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บทที่   2 

 
เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 

 

แนวคิดและหลักการการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 
          อุทัย   บุญประเสริฐ (2543 : 35)  ไดเสนอแนวคดิเกี่ยวกับการบรหิารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานไววา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management)  เปนกระบวนการ
บริหารที่เปนตวัช้ีวดัใหเห็นถึงประสิทธิภาพการบริหารจดัการของสถานศึกษา     ซ่ึงประกอบดวย
หลักการสําคัญ  คือ   
          1. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)  ซ่ึงเปนการกระจายอํานาจการจัด
การศึกษาจากกระทรวงและสวนกลางไปยงัสถานศึกษาใหมากที่สุด โดยมีความเชื่อวาโรงเรียนเปน
หนวยสําคัญในการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการศึกษาของเด็ก 
          2.  หลักการมีสวนรวม   (Participation)    เปนการเปดโอกาสใหผูเกีย่วของ
ทุกฝายทั้งครู  ผูปกครอง  ตัวแทนชุมชน  ตัวแทนศษิยเกา  และตวัแทนนักเรยีนมสีวนรวมในการ
บริหาร  ตัดสินใจ  และรวมจัดการศึกษา      โดยเชื่อวาการที่บุคคลมีสวนรวมในการจัดการศกึษา     
จะเกดิความรูสึกเปนเจาของและจะรับผิดชอบในการจดัการศึกษามากขึน้ 
          3. หลักการคืนอํานาจจดัการศึกษาใหประชาชน   (Return Power to 
People)  ในอดีตครอบครัวและชุมชนมีบทบาทสําคัญในการจัดการศึกษาบางแหงสถาบันหรือ
องคกรในทองถ่ิน เชน วัดเปนผูดําเนินการ ตอมาเพื่อใหเกิดเอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษา จึง
ใหกระทรวงศกึษาธิการรับผิดชอบการจัดการศึกษา  อยางไรกต็ามเมื่อประชากรเพิ่มมากขึน้   
ความเจริญกาวหนาตาง ๆ  เปนไปอยางรวดเร็ว    การจัดการศึกษาโดยสวนกลางมีขอจํากัด    
เกิดความลาชาและไมตอบสนองความตองการของผูเรียนและชุมชนอยางแทจริง จึงตองมีการคืน
อํานาจใหทองถ่ินและประชาชนไดจดัการศกึษาอีกครั้ง 
          4.  หลักการบริหารดวยตนเอง  (Self - managing)  ในระบบการศึกษาทัว่ไป  
มักกําหนดใหโรงเรียนเปนหนวยปฏิบัติตามนโยบายของสวนกลาง  โรงเรียนไมมีอํานาจอยาง
แทจริง  สําหรับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนัน้  ไมไดปฏิเสธเรื่องการทํางานใหบรรลุ
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เปาหมายและนโยบายของสวนรวม แตมีความเชื่อวาวิธีการทํางานใหบรรลุเปาหมายนั้นมีหลายวิธี การ
ที่สวนกลางทําหนาที่เพียง 
กําหนดนโยบายและเปาหมาย  แลวปลอยใหโรงเรียนมีระบบการบริหารดวยตนโดยใหโรงเรียน     
มีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน  ซ่ึงอาจดําเนินการไดหลากหลายแนวทาง  
ดวยวิธีการที่แตกตางกัน  ทัง้นี้แลวแตความพรอมและสภาพการณของโรงเรียน    ผลที่ไดนาจะมี
ประสิทธิภาพสูงกวาเดิม   ทีทุ่กอยางถูกกําหนดมาจากสวนกลาง   ไมวาจะโดยทางตรงหรือทางออม 
         5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล  (Check and Balance)  สวนกลางมี
หนาที่กําหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน   มีองคกรอิสระทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพการ
บริหารและการจัดการศึกษา  เพื่อใหมคีุณภาพและมาตรฐานเปนไปตามกําหนดและเปนไปตาม
นโยบายของชาติ  
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กรอบแนวคิดและหลักทฤษฎ ี   
 
          ใชกรอบแนวคิดและหลักทฤษฎี  การบริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน   (School - Based Management) 
 
 

  การบริหารโดยใช SBM  
- หลักการกระจายอํานาจ   

(Decentralization ) 
- หลักการมีสวนรวม 
       ( Participation ) 
- หลักการคืนอํานาจ 
       จัดการศึกษาใหประชาชน 

(Return Power to People) 
- หลักการบริหารตนเอง  
      ( Self - managing ) 
- หลักการตรวจสอบและ 

ถวงดุล 
(Check and Balance) 

