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บทที่ 2 

 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 
 

ในการวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยมุงที่จะศึกษาสภาพการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน โดยผูวิจัยไดศึกษาเอกสาร เครือขาย
อินเทอรเน็ต งานวิจัยท่ีเกี่ยวของและกรอบแนวคิดการวิจัย ดังนี้ 

 1.    ความหมายของเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
        2     ความสําคัญของเทคโนโลยีตอการบรหิารจัดการศึกษา 

3.    ความหมายและความสัมพันธของการบริหารและการจัดการ  
 4.    หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการ 

        5.   งานวจิัยที่เกี่ยวของ 
 
ความหมายของเทคโนโลยีเพือ่การศึกษา   

นักวิชาการไดใหความหมายของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ซ่ึงสามารถประมวลสวนที่
สําคัญ นําเสนอไดดังนี้ 

สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ (2543:3-6) ไดกลาวถึงความหมายของเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษาตามนัยของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ หมวดที่ 9 ใน www.onec.go.th (2548) 
ดังนี้ 

การศึกษา  หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม
โดยการถายทอดความรูสึก การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสราง จรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและ
ปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยาง ตอเนื่องตลอดชีวิต 

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  เปนระบบการประยุกตผลิตผลทางวิทยาศาสตร และวิศวกรรม   
ผสมผสานกับหลักทางสังคมวิทยา และมนุษยวิทยา มาใชในการศึกษาเพื่อการเรียนรูอยางตอเนื่อง
ตลอดชีวิตโดยครอบคลุมการจัดและออกแบบระบบพฤติกรรม เทคนิควิธีการ การสื่อสาร การจัด
สภาพแวดลอม การจัดการเรียนการสอน และการประเมินเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในที่นี้จะมี
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ความหมายครอบคลุมการผลิต  การใช  การพัฒนาสื่ อสารมวลชน  (ไดแก  ส่ือ ส่ิงพิมพ 
วิทยุกระจายเสียง วิทยุ โทรทัศน) เทคโนโลยีสารสนเทศ (คอมพิวเตอร อินเทอรเน็ต มัลติมีเดีย) 
และโทรคมนาคม (โทรศัพท เครือขายโทรคมนาคม การสื่อสารอื่นๆ)เพื่อใหเกิดกระบวนการเรียนรู
ไดตามความตองการของผูเรียนในทุกเวลาและสถานที่  

พงษศักดิ์ ลีละวัฒนพันธ (2548) ไดกลาวถึงความหมายของเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ในwww.benjama.ac.th  ไววา 

เทคโนโลยี   หมายถึง การนําความรูทางวิทยาศาสตรมาประยุกตใชใหเกิดประโยชนตอ
การดํารงชีวิตของมนุษย 

การศึกษา   หมายถึง กระบวนการเรียนรู เพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรค ความจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจาก  การจัดสภาพแวดลอมสังคม การเรียนรู
และปจจัยเกื้อหนุน ใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เปนการ
ประยุกตเอาความรูทางดานวิทยาศาสตร มาใชใหเกิดประโยชนตอกระบวนการเรียนรูของผูเรียน
  

สถาบันราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา (2546 : 6) ไดใหความหมายของเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา ไววา “ การประยุกตผลผลิตทางวิทยาศาสตร ไดแก วัสดุ และผลผลิตทางวิศวกรรม คือ 
อุปกรณ โดยใชวิธีการที่เหมาะสม เชน เลือกวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมกับเนื้อหาและผูเรียนเพื่อชวย
เพิ่มประสิทธิภาพการศึกษาใหสูงขึ้น ”  ในขณะที่ กิตานันท  มลิทอง (2536 : 5) ไดกลาวถึง คําวา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา หรือบางทานอาจเรียกวา เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือเทคโนโลยี
การศึกษา  เปนคําที่มีความหมายเดียวกัน คือมาจากภาษาอังกฤษ Education  Technology และไดให
ความหมายโดยสรุปของเทคโนโลยีการศึกษาไววา “เทคโนโลยีการศึกษาเปนการประยุกตนําเอา
บุคคล  องคกร  กระบวนการและผลผลิตของเทคโนโลยีทางดานวัสดุ อุปกรณ เทคนิควิธีการ  
รวมถึงหลักการทางดานจิตวิทยามาใชเพื่อชวยแกปญหาดานการจัดการ  การบริหาร  และการ
ปรับปรุงดานการเรียนการสอน” 

ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวา เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเปนการประยุกตเอาเทคนิค วิธีการ 
แนวความคิด วัสดุ อุปกรณ และสิ่งตางๆ อันสืบเนื่องมาจากเทคโนโลยีมาใชในการศึกษา  
นอกจากนี้แลว อาจเกี่ยวของถึงบุคคลและองคกรตางๆ โดยเปนกระบวนการที่มีการประยุกตเอาสิ่ง
ทั้งหลายเหลานั้นมาใชเพื่อการวางแผน วิเคราะหปญหา และแกปญหาทางการศึกษา 
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ความสําคัญของเทคโนโลยท่ีีมีตอการบริหารจัดการศึกษา 
มีนักวิชาการกลาวถึงความสําคัญของเทคโนโลยีที่มีตอการบริหารจัดการศึกษาไว

หลากหลายทรรศนะ ดังนี้ 
ภาสกร  เรืองรอง(2548) ไดกลาวถึงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ หมวดที่ 9 

เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาใน http:/ThaiWBI.com  ไววา  
   จะเห็นไดวาปจจุบัน ICT ไดเขามาเกี่ยวของกับชีวิตประจําวันเราและเกี่ยวของกับ

ระบบงานตางๆ มากมาย ทั้งในทางตรงและทางออม  แตในที่นี้จะขอกลาวถึงปจจัยที่สงผลให ICT 
เขามาเกี่ยวของกับการศึกษาโดยตรง คือ พระราชบัญญิติการศึกษาแหงชาติ โดยเฉพาะหมวดที่ 9
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดังนี้ 

มาตรา  63  รัฐตองจัดสรรคลื่นความถี่ ส่ือตัวนําและโครงสรางพื้นฐานอื่นที่จําเปนตอการ
สงวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน วิทยุโทรคมนาคมและการสื่อสารในรูปอ่ืนเพื่อใชประโยชน
สําหรับการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมตามความจําเปน 

มาตรา 64  รัฐตองสงเสริมและสนับสนุนใหมีการผลิตและพัฒนาแบบเรียน ตําราหนังสือ
ทางวิชาการ  ส่ือส่ิงพิมพ อ่ืน  วัสดุ อุปกรณและเทคโนโลยี เพื่อการศึกษา  เพื่อใหมีความรู 
ความสามารถและทักษะในการผลิต  รวมทั้งการใช เทคโนโลยีที่ เหมาะสมมีคุณภาพและ

ประสิทธิภาพ 
มาตรา 65 ใหมีการพัฒนาบุคลากรทั้งดานผูผลิต และผูใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพือ่ให

มีความรู  ความสามารถ และทักษะในการผลิตรวมทั้งการใชเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 

มาตรา 66 ผูเรียนมีสิทธ์ิไดรับการพัฒนาขีดความสามารถในการใชเทคโนโลยี เพื่อ
การศึกษาในโอกาสแรกที่ทําได เพื่อใหมีความรู และทักษะเพียงพอที่จะใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา
ในการแสวงหาความรูดวยตัวเองไดอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 

มาตรา 67 รัฐตองสงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนา การผลิตและการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา  รวมทั้งการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา เพื่อใหเกิด
การใชที่คุมคาและเหมาะสมกับกระบวนการเรียนรูของคนไทย 

มาตรา 68 ใหมีการระดมทุน เพื่อจัดตั้งกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากเงิน
อุดหนุนของรัฐ คาสัมปทาน และผลกําไรที่ไดจากการดําเนินกิจการดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยี
สารสนเทศ และโทรคมนาคมจากทุกฝายที่เกี่ยวของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองคกรประชาชน  
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รวมท้ังใหมีการลดอัตราคาบริการเปนพิเศษในการใชเทคโนโลยีดังกลาว เพื่อการพัฒนาคนและ
สังคม  หลักเกณฑและวิธีจัดสรรเงินกองทุนในกฎกระทรวง 

