสงเสริมวิชาชีพครูวา การปฏิรูป     
การศึกษาตองปฏิรูประบบสงเสริมวิชาชีพครู ใหมีแรงจูงใจในการเปนครูดี เพราะครูดีเหมือน   
เมล็ดพันธุแหงความดี  เมื่อตกไปอยูที่ใดยอมทําใหความดีงอกงามขึ้นโดยรอบ กลาวคือตองมีระบบ
จูงใจใหมีครูดีเต็มประเทศนั่นเอง 
  2.1 ความคาดหวังตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของ  
ผูบริหาร พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก 
โดยมีการพัฒนาวิชาชีพครูมีคาเฉลี่ยสูงสุด และการใหรางวัลมีคาเฉลี่ยต่ําสุด เปนไปไดวา ผูบริหารมี
ความคาดหวังไวสูงในทุกๆ เร่ืองที่อยากเห็นการพัฒนาของโรงเรียน  ส่ิงสําคัญที่ผูบริหารตองการ
คือการพัฒนาวิชาชีพของครู เพราะครูเปนบุคลากรที่คอยขับเคลื่อนกระบวนการเปลี่ยนแปลง     
ภายในโรงเรียน ไดแก กระบวนการเรียนการสอน คุณภาพครู การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  
ลวนเปนสิ่งสําคัญทั้งส้ิน  ผูบริหารจึงใหความสําคัญเปนประเด็นแรกๆ  ซ่ึงสอดคลองกับแนว   
ความคิดของ ธีรศักดิ์  อัครบวร ที่กลาววา วิชาชีพครูเปนวิชาชีพช้ันสูง ตองชวยกันสงเสริม      
เกียรติภูมิของครูใหเปนปูชนียบุคคลของสังคม เปนผูรู เปนผูปฏิบัติตนดี เพื่อเปนแบบอยางที่ดีแก
เยาวชนและ  ประชาชนทั่วไป 
  2.2 ความคาดหวังตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของ
ครู พบวาในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาทุกดานอยูในระดับมาก โดยมี
การพัฒนาวิชาชีพครูมีคาเฉลี่ยสูงสุด และการใหรางวัลมีคาเฉลี่ยต่ําสุด  จะเห็นไดวา ในภาพรวมนั้น 
ความคาดหวังของการบริหารโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับมาก แสดงใหเห็นวาครูมีความปรารถนา
ดแีละตั้งใจใหความสําเร็จของโรงเรียนสูงมาก พวกเขาอยากเห็นความเจริญกาวหนาของโรงเรียน
เปนหลัก โดยเฉพาะอยางยิ่งบรรดาครูอาวุโส จะมีความผูกพันกับโรงเรียน หรืออยูกับโรงเรียน     
มานานแลว  คณะครูเหลานี้จะมีความคาดหวังสูงมาก  ดังนั้นการบริหารโรงเรียนเปนฐานนี้ จําเปน
อยางยิ่งที่สังคมโดยรอบตองการเห็นภาพสะทอนที่ดีดวย จึงเปนไปไดวาความคาดหวังใน          การ
บริหารโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับมาก 
  สวนในรายดานจะเห็นไดวา การพัฒนาทางดานวิชาชีพครูมาเปนอันดับหนึ่ง เพราะวา
ตองสงเสริมอาชีพของตนเองใหดี มีโอกาสพัฒนา มีความเจริญกาวหนาตอไปในอนาคต จึงเปน
ความคาดหวังอันดับแรก ซ่ึงอยูใกลตัวและมีผลตอตนเองนั่นเอง  สวนการใหรางวัลอยูในอันดับ   
สุดทายแสดงใหเห็นวามีนโยบายที่ไมชัดเจน และระบบที่ไมเอื้อตอการใหมีความคิดริเร่ิม          
สรางสรรค  บุคลากรขาดความคาดหวังในการทํางาน  สุดทาย ผูบริหารไมไดกระตุนใหเกิด         
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การแขงขันเพื่อไดรับรางวัลหรือคาตอบแทนแตอยางใด ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดของพอรตเตอร
และลอเลอร (Porter and Lawler) ที่วา การใหรางวัลเปนผลลัพธจากความพยายามทําใหภารกิจที่
กําหนดไดรับการตอบแทนที่มีคุณคา เปนผลลัพธในความสําเร็จ และความนาจะเปนที่ควรแก    การ
ให  จะเห็นไดวานักวิชาการเหลานี้เนนที่การกระทํา การทําตามภารกิจกอน และยังสอดคลองกับ
การพัฒนาวิชาชีพช้ันสูงที่ไดรับการยกยองไดรับเกียรติเปนพิเศษในแวดวงสังคมโดยรวม 
  ดังนั้น จึงสรุปไดวา ความคาดหวังดานการพัฒนาวิชาชีพครู เปนความสนใจและ   
ความคาดหวังอันดับแรกของครู สวนการใหรางวัลอยูในอันดับสุดทาย เปนเพราะความคาดหวัง
ของครูใหความสําคัญตอการพัฒนาวิชาชีพมากกวา  เมื่อสามารถบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวแลว 
รางวัลก็เปนเสมือนกําลังใจใหทํางานอยางดีตอไป 
 