       สภาพปญหา  
   
โรงเรียนหรือสถานศึกษา   
ขาดแนวทาง ในการ
บริหารงานคุณภาพ    
ของโรงเรียนตาม  
 พระราชบัญญัติ 
 การศึกษาแหงชาติ   
 พ.ศ.  2542 

กําหนดรูปแบบการดําเนินงาน 
การบริหารโรงเรียนโดยใช 

โรงเรียนเปนฐาน 

 

โรงเรียนนําไปปฏิบัติ 

      วิธีดําเนินการ 
 

1. ศึกษาสภาพ  
    ปจจุบันของ 
    โรงเรียนหางดง   
    รัฐราษฎรอุปถัมภ   
    จังหวดัเชยีงใหม 
2. เก็บขอมูลโดยใช 
    1.1  แบบสัมภาษณ 
    1.2  แบบสังเกต 
    1.3  ผูวิจัย 
3. รวบรวม วเิคราะห  
    สรุปขอมูล 
   
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่2.1  กรอบแนวคิดและหลักทฤษฎี 

 ตามหลักการและแนวคิดที่นกัวิชาการดานการบริหารการศึกษาหลายคนไดนําเสนอไว 
อาทิ อุทัย บุญประเสริฐ (2543 : 165-168) ไดกลาวถึง  แนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐานวา           การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนรูปแบบของการบริหารที่ไดมีการทดลอง
และประสบผลสาํเร็จ    มาแลวในประเทศสหรัฐอเมริกาและในประเทศตาง ๆ ทั่วโลก  เปนระบบ
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บริหารในระดบัสถานศึกษา  ที่สามารถเปลี่ยนแปลงปรับตัวไดด ี      มีลักษณะที่เปนพลวัต 
(Dynamic) ในตนเองในแตละพืน้ที่ แนวคดิดังกลาวตั้งอยูบนฐานความคิดของการกระจาย
อํานาจการบรหิารจัดการ มีการปฏิรูปการบริหารจัดการโรงเรียนโดยระบบกระบวนการตัดสินใจรวม 
(Shared Decision Making)  ซ่ึงเปนแนวทางการบริหารที่กําลังไดรับความนยิม
แพรหลายในประเทศตาง ๆ อยางกวางขวาง      ดังนั้นการศกึษาเกีย่วกับแนวคิดและหลักการ
บริหารดังกลาวเพื่อนํามาประยุกตใชใหเหมาะสมในประเทศไทย      จึงนาจะเปนประโยชนตอ
การพัฒนาคุณภาพการศกึษาในระดับสถานศึกษาของประเทศไทยในสวนตาง ๆ ไมนอย   และจะ
เปนการตอบสนองตอขอกําหนดในแนวปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบญัญัติการศึกษาแหงชาต ิ 
พ.ศ.  2542  โดยตรง  
          สวน เสาวนิตย   ชัยมุสิก (2544 : 10-19)   ไดอธิบายเกี่ยวกับการบรหิาร
สถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based Management)  วาเปนการ
ถายโอนอํานาจจากหนวยงานใหทางโรงเรยีนไดบริหารแบบเบ็ดเสร็จทีโ่รงเรียน โดยมอบอํานาจ
การบริหารและการจัดการศกึษา  ใหแกคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ซ่ึงประกอบดวย  
ผูปกครอง  ชุมชน  ผูแทนครู  ผูบริหารสถานศึกษา ใหมีสวนรวมในการตัดสินใจเปนองคคณะใน
เร่ืองงบประมาณ  บุคลากร และหลักสตูร  โดยมีความเชื่อวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรและบุคลากร สามารถเพิ่มความเปนมืออาชีพใหแกครู    
สามารถพัฒนาหลักสูตรทองถ่ิน  และเพิม่การมีสวนรวมของชุมชน   ส่ิงเหลานี้สามารถนําไปสูการ
เพิ่มผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนได  และในปจจุบัน การบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปน
ยุทธศาสตรที่หลายประเทศไดนําไปใชในการปฏิรูปการศึกษา ผูบริหารสถานศึกษาสามารถนําไปใช
ประโยชนได ดังปรากฏวาประเทศตาง ๆ   ที่บริหารจดัการศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานม ี อาทิ 
เมืองอัลเบอรตา ประเทศแคนาดา ไดนําหลักการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชภายใตช่ือ  
“School - Site Decision - Making”  ซ่ึงผลปรากฎวาโรงเรียนไดรับการจัดสรร
งบประมาณตามเกณฑกําหนด โดยโรงเรียนจะดําเนินการเรื่องตาง ๆ เชน  ทําการสํารวจความตองการ
ของครู  นักเรียน  ชุมชน    ผูปกครองทุกป   สํารวจความพึงพอใจการประเมินผล   การ