มาตรา 69  รัฐตองจัดใหมีหนวยงานกลางทําหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนสงเสริม
และประสานการวิจัย การพัฒนาและการใช รวมทั้งคุณภาพและประสิทธิภาพของการผลิตและการ
ใชเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

จากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติหมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาขางตน หากเรา
สังเกตใหดีแลว พระราชบัญญัตินี้จะคลายคลึงกับนโยบาย ICT ภาครัฐ ดังนั้นจึงขออธิบายใน
ลักษณะแผนภาพนี้ 
 
ภาพที่ 2  แผนภูมิรูปภาพเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 

 
 
 
 
 

Budget 
มาตรา 68 

Hardware มาตรา 63  

Software มาตรา 64 

People ware มาตรา 65,66 

Orgniztion 
มาตรา 69 

Resea rch 
มาตร 67 

 
 

 
ที่มา : ภาสกร  เรืองรอง (2548)  http:/ThaiWBI.com    

 

จากภาพขางตนจะเห็นไดวา พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติจะเนนไปที่ Hardware 
มาตราที่ 63 โครงขายวิทยุโทรทัศน อุปกรณและเครื่องมือเพื่อการผลิตสื่อการสอน Software มาตรา
ที่ 64 คือการผลิตชุดสื่อการสอน โดยสนับสนุนใหมีการพัฒนาสื่อการสอนอยางเสรีโดยมิใหมีการ
ผูกขาดเหมือนในปจจุบัน และPeople ware มาตราที่ 65 และ 66 บุคลากรที่เกี่ยวของกับสื่อการสอน 

อยางไรก็ตามการจัดหาเครือขายเครื่องมืออุปกรณ เพื่อการผลิตและพัฒนาสื่อการเรียน
การสอน และการฝกทักษะการจําเปนตองมีงบประมาณ Budget มาตรา 68 มารองรับ โดยรัฐจะตอง
จัดหางบประมาณ จัดตั้งกองทุนเพื่อระบบดังกลาวดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ จําเปนตองมี
หนวยงานรองรับ Organization มาตรา 69 
 
 การที่จะบริหารจัดการระบบ งบประมาณ ตลอดจนการออกแบบผลิตและพัฒนาสื่อรวมทั้ง
การจัดสรรเครื่องมือ อุปกรณและบุคลากรนั้น จะตองอยูภายใตงานวิจัย มาตรา 67 ซ่ึงงานวิจัยจะ
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เปนคําตอบสําหรับแนวทางการแกไขปญหาตางๆ อยางดีมาก งานวิจัย อาทิ การศึกษาความตองการ
และความพรอม การพัฒนาระบบบริหารการผลิต เปนตน 

 
ภาพที่ 3   ปรามิดแสดงความสัมพันธ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติหมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา 
 
 
 

Orgniztion 

มาตรา 69 
 

Budget 

มาตรา 68 
Resea rch  มาตรา 67 

 

People ware              Software                   Hardware 
มาตรา 56, 66           มาตรา 64                มาตรา 63 

 
 

ที่มา : ภาสกร  เรืองรอง (2548)  http:/ThaiWBI.com    
 

จากขอสรุปขางตนเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา เราสามารถนํามาเขียนเปนปรามิดเพื่อแสดงและลําดับความสําคัญได ดังนั้นจากภาพจะ
เห็นไดวามาตราที่ 69 จะอยูสูงสุดของปรามิด ซ่ึงเกี่ยวของกับการบริหารจัดการโดยรัฐจะตองจัดให
มีหนวยงานกลางเพื่อดําเนินการบริหารจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา และการบริหารจัดการนี้
นับวาสําคัญมากเมื่อเราเริ่มดําเนินการ เราจําเปนตองเริ่มที่การบริหารจัดการกอน และเมื่อไดขอสรุป
ของการจัดการแลว เราก็พรอมที่จะดําเนินงาน 

การดําเนินงานดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานี้สวนใหญจะเกี่ยวของกับเครื่องมือ อุปกรณ
สื่อ กระบวนการตางๆ ซ่ึงจําเปนตองใชงบประมาณมากและในมาตราที่ 68 นี้ กําหนดใหมีการ
ระดมทุนเพื่อรองรับการเตรียมการ การพัฒนา และงานอื่นที่เกี่ยวของ 

สวนใหญแลวงานดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษามักจะเกี่ยวของกับการผลิตและพัฒนาสื่อ

การสอน ดังนั้นเพื่อใหการผลิต การพัฒนา การประเมิน และการจัดการสื่อการสอน เปนไปไดโดย

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 13 

อยูบนพื้นฐานของการแกไขปญหาการศึกษาที่แทจริงนั้น ในมาตราที่ 67 จึงกําหนดใหรัฐสงเสริม
ใหมีการวิจัย พัฒนา ติดตาม และประเมินงานดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานี้ 

สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา (2546 : 3-6 ) ไดกลาวถึงความสําคัญของเทคโนโลยีที่
มีตอการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้คือ ในวงการบริหารงานตาง ๆ โดยเฉพาะในวงการบริหารธุรกิจ 
ซ่ึงมีการแขงขันกันสูง ไดนําเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารกันเปนอัน
มากเพื่อใหการบริหารมีประสิทธิภาพสูง  ประหยัดสุดและไดประสิทธิผลสูงสุด ผูบริหารยุคใหม
ทุกระดับจึงนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชกันอยางแพรหลาย เชน ผูบริหารระดับสูงในองคการ 
จะนําสารสนเทศที่แสดงภาพรวมของการดําเนินงาน ความสัมพันธระหวางองคการกับส่ิงแวดลอม
สรุปปญหาและแนวทางแกไข มาใชเพื่อประกอบการแกปญหาและการตัดสินใจกําหนดกลยทุธของ
องคการ  สวนผูบริหารระดับกลางจะนําสารสนเทศที่ประมวลผลงานประจําป มาใชจัดทําแผน
งบประมาณ และกําหนดแผนการดําเนินงานของหนวยงาน สําหรับผูบริหารงานระดับตนจะใช
เทคโนโลยีสารสนเทศชวยในการควบคุมการปฏิบัติงาน เปนตน 

ปจจุบัน ผูบริหารในวงการศึกษา ไดนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการ
บริหารจัดการศึกษากันมากขึ้น อาทิ 

1. การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชชวยในการตัดสินใจ การตัดสินใจที่
ดีจะตองรวดเร็ว และไมผิดพลาด และการตัดสินใจที่รวดเร็วและไมผิดพลาดนั้นจําเปนตองมีขอมูล
สารสนเทศที่เปนปจจุบันไมลาสมัย มีจํานวนมากเพียงพอและสามารถนํามาใชไดงายและรวดเร็ว 
ซ่ึงเทคโนโลยีสารสนเทศจะชวยในเรื่องนี้ไดเปนอยางดี ระบบสารสนเทศที่ผูบริหารนํามาใชชวยใน
การตัดสินใจมีดังนี้ 

     1.1  ระบบสารสนเทศสําหรับผูบริหาร (Executive Information Systems) หรือ “EIS” 
ในบางครั้งอาจเรียกวา “ระบบสนับสนุนผูบริหาร” (Executive Support System) หรือ “ESS” ระบบ 
EIS เปนระบบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อจัดเตรียมสารสนเทศที่เหมาะสมในการตัดสินใจของ
ผูบริหารระดับสูง ชวยใหผูบริหารสามารถทําความเขาใจปญหาอยางชัดเจน และสามารถตัดสินใจ
เลือกแนวทางแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 

1.2  ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems) หรือ DSS ระบบ DSS  
เปนระบบที่ออกแบบและพัฒนาขึ้นมาเพื่อใชสนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับกลาง ระบบ 
DSS จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจของผูบริหารแตจะไมทําการตัดสินใจแทนผูบริหาร 
โดยประมวลผลและนําเสนอขอมูลท่ีสําคัญตอการตัดสินใจ ตลอดจนประเมินทางเลือกที่เหมาะสม
ภายใตขอจํากัดของแตละสถานการณ เพื่อใหผูบริหารใชสติปญญา เหตุผล ประสบการณ และ
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ความคิดสรางสรรคของตนวิเคราะหและเปรียบเทียบทางเลือกใหสอดคลองกับปญหาหรือ

สถานการณนั้น ๆ 
2. การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารทางไกล มีการนําส่ือ