 3. การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังตาม 
องคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารและครูโรงเรียนในมูลนิธิ         
ซาเลเซียนแหงประเทศไทย พบวามีความแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทั้งใน
ภาพรวมและจําแนกรายดาน ซ่ึงสอดคลองกับขอสมมติฐานที่กําหนดไว  ซ่ึงแสดงใหเห็นวา ใน   
ภาพรวมนั้น สาเหตุที่แตกตางกันแสดงใหเห็นวาการกระตุนของผูบริหาร หรือแรงจูงใจใน          
การทํางานเพื่อใหบรรลุเปาหมายนั้นยังมีไมเพียงพอ จึงทําใหบุคลากรปฏิบัติงานไมสามารถบรรลุ
ตามจุดมุงหมายไดตามที่คาดหวังไว 
  สวนรายดานนั้น การใหรางวัล กับการมีสวนรวมแตกตางกันมากที่สุด แสดงใหเห็นวา
บุคลากรมีการศึกษาที่สูงขึ้น มีความพรอมทางดานวุฒิภาวะ จึงเรียกรอง และมีความตองการ        
การปกครองแบบมีสวนรวมไมตองการใหมีการสั่งการแตอยางเดียวแตตองการการปรึกษาหารือกัน 
การแบงปนความคิดอานเพื่อชวยใหการบริหารเกิดสัมฤทธิผลไดอยางแทจริง สวนการใหรางวัลนั้น
เปนแรงจูงใจ เปนแรงเสริม หรือแรงขับในการทํางานใหมีประสิทธิผลอยางตอเนื่อง โดยที่มี       
การแขงขันกันเพื่อทําใหโรงเรียนหรือหนวยงานมีความเจริญกาวหนา พรอมกับความสําเร็จของ   
ตนเองดวยเชนกัน กลาวคือ มีการใหรางวัล เพื่อเปนขวัญกําลังใจแกตนเอง และครอบครัว ถือไดวา
เปนเกียรติยศที่ควรแกการนับหนาถือตา และใหสังคมมีสวนรับรู ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของ
โกห (Kohn) ที่กลาววา การใหรางวัลเปนอุปสรรคในการทํางานใหเกิดประสิทธิผลได เพราะ     การ
ใหรางวัลไมเปนตัวจูงใจ การใหรางวัลเปนการลงโทษ เปนการหลงลืมตัวในรางวัลซ่ึงอาจทําลาย
ความสัมพันธที่ดีได รางวัลไมคํานึงถึงเหตุผล หยุดยั้งการเสี่ยง และไมแยแสตอความตั้งใจใน      
การทํางานอยางแทจริง  พรอมกันนั้น จากงานวิจัยของอารีย  สุวรรณปาล ที่ไดศึกษา การใชอํานาจ
ของผูบริหารตามการรับรูของผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร และครูอาจารยในโรงเรียนมัธยมศึกษา  
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ขนาดใหญพิเศษ สังกัดกรมสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร พบวา ผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร และครู
อาจารยมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
  3.1 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังตาม 
องคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร พบวามีความแตกตางกัน 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งในภาพรวมและจําแนกรายดาน ยกเวนดานการพัฒนา     
วิชาชีพครู ซ่ึงสอดคลองกับขอสมมติฐานที่กําหนดไว  จะเห็นไดวามีความแตกตางกันในทุกๆ ดาน 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในดานการเผยแพรสารสนเทศมีความแตกตางกันมากที่สุด เปนความคาดหวัง
ของผูบริหารที่มีไวสูงกวาที่การปฏิบัติจะตามทันได  ผูบริหารทราบวา เทคโนโลยีสารสนเทศเปน
ส่ิงสําคัญและจําเปนมากในยุคปจจุบัน  การพึ่งพาเทคโนโลยียอมทําใหเกิดการปลี่ยนแปลงมากมาย
ในชีวิตประจําวันของเราได  ในทางกลับกัน ผูบริหารสวนใหญยังไมสามารถจัดการกับสิ่งที่ตนเอง
ตองการพัฒนาได สืบเนื่องจากระบบการของบประมาณตองไดรับการอนุมัติจากผูบริหารระดับสูง
อีกตอหนึ่ง  พรอมกันนั้น ระเบียบ กฎเกณฑของมูลนิธิซาเลเซียนมีขอจํากัดในเรื่องการใช             
งบประมาณที่ตองมีความละเอียดออน และตองไดรับการยินยอมจากขอกําหนดตางๆดวย จึงเปน 
ไปไดวาที่ความคาดหวังและการปฏิบัติจริงไมสามารถรองรับกันได จึงเกิดความแตกตางกันมาก   
ที่สุดในดานนี้ 
   สวนดานการพัฒนาวิชาชีพครู พบวาไมมีความแตกตางกัน เปนเพราะวาผูบริหาร
ทราบบุคลากรครูนั้นเปนเรื่องสําคัญ  ความคาดหวังของผูบริหารที่ตองการใหครูเปนผูเชี่ยวชาญใน
สาขาที่ตนเองศึกษามานั้นเปนสิ่งจําเปน  ดังนั้น การปฏิบัติอยางตอเนื่องในการพัฒนาวิชาชีพครูนั้น
เปนสิ่งที่ผูบริหารตระหนักและเห็นความสําคัญอยูแลวและตลอดเวลา  พรอมกันนั้น โอกาสใน    
การสงบุคลากรเขาสงอบรมสัมมนาในเรื่องตางๆ ซ่ึงมีหนวยงาน หรือองคการทางการศึกษารวมกัน
จัดประชุม หรืออบรมทางดานวิชาการก็มีอยางหลากหลายดวยเชนเดียวกัน  ดวยเหตุนี้เองที่         
ความตองการของผูบริหาร และสภาพจริงที่ปรากฏนั้นสอดคลองกัน  ดังนั้นยิ่งบุคลากรครูมี        
การพัฒนาวิชาชีพมากเทาใด  การพัฒนาการศึกษาของนักเรียนก็ยิ่งมีมากดวยเชนกัน เพราะเปน   ผล
ตอเนื่องกัน  จึงเปนไปไดวาความคาดหวังและการปฏิบติจริงในดานการพัฒนาวิชาชีพครูเปน
ประเด็นที่สอดคลองกันมากที่สุด 
  3.2 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังตาม 
องคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานของครู พบวามีความแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ทั้งในภาพรวมและจําแนกรายดาน ซ่ึงสอดคลองกับขอสมมติฐานที่
กําหนดไว จะเห็นไดวาครูมีความคาดหวังในเรื่องการมีสวนรวมมากที่สุด สวนการปฏิบัติจริงนั้นยัง
ไมสอดคลองกับความคาดหวังนั้น จึงเกิดความแตกตางกันมากที่สุด  แทจริงแลวครูมีความคาดหวัง
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การมีสวนรวมในการบริหาร แตโอกาสที่ไดรับนั้นยังไมตอบสนองเทาที่ควร เปนไปไดวาผูบริหาร
ยังไมปลอยใหครูเขามามีบทบาทในการตัดสินใจในบางประเด็น บางกิจกรรมที่เห็นสมควร หรือใน
การปฏิบัติงานที่ตองทํารวมกัน หรืออาจเปนไปไดวา ผูบริหารยังมีความรูสึกวาการบริหาร        
แบบสั่งการนั้นงายกวาการเปดโอกาสใหบุคลากรครูเขามามีบทบาทโดยเฉพาะอยางยิ่งในกลุม 
คณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงตองมีการแบงเบาภาระการบริหารและการกระจายอํานาจมากขึ้น   แต
ในความเปนจริงยังไมเปนเชนนั้น เพราะเกิดการรักษาอํานาจ และการใชอํานาจแบบสั่งการมาก 
เกินไป 
  สรุปไดวาการปฏิบัติจริงและความคาดหวังตามองคประกอบความสําเร็จใน           การ
บริหารโรงเรียนเปนฐานนั้นมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยที่    การ
ใหรางวัลและการมีสวนรวมมีความแตกตางกันในระดับมากที่สุด เปนเพราะการสั่งการจากระดับ
ผูบริหารระดับสูงที่กํากับดูแลมูลนิธิอีกตอหนึ่ง 
 