ดําเนินงานของโรงเรียน การกําหนดงบประมาณโครงการ การจัดทําประมาณการคาสาธารณูปโภค การ
จัดทําประมาณการงบประมาณเพิ่ม/ลดรายป  การกาํหนดระบบการกํากับติดตาม  การกําหนด
ระบบการรายงานการปฏิบัติงาน การจัดทําโปรแกรมประสิทธิภาพครูและการพัฒนาครูของโรงเรียน   
เปนประจําทกุสัปดาห การประเมินผลสัมฤทธิ์นักเรียนระดับชวงชั้นและการกําหนดมาตรฐานคุณภาพ
การศึกษา ซ่ึงรูปแบบการบริหารดังกลาว มีลักษณะคลายคลึงกับรูปแบบการบรหิารโรงเรียนใน
ประเทศฮองกงที่เรียกวา “School  Management  Initiative” โดยโรงเรียนดําเนนิการ
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จัดทํามาตรฐาน   การปฏิบัติงาน (Procedures) ในระดับโรงเรียน จัดสรรงบประมาณ  
เตรียมขอมูลใหแกชุมชน     นอกจากนั้นยังพบวา   รูปแบบการบริหารโรงเรียนของประเทศ
อังกฤษ  ก็มีลักษณะใกลเคียงกับการบริหารโรงเรียนขางตน ดังจะเห็นไดจากการบริหารงานใน
ลักษณะ  Grant - Maintained  School  หรือ Local - Management of 
Schools   อังกฤษไดมีการปฏิรูปการศึกษา โดยเนนการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา  มีการ
จัดสรรงบประมาณใหสถานศึกษาโดยตรง    มีการจดัทําธรรมนูญสถานศึกษา     ในระดบั
การศึกษาอนบุาลและการศกึษาขั้นพืน้ฐาน (Parent's Charter) มีการแตงตั้งคณะกรรมการ
บริหารการศึกษา (Governing Bodies) และในระดับโรงเรียนไดกําหนดใหโรงเรียนดําเนินการ
อยางอิสระภายใตกรอบงานระดับชาต ิ     
          ตอมาในป ค.ศ. 1992 ประเทศอังกฤษไดออกพระราชบัญญัติการศึกษา 
(Education Act : 1992)  ที่กาํหนดใหมีสํานักงานมาตรฐานการศึกษา (Office for 
Standards in Education : OFSTED) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหสอดคลองกับ
ธรรมนูญผูปกครอง     ทั้งนี้สํานักงานมาตรฐานการศึกษา     มีหนาที่ตรวจเยี่ยมคณุภาพ
การศึกษาของโรงเรียน   มาตรฐานการศึกษาหรือสัมฤทธิ์ผลทางการเรียนของนักเรียน 
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเงนิของโรงเรียนและการพัฒนาดานจิตใจ     คุณธรรม    
สังคมและวัฒนธรรมของนักเรียน      เชนเดยีวกับประเทศนวิซีแลนด   ที่ไดปฏิวัติระบบการ
บริหารการศึกษาโดยเพิ่มอํานาจการบริหารใหแกโรงเรียน  โดยเนนใหนักเรยีนทกุคนไดรับโอกาส
ทางการศึกษาเทาเทียมกนั  ภายใตโครงการ  “Tomorrow's School” สวนโรงเรียนใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาก็ไดนาํระบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่เรียกวา “Charter 
Schools” ไปใชในโรงเรยีน   เพื่อดําเนินการปรับปรุงคุณภาพการศึกษาหลากหลายวิธี โดยให
โรงเรียนในระดบัทองถ่ินบริหารจัดการตนเองในรูปคณะกรรมการ   มีสิทธิระดมทุนและมีอํานาจ
เต็มในการบรหิารหลักสูตรและแตงตั้งคร ู   ทั้งนี้อเมริกาไดจัดใหมกีารปฏิรูป 2 ประการ ไดแก 
ประการแรก ใหผูบริหารโรงเรียนบริหารแบบกระจายอํานาจการบรหิาร (Administrative 
Decentralization)  โดยสํานักงานกลางสง เจาหนาที่ไปใหคําแนะนําเกี่ยวกบัการดําเนินงาน   
และประการที่สองใหมีการบริหารโดยใชโรงเรียน   เปนฐาน (Site-Based Management) 
ซ่ึงเปนโครงสรางการบริหารที่สรางความเขมแข็งใหแกผูปกครอง     ครูอาจารยและผูบริหาร  ใหมี
ความรูความเขาใจ  สามารถกําหนดความตองการเบื้องตนของตนเองได    สามารถจัดสรร
งบประมาณไดอยางเหมาะสม  สรางหลักสูตรของตนเองได  รวมทั้งสามารถจางบุคลากรของ
ตนเองได   อํานาจการตัดสินใจ  (Decision - Making Authority) อยูในความ
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รับผิดชอบของชุมชนในเขตบริการของโรงเรียน    ซ่ึงแตละรัฐไดดําเนินการในลักษณะที่แตกตาง
กันไป     

          ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากหลักการแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานดังกลาว 
แลวจะพบวา สอดคลองกับหลักการบริหารสถานศึกษาตามสํานักงานปลัดกระทรวง 
กระทรวงศกึษาธิการ (2542 : 6)  ที่กลาวถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ   พุทธศักราช   
2542  ซ่ึงระบุไวในมาตรา 9 กลาวคือ “ใหมกีารจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจดั
การศึกษา โดยยดึหลักการ มีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ   การ
กระจายอํานาจไปสูทองถ่ินและสถานศึกษา  มีการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาอยางตอเนื่อง   ตลอดจนมีการระดมทรัพยากรมาใชในการจดัการศึกษาโดยการมีสวนรวม
ของชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสีย”  เชนเดียวกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน (2545 : 9-
10) ไดอางถึงหมวด 6  แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ (ฉบับที่  2)  พุทธศักราช  
2545   มาตรา 39  วา   “ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา   และ
สถานศึกษาในเขตพื้นทีก่ารศึกษาโดยตรง”   และมาตรา  40    “ใหคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา  และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต
ละสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  ประกอบดวย  
ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู   ผูแทนองคกรชุมชน    ผูแทนองคกรสวนทองถ่ิน    ผูแทนศิษยเกาของ
สถานศึกษา   ผูแทนพระภกิษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพืน้ที่และ ผูทรงคุณวฒุิ   
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา  และสถานศึกษาอาชวีศกึษาอาจมีกรรมการ
เพิ่มขึ้นไดทั้งนี้ตามที่กฏหมายกําหนด  จํานวนกรรมการ    คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธการสรรหา การ
เลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดํารงตําแหนงใหเปนไปตามที่กําหนดในกฏกระทรวง ให
ผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ  และเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา”  ในสวนของ
มาตรฐานและการประกันคณุภาพการศึกษาทางสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ 
(2542 : 24 - 25) ไดอางถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ  พ.ศ. 2542  หมวด 6  
มาตรา 47  มาตรา  48    และมาตรา 49  วา   “ใหสถานศึกษาทุกระดับมีระบบการประกนั
คุณภาพการศกึษา    ทั้งภายในและภายนอก    และใหถือวาการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เปนสวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดาํเนินการอยางตอเนื่อง   ทั้งนี้ใหมกีารจัดทํา
รายงานประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด   หนวยงานที่เกี่ยวของและเปดเผยตอสาธารณชน   เพื่อ
นําไปสูการพัฒนา   คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา   และเพื่อรองรบัการประกันคุณภาพภายนอก
ที่สํานักงานรบัรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศกึษา จะทําการประเมนิอยางนอยหนึ่งครั้ง
ทุกหาป เสนอผลการประเมินตอหนวยงานที่เกี่ยวของและสาธารณชน”   
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 หนวยศึกษานิเทศก  กรมสามัญศึกษา  กระทรวงศกึษาธิการ (2542 : 15-17)   
ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกบัการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสวนที่วาดวยการประเมินวา เปน
กระบวนการประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงาน ซ่ึงประกอบดวยการประเมินภายใน 
(Internal  Evaluation)      และการประเมินผลภายนอก (External 
Evaluation) เพื่อใหไดขอมูลที่ชวยในการปรับปรุงการดําเนนิงานใหบรรลุเปาหมายตามที่
กําหนด  การประเมินผลภายนอกสถานศึกษามีแนวคดิหลัก      ไดแก  1) การแสดงความ
รับผิดชอบในภารกิจของสถานศึกษาที่สามารถตรวจสอบไดเพื่อเปนหลักประกันและสรางความเชื่อมั่น
ตอผูปกครอง  ประชาชน  และสังคมอยางแทจริง    2)  มุงกระจายอํานาจทางการศึกษาใหกับผูเกีย่วของ
ที่มีสวนไดสวนเสียกับการจดัการศึกษา (Stakeholder) ไดรวมรับผิดชอบเพื่อใหเกิดคณุภาพ
ตามความตองการ    3) การมีสวนรวมและการรวมคดิรวมทํา (Participation)     มุงให
ทุกคนทุกสวนในสังคมเขามามีสวนรับผิดชอบในการดําเนนิงานโดยเฉพาะรวมตรวจสอบผลการ
ดําเนินงานของสถานศึกษาเพือ่ใหการจดัการศึกษาเปนเรื่องของคนทุกคน   4) สถานศึกษาเปน
ฐานในการบริหารจัดการ (School - Based Management) มีอํานาจและมี
ความสามารถในการตัดสินใจ   กําหนดทศิทางพัฒนาการศึกษาในสถานศึกษาไดดวยตนเอง  และใน
การประเมินภายในของสถานศึกษาทุกครั้งมวีัตถุประสงคไดแก    ประการที่หนึง่   เพื่อให
สถานศึกษาไดตรวจสอบ  ทบทวนและปรับปรุงคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา      ประการที่
สอง  เพื่อใหมีการนําขอมูลและสารสนเทศมาใชประกอบเพื่อการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนา
คุณภาพของสถานศึกษา  และประการที่สาม       เพื่อรายงานผลการประเมินใหผูเกี่ยวของที่มี
สวนไดสวนเสียกับการจดัการศึกษา (Stakeholders)  และการเตรยีมความพรอมเพื่อรับการ
ประเมนิจากหนวยงานภายนอก (External Evaluation) สูการรับรอง   คุณภาพการศึกษา 
(Quality  Accreditation )    
          จากหลักการและแนวคิดดังกลาวพอสรุปไดวา การบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน      เปนตัวช้ีวัดประการหนึ่งที่โรงเรียนจะตองแสดงใหเห็นประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการของสถานศึกษา  ที่จะทําใหเกดิการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีคุณภาพเปนมาตรฐาน   
โดยยดึหลักการบริหารที่ประกอบดวยหลักการกระจายอํานาจ หลักการมีสวนรวมในการบรหิารจดั
การศกึษา  การตัดสินใจทั้งครู  ผูปกครอง ผูแทนชุมชน ตัวแทนศษิยเกา และตวัแทนนักเรยีน 
ตลอดทั้งหลักการคืนอํานาจใหทองถ่ินและประชาชนไดดําเนินการจัดการศึกษา    รวมทั้งหลักการ
บริหารตนเองเพื่อใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน   ซ่ึงอาจดําเนินงาน
ไดอยางหลากหลาย      ทั้งนี้เพื่อใหเกดิความเชื่อมั่นแกโรงเรียนในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
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ฐาน   ทําใหโรงเรียน   เกิดประสิทธิภาพและประสทิธิผลมากกวารูปแบบการจดัการศึกษาที่ผาน
มาในอดีต 
 