หลาย ๆ อยาง เชน โทรศัพทมือถือ โทรสาร วิทยุ โทรทัศน คอมพิวเตอร และเครื่องมือส่ือสาร
โทรคมนาคม มาใชในการติดตอส่ือสารและการบริหารทางไกลไดสะดวกรวดเร็ว ประหยัดเวลา
คาใชจายเปนอันมาก ถึงแมจะอยูไกลกันก็สามารถทํางานรวมกัน ประชุมรวมกันไดโดยใช 
Teleconference เปนตน 

3.   การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการบริหารสถานศึกษา ปจจุบัน
สถานศึกษาหลายแหงพัฒนาระบบสารสนเทศ  เพื่อใชในการบริหารงานดานตาง ๆ ทั้งการ
บริหารงานวิชาการ การบริหารงานกิจการนักเรียน การบริหารงานบุคลากร การบริหารงานธุรการ 
การเงิน พัสดุ ครุภัณฑ การบริหารงานอาคารสถานที่และการบริหารงานชุมชน 

4.  การสรางเครือขายขอมูล (Network )  ดวยระบบสารสนเทศ เครือขายนี้จะชวยพัฒนา
คุณภาพการศึกษาไทยเปนอันมาก  ปจจุบันมีโครงการเครือขายคอมพิวเตอร โรงเรียนมัธยมศึกษา   
(School Net) ซ่ึงเปนโครงการดานเทคโนโลยีสารสนเทศโครงการหนึ่งในหลายโครงการที่เกิดขึ้น
ตามพระราชดําริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี โดยศูนยเทคโนโลยี
อิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอรแหงชาติ ไดนําแนวพระราชดําริมาดําเนินการรวมกับหนวยงานและ
สถานศึกษาในสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ โดยมีวัตถุประสงคดังนี้ 

      4.1 เพื่อใหโรงเรียนทั่วประเทศไดมี และไดใชประโยชนจากเครือขายเทคโนโลยี
สารสนเทศในการศึกษาและเรียนรู 

      4.2 เพื่อใหโรงเรียนมัธยมศึกษาทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดเขาถึงเครือขาย
อินเตอรเน็ต และเครือขายขอมูลระหวางกลุมโรงเรียน 

      4.3 เพื่อใหโรงเรียนสามารถแลกเปลี่ยนเอกสาร ส่ือการสอน และดัชนีหองสมุด
ระหวางโรงเรียน 

      4.4 เพื่อชวยใหผูใชในระดับโรงเรียนไดเขาถึงศูนยขอมูลตาง ๆ และหองสมุด
อินเตอรเน็ต 

4.5 เพื่อใหครูอาจารยสามารถติดตอกับครูอาจารยในโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา
อ่ืน ๆ ทั้งในและตางประเทศ 

โครงการนี้จัดขึ้น เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เนื่องในวโรกาสทรง
ครองสิริราชสมบัติครบ 50 ป เมื่อป พ.ศ. 2539 ตอไปจะขยายวงกวางขึ้นใหครอบคลุมสถานศึกษา
ทุกระดับ ซ่ึงเครือขายนี้จะเปนเครือขายหลักเครือขายหนึ่งในเครือขายกระทรวงศึกษาธิการและ
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ตอไปจะมอบให ศูนยสารสนเทศ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการดูแลเครือขายนี้ เมื่อระบบ
เครื่องคอมพิวเตอรและเครือขายของกระทรวงศึกษาธิการ มีศักยภาพและมีความสมบูรณเพียงพอ 

5.  การนํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการศึกษา ในปจจุบัน
ผูบริหารหนวยงานทางการศึกษานํานวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการจัดการศึกษา 
เปนประโยชนตอการเรียนรูหลายอยาง อาทิ  

5.1   อินเทอรเน็ต (Internet)  เพื่อใชศึกษาคนควาหาขอมูล ขาวสารทางวิชาการ และ
อ่ืน ๆ จากที่ตาง ๆ เปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

5.2   จดหมายอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail หรือ E – Mail) เพื่อใชรับสงขาวสาร 
ขอมูล รูปภาพ และสงงานใหครู อาจารยตรวจ 

5.3   การจัดทํา Website ของสถานศึกษา เพื่อการแพรขาวสารของสถานศึกษา เปน
การประชาสัมพันธระหวางสถานศึกษากับผูที่เกี่ยวของ และบุคคลทั่วไป 

5.4   การใชโปรแกรม SPSS เพื่อการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ ซ่ึงจะเปนประโยชนตอการ
ทําวิจัยในชั้นเรียนของครูอาจารย การทําวิจัยสถาบันของฝายบริหารและอื่น ๆ  

5.5   การทํา PowerPoint  เพื่อใชในการเรียนการสอนของครูอาจารย และใชเสนอ
ผลงานของผูบริหารสถานศึกษา 

5.6   คอมพิวเตอรชวยสอน (Computer  Assisted Instruction หรือ CAI) เพื่อชวยให
ผูเรียนเรียนรูดวยตนเองจากบทเรียนสําเร็จรูปในคอมพิวเตอร 

5.7   การเรียนรูผานสื่ออิเล็กทรอนิกส  (Electronic Learning) หรือที่เรียกวา E – 
Learning เปนการเรียนทางไกลที่ผูเรียนสามารถโตตอบกับผูสอนได โดยอาศัยเครือขายอินเตอรเน็ต 
จึงชวยใหเรียนรูไดโดยไมมีขอจํากัดของเวลา ระยะทางและสถานที่  โดยผูเรียนสามารถที่จะเรียนรู
ไดตลอดเวลา จึงตอบสนองศักยภาพการเรียนรูของผูเรียนไดเปนอยางดี 

      5.8  หองเรียนอัจฉริยะ (Electronic Classroom หรือ E-Classroom) เปนการจัดระบบ
บริหารจัดการหองเรียนที่ใชการเรียนการสอนแบบ On – line และ ปฏิสัมพันธ (Interactive) 
สามารถควบคุมและตรวจสอบกิจกรรมของนักเรียนไดโดยตรงจากเครื่องคอมพิวเตอรของครูแบบ 
read time 

      5.9  หนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book) และ หองสมุดอิเล็กทรอนิกส (E-Library) เพื่อ
เสริมการเรียนการสอนและใหบริการคนควาหาความรูแกนักเรียน  ครู และประชาชนทั่วไป 

5.10  การใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือ “ICT” (Information and 
Communication Technologies)  เพื่อพัฒนาการศึกษาปจจุบันประเทศไทยโดยกระทรวงศึกษาธิการ
มีนโยบายสําคัญที่จะนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาใช เพื่อพัฒนาการศึกษาในทุกดาน 
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โดยเฉพาะการชวยพัฒนาครูอาจารย การชวยใหเด็กและเยาวชนไดเขาถึงแหลงความรูและไดเรียน
อยางทัดเทียมกัน ตลอดจนการพัฒนาระบบบริหารจัดการใหฉับไวมีประสิทธิภาพสูงสุด 

จากนโยบายดังกลาว จึงไดนํามาทําแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร
เพื่อการศึกษาแหงชาติ  (National ICT for Education Masterplan)  นอกจากนี้ อธิปตย  คล่ีสุนทร   
(อางในสํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา, 2546 : 7)  ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการไดสรุป
แผนแมบทไวในบทความเรื่อง “แผนหลักใช ICT เพื่อพัฒนาการศึกษา :ความฝนที่ไปถึงได”   ดังนี้ 

แผนแม บท เ ทค โนโล ยี ส า รสน เทศและก า รสื่ อ ส า ร  เ พื่ อ ก า ร ศึ ก ษ า ขอ ง
กระทรวงศึกษาธิการ ( พ.ศ. 2547 – 2549 ) ที่จัดทําโดยผูทรงคุณวุฒิจากสวนราชการและภาคเอกชน
ภายนอกที่เกี่ยวของและผูแทนระดับ CIO (Chief Information Officer) ของแตละกรมของ

กระทรวงศึกษาธิการ มีรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการทํางานชัดเจนมาก แตในที่นี้ขอกลาวเฉพาะ
ยุทธศาสตร 4 ประการ ที่แผนหลักนี้ระบุไว เพื่อไปสูความสําเร็จ คือ  