ขอเสนอแนะ 
 จากขอคนพบตางๆ ผูวิจัยมีความคิดเห็นแนวทางที่ควรปรับปรุงแกไข ซ่ึงควรไดรับ     
การดูแลและเอาใจใสใหดีเพียงพอ เพื่อใหเหมาะแกการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยางแทจริง
ไดนั้น มีดังนี้ 
 ขอเสนอแนะทั่วไป 
 สําหรับขอเสนอแนะโดยทั่วไปนั้น ผูวิจัยมีขอเสนอแนะดังนี้ 
 1. การปฏิบัติจริงตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียนเปนฐานนั้น แมจะ
อยูในระดับมากแลวก็ตาม แตก็ควรเสริมดวยการใหรางวัล และการมีสวนรวมของบุคลากรครูมาก
ขึ้นเพื่อความเปนกันเอง และการจูงใจใหบุคลากรทํางานเต็มศักยภาพมากขึ้นดวย   การใหรางวัลนั้น 
เปนไปได 2 แนวทางคือ แนวทางแรก เปนการใหรางวัลตอบแทนดวยเงิน อัตราคาจาง และเงิน
พิเศษตางๆ ที่ทางโรงเรียนมอบให เปนการสรางขวัญกําลังใจที่เปนรูปธรรม รวดเร็ว และทันใจ  
สวนแนวทางที่สองนั้นเปนการใหเกียรติการยกยอง และสรรเสริญ  โดยเห็นไดวา การบริหาร     
โรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนจะเนนการใชระบบปองกัน แนวทางการปองกันนั้น ขึ้นอยูกับเหตุผล 
ศาสนา และความรักเมตตา เปนไปไดวา การทํางานโดยไมหวังส่ิงตอบแทน เปนผลสืบเนื่องจาก   
คําสอนของศาสนาที่เปนแรงจูงใจใหผูบริหารตั้งความคาดหวังในบุคลากรครูใหหวังส่ิงตอบแทนที่
ไมใชวัตถุ หรือคาตอบแทนที่เปนเงิน แตเปนคุณงามความดี คุณธรรม และผลแหงดีจะตอบแทน
  1.1 สําหรับการปฏิบัติจริงตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียน    เปน
ฐานของผูบริหารนั้นควรปรับปรุงดานการใหรางวัลแกผูอยูใตบังคับบัญชามากขึ้น โดยการสราง
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กฎเกณฑ จัดสวัสดิการที่เหมาะสม หรือประชุมกันในหมูคณะ เพื่อปรึกษาหารือกันในการจัด     
สวัสดิการที่ดี และยุติธรรมเพิ่มเติม เปนการเสริมขวัญ กําลังใจใหแกบุคลากรครูโดยรวม ยอมทําให
การทํางานของบุคลากรมีความยินดี และเต็มใจทํางานรวมกันตอไปอยางดี 
  1.2 สําหรับการปฏิบัติจริงตามองคประกอบความสําเร็จของการบริหารโรงเรียน    เปน
ฐานของครูนั้น ที่ตองปรับปรุงมีอยู 2 ประการคือ การใหรางวัล และการมีสวนรวม  สําหรับเรื่อง
แรกนั้น ผูบริหารอาจเปนผูริเร่ิมในการปรับปรุงแกไขระเบียบกฎเกณฑ  สวนอีกดานหนึ่งบุคลากร
ครูตองพยายามประพฤติปฏิบัติตนเปนบุคคลที่สมกับรางวัลที่จะไดรับอยางแทจริง     กลาวคือ อาจ
แสวงหารางวัลจากนโยบายโดยรวมของกระทรวงศึกษาธิการที่จัดใหมีการแขงขัน ทางดานวิชาการ
หรือการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย ซ่ึงสามารถไดรับรางวัลที่    สมเกียรติได
เชนเดียวกัน และประการที่สองนั้น เปนเรื่องของการมีสวนรวม บุคลากรครูตองพัฒนาตนเองใหมี
ความเชี่ยวชาญในดานตางๆ ยกระดับคุณวุฒิและวัยวุฒิเพิ่มเติม อาจแสวงหาความรู   เพิ่มเติมหรือ
ศึกษาตอเพื่อพัฒนาตนเองไดอยางตอเนื่อง และที่สําคัญเปนการยกระดับตนเองใหมีความนาเชื่อถือ
เพิ่มขึ้น และการมีสวนรวมในการบริหารงานยอมเปนสิ่งที่ตามมาได และที่สําคัญ เมื่อผูบริหารให
โอกาสในการแสดงความคิดเห็น หรือมีสวนรวม บุคลากรควรใหความเต็มใจในการแสดงความ
คิดเห็น อยาเก็บความคิดสรางสรรคไวแตเพียงในกลุมยอยๆ หรือกลุมเล็กๆ ของ  ตนเองอยางเดียว
เทานั้น แตใหนํามาสูสวนรวมโดยแทจริง  ดังนั้น การมีสวนรวมในการปฏิบัติยอมเปนจริงได 
 
 2. ความคาดหวังตามองคประกอบความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนเปนฐาน ใน      
ภาพรวมนั้นอยูในระดับมาก และการพัฒนาวิชาชีพสูงสุด สวนการใหรางวัลต่ําสุด ควรให          
การสงเสริมตอไปอยางตอเนื่องโดยเฉพาะอยางยิ่งทางดานวิชาชีพครูซ่ึงบุคลากรสวนใหญให   
ความคาดหวังสูงมาก     ผูบริหารควรจัดการพัฒนาอบรมเกี่ยวกับวิชาชีพ การพัฒนาความรู      
ความสามารถใหเพิ่มขึ้นจนเกิดความชํานาญ ซ่ึงจะเปนประโยชนทั้งสองฝาย กลาวคือในดานปจเจก
บุคคลและหมูคณะโดยรวม  และประการที่สองควรใหการสนับสนุน หาแนวทาง หรือโครงการ
พิเศษ เงินคาตอบแทนพิเศษ ฯลฯ  เพื่อเปนแรงจูงใจใหแกบุคลากรครูจะไดทํางานเต็มที่เพิ่มมากขึ้น 
  2.1 ความคาดหวังตามองคประกอบความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนเปนฐานของ    
ผูบริหารควรปรับปรุงในดานการใหรางวัลแกบุคลากรครู  แมวาเรื่องนี้เปนเรื่องของผูอยูใตบังคับ                               
บัญชา แตเปนเรื่องสําคัญ  ถาหากผูบริหารไดหัวใจครูแลว  ทุกสิ่งทุกอยางยอมทําไดเสมอ  ดังนั้น    
ผูบริหารจึงควรสรางความคาดหวังในดานนี้เพิ่มขึ้น แสวงหาโอกาส และแนวทางพัฒนาสวัสดิการ 
ปรับแกกฎระเบียบโดยเร็วเพื่อสรางขวัญและกําลังใจที่ดีแกบุคลากรที่อยูใตบังคับบัญชาของตน 
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  2.2 ความคาดหวังตามองคประกอบความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนเปนฐานของครู 
สงที่ควรปรับปรุงคือการใหรางวัล ครูถือวาการใหรางวัลเปนการใหกําลังใจในการทํางาน        
ความเสียสละที่ใหแกนักเรียน หรือการทุมเทใหแกโรงเรียน  แมวาครูจะไมคาดหวังส่ิงใด  แตใน
ความเปนจริงแลว  ผูบริหาร และบุคลากรควรตระหนักสนับสนุนความเสียสละและการอุทิศตนเอง
เปนแบบอยางที่ดีในการทํางานรวมกันตอไป 
 