 
 
 
 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
          กระบวนการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Based 
Management) ทางการศึกษา   มีนักการศึกษาหลายทานมีความสนใจและไดทําการวิจัย
เกี่ยวกับเรื่องตาง ๆ   เพื่อหารูปแบบและ  แนวทางในการบริหารโรงเรียนในทิศทางที่ถูกตอง  
ดังที่ สวัสดิ์    วงศวจันสุนทร (2541 : 3-56)    ไดศึกษาเกี่ยวกับ  “การดําเนินงานของ
คณะกรรมการโรงเรียนมัธยมศึกษา ตามแนวทางการปฎิรูปการศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการดานการ
ประกันคณุภาพทางการศึกษา” กรณีโรงเรียนบานกาดวทิยาคม  อําเภอแมวาง  จังหวัดเชียงใหม 
โดยกําหนดวตัถุประสงคเปนการวจิัยเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันปญหาและแนวทางที่เปนไปได ใน
การดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนมัธยมศึกษาในจังหวดัเชียงใหมตามแนวทางการปฎิรูป
การศึกษาของกระทรวงศกึษาธิการ โดยกลุมตัวอยางประกอบดวย    กรรมการโรงเรียน
มัธยมศึกษาจังหวัดเชียงใหมที่ปฎิบัติหนาทีใ่นปการศึกษา  2540 ผลการวิจยัพบวา    
ความสามารถในการปฎิบัตแิละดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนดังกลาว   มีสวนสําคัญและ  
มีผลตอการจัดการศึกษาเปนอยางมาก โดยแยกระดับของความสามารถเปน 3  ระดับ คือ 
          1. ความสามารถระดับปฏิบัติงานตามที่กําหนด (Dependence) คือ คนที่
สามารถทํางาน ไดโดยมีคนบอก   คนแนะนํา    ช้ีแนะ  กระตุนและควบคุมงานจึงจะสําเร็จ 
          2.  ความสามารถปฏิบัติดวยตนเอง   (Independence)    คือ คนที่สามารถทํางาน
ไดดวยตนเอง     คิดเอง  ตัดสินใจเองและปรับปรุงแกไขดวยตนเอง  แตคุณประโยชนและ
ประสิทธิผลของงานยังอยูในกรอบที่กําหนด 
          3. ความสามารถในการปฏิบัติงานที่อาศัยปจจัยหลาย ๆ อยาง  
(Interdependence)  คือ  คนที่มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค  ใหการรวมมือซ่ึงกันและกัน ไม
เห็นแกตวั  แกไขพัฒนางานรวมกนัเพื่อผูอ่ืนในสังคม    การทํางานเกิดจากตวัเองไมมีแบบบังคับ
ตายตัว    เปนแบบอยางแกผูอ่ืนได    
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          สวน จุไร  ตนานนท (2543 : 6-51) ไดทําการศึกษาวจิัยเกี่ยวกบั “สภาพปจจบุัน
และปญหาของการประเมินคุณภาพภายในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม   จังหวัด
เชียงใหม”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาสภาพปจจุบนัและปญหาของการประเมินคุณภาพภายใน
โรงเรียน     ในสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม  ประชากรประกอบดวย  ผูบริหารและครูวิชาการใน
สังกัดเทศบาลนครเชียงใหม  ปการศึกษา  2543  จํานวน  96 คน โดยใชเครื่องมือ
แบบสอบถาม  ประเภทเลือกตอบและปลายเปด   ผลการวิจัยพบวา  ผูบริหารและครูวิชาการไดศกึษา
เกณฑมาตรฐานของโรงเรียนเทศบาลและเมอืงพัทยา มีการประชุมครูกอนเปดภาคเรียน มีการ
ประเมินการจดักิจกรรมสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนอยางตอเนื่อง   มีการประเมินการ
บริหารงานในโรงเรียนอยางเปนระบบ  มีการประเมินการจัดการเรียนการสอนสอดคลองกับหลักสูตร 