1. การใช ICT เพือ่พัฒนาคุณภาพการเรียนรู 
2. การใช ICT เพือ่การบริหารและบริการทางการศึกษา 
3. การผลิตและการพัฒนาบุคลากร 
4. การกระจายโครงสรางพื้นฐาน ICT  เพื่อการศึกษา 
อํารุง จันทรวานิช (2544 : 8) ไดกลาวถึง แผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง

ศึกษาไว 8 ประการ คือ  
1. เรงรัด  พัฒนา ระบบและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในการเสริมสราง

คุณภาพ ประสิทธิภาพการเรียนการสอน และการเรียนรู 
2. เรง รัด  พัฒนาระบบและสื่อ เทคโนโลยี ส่ือสารสนเทศเพื่อทํานุบํา รุงศาสนา      

ศิลปวัฒนธรรมและการกีฬา 
3. เรงรัด พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ เพื่อเสริมสรางประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน

การบริหารและการจัดการตามภารกิจหลัก 
4. เรงรัด สงเสริม สนับสนุน  การจัดหาระบบ เครือขาย และเครื่องคอมพิวเตอร 

ครอบคลุมหนวยงานทุกระดับอยางทั่วถึงและเพียงพอ 
5. เรงรัด สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการใชและการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศใหสอดคลองและตอบสนองภารกิจหลัก 
6. จัดใหมีองคกรหรือสวนงานหรือบุคคลกํากับดูแลดานเทคโนโลยีสารสนเทศในทุก

ระดับใหสอดคลองเปนระบบ 
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7. จัดใหมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อบริการประชาชนในดานการเรียนรู ขาวสาร
และขอมูลดาน การศึกษา การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการกีฬา 

8. สงเสริมใหมีการวิจัยและพัฒนางานในดานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาในการ
พัฒนาองคความรู 

จากทรรศนะของนักวิชาการหลายทานไดกลาวถึงความสําคัญของเทคโนโลยีที่มีตอการ

บริหารจัดการศึกษาไวหลากหลาย  อาจสรุปไดวาเทคโนโลยีนั้นมีความสําคัญตอการบริหารจัด
การศึกษาเปนอยางยิ่ง จะเห็นไดจากพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ หมวดที่ 9 เทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษา และกระทรวงศึกษาธิการก็ไดมีโครงการ SchoolNet และแผนแมบทเทคโนโลยี

สารสนเทศที่ไดดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ทั้งในระดับชาติจนถึงระดับสถานศึกษา รวมทั้งนํามาใช
ในการจัดกระบวนการเรียนรูเพื่อใหสอดคลองกับยุคโลกาภิวัตนในปจจุบัน  

 
ความหมายและความสัมพันธของการบริหารและการจัดการ   

    นักวิชาการ หลายทานไดใหความหมายของการบริหารและการจัดการไว ดังนี้ 
ความหมายของการบริหาร(Administration)   มีดังนี้  

        Heady (1979 : 2) ใหทรรศนะวาการบริหารถือเปนเรื่องที่สําคัญที่กําหนดการ
ดําเนินงานในการแสวงหาความรูอยางมีเปาหมาย Hersay และ Blanchard (1972 : 3) ใหความหมาย
ของการบริหารวาเปนการทํางานที่ใหบุคคลากรหรือกลุมคนดําเนินการ ใหสําเร็จตามเปาหมายของ
องคการ Simon, Smithberg และ Thomson (1950 : 3) ใหความหมายของการบริหารวาเปนกิจกรรม
ของกลุมคนที่รวมกันทํางานทรัพยากร เพื่อสําเร็จตามความตองการที่กําหนดไว วิจิตร  ศรีสอาน 
(2536 :19) ใหความหมายของการบริหารวาเปนกิจกรรมของกลุมบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป รวมมือ
กันทํากิจกรรม เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงครวมกันโดยใชกระบวนการ และทรัพยากรที่เหมาะสม     

ดังนั้นอาจสรุปไดวา การบริหาร เปนการที่บุคลากร หรือกลุมบุคลากรรวมกันดําเนิน
กิจกรรมใหสําเร็จตามเปาหมายที่องคการกําหนดไว 

ความหมายของการจัดการ (MANAGEMENT)  มีดังนี้  
Boone และ Kurt (1992 : 4) ใหความหมายของการจัดการวา เปนการใชประชาชน

หรือทรัพยากรอื่นๆ ใหดําเนินการสําเร็จตามเปาหมาย Daughtrey and Ricks (1989 : 12) ให
ความหมายของการจัดการวา เปนกระบวนการที่กระทําใหเปาหมายประสบความสําเร็จโดยให
บุคลากรกระทํา Lewis (1983 : 4) ใหความหมาย ของการจัดการวาเปนศิลปที่นําเอาสิ่งตางๆโดยให
บุคลากรเปนผูกระทํา Dale(1965 : 4) ใหความหมายของการจัดการวา เปนการใชส่ิงตางๆ 
ดําเนินการผานบุคลากรอื่นๆ จะเห็นไดวาการจัดการเปนกิจกรรมหรือกระบวนการของการวางแผน 
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การจัดองคการ ภาวะผูนําและการควบคุม ในการใชทรัพยากรโดยผานผูอ่ืนใหประสบความสําเร็จ
ตามเปาหมายขององคการ 

ความสัมพันธของการบริหารและการจัดการ   
นักวิชาการไดกลาวถึงความสัมพันธของการบริหารและการจัดการ ซ่ึงไดประมวล

สวนที่สําคัญนําเสนอได  ดังนี้  
          กุลธน  ธนาพงศธร ( 2534 : 3 ) กลาวถึง คํา 2 คํานี้วา คําวา Management  นั้นมีผล
อธิบายความหมายไวมากมายทั้งคลายคลึงและแตกตางกัน อยางไรก็ดีอาจสรุปความหมายอยาง
ส้ันๆ วา หมายถึง กิจกรรมหรือการกระทําใด ๆ  ของบุคคลตั้งแต 2 คนขึ้นไป ในลักษณะของการใช
ความหมายหรือพลังรวมกัน   เพื่อตองการใหบรรลุถึงเปาหมาย หรือวัตถุประสงคเดียวกันอยางมี
ประสิทธิภาพ พะยอม วงศสารศรี (2531 : 30) กลาวถึงคําวา การบริหารและการจัดการ
(ADMINISTRATION AND MANGEMENT) ไววาการบริหารหรือการจัดการมีความหมายไม
แตกตางกัน  เปนที่ยอมรับกันในยุคปจจุบัน  คําสองคํานี้มักใชแทนกันได จุมพล  สวัสดิยากร (อาง
ใน มาลัย  หุวะนันทน 2514 : 51) กลาววา “ใหไปดูใน Webster Dictionary เปดคําวา administration    
มีความหมายเหมือน management ฉะนั้น คํานี้ใชสับเปลี่ยนแทนที่กันได ” 

สมพงษ  เกษมสิน(2523 : 11)กลาวไววา Administration หมายถึงการบริหารราชการ 
และการจัดการ(Management) หมายถึง การจัดการในทางธุรกิจมากกวาจะหมายถึง การบริหาร
ราชการ ดังนั้น คําวา Administration นิยมใชในการบริหารราชการ และคําวา Management มักใช
ในทางบริหารธุรกิจ อยางไรก็ดี โปรดพึงระลึกวาสองคํานี้โดยทั่วไปใชแทนกัน และหมายถึงการ
บริหาร ไดเชนเดียวกัน 

จากความเปนมา ความหมาย และความสัมพันธของ การบริหารและการจัดการ อาจ
สรุปไดวา มีความหมายไมแตกตางกัน มีที่มาจากจุดเดียวกันสามารถใชแทนกันได ในการศึกษาวิจัย
ในครั้งนี้ จะขอใชคําทั้งสองคําแทนกัน    
 

 หลักการและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับการบริหารและการจัดการ 
       หลักการและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการนั้น มีหลากหลายทฤษฎี 
แต ผูวิจัยไดประมวลเอาหลักการและทฤษฎีที่ สํ าคัญ  กลาวคือ  หลักธรรมาภิบาล  (Good  
Governance) หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participative Management) การบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน (School – Based  Management : SBM) ทรัพยากรในการบริหาร 5 M’s + IT 
กระบวนการบริหาร วงจรเดรมมิง (PDCA) การวางแผนการดําเนินงานตามหลักการของ SMART 
การตรวจสอบหรือประเมินผลการดําเนินงาน โดยใชหลัก SWOT ผูวิจัยไดประมวลเอาสิ่งที่สําคัญ
มานําเสนอ พอสังเขป ดังนี้ 
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หลักธรรมาภิบาล (Good  Governance) (คณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาการ
บริหารการศึกษาราชภัฏราชนครินทร, 2546 : 324-325) หมายถึง การบริหารการจัดการทรัพยากร
ทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อการพัฒนาของประเทศ โดยมีการเชื่อมโยงองคประกอบทั้ง 3 สวนของ
สังคม คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนสังคม และใหมีการสนับสนุนซ่ึงกันและกันอยาง
สรางสรรค กอใหเกิดความสัมพันธระหวางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง อยางสมดุล สงผลใหสังคม
ดํารงอยูรวมกันอยางสันติ ตลอดจนมีการใชอํานาจในการพัฒนาประเทศชาติใหเปนไปอยางมั่นคง 
ยั่งยืน และมีเสถียรภาพ  การบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2542 ระเบียบนี้มีผลบังคับใชกับหนวยงานของรัฐตั้งแตวันที่ 11 สิงหาคม 
พ.ศ. 2542 เปนตนมา  สาระสําคัญของธรรมาภิบาล หรือการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดีมี
ดังนี้ คือ    

1. หลักนิติธรรม 
2. หลักคุณธรรม 
3. หลักความโปรงใส 
4. หลักความมีสวนรวม 
5. หลักความรับผิดชอบ 
6. หลักความคุมคา 

หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participative Management)  (เร่ืองเดียวกัน : 187) เปน
หลักการบริหารตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม( ฉบับ
ที่ 2 ) พุทธศักราช 2545  หมวดที่ 8 ทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา มาตรา 58 (2) ระบุไววา  
“ใหบุคคล  ชุมชน องคกรชุมชน และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน สถาบันศาสนา และสถาบัน
สังคมอื่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาค
ทรัพยสินและทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา  และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตาม
ความเหมาะสมและความจําเปน  

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School – Based  Management : SBM)  (เสริมศักดิ์  
วิศาลาภรณและคณะ, 2541) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School – Based  Management  : 
SBM)  หมายถึง การบริหารและจัดการที่หนวยปฏิบัติ โดยมีโรงเรียนเปนฐานหรือองคกรหลักใน
การจัดการศึกษา  ซ่ึงจะตองมีการกระจายอํานาจบริหารและการจัดการจากสวนกลางไปยังโรงเรียน   
ใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่  ความรับผิดชอบ มีความอิสระคลองตัวในการบริหารจัดการ  ทั้งดาน
วิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป  ภายใตคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของโรงเรียน ซ่ึงประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิ ผูแทนจากสถาบันศาสนา ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู  
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ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนศิษยเกา ผูแทนองคกรสวนทองถ่ิน ผูนําชุมชนและผูอํานวยการ
สถานศึกษา  เพื่อใหการจัดการศึกษาเกิดขึ้นจากการมีสวนรวมและตรงตามความตองการของผูเรียน 
ผูปกครองและชุมชนมากที่สุด  นอกจากนี้หลักการของ School – Based Management เปนหลักการ
พื้นฐานในการกําหนดรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก 

1. หลักการกระจายอํานาจ 
2.  หลักการบริหารแบบมีสวนรวม 
3. หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน 
4. หลักการบริหารตนเอง 
5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล 

สอดคลองกับแนวคิดการกระจายอํานาจตามมาตรา 9 (2) แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม ( ฉบับที่ 2 ) พุทธศักราช 2545 ที่มีการกระจาย
อํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา  สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

สมศักดิ์  คงเที่ยง ไดกลาวถึงเรื่องการบริหารไวในสรุปเอกสารการประมวลความรูของ
มหาวิทยาลันนเรศวร( 2547 : 10-11 )  ไววา 

ในหลักการบริหารนั้นจะตองมีทรัพยากรเปนปจจัยในการบริหาร ทรัพยากรเปนส่ิงที่นัก
บริหาร กลาวถึง คือ  M’s หรือ 4 M’s  แตในยุคปจจุบัน   ควรเปน 5 M’s + IT  ดังนี้คือ  คน (Man) 

1. เงิน (Money) 
2. วัสดุส่ิงของ (Materials) 
3. การจัดการ (Management) 
4. เวลา (Minutes) 
5. ขอมูลสารสนเทศ (Information) 
6. เทคโนโลยี (Technology) 
 

สวนกระบวนในการบริหารที่มีคุณภาพนั้น มักนิยมใชวงจรเดรมมิง  (PDCA)  ควบคุม
กํากับการปฏิบัติงานวงจรเดรมมิง ( PDCA) ของ  Johan  ,s  Windows มีขั้นตอน  ดังนี้ 

1.   ขั้นการวางแผน ( Plan ) 
1.1 กําหนดขอบเขตปญหาใหชัดเจน 
1.2 กําหนดวัตถุประสงคและเปาหมาย 
1.3 กําหนดวิธีการที่จะบรรลุวัตถุประสงค 
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       2.   ขั้นปฏิบัติการ (Do) 
2.1  วางกําหนดการ แยกแยะกจิกรรมที่จะทํา 
2.2  จัดการแบบแมทริกซ ประสานงานดึงผูเชีย่วชาญชวย 
2.3   พัฒนาความสามารถผูรวมงาน 

       3.   ขั้นตรวจสอบ (Cheak)  
       4.   ขั้นแกไขปญหา (ACT)   
 โดยมีมาตรการแกไขปญหา  คือย้ํ านโยบายปรับปรุงระบบ  วิ ธีการประชุมปรับ

กระบวนการทํางาน 
ในการวางแผนการดําเนินงานนั้น อาจใชหลักการของ  SMART ดังนี้ คือ 

S  = Specific       -  ชัดเจนรูวาทําอะไร 
M = Measuravle -  เปนรูปธรรมวัดได 
A  = Agreeable   -  ทุกฝายเหน็ดวย 
R  = Realistic      -  เปนจริงสามารถทําได 

       T  = Timing        -  กําหนดเวลาเริ่มและสิ้นสุด 
นอกจากนี้ในการตรวจสอบหรือประเมินผลการดําเนินงาน สามารถใชหลัก SWOT คือ 

การวิเคราะห องคประกอบทั้ง 4 ดาน คือ     
         จุดแข็ง (Strengih)  

จุดออน (Weakness) 
โอกาส (Opportunity) 
อุปสรรค (Threat) 
 

หลักการทฤษฎีการบริหาร ทรัพยากรในการบริหารและกระบวนการบริหาร ที่กลาวมานี้ 
ลวนเปนองคประกอบที่สําคัญในการบริหารใหการดําเนินงานขององคกร ไปสูเปาหมายที่วางไว     
ในการวิจัยคร้ังนี้ผูศึกษาไดเนนใหทุกคนมีสวนรวมในการบริหารหรือการจัดการ โดยจะขอใช
หลักการบริหารแบบมีสวนรวม(Participative Management)  และหลักการบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน (School – Based  Management : SBM) ซ่ึงสอดคลองกับแนวคิดการกระจายอํานาจตาม
มาตรา 9 (2) แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 
2) พุทธศักราช 2545 ที่มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

 
 

 



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 22 

การบริหารแบบมีสวนรวม 
การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ได

กําหนดใหมีการปฏิรูปการบริหารการศึกษา ไวในหมวดที่ 5 การบริหารและการจัดการศึกษา ดังนี้ 
มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักการศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานที่ศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง 

การเปล่ียนแปลงดังกลาวเปนการกระจายอํานาจ และการบริหารการศึกษาไปให

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา การบริหารมิใชเปนการสั่งการจากสวนกลางดังที่เคย
เปน หากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาจะตองดําเนินการโดยความรวมมือจากทุก
ฝายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาโดยเปดโอกาสใหบุคลากรภายในโรงเรียน ผูปกครอง ศิษย
เกาและชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารการศึกษา หรือกลาวไดวาเปนการเปดโอกาสใหผูมีสวน
เกี่ยวของกับการศึกษา ทุกฝายเขามามีบทบาทในการจัดและการบริหารการศึกษา แนวทางในการ
จัดการบริหารการศึกษาดังกลาวสอดคลองกับการปฏิรูปการเมืองและการปกครองซึ่งไดกระจาย