 3. การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังตาม 
องคประกอบความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนเปนฐาน แตกตางกันทั้งในภาพรวมและรายดาน 
โดยมีดานการใหรางวัล และการมีสวนรวมแตกตางกันมากที่สุด  จึงควรใหความสนใจเปนพิเศษใน
องคประกอบ 2 ประการนี้ เพราะจะเปนกุญแจสําคัญที่จะทําใหโรงเรียนเกิดประสิทธิผล และ    มี
ประสิทธิภาพได  ดังนั้น ผูบริหารและผูที่เกี่ยวของควรคํานึงประเด็นการใหรางวัล และการมี   สวน
รวมสําหรับบุคลากรที่มีความพรอมในการจัดการ ใหมีความรับผิดชอบมากขึ้น เปนตน 
  3.1 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังตาม 
องคประกอบความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนเปนฐานของผูบริหาร มีความแตกตางกัน          ดาน
การเผยแพรสารสนเทศมากที่สุด จึงควรปรับปรุงและหาแนวทางแกไข เพื่อสรางระบบ        
สารสนเทศที่ดีในการเผยแพรขอมูลขาวสารแกสังคม ผูปกครอง อาจเปนดานเอกสารเผยแพร หรือ
ส่ืออีเล็คทรอนิกสคอมพิวเตอรหรืออินเทอรเน็ต เปนตน  ควรจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมใน       การ
สรางระบบฐานขอมูลสารสนเทศใหเปนรูปธรรม การลงทุนทางดานคอมพิวเตอรสําหรับ      
นักเรียน บุคลากรครู และทุกฝายอยางทั่วถึง  สวนดานการพัฒนาวิชาชีพครูนั้นผูบริหารควรใหการ
สนับสนุนอยางตอเนื่อง อาจเปนการใหโอกาสศึกษาตอแกบุคลากรครู เพื่อเปนขวัญกําลังใจที่ดีงาม 
ไมเพียงเฉพาะศาสตรหรือสาขาที่ตองการจําเปนแตเพียงอยางเดียว แตควรในทุกๆ ดาน ทุกๆ สาขา 
เพราะทุกศาสตรทุกสาขามีความเทาเทียมในการสรางองคความรูใหแกนักเรียนดวยกันทั้งส้ินดังนั้น 
การจัดสรรงบประมาณ ควรมีการกระจายที่เทาเทียมกัน และเสมอภาคกัน จึงเปนความยุติธรรมที่   
ผูบริหารมีตอบุคลากรอยางแทจริง 
  3.2 การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางการปฏิบัติจริงกับความคาดหวังตาม 
องคประกอบความสําเร็จในการบริหารโรงเรียนเปนฐานของครูมีความแตกตางกันในดานการมี 
สวนรวมมากที่สุด ควรจัดอบรมบุคลากรอยางตอเนื่อง การใหโอกาสแสดงความคิดเห็นใน             
ที่ประชุม การใหเขารวมรับผิดชอบในกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน เปนตน  ส่ิงตางๆ เหลานี้        
ยอมเปนการพัฒนาความรูความสามารถของบุคลากรใหมีความพรอมในการแสดงความคิดเห็น 
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และความกาวหนาทางดานสติปญญา และสามารถเปนผูนําผูอ่ืนไดอยางถูกตองตามระเบียบดวย 
เชนกัน 
 
 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป 
 ผูวิจัยขอเสนอใหมีการจัดทําวิจัยในประเด็นตางๆ ดังนี้คือ 
 1. การพัฒนาระบบการบริหารงาน ของโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียน เพื่อปรับปรุงใหมี
ความทันสมัย คลองตัว และมีเอกลักษณตามจิตตารมณของคณะอยางตอเนื่อง  
 2. เปรียบเทียบกระบวนการบริหารงานของโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนกับมูลนิธิอ่ืนๆ 
หรือหนวยงานอื่นๆ เพื่อแสดงใหเห็นถึงความแตกตางของกระบวนการบริหารงานวาแตกตางกันใน
ดานใดและมากนอยเพียงใด 
 3. ศึกษาระบบ หรือรูปแบบการใหรางวัลที่เหมาะสมแกบุคลากรในหนวยงานทั้งภาครัฐ 
และเอกชน หรือการเปรียบเทียบความแตกตางในแตละหนวยงาน เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน 
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ต ัวบงชี้ของตัวแปรที่ศึกษา 
 

ตัวแปร ตัวบงชี้ 
การกระจายอํานาจ - มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการบริหารการ 

  จัดการการศึกษาแกผูสวนไดสวนเสีย 
- มีการมอบอํานาจหนาที่รับผิดชอบ 
- มีการคัดเลือกคณะกรรมการ 
- มีความเปนอิสระในการบริหารจัดการ 
- มีการสงเสริมความสมดุลในการพัฒนา 
-มีโครงการพัฒนาโรงเรียนดานตางๆ ใหสอดคลองกับ  
  ความเปนจริง 
- มีการสนับสนุนการศึกษาระดับทองถ่ิน 

การพัฒนาวิชาชีพครู - หมูคณะในสังคมใหการสงเสริมวิชาชีพครู 
- มีบทบาทสําคัญในสังคม และกระตุนใหมีชีวิตชีวา 
- มีการพัฒนาวิชาชีพอยางหลากหลาย 
- มีการฝกอบรมทักษะที่จําเปนตางๆ 
- มีความชํานาญในดานการเรียนการสอน 
- มีการยอมรับและความเชื่อถือจากสังคม 
- ใหการตอบแทนและดูแลรักษาวิชาชีพครู 

การเผยแพรสารสนเทศ - มีความเขาใจในระบบสารสนเทศ 
- มีการสื่อสารที่ดี และทันสมัย 
- มีการแลกเปลี่ยนความรูที่เปนประโยชน 
- มีการบันทึกขอมูลอยางเปนระบบ 
- มีการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบ 
- มีการประมวลผลอยางตอเนื่อง 
- มีการนําผลการประมวลไปใชกอใหเกิดประโยชนใน 
   การตัดสินใจ 
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ตัวแปร ตัวบงชี้ 
การเลือกผูบริหารโรงเรียนที่เหมาะสม - มีกระบวนการสรรหาที่ตอเนื่อง และถูกตอง 

- เปนผูมีทักษะตางๆ ในการบริหารงานโรงเรียน 
- มีความรู ความสามารถในการปกครองโรงเรียน 
- มีประสบการณเปนเวลาอันสมควร 
- มีคุณธรรม จริยธรรม นานับถือ 
- ไดรับการยอมรับจากการปฏิบัติงาน 
- มีการประเมินอยางตอเนื่อง และผานเกณฑการ 
   ประเมิน 

การมีวิสัยทัศน - มีจุดมุงหมายและเปาหมายที่ชัดเจน 
- สามารถวัดไดโดยใชขอมูลที่นาเชื่อถือได 
- สามารถบรรยายความตองการที่เปนเปาหมายได 
- มีบรรทัดฐาน และหลักการที่แนนอน 
- มีแผนยุทธศาสตรที่ดีในการบรรลุเปาหมาย 
- สามารถบรรลุเปาหมาย ประสบความสําเร็จไดใน 
  อนาคต 

การใหรางวัล - มีการประเมินอยางถูกตอง และยุติธรรม 
- เปนแรงจูงใจใหบุคลากรในการทํางาน 
- ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคตางๆ 
- มีความหลากหลายนาสนใจ 
- ใหรางวัลเปนเงินคาตอบแทน 
- เห็นคุณคา และเปนที่ยอมรับจากผูอ่ืนเปนอยางดี 

การมีสวนรวม - มีความรวมมือกันในการทํางาน 
- มีการใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล 
- มีการแกปญหารวมกัน 
- มีการกําหนดแนวทางแกไขรวมกัน 
- มีการทํางานเปนทีม 
- ใหการยอมรับซ่ึงกันและกันเพื่อความสําเร็จ 
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แบบสอบถามเพื่องานวิจัย 
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แบบสอบถามเพื่องานวิจัย 
เร่ือง 

การศึกษาองคประกอบความสําเร็จในการใชการบริหารโรงเรียนเปนฐานตามความคิดเห็น 
ของผูบริหารและครูในโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียน แหงประเทศไทย 

…………………………… 
คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 

1. แบบสอบถามฉบับนี้สําหรับผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร และ ครู ของโรงเรียนเปนผูตอบ 
2. แบบสอบถามนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค เพื่อการศึกษาองคประกอบความสําเร็จใน 

การใชการบริหารโรงเรียนเปนฐานตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในโรงเรียนในมูลนิธิ 
ซาเลเซียน แหงประเทศไทย 

3. คําตอบที่ไดจะเปนประโยชนตอแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน 
ในมูลนิธิซาเลเซียน แหงประเทศไทยในภาพรวม ซ่ึงไมมีผลกระทบตอผูตอบแตประการใด จึงใคร
ขอความกรุณาจากทานไดโปรดตอบแบบสอบถามใหครบทุกขอ  ตามความเปนจริง 

4. แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ขอมูลเบื้องตน  คือขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับองคประกอบความสําเร็จในการใชการบริหารโรงเรียนเปนฐานใน 

โรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียนแหงประเทศไทย 
ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความอนุเคราะหจากทานเปนอยางดี จึงขอขอบพระคุณมา  

ณ โอกาสนี้ดวย 
 

 
(นายไพศาล   เลาหะโชติ) 

ภาควิชาการบริหารการศึกษา 
บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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                                             รหัส  
แบบสอบถามเพื่องานวิจัย 

เร่ือง 
การศึกษาองคประกอบความสําเร็จในการใชการบริหารโรงเรียนเปนฐานตามความคิดเห็น 

ของผูบริหารและครูในโรงเรียนในมูลนิธิซาเลเซียน แหงประเทศไทย 
-------------------- 

ตอนที่ 1  ขอมูลเบื้องตน เปนขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  
คําชี้แจง  โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงใน      หนาขอความที่ตรงกับความเปนจริง 
 

ขอมูลเบื้องตน สําหรับผูวิจัย 
          1. เพศ   
                               ชาย  หญิง 4 
          2. อายุ (ไมนับเศษของป)   
          21-30 ป  31-40 ป  
          41-50 ป  มากกวา 50 ป 5 
          3. วุฒิการศึกษา   
                   ต่ํากวาปริญญาตรี  ปริญญาตรี  
                   ปริญญาโทหรือสูงกวา  6 
          4. ตําแหนงหนาที่ปจจุบัน   
          ผูรับใบอนุญาต       ผูจัดการ  
          ครูใหญ  ผูชวยครูใหญ 7 
                               ครู  
           5. ประสบการณในตําแหนง (ไมนับเศษของป)  
          ไมเกิน 5 ป  6-10 ป  
          11-15 ป  16-20 ป  
          21-25 ป  26 ปขึ้นไป 8 
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ตอนที่ 2  การศึกษาองคประกอบความสําเร็จในการใชการบริหารโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนใน
มูลนิธิซาเลเซียน แหงประเทศไทย 

5 หมายถึง มีความคาดหวัง หรือ การปฏิบัติจริง ในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง มีความคาดหวัง หรือ การปฏิบัติจริง ในระดับมาก 

 3 หมายถึง มีความคาดหวัง หรือ การปฏิบัติจริง ในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีความคาดหวัง หรือ การปฏิบัติจริง ในระดับนอย 
1 หมายถึง มีความคาดหวัง หรือ การปฏิบัติจริง ในระดับนอยที่สุด 

คําชี้แจง   โปรดเขียนเครื่องหมาย      ลงในชองระดับการบริหารงานทั้งสองขางของ 
การปฏิบัติ 
 

การปฏิบัติจริง  ความคาดหวัง 
ระดับการบริหาร การใชการบริหารโรงเรียนเปนฐาน ระดับการบริหาร 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
     การกระจายอํานาจ      
     1. มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการ

บริหาร    
และการจัดการศึกษาจากผูบริหารโรงเรียนไปยัง
คณะกรรมการบริหาร หัวหนาฝาย และหัวหนา
หมวดของโรงเรียน   

     

     2. มีการมอบอํานาจหนาที่รับผิดชอบแกฝายตางๆ  
ไดแก ผูชวยผูบริหาร หัวหนาฝาย หัวหนาหมวด  
อยางชัดเจนและ ตามความเหมาะสม 

     

     3. มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารโรงเรียน   
ไดแก คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ
สถานศึกษา  หัวหนาฝาย  หัวหนาหมวด   โดย
บุคลากรในโรงเรียนและผูปกครองมีสวนรวม 

     

     4. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผูรับอํานาจ 
หนาที่ ตางๆ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะในการบริหารจัดการงานในสวนที่
รับผิดชอบ ตอผูบริหารโรงเรียน 
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การปฏิบัติจริง  ความคาดหวัง 
ระดับการบริหาร การใชการบริหารโรงเรียนเปนฐาน ระดับการบริหาร 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
     5. มีการสงเสริมและพัฒนาโรงเรียนในทุกๆ ดาน 

อยางสอดคลองกับแผนพัฒนาโรงเรียนที่ผานการ
รับรองจากผูมีสวนเกี่ยวของ  โดยยึดหลักความ
สมดุลและลําดับความสําคัญ 

     

     6. มีแผนการพัฒนาโรงเรียน   ดานตางๆ   ให 
สอดคลองกับสถานการณจริง   โดยครู   นักเรียน 
ผูปกครอง    และองคกรในชุมชน     มีสวนรวม 
มีการกําหนดวัตถุประสงค  เปาหมาย 
และผลสัมฤทธิ์อยางชัดเจน 

     

     7. การดําเนินการของโรงเรียนไดรับการยอมรับ 
และไดรับการสนับสนุนจากทองถ่ิน  โดยให 
ความรวมมืออยางสม่ําเสมอ  

     

 
ปญหาอุปสรรค
……………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………….………………………
……………....………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………… 
ขอเสนอแนะ
………………………………………………………………………………………………………
….……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
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      การปฏิบัติจริง  ความคาดหวัง 
ระดับการบริหาร การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ระดับการบริหาร 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
     การพัฒนาวิชาชีพครู      
     8. คณะซาเลเซียนใหการสนับสนุนและสงเสริม 

วิชา ชีพครูในดานตางๆ ตามที่โรงเรียนตองการ 
     

     9. การพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียน มีผลใหเกิด 
การยอมรับ    ตอองคกร    ชุมชน   ผูปกครอง  และ
มีโอกาสเขาไปมีบทบาทในสังคมมากขึ้น 

     

     10. มีการพัฒนาวิชาชีพครูอยางหลากหลาย  
รูปแบบ   ไดแก  การศึกษาตอ  การศึกษาดูงาน    
การอบรมสัมนา ซ่ึงครูสามารถเลือกไดตามตองการ 

     

     11. มีการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการฝกอบรม 
ทักษะที่จําเปนตางๆ สําหรับพัฒนาวิชาชีพครูอยาง
แทจริงและทั่วถึง 

     

     12. มีการพัฒนาวิชาชีพครู  ทําใหครูมีความชํานาญ 
ในดานการเรียนการสอน    และจัดใหมีการนํา
ความรูมาถายทอดแกบุคลากรเพื่อนําไปปฏิบัติ 

     

     13. การพัฒนาวิชาชีพครูไดรับการยอมรับ  และ 
ความเชื่อถือ  จากบุคลากรภายใน   และหนวยงาน
ภายนอก 

     

     14. โรงเรียนใหการตอบแทนและสงเสริมพัฒนา  
การปฏิบัติวิชาชีพครูอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

     

ปญหาอุปสรรค
………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………………… 
ขอเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………… 
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การปฏิบัติจริง  ความคาดหวัง 
ระดับการบริหาร การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ระดับการบริหาร 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
     การเผยแพรสารสนเทศ      
     15. มีการจัดเก็บและการบันทึกขอมูลอยางเปน  

ระบบและเปนปจจุบัน 
     

     16. มีการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบและจัดใหมี  
ระบบสารสนเทศที่สะดวกในการสืบคน 

     

     17. มีการประมวลผลอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ      
     18. มีการนําผลการประมวลมาใชกอใหเกิด