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยยึดผูเรียนเปนสําคัญสอดคลองกับสภาพชีวิตจริง  โรงเรียนไดพัฒนานักเรยีน
ใหมีความคดิสรางสรรค  ใหนักเรียนพัฒนาตนตามวิถีทางประชาธิปไตย พัฒนาใหนักเรียนมีคุณธรรม  
ตลอดจนพัฒนาให  นักเรียนอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  นอกจากนั้นผูบริหารและ
ครูวิชาการ  เห็นวาการประเมินยังไมไดรับความรวมมือจากกรรมการการศึกษาและครูเทาที่ควร  
บุคลากรที่เกี่ยวของยังไมมีความรูเกีย่วกับการประเมินคณุภาพและเกณฑการประเมนิ ยังขาดตัวบงชี้
ที่เปนเกณฑมาตรฐาน 
          สําหรับ เหลือ  เอกตะคุ (อางใน Thesis / Dissertation Abstracts, 2543 
: 14) ไดทําการศึกษาเรื่อง “บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียนมัธยมศึกษาในทัศนะของ
ผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศกึษาธิการ ในจังหวัดนครราชสีมา” 
โดยการวิจัยครัง้นี้    มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนะของผูบริหารโรงเรียนเกีย่วกบัการปฎิบัติงาน
ตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียนมัธยมศึกษา และเปรียบเทียบทัศนะดังกลาวตามขนาด
ของโรงเรียน ซ่ึงประชากรที่ใชในการวิจยั ไดแก ผูบริหารโรงเรียนปการศึกษา 2541 จํานวน 
104  คน  ผลการวิจัยพบวา       บทบาทหนาที่การปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียน
มัธยมศึกษาดังกลาว มีสวนในการบริหาร โรงเรียนที่เกีย่วของกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ดานตาง ๆ  ดังนี้ คือดานการพิจารณาเปาหมายของการปฏิรูปการศึกษา  ดานการพิจารณาสภาพของ
โรงเรียน     ดานการกําหนดยุทธศาสตร      การปรับปรุงโรงเรียน  ดานการประสานงานและ
แนวทางการปรับปรุงโรงเรียน ดานการรบัทราบความกาวหนาของโรงเรียน     และดานการ
สนับสนุนการเงินและการเผยแพรช่ือเสียงของโรงเรียน  
          และในสวนของ วรวิทย    อรรถโกวิทชาตรี (อางใน Thesis / Dissertation 
Abstracts,   2540 : 20)  ไดทําการวิจยัเร่ือง “การมีสวนรวมของผูปกครองโรงเรียนและ
ชุมชนตอการปองกันการเสพยาบาของนักเรียน  ช้ันประถมศึกษาปที่ 5 - 6 ในเขตตลิ่งชัน  
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กรุงเทพมหานคร”   โดยมวีัตถุประสงคของการวิจยัเพื่อ  1)  ศึกษาสภาพการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง โรงเรียนและชุมชนตอการปองกันการเสพยาบาของนักเรียน 2) เพื่อศกึษาปญหาการมี
สวนรวมของผูปกครองโรงเรียนและชุมชนและ     3) เพื่อศึกษาการแกปญหาการมีสวนรวมของ
ผูปกครอง โรงเรียน และชมุชน  ซ่ึงกลุมตัวอยางประกอบดวย  4   กลุม  ไดแก    1)  
ผูปกครองนักเรียนระดับชัน้ประถม   ปที่ 5 - 6    2)  ผูอํานวยการหรืออาจารยใหญ     3)  
ครูผูสอนระดับชั้นประถมปที่ 5 - 6  และ  4)  ชุมชน  ประกอบดวย           เจาอาวาส  ผู
กํากับการตํารวจนครบาล  หัวหนาศูนยบริการสาธารณสุข  ผูใหญบานและประธานคณะกรรมการ
ชุมชน  ผลจากการวิจัยพบวา  1)   ผูปกครองและชุมชนสวนใหญไมมีสวนรวมทุกขั้นตอนของ
กิจกรรมการปองกันการเสพยาบา  2)   ผูอํานวยการ  อาจารยใหญ   ครูผูสอน    มีสวนรวมนอย
ถึงปานกลาง  3)  ปญหาที่สําคัญ คือผูปกครองไมมีเวลารวมทํากิจกรรมกับโรงเรียน  ชุมชนขาด