อํานาจสูทองถ่ิน แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวม (Participative Management) มี

ความสําคัญอยางยิ่งตอการบริหารการศึกษาในปจจุบันและอนาคต ดังนั้นผูบริหารการศึกษา และ
ผูบริหารสถานศึกษาจึงตองทําความเขาใจในหลักการ แนวคิด เพื่อนําไปสูการปฏิบัติไดอยาง
สมบูรณแบบและสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช  
2542 และมีความสําคัญยิ่งตอความสําเร็จของการปฏิรูปการศึกษาความหมายของการบริหารแบบมี
สวนรวม 

 
ความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวม 

1. การมีสวนรวม เปนการเกี่ยวของทางดานจิตใจและอารมณ (Mental and Emotional 
Involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม (Group Situation) ซ่ึงผลของการเกี่ยวของ
ดังกลาวเปนเหตุเราใจใหกระทําการใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมและทําใหเกิดความรูสึกรวม

รับผิดชอบกับกลุม 
การมีสวนรวม  =  ความรวมมือ + การประสานงาน + การรับผิดชอบ 
Participation  =  Cooperation + Coordination + Responsibility 
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2. ความรวมมือรวมใจ เปนความตั้งใจของบุคคลที่จะมาทํางานรวมกันเพื่อให บรรลุ
วัตถุประสงคของกลุม 

3. การประสานงานเปนหวงเวลาและลําดับเหตุการณที่มีประสิทธิภาพในการกระทํา

กิจกรรมหรือการงาน 
4. ความรับผิดชอบ เปนความรูสึกผูกพันในการกระทํางานและในการทําให เช่ือถือ

ไววางใจ  
 

การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการที่ทําให  ผูอยูใตบังคับบัญชา  มีสวน
เกี่ยวของอยางแข็งขันของบุคคลใชความคิดสรางสรรค และความเชี่ยวชาญในการแกปญหาของการ
บริหารที่สําคัญอยูบนพื้นฐานของแนวความคิด ในการแบงอํานาจหนาที่ที่ถือวาผูบริหารแบงอํานาจ
หนาที่การบริหารใหกับผูใตบังคับบัญชา  
 

ประเภทของการมีสวนรวม 
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจในกระบวนการตัดสินใจ ประการแรกที่สุดที่ตองทํา

ก็คือการกําหนดตามความตองการและการจัดลําดับความสําคัญ ตอจากนั้นจึงเลือกนโยบายและ
ประชากรที่เกี่ยวของและตัดสินใจในแตละชวงดังนั้น การตัดสินในชวงเริ่มตนในชวงดําเนินการ
วางแผนและในชวงปฏิบัติตามแผน 

2. การมีสวนรวมในการดําเนินงาน ในสวนที่เปนองคประกอบของการดําเนิน
โครงการ เชน การชวยเหลือดานทรัพยากร การบริหารงานและประสานงาน เปนตน 

3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนในสวนที่เกี่ยวกับผลประโยชนนั้น นอกจาก
ความสําคัญของผลประโยชนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว ยังจะตองพิจารณาถึงการกระจาย
ผลประโยชนภายในกลุมดวยผลประโยชนของโครงสรางนี้รวมทั้งผลในทางบวก และผลในทางลบ
ที่เปนผลเสียของโครงการ ซ่ึงจะเปนประโยชนและเปนโทษตอบุคคลและสังคมดวย 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในการประเมินผลนั้น ส่ิงสําคัญที่
จะตองสังเกต คือความเห็น(Views) ความชอบ(Preferences) และความคาดหวัง(Expectations) ซ่ึง
จะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตางๆ ได 
 

ประโยชนของการมีสวนรวม 
 การบริหารแบบมีสวนรวมมีประโยชนตอองคการ ดังนี้ 

1. การยอมรับการเปลี่ยนแปลงมีมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากบุคคลมีสวนรวมในการ
เปลี่ยนแปลงจึงยอมรับการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น 
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2. ความสัมพันธระหวางผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและผูบริหารสหภาพแรงงานมี
ความราบรื่นมากขึ้น 

3. ความผูกพันของพนักงานตอองคการเพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากพนักงานมีสวนรวมใน
กระบวนการขององคการที่สําคัญ เชน การตัดสินใจ 

4. ความไววางใจฝายบริหารมีมากขึ้น พนักงานมีสวนรวม จะมีความรูสึกไววางใจ
ฝายบริหารมากขึ้น 

5. การบริหารผูใตบังคับบัญชามีความงายมากขึ้น ถาหากวาผูใตบังคับบัญชาผูกพัน
ยอมรับการเปลี่ยนแปลงและไววางใจฝายบริหารมากขึ้น การบริหารจะมีความงายมากขึ้น 

6. การตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากการตัดสินใจทางการ
บริหารมาจากบุคคลหลายฝายดวยกันในการคิดแกปญหา 

7. การติดตอส่ือสารจากเบื้องลางสูเบื้องบนดีขึ้นซึ่งจะชวยใหองคการมีส่ิงยอนกลับ

จากพนักงานไดเปนอยางดี  
8. การสรางทีมงานที่มีประสิทธิภาพ การบริหารแบบมีสวนรวมชวยปรับปรุงทีมงาน

ใหดีขึ้น ซ่ึงทีมงานมีความจําเปนตอการแกปญหาที่ซับซอนที่เผชิญ โดยองคการสวนใหญใน
ปจจุบัน 
 

อุปสรรคของการใชการบริหารแบบมีสวนรวม 
การบริหารแบบมีสวนรวม มีขอดีหลายประการ แตพบวาการบริหารแบบมีสวนรวม 

กลับไมแพรหลายในองคการปจจุบัน ทั้งนี้เนื่องจากสาเหตุหลายประการ ไดแก 
1. อุปสรรคทางดานองคการ ตัวขององคการเองทําใหเกิดอุปสรรคหลายอยางตอการ

ใชการมีสวนรวม อุปสรรคดังกลาวไดแก ประเพณี ปรัชญาและคานิยมขององคการ คุณภาพของ
นโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงาน คุณภาพของเจาหนาที่ โครงสรางขององคการ การขาด
บรรยากาศสนับสนุนและการขาดระบบการใหรางวัลในการมีสวนรวม 

2. อุปสรรคดานการบริหาร อุปสรรคบางอยางเกิดขึ้นจากตัวของผูบริหารเองที่
ขัดขวางการใชการบริหารแบบมีสวนรวม ซ่ึงไดแก นิสัยทางดานการบริหาร ความไมเขาใจการ
บริหารแบบมีสวนรวม สมมติฐานของทฤษฎี X ของแม็กเกรเกอร (McGregor) การขาดความมั่นคง 
และความกลัว 

3. อุปสรรคทางดานผูใตบังคับบัญชาไดแกการขาดความสามารถในการมีสวนรวม 
การขาดความตองการ การขาดความรูเนื้อหาหรือความเชี่ยวชาญ การไมรูวาถูกคาดหวังใหมีสวน
รวมและความกลัว 
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4. อุปสรรคทางดานสถานการณ ไดแก เวลา งาน อิทธิพลทางดานสภาพแวดลอม 
การเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ การสรางบรรยากาศขององคการแบบสนับสนุน การเปลี่ยนแปลง
โครงสรางนโยบายและระบบการใหรางวัล การใหการฝกอบรมและการศึกษาและความรูสึกไวตอ
สภาพแวดลอม 
 

การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษา 
ประชาชนในชุมชนควรมีสวนรวมในกระบวนการศึกษาของชุมชน เพราะโรงเรียนไม

เพียงแตมีหนาที่รับผิดชอบสอนนักเรียนในโรงเรียนเทานั้น ยังมีหนาที่ตองสอนประชาชนในชุมชน
ดวย (อุนตา นพคุณ, 2528 : 56-57) 

1. รูปแบบการมีสวนรวมของประชาชน  
 ฉอาน วุฒิกรรมรักษา (2526 : 26) ไดสรุปไววาการมีสวนรวมของประชาชนทําได
ดังนี้ คือ รวมประชุม รวมแสดงความคิดเห็น รวมตัดสินใจ รวมออกแรง รวมออกเงิน และรวมเปน
กรรมการ ซ่ึงสอดคลองกับ กรรณิกา ชมดี (2542 : 13) ที่สรุปไววา การมีสวนรวมมี 10 รูปแบบ คือ 
การมีสวนรวมในการประชุมออกเงิน เปนกรรมการ เปนผูนํา รวมสัมภาษณ รวมเปนผูชักชวน รวม
เปนผูบริโภค รวมเปนผูริเร่ิม รวมเปนผูใชแรงงานหรือลูกจาง และรวมออกวัสดุอุปกรณ 
 