ประโยชนในการตัดสินใจในการบริหารโรงเรียน 
     

     19. ผูบริหาร ครู และบุคลากร ในโรงเรียนมีความ  
เขาใจในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ใน
โรงเรียน 

     

     20. ผูบริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียน และผูมีสวน 
เกี่ยวของมีการสื่อสารที่ดี เปนไปอยางทั่วถึงรวดเร็ว 
และทันตอเหตุการณ 

     

     21. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และความรูที่  
เปนประโยชนกับชุมชน   และมีการประชาสัมพันธ
ที่ดี 

     

 
ปญหาอุปสรรค
………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………… 
ขอเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………………… 
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การปฏิบัติจริง  ความคาดหวัง 
ระดับการบริหาร การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ระดับการบริหาร 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
     การเลือกผูบริหารโรงเรียนท่ีเหมาะสม      
     22. คณะซาเลเซียนมีหลักเกณฑและกระบวนการ  

สรรหาผูบริหารโรงเรียนที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับ
ของทุกฝาย 

     

     23. โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปน 
ผูที่มีทักษะทางดานตางๆ ในการ บริหารงาน 
โรงเรียน 

     

     24. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความรู และ  
ความสามารถในการบริหารโรงเรียนอยางเปน  
รูปธรรม 

     

     25. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีประสบการณ
ในการบริหารงานโรงเรียน 

     

     26. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม เปนที่ยอมรับทั้งในโรงเรียนและชุมชน 

     

     27. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดรับการ
ยอมรับจากผูมีสวนเกี่ยวของและชุมชน 

     

     28. โรงเรียนจัดใหมีการประเมินฝายบริหารไดแก  
ผูชวยผูบริหาร  หัวหนาฝาย  หัวหนาหมวด  อยาง
ตอเนื่อง  

     

ปญหาอุปสรรค
………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………… 
ขอเสนอแนะ
……………………………………………………………………………………….……………… 
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การปฏิบัติจริง  ความคาดหวัง 
ระดับการบริหาร การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ระดับการบริหาร 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
     วิสัยทัศน      
     29. ผูบริหารมีจุดมุงหมายและเปาหมายที่ชัดเจนใน 

ภารกิจของโรงเรียน 
     

     30. ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่สามารถวัดได ประเมินได
โดยใชขอมูลที่นาเชื่อถือ ทําใหเกิดเปนรูปธรรม  
ไดจริง 

     

     31. ผูบริหาร  ฝายบริหาร บุคลากรในโรงเรียน 
สามารถบรรยายและอธิบายความตองการตาม 
วิสัยทัศนที่จะบรรลุถึงได 

     

     32. ฝายบริหารมีบรรทัดฐาน และหลักการที่ 
แนนอนเปนเปาหมายการบริหารงานของโรงเรียน 

     

     33. โรงเรียนมีแผนยุทธศาสตรในการดําเนินการให 
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว 

     

     34. โรงเรียนมีกลยุทธในการปฏิบัติงานใหสามารถ 
บรรลุเปาหมาย และประสบความสําเร็จ 

     

 
ปญหาอุปสรรค
………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………… 
ขอเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………… 
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การปฏิบัติจริง  ความคาดหวัง 
ระดับการบริหาร การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ระดับการบริหาร 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
     การใหรางวัล      
     35. มีการประเมินบุคลากรเพื่อใหรางวัลอยาง 

ถูกตอง และยุติธรรม 
     

     36. รางวัลที่ใหแกบุคลากรเปนการสรางแรงจูงใจ
ใหเกิดการทํางานอยางทุมเทและเสียสละ 

     

     37. การใหรางวัลทําใหเกิดความคิดสรางสรรค  เกิด 
กระบวนการทํางานใหม และการแสวงหาองค  
ความรูในการพัฒนา 

     

     38. การใหรางวัลมีความหลากหลายทั้งที่เปนตัวเงิน 
และไมเปนตัวเงิน  นาสนใจ และพึงพอใจ 

     

     39. มีการใหรางวัลเปนเงินคาตอบแทนในการ 
ปฏิบัติงาน ไดแก การขึ้นขั้นเงินเดือนมากกวา 
 ปกติ  เงินคาตําแหนง   

     

     40. บุคลากรทุกฝายเห็นคุณคา และมีความรูสึกวา
รางวัลที่ตนไดรับนั้นเปนที่ยอมรับจากเพื่อน 
รวมงานเปนอยางดี 

     

 
ปญหาอุปสรรค
………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………… 
ขอเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………… 
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การปฏิบัติจริง  ความคาดหวัง 
ระดับการบริหาร การบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ระดับการบริหาร 

5 4 3 2 1  5 4 3 2 1 
     การมีสวนรวม      
     41. มีความรวมมือกันในการทํางานอยางแทจริงใน 

การปฏิบัติงาน 
     

     42. มีการใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล อยาง 
ทั่วถึง  และกระจายงานไปสูผูปฏิบัติทุกคนตาม 
ภาระงาน 

     

     43. มีการแกปญหา ปรึกษาและวิเคราะหรวมกันใน 
สถานการณที่เกิดขึ้น 

     

     44. มีการกําหนดแนวทางแกไขปญหาตางๆรวมกัน      
     45. มีการทํางานเปนทีมโดยมีกรรมการฝายตางๆ  

หลากหลายคณะ  และทุกคนมีโอกาสในการ 
รวมทํางาน 

     

     46. ใหการยอมรับในการแสดงความคิดเห็นซึ่งกัน  
และกันเพื่อความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

     

 
ปญหาอุปสรรค
………………………………………………………………………………………….……………
……………………………………………………………………………………………..………
…………………………………………………………………………………………………..…
……………………………………………………………………………………… 
ขอเสนอแนะ
…………………………………………………………………………………………….…………
………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………. 
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ภาคผนวก ค 
ผลการวิเคราะหขอมูล 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

การปฏิบัติจริง  ความคาดหวัง 
ระดับการบริหาร การใชการบริหารโรงเรียนเปนฐาน ระดับการบริหาร 

X  S.D ระดับ  X  S.D ระดับ 
3.56 .741 มาก การกระจายอํานาจ 4.11 .682 มาก 
3.53 .915 มาก 1.มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจในการบริหาร 

และการจัดการศึกษาจากผูบริหารโรงเรียนไปยัง
คณะกรรมการบริหาร หัวหนาฝาย และหัวหนา
หมวดของโรงเรียน 

4.12 .801 มาก 

3.77 .957 มาก 2.มีการมอบอํานาจหนาที่รับผิดชอบแกฝายตางๆ 
ไดแก ผูชวยผูบริหาร หัวหนาฝาย หัวหนาหมวด  
อยางชัดเจนและ ตามความเหมาะสม 

4.22 .816 มาก 

3.33 1.10 ปาน
กลาง 

3.มีการคัดเลือกคณะกรรมการบริหารโรงเรียน 
ไดแก คณะกรรมการอํานวยการ คณะกรรมการ
สถานศึกษา หัวหนาฝาย หัวหนาหมวด  โดย
บุคลากรในโรงเรียนและผูปกครองมีสวนรวม 

4.00 .940 มาก 

3.48 1.02 ปาน
กลาง 

4.คณะกรรมการบริหารโรงเรียนและผูรับอํานาจ 
หนาที่ ตางๆ มีอิสระในการแสดงความคิดเห็นหรือ
เสนอแนะในการบริหารจัดการงานในสวนที่
รับผิดชอบ ตอผูบริหารโรงเรียน 