ขวัญและกําลังใจในการปฎิบตัิงานอันเนื่องมาจากเจาหนาที่ของรัฐ  และ 4) การแกปญหาสงเสริม
ให   นักเรียนเลนกีฬาและดนตรีในวันเสารและอาทิตย   
         นอกจากนี้ กาญจนา  สอนงาย (อางใน Thesis / Dissertation 
Abtracts, 2543 : 415) ไดทําการวิจยัเร่ือง  “การมอบหมายงานของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 6”  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
กระบวนการมอบหมายงานใน 5 ขั้นตอน      ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน
มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6         โดยศึกษาจากประชากร กลุม
ตัวอยางที่เปนผูบริหารโรงเรียนเขตการศกึษา  6  จํานวน  138  คน    ผลการวิจัยพบวา
ผูบริหารมีการวิเคราะหงานกอนการมอบหมาย มีการวางแผนการมอบหมายงาน        มีการคัดเลือก
บุคลากรเพื่อมอบหมายงาน   มีการดําเนินการเพื่อมอบหมายงาน  และมีการติดตามผล      การ
มอบหมายงาน  อยูในระดับสูง สวนปญหาที่พบคือบุคลากรไมกลาตัดสินใจดวยตนเอง  ผูบริหาร
ไมไดกําหนดเกณฑมาตรฐานในการปฏิบตัิ   ขาดบุคลากรที่มีประสบการณในการมอบหมายงาน  
ใหปฏิบัติ   บุคลากรไมแสดงความคิดเห็นและกําหนดวิธีการปฏิบัติอยางเปนอิสระ และไมมีการรายงาน
เปนลายลักษณอักษร  อยางไรก็ตามหากจะเพิ่มประสิทธิภาพการมอบหมายงานของผูบริหารให   
สูงขึ้น  ผูบริหารไมควรมอบหมายงานทีเ่กีย่วกับการตัดสนิใจ  วินิจฉัยส่ังการ    
          รวมถึงทาง วรรณณ ี   ภาณวุัฒนสุข (อางใน Thesis / Dissertation 
Abtracts, 2543 : 464)   ที่ไดวจิัยเกีย่วกับบทบาทของชุมชนในการมีสวนรวมจัดการศึกษา
ตามการรับรูของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศกึษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตกรุงเทพมหานคร  โดย
ใชประชากรกลุมตัวอยางผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญศึกษา    เขต
กรุงเทพมหานคร  จํานวน   119   คน   ซ่ึงผลจากการวิจัย  พบวา   1)  ผูบริหารใหความเห็น
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วาชุมชนมีสวนรวมในการจดัการศึกษา   3  ดาน  คือ   ดานการบริหารจัดการศึกษา  ดาน
วิชาการ   และดานสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา   2)  ปญหาที่มีตอการมีสวนรวมของ
ชุมชนและโรงเรียนนัน้เกดิจากชุมชนไมเขาใจในบทบาทของตนเองที่มีตอการจัดการศึกษา และ 
3)  ขอเสนอแนะของผูบริหาร  คือ   ควรใหความรูเกีย่วกับบทบาทของชุมชนที่มีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาตามความตองการของตนเอง    
          เชนเดยีวกับ วุฒิวรรณ  คงคามาศ (อางใน Thesis / Dissertation 
Abtracts, 2543 : 486)   ที่ไดทําการวจิัยเร่ือง  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการนํา
ชุมชนเขามีสวนรวมในการจดัการศึกษา  ในโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน กรุงเทพมหานคร โดยใช
ประชากรตัวอยาง ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  410  คน   ผล
จากการวิจัย  พบวา  ผูบริหารโรงเรียน     สวนใหญมบีทบาทในการนําชุมชนเขามีสวนรวมมากใน
การจัดการศกึษา  4  งาน  คือ  งานวิชาการ     ไดแก  การรวมวางแผนงานวิชาการในรปู