2. ขั้นตอนการมีสวนรวม 
 โลวเดอรมิลค และไลโตส (Lowdermilk and Laitos อางใน เสมอ นาสอน, 2540 : 
51) ไดเสนอขั้นตอนของการมีสวนรวมของประชาชนไว 7 ขั้นตอน คือ การสํารวจขั้นตน การศึกษา
เพื่อจัดลําดับความสําคัญของปญหา การแสวงหาแนวทางแกไข การกําหนดแนวทางแกปญหา การ
ปฏิบัติงานโครงการ การประเมินโครงการ และการพิจารณาทบทวนโครงการหรือดําเนินโครงการ
ใหบรรลุ สวนอคิน รพีพัฒน (2527 : 101) และเจิมศักดิ์ ปนทอง (2526 : 148 - 150) ไดแบงการมี
สวนรวมของคนในชุมชนออกเปน 4 ขั้นตอน คือ การคนหาปญหา สาเหตุของปญหา ตลอดจน
แนวทางแกไข การตัดสินใจเลือกแนวทางและวางแผนแกไขปญหา การปฏิบัติงานในกิจกรรม
พัฒนาตามแผน การประเมินผลงานกิจกรรมการพัฒนา 
 

3. ลักษณะของการมีสวนรวม 
 นิรันดร จงวุฒิเวศย ไดจําแนกการมีสวนรวมตามลักษณะ ดังนี้ 

1) การที่ประชาชนมีสวนรวมโดยตรง โดยผานองคกรจัดตั้งของ ประชาชน  
2) การที่ประชาชนมีสวนรวมทางออม โดยผานองคกรผูแทนของประชาชน 

เชน กรรมการกลุมหรือชุมชน 
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3) การที่ประชาชนมีสวนรวม โดยการเปดโอกาสใหโดยผานองคกรที่ไมใชผูแทน
ของประชาชน (เสมอ นาสอน, 2540 : 52-53) 
 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
แนวคิดเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานนั้น ไดรับอิทธิพลมาจากกระแสการ

เปล่ียนแปลงของโลกธุรกิจอุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จจาก หลักการ วิธีการและกลยุทธใน
การทําใหองคการมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพสรางกําไรและความ
พึงพอใจแกลูกคาและผู เกี ่ยวของ ทําใหประชาชนและผู เกี ่ยวของเห็นวาการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาใหดีขึ้นตองปรับกระบวนการและวิธีการที่เคยเนนแตเร่ืองการสอน ปรับไปสูการบริหาร 
โดยการกระจายอํานาจไปยังโรงเรียนที่เปนหนวยปฏิบัติ และใหผูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวม
บริหารและจัดการศึกษาอยางแทจริง แนวคิดการจัดการศึกษาแนวนี้เริ่มในประเทศสหรัฐอเมริกา
ในชวงทศวรรษ 1980 (Wohlstetter.1995, Cheng.1996) ตอมาแนวคิดนี้แพรหลายนําไปใชใน

ประเทศอื่นๆ ไดแก แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด ฮองกง เดนมารก อิสราเอล เปนตน 
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนการจัดการศึกษาที่เนนที่หนวยปฏิบัติ คือ 

สถานศึกษา พรอมทั้งมีการกระจายอํานาจการบริหารจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา โดยให
สถานศึกษามีอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบ มีความอิสระ คลองตัวในการบริหาร ทั้งดานวิชาการ 
งบประมาณ บุคลากร ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนศิษยเกา ผูแทนนักเรียนและผูแทนโรงเรียน เพื่อให
การจัดการศึกษาเกิดขึ้น จากการมีสวนรวมและตรงตามความตองการของผูเรียน ผูปกครองและ
ชุมชนมากที่สุด 

ทางการศึกษาการกระจายอํานาจเกิดขึ้นตามมาตรา9 (2) แหงพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542 ที่ใหมีการกระจายอํานาจไปสูสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินและมาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทั่วไป ไปยังสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง แตมีวิธีบริหารจัดการ
คลายโรงเรียนเอกชน สวนกลางยังคงดูแลอยูหางๆ โดยโรงเรียนจะมีความคลองตัวในการบริหาร
และจัดการศึกษามากขึ้นในลักษณะการแบงอํานาจ (Decentralization) และการโอนอํานาจ 
(Devolution) มากกวาการมอบอํานาจ (Delegation) อันจะสงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการ

บริหาร โดยกระทรวงศึกษาธิการจะทําหนาที่ดานนโยบายระดับชาติ อุดหนุนทรัพยากร มาตรฐาน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ินเปน ผูกํากับ สนับสนุนและสงเสริม
การดําเนินงานของสถานศึกษา โดยใหสถานศึกษาเปนหนวยงานที่รับผิดชอบการบริหารและ
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จัดการศึกษาดวยตนเองใหมากที่สุด ในประเทศไทยดําเนินการปฏิรูป การศึกษาตามที่ตั้งเปาหมาย
ไว ตั้งแตป พุทธศักราช 2538 กําหนดใหดําเนินการปฏิรูป 4  ดานคือ  

 

1) ปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา 
2) ปฏิรูปสถานศึกษา  
3) ปฏิรูปครู  
4) ปฏิรูปหลักสูตรการเรียนการสอน 
 

ความจําเปนท่ีตองมีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  เปนแนวคิดที่กําเนิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา 

เนื่องจากผูรับบริการไมพึงพอใจในระบบการจัดการศึกษาและคุณภาพการศึกษาที่ตกต่ํา จึงมี
ความคิดที่จะเปลี่ยนแปลงระบบการบริหาร และจัดการศึกษาใหมโดยใหโรงเรียนเปนฐาน และ
ไดเชื ่อมโยงแนวคิดการบริหารโดยโรงเรียนเปนฐานนี้เขากับการปฏิรูปการศึกษา และการ
กระจายอํานาจใหโรงเรียนมีอิสระในการบริหารตนเอง เชนเดียวกับภาคธุรกิจอุตสาหกรรมที่ไดมี
การเปลี่ยนแปลงใหมๆ เชน การบริหารคุณภาพทั้งองคกร (Total Quality Management) ฯลฯ โดย
เนนการเสริมพลัง (Empower) ใหผูปฏิบัติมีสวนรวมในการตัดสินใจ ลดชองวางระหวางผูบริหาร
กับผูปฏิบัติ เพื่อใหการทํางานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ผูปฏิบัติงานและผูรับบริการมีความ
พึงพอใจ รวมทั้งมีการใชทรัพยากรอยางประหยัดและมีประสิทธิภาพ การบริหารโดยโรงเรียนเปน
ฐาน  จึงเปนนวัตกรรมการบริหารทางการศึกษา เพื่อใหสถานศึกษามีอิสระในการบริหารและจัดการ
เรียนการสอน ถือเปนกลยุทธในการทําใหองคการมีประสิทธิภาพในการทํางาน มีผลใหการ
ปฏิบัติงานมีคุณภาพ สรางความพึงพอใจใหแกลูกคา หรือผูที่เกี่ยวของไดชัดเจน และประสบ

ผลสําเร็จอยางมากทําใหประชาชนเห็นวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้นนั้น ตองปรับ

กระบวนการและวิธีการทางการศึกษาที่เคยเนนอยูกับการจัดการเรียนการสอน ไปสูการปรับปรุง
พัฒนาทั้งองคการ หรือบริหารโรงเรียน ทั้งโรงเรียน (The Whole School) โดยมุงปรับโครงสรางการ
บริหารโรงเรียนมีการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการไปยังโรงเรียนใหมาก จึงมีการนํา