4.06 .931 มาก 
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การปฏิบัติจริง  ความคาดหวัง 
ระดับการบริหาร การใชการบริหารโรงเรียนเปนฐาน ระดับการบริหาร 

X  S.D ระดับ  X  S.D ระดับ 
3.67 .876 มาก 5.มีการสงเสริมและพัฒนาโรงเรียนในทุกๆ ดาน 

อยางสอดคลองกับแผนพัฒนาโรงเรียนที่ผานการ
รับรองจากผูมีสวนเกี่ยวของ  โดยยึดหลักความ
สมดุลและลําดับความสําคัญ 

4.18 .787 มาก 

3.48 .962 ปาน
กลาง 

6.มีแผนการพัฒนาโรงเรียน   ดานตางๆ   ให 
สอดคลองกับสถานการณจริง   โดยครู   นักเรียน 
ผูปกครอง    และองคกรในชุมชน     มีสวนรวม 
มีการกําหนดวัตถุประสงค  เปาหมาย 
และผลสัมฤทธิ์อยางชัดเจน 

4.07 .844 มาก 

3.68 .967 มาก 7.การดําเนินการของโรงเรียนไดรับการยอมรับ 
และไดรับการสนับสนุนจากทองถ่ิน  โดยให 
ความรวมมืออยางสม่ําเสมอ  

4.13 .880 มาก 
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การปฏิบัติจริง  ความคาดหวัง 
ระดับการบริหาร การใชการบริหารโรงเรียนเปนฐาน ระดับการบริหาร 

X  S.D ระดับ  X  S.D ระดับ 
3.66 .765 มาก การพัฒนาวิชาชีพครู 4.25 .689 มาก 
3.74 .858 มาก 8.คณะซาเลเซียนใหการสนับสนุนและสงเสริม 

วิชาชีพครูในดานตางๆ ตามที่โรงเรียนตองการ 
4.33 .768 มาก 

3.74 .879 มาก 9.การพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียน มีผลใหเกิด 
การยอมรับ    ตอองคกร    ชุมชน   ผูปกครอง  และ
มีโอกาสเขาไปมีบทบาทในสังคมมากขึ้น 

4.31 .722 มาก 

3.69 .969 มาก 10.มีการพัฒนาวิชาชีพครูอยางหลากหลายรูปแบบ  
ไดแก  การศึกษาตอ  การศึกษาดูงาน   การอบรม
สัมมนา ซ่ึงครูสามารถเลือกไดตามตองการ 

4.26 .820 มาก 

3.66 .956 มาก 11.มีการสนับสนุนและสงเสริมใหมีการฝกอบรม 
ทักษะที่จําเปนตางๆ สําหรับพัฒนาวิชาชีพครูอยาง
แทจริงและทั่วถึง 

4.23 .850 มาก 

3.66 .973 มาก 12.มีการพัฒนาวิชาชีพครู  ทําใหครูมีความชํานาญ 
ในดานการเรียนการสอน    และจัดใหมีการนํา
ความรูมาถายทอดแกบุคลากรเพื่อนําไปปฏิบัติ 

4.25 .811 มาก 

3.61 .905 มาก 13.การพัฒนาวิชาชีพครูไดรับการยอมรับ  และ 
ความเชื่อถือ  จากบุคลากรภายใน   และหนวยงาน
ภายนอก 

4.19 .830 มาก 

3.52 .973 มาก 14.โรงเรียนใหการตอบแทนและสงเสริมพัฒนา  
การปฏิบัติวิชาชีพครูอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 

4.19 .821 มาก 
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การปฏิบัติจริง  ความคาดหวัง 
ระดับการบริหาร การใชการบริหารโรงเรียนเปนฐาน ระดับการบริหาร 

X  S.D ระดับ  X  S.D ระดับ 
3.51 .768 มาก การเผยแพรสารสนเทศ 4.15 .731 มาก 
3.70 .941 มาก 15.มีการจัดเก็บและการบันทึกขอมูลอยางเปน  

ระบบและเปนปจจุบัน 
4.26 .815 มาก 

3.56 .902 มาก 16.มีการรวบรวมขอมูลอยางเปนระบบและจัดใหมี  
ระบบสารสนเทศที่สะดวกในการสืบคน 

4.18 .836 มาก 

3.49 .904 มาก 17.มีการประมวลผลอยางตอเนื่องสม่ําเสมอ 4.15 .821 มาก 
3.50 .893 มาก 18.มีก ารนํ าผลการประมวลมาใช ก อ ให เ กิ ด

ประโยชนในการตัดสินใจในการบริหารโรงเรียน 
4.12 .820 มาก 

3.37 .848 ปาน
กลาง 

19. ผูบริหาร ครู และบุคลากร ในโรงเรียนมีความ  
เขาใจในระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน ใน
โรงเรียน 

4.10 .821 มาก 

3.49 .912 มาก 20. ผูบริหาร ครู บุคลากรในโรงเรียน และผูมีสวน 
เกี่ยวของมีการสื่อสารที่ดี เปนไปอยางทั่วถึงรวดเร็ว 
และทันตอเหตุการณ 

4.13 .846 มาก 

3.45 .975 ปาน
กลาง 

21. มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสาร และความรูที่  
เปนประโยชนกับชุมชน   และมีการประชาสัมพันธ
ที่ดี 

4.11 .866 มาก 
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การปฏิบัติจริง  ความคาดหวัง 
ระดับการบริหาร การใชการบริหารโรงเรียนเปนฐาน ระดับการบริหาร 

X  S.D ระดับ  X  S.D ระดับ 
3.57 .810 มาก การเลือกผูบริหารโรงเรียนท่ีเหมาะสม 4.19 .758 มาก 
3.48 .948 ปาน

กลาง 
22. คณะซาเลเซียนมีหลักเกณฑและกระบวนการ  
สรรหาผูบริหารโรงเรียนที่ชัดเจนและเปนที่ยอมรับ
ของทุกฝาย 

4.13 .886 มาก 

3.55 .933 มาก 23.โรงเรียนมีคณะกรรมการบริหารโรงเรียนเปน 
ผูที่มีทักษะทางดานตางๆ ในการ บริหารงาน 
โรงเรียน 

4.15 .843 มาก 

3.53 .944 มาก 24. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีความรู และ  
ความสามารถในการบริหารโรงเรียนอยางเปน  
รูปธรรม 

4.20 .860 มาก 

3.61 .964 มาก 25.คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีประสบการณ
ในการบริหารงานโรงเรียน 

4.20 .817 มาก 

3.69 .944 มาก 26. คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีคุณธรรม  
จริยธรรม เปนที่ยอมรับทั้งในโรงเรียนและชุมชน 

4.22 .833 มาก 

3.69 .940 มาก 27.คณะกรรมการบริหารโรงเรียนไดรับการยอมรับ
จากผูมีสวนเกี่ยวของและชุมชน 

4.21 .846 มาก 

3.46 1.09 ปาน
กลาง 

28. โรงเรียนจัดใหมีการประเมินฝายบริหารไดแก  
ผูชวยผูบริหาร  หัวหนาฝาย  หัวหนาหมวด  อยาง
ตอเนื่อง  

4.19 .869 มาก 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 149

 
 
 

การปฏิบัติจริง  ความคาดหวัง 
ระดับการบริหาร การใชการบริหารโรงเรียนเปนฐาน ระดับการบริหาร 

X  S.D ระดับ  X  S.D ระดับ 
3.69 .735 มาก การมีวิสัยทัศน 4.21 .729 มาก 
3.87 .873 มาก 29.ผูบริหารมีจุดมุงหมายและเปาหมายที่ชัดเจนใน 