คณะกรรมการโรงเรียน   การรวมจัดหาหนังสือเขาหองสมุด   การนําชุมชนและโรงเรียนรวมตั้ง
คณะกรรมการติดตามประเมนิผลการเรียน   และมอบเกียรติบัตรแกนักเรียนทีม่ีผลการเรียนดี   
งานบุคลากร  ไดแก   การนําบุคลากรในชุมชนมาเปนผูสอนในวิชาที่ขาดแคลนครู   งานกิจการ
นักเรียน  ไดแก   การนําศูนยอนามัยในชุมชนเขามาตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนใหแกนกัเรียน   งาน
อาคารสถานที่  ไดแก   การเขามาใชประโยชนดานอาคารสถานที่และอุปกรณของโรงเรียน   
นอกจากนี้ผลงานการวจิัยดงักลาวยังไดขอคนพบเกีย่วกบัปญหาในการมีสวนรวมของชุมชน  ไดแก  
การรวมพิจารณาเนื้อหาที่กําหนดในหลักสตูรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและ
ชุมชน  การรวมแกปญหาการเรียนการสอน  การรวมหาส่ือการเรียนการสอน        การพิจารณา
ครูดีเดนประจาํปการศึกษาของโรงเรียน   การรวมคนหาผูมีความสามารถในทองถ่ินมาใหการ
ศึกษาในโรงเรียนตามความตองการของชุมชนในทองถ่ิน   การรวมรณรงคหาทุนการศึกษาใหแก
นักเรียน   การเชิญผูปกครองกับคณะครูรวมวางแผนกิจกรรมเสริมหลักสูตร   การรวมติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานดานอาคารสถานที่   และปญหาการเขามาใชประโยชนดานอาคาร
สถานที่และอุปกรณของโรงเรียน     
          แตสําหรับ สิทธิโชค วรานุสันติกุล (2535 : 5-7) ไดใหความหมายของการทํางานแบบ
ทีม (Team Work) วาเปนการรวมตัวของคนหลายคนที่มีปฏิสัมพันธตอกันอยางสม่ําเสมอใน
ชวงเวลาหนึ่ง     คนเหลานั้นจะมีการรับรูในตนเองวาพวกเขาขึ้นตอกนัและกันในอันที่จะปฏิบัติการ
เพื่อบรรลุเปาหมายรวมกนั  ซ่ึงสอดคลองกับที่    ชาญชัย  อาจินสมาจาร  (2535 : 10)   
กลาววา การทํางานเปนทีมเปนการทํางานที่คนหลายคนมีจุดมุงหมายรวมกนัและตองการทํางาน
รวมกันเพื่อใหจุดมุงหมายสัมฤทธิ์ผลตามที่ไดตั้งไว  
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          ประกอบกับ นิรันดร   คําวงคปน (2546 : 35) ไดวิจยัเกีย่วกับการประเมินตนเอง
ของ โรงเรียนในสังกดัสํานักงานประถมศึกษากิ่งอําเภอดอยหลอ  จังหวัดเชียงใหม  พบวา  
ประชากรสวนใหญเหน็วา  การประเมินตนเองของโรงเรียนดานผูเรียน  ดานกระบวนการและดาน
ปจจัย       มีการปฏิบัติในทุก  กิจกรรม   สวนปญหาที่พบไดแก  โรงเรียนขาดแคลนสื่อการ
เรียนการสอน   ขาดงบประมาณ        นักเรียนขาดความรับผิดชอบมีความแตกตางระหวางบุคคล  
ขาดครูที่มีความรูตรงตามสาขาวิชา  รวมถึงครูตองทํางานดานอื่นมากกวาการสอน และทางดาน  
พงศพันธุ  ไชยวณัณ (2541 : 54) ไดวิจยัประเมินดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ระดับมัธยมศกึษาปที ่   3   และปที่ 6    โรงเรียนบานกาดวิทยาคม  อําเภอแมวาง  จังหวัด
เชียงใหม  พบวา คุณภาพการศึกษาของ นักเรยีนมัธยมศึกษาปที ่ 3  อยูในเกณฑระดับพอใชถึงต่ํา
โดยเฉพาะรายวิชาภาษาอังกฤษ  สังคมศึกษา  และคณิตศาสตร สวนภาษไทยและวิทยาศาสตรอยูใน
ระดับพอใช  และในดานมัธยมศึกษาปที ่ 6  พบวา แผนการเรียนวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร  อยูใน
เกณฑตองปรับปรุง  สวนวชิาภาษาไทย   และสังคมศึกษา  อยูในเกณฑพอใชและด ี   
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