วิธีการบริหารงบประมาณดวยตนเอง (Self-Budgeting School) การพัฒนาหลักสูตรโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน (School-Based Curriculum Development) การพัฒนาบุคลากรโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
(School-Based Staff Development) และการใหคําปรึกษานักเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-
Based Student Counseling) (Passmore. 1988) 
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นอกจากสหรัฐอเมริกาแลว ปจจุบันหลายประเทศไดนําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานไปใช เชน ฮองกง ไดนําการบริหารโดยโรงเรียนเปนฐานไปใชในระบบการจัดการศึกษาตั้งแตป 
พุทธศักราช 2534 โดยเริ่มจากความสมัครใจ จนประสบผลสําเร็จแลวจึงประกาศใหทุกโรงเรียนใน
ฮองกงบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานภายในป พุทธศักราช 2543 

สําหรับประเทศไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 5 
มาตรา 39 กําหนดใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ 
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและ
สถานศึกษาในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรงนอกจากนี้ มาตรา40 ยังไดกําหนดใหมี

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาของ
แตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย
ตัวแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา
ของสถานศึกษาและผูทรงคุณวุฒิ โดยใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

 
ความหมายของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หรือการบริหารที่ยึดโรงเรียนเปนศูนยกลาง หรือ
บริหารแบบยึดโรงเรียนเปนศูนยกลาง เริ่มใชในประเทศไทยเมื่อป พุทธศักราช 2541 (เสริมศักดิ์     
วิศาลากรณ และคณะ, 2541) 

แนวคิดการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาจากแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจใน

การบริหารการศึกษาซึ่งตองใชการตัดสินใจแบบมีสวนรวม (Shared Decision Making) การเพิ่ม
อํานาจในโรงเรียน (School Empowerment) การรวมกันปกครอง (Shared Governance) การกระจาย
อํานาจความรับผิดชอบ (Decentralized Authority) การทําใหโรงเรียนมีอํานาจอิสระ (School-Sited 
Autonomy) การตัดสินใจโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Decision Making) การบริหารที่
ระดับโรงเรียน (School-Sited Management)โรงเรียนมีอิสระทั้งหนาที่และความรับผิดชอบ
(Responsibility Autonomy) แนวคิดเกี่ยวกับความเปนอิสระของโรงเรียน (The Autonomous School 
Concept) การกระจายอํานาจการบริหาร (Administrative Decentralization) การปกครองโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน (School-Based Governance) เปนตน (อุทัย บุญประเสริฐ, 2542 : 10) แตคําที่นิยม
ใชมากที่สุดคือการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานหมายถึง “การบริหารและจัดการศึกษาที่หนวยปฏิบตั ิ
โดยมีโรงเรียนเปนฐานหรือเปนองคกรหลักในการจัดการศึกษา ซ่ึงจะตองมีการกระจายอาํนาจบรหิาร
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และจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังโรงเรียน ใหโรงเรียนมีอํานาจ หนาที่ ความรับผิดชอบ มีความ
อิสระคลองตัวในการบริหารจัดการทั้งดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบรหิารทัว่ไป ภายใต
คณะกรรมการโรงเรียน (School Board หรือ School Committee หรือ School Council) ซ่ึงประกอบดวย
ผูแทน ผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนศิษยเกา ผูแทนนักเรียน และ ผูบริหารโรงเรียน 
เพื่อใหการจัดการศึกษาเปนไปโดยมีสวนรวมและตรงตามความตองการของ ผูเรียน ผูปกครอง และ
ชุมชนมากที่สุด” 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานถือเปนนวัตกรรมทางการบริหารที่ใหสถานศึกษามี

อิสระในการบริหารและจัดการเรียนการสอน ที่สําคัญคือเปนการคืนอํานาจใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษาอยางแทจริง ซ่ึงสถานศึกษาแตละแหงอาจไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับ
ลักษณะเฉพาะและความจําเปนของแตละโรงเรียน แตทุกโรงเรียนจะตั้งอยูบนหลักการพื้นฐาน
เดียวกัน คือ 

1. การกระจายอํานาจ เปนการคืนอํานาจการจัดการศึกษาใหกับประชาชน สําหรับ
ประเทศไทยจะมีการกระจายอํานาจจากสวนกลางและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปยัง

สถานศึกษา 
2. การบริหารตนเอง สถานศึกษามีอิสระในการตัดสินใจดวยตนเองมากขึ้น ภายใตการ

บริหารเปนองคคณะบุคคล 
3. การบริหารแบบมีสวนรวม ผูเกี่ยวของสามารถเขามีสวนรวมกําหนดนโยบาย

และแผนรวมตัดสินใจ รวมกําหนดหลักสูตรทองถ่ิน รวมคิดรวมทํา 
4. ภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน เปนภาวะผูนําที่เนนการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก 
5. การพัฒนาทั้งระบบ ปรับปรุงโครงสรางและวัฒนธรรมองคกร โดยการเปลี่ยนแปลง

อยางเปนระบบและไดรับความเห็นชอบ รวมทั้งไดรับการสนับสนุนจากผูเกี่ยวของ 
6. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได สถานศึกษาตองพรอมใหมีการตรวจสอบ เพื่อให

การบริหารและจัดการศึกษาเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของสถานศึกษาแตละแหงอาจไมเหมือนกัน ขึ้นอยูกับลักษณะเฉพาะและความจําเปนของแตละ
โรงเรียน ขึ้นอยูกับวาใครเปนหลัก คณะกรรมการประกอบดวยบุคคลกลุมใดมากที่สุด กลุมนั้นก็
เปนหลัก เชน ครูเปนหลัก ผูบริหารเปนหลักชุมชนเปนหลัก ซ่ึงสรุปไดเปน 4 รูปแบบไดแก 
 รูปแบบที่ 1    บริหารแบบเพื่อนรวมอาชีพ โดยครูเปนหลัก มีสวนรวมและเปน
ประชาธิปไตย มีการมอบอํานาจการตัดสินใจใหครูมาก สําหรับโรงเรียนเล็กอาจใชครูทั้งโรงเรียน
ในการตัดสินใจ สวนโรงเรียนใหญจะเลือกเฉพาะครูผูแทน 
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 รูปแบบที่ 2    บริหารโดยการนําของผูบริหาร โดยผูบริหารเปนหลัก อาจมีการ
ปรึกษากับครูและผูเชี่ยวชาญบาง 
 รูปแบบที่ 3 บริหารโดย  คณะกรรมการ  ผูปกครองและชุมชนเปนหลัก
คณะกรรมการ ดังกลาวจะทําหนาที่เปนคณะกรรมการบริหารและมีอํานาจในการตัดสินใจมากที่สุด 
 รูปแบบที่ 4   บริหารโดยคณะกรรมการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
โดยครูและชุมชนเปนหลัก แตจะรับผิดชอบเฉพาะดาน มีอํานาจในการตัดสินใจเฉพาะเรื่อง เชน 
คณะกรรมการโรงเรียนที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับดูแลเรื่องเด็กพิการ เด็กพิเศษ 
คณะกรรมการโรงเรียนที่บริหาร โดยใชโรงเรียนเปนฐานสําหรับดูแลเร่ืองการบริหารงบอุดหนุน 
เปนตน 
 
หลักการของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  

หลักการพื้นฐานในการกําหนดรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซ่ึงหลักการ
ตรวจสอบและถวงดุล มีรายละเอียด ดังนี้ 

1. หลักการกระจายอํานาจ (Decentralization)โดยการศึกษาอํานาจการจัดการศึกษา
ใหกับประชาชน การศึกษาเปนกิจกรรมที่โรงเรียนระหวางครูกับผูเรียน ไมใชกระทรวงศึกษาธิการ 
ซ่ึงในตางประเทศมีการกระจายอํานาจจากรัฐและเขตการศึกษาไปยังโรงเรียน ในสวนของประเทศ
ไทยก็จะมีการกระจายอํานาจจากสวนกลางและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา

ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติเชนเดียวกัน โดยมีความเชื่อวา โรงเรียนเปนหนวยสําคัญใน
การเปลี่ยนแปลง และพัฒนาการศึกษาของเด็กผูมีสวนไดสวนเสียตอการศึกษา หรืออยูใกลชิดเด็ก
สามารถจัดการศึกษาไดดีที่สุด ตรงตามความตองการของผูเรียนและชุมชน อํานาจการตัดสินใจควร
อยูที่ระดับปฏิบัติคือสถานศึกษา 

2. หลักการบริหารแบบมีสวนรวม (Participation or Collaboration or Involvement) 
เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) เชน ผูปกครอง ชุมชนศิษยเกา ซ่ึงสามารถมีสวน