ภารกิจของโรงเรียน 
4.30 .765 มาก 

3.62 .881 มาก 30.ผูบริหารมีวิสัยทัศนที่สามารถวัดได ประเมินได
โดยใชขอมูลที่นาเชื่อถือ ทําใหเกิดเปนรูปธรรม  
ไดจริง 

4.18 .837 มาก 

3.59 .816 มาก 31.ผูบริหาร ฝายบริหาร บุคลากรในโรงเรียน 
สามารถบรรยายและอธิบายความตองการตาม 
วิสัยทัศนที่จะบรรลุถึงได 

4.18 .811 มาก 

3.72 .870 มาก 32. ฝายบริหารมีบรรทัดฐาน และหลักการที่ 
แนนอนเปนเปาหมายการบริหารงานของโรงเรียน 

4.19 .851 มาก 

3.70 .825 มาก 33.โรงเรียนมีแผนยุทธศาสตรในการดําเนินการให 
บรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศนที่กําหนดไว 

4.19 .801 มาก 

3.67 .832 มาก 34.โรงเรียนมีกลยุทธในการปฏิบัติงานใหสามารถ 
บรรลุเปาหมาย และประสบความสําเร็จ 

4.20 .813 มาก 
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การปฏิบัติจริง  ความคาดหวัง 
ระดับการบริหาร การใชการบริหารโรงเรียนเปนฐาน ระดับการบริหาร 

X  S.D ระดับ  X  S.D ระดับ 
3.20 .924 ปาน

กลาง 
การใหรางวัล 3.98 .902 มาก 

3.15 1.01 ปาน
กลาง 

35. มีการประเมินบุคลากรเพื่อใหรางวัลอยาง 
ถูกตอง และยุติธรรม 

4.00 1.00 มาก 

3.17 1.01 ปาน
กลาง 

36.รางวัลที่ใหแกบุคลากรเปนการสรางแรงจูงใจให
เกิดการทํางานอยางทุมเทและเสียสละ 

4.01 .984 มาก 

3.41 2.04 ปาน
กลาง 

37. การใหรางวัลทําใหเกิดความคิดสรางสรรค  เกิด 
กระบวนการทํ า ง านใหม  และการแสวงหา  
องคความรูในการพัฒนา 

4.04 .939 มาก 

3.13 1.03 ปาน
กลาง 

38. การใหรางวัลมีความหลากหลายทั้งที่เปนตัวเงิน 
และไมเปนตัวเงิน  นาสนใจ และพึงพอใจ 

3.92 .990 มาก 

3.12 1.05 ปาน
กลาง 

39. มีการใหรางวัลเปนเงินคาตอบแทนในการ 
ปฏิบัติงาน ไดแก การขึ้นขั้นเงินเดือนมากกวา 
 ปกติ  เงินคาตําแหนง   

3.94 1.04 มาก 

3.22 .972 ปาน
กลาง 

40.บุคลากรทุกฝายเห็นคุณคา และมีความรูสึกวา
รางวัลที่ตนไดรับนั้นเปนที่ยอมรับจากเพื่อน      
รวมงานเปนอยางดี 

3.96 .989 มาก 
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การปฏิบัติจริง  ความคาดหวัง 
ระดับการบริหาร การใชการบริหารโรงเรียนเปนฐาน ระดับการบริหาร 

X  S.D ระดับ  X  S.D ระดับ 
3.48 .807 ปาน

กลาง 
การมีสวนรวม 4.18 .759 มาก 

3.53 .869 มาก 41.มีความรวมมือกันในการทํางานอยางแทจริงใน 
การปฏิบัติงาน 

4.24 .776 มาก 

3.41 .911 ปาน
กลาง 

42.มีการใหความสําคัญกับทรัพยากรบุคคล อยาง 
ทั่วถึง  และกระจายงานไปสูผูปฏิบัติทุกคนตาม 
ภาระงาน 

4.20 .831 มาก 

3.44 .921 ปาน
กลาง 

43. มีการแกปญหา ปรึกษาและวิเคราะหรวมกันใน 
สถานการณที่เกิดขึ้น 

4.12 .832 มาก 

3.43 .920 ปาน
กลาง 

44. มีการกําหนดแนวทางแกไขปญหาตางๆรวมกัน 4.12 .817 มาก 

3.58 .934 มาก 45.มีการทํางานเปนทีมโดยมีกรรมการฝายตางๆ  
หลากหลายคณะ  และทุกคนมีโอกาสในการ 
รวมทํางาน 

4.21 .833 มาก 

3.47 .980 ปาน
กลาง 

46.ใหการยอมรับในการแสดงความคิดเห็นซึ่งกัน  
และกันเพื่อความสําเร็จในการปฏิบัติงาน 

4.18 .852 มาก 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 152

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ง 
ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
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(สําเนา) 
 
ที่ ทม (นฐ) 1109/2238    บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
           พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000 
 
         17  ตุลาคม  2545 
 
เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล 
 
เรียน  ครูใหญโรงเรียน… 
 
 ดวย นายไพศาล  เลาหะโชติ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร   
การศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ เ ร่ือง           
“การศึกษาองคประกอบความสําเร็จในการใชการบริหารโรงเรียนเปนฐานตามความคิดเห็นของ      
ผูบริหารและครูในโรงเรียนมูลนิธิซาเลเซียน แหงประเทศไทย”  มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวม
ขอมูลจากผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร และครูผูสอน ในโรงเรียนของทาน เพื่อประกอบการทําวิทยา-
นิพนธ ในการนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจง      
ผูชวยผูบริหารและครูผูสอนทราบ  เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษา   
ดังกลาวดวย 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 

ผศ.ดร. จิราวรรณ  คงคลาย 
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราวรรณ คงคลาย) 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 
โทร. 0 3424 3435, 0 3421 8788 
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ภาคผนวก จ 
คาการวิเคราะหความเชื่อม่ัน 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ      นายไพศาล  เลาหะโชติ 
ตําแหนง      ผูชวยผูบริหารฝายนโยบายและแผน และงานบุคลากร  
      โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย  อําเภอบานโปง  จังหวัดราชบุรี 
ท่ีอยู      8/2 หมู 15 ตําบลทาผา อําเภอบานโปง จังหวัดราชบุรี 70110 
 
ประวัติการศึกษา  
 2517    ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา  
      วิทยาลัยครูหมูบานจอมบึง จ.ราชบุรี 
 2519     ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง  
      วิทยาลัยครูหมูบานจอมบึง จ.ราชบุรี 
 2527     ครุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกวิทยาศาสตรทั่วไป 
      วิทยาลัยครูหมูบานจอมบึง จ.ราชบุรี 
 2542     ศึกษาตอระดับปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 
      การศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร จ.นครปฐม 
 
ประวัติการทํางาน  
 2521     ครูผูสอน ร.ร.สารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บานโปง จ.ราชบุรี 
 2531    หัวหนางานกิจกรรม ร.ร.สารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บานโปง จ.ราชบุรี 
 2532     หัวหนางานปกครองนักเรียนและกิจกรรม ร.ร.สารสิทธิ์พิทยาลัย  
      อ.บานโปง จ.ราชบุรี 
 2540-ปจจุบัน   ผูชวยผูบริหารฝายนโยบายและแผน และงานบุคลากร 
      ร.ร.สารสิทธิ์พิทยาลัย อ.บานโปง จ.ราชบุรี 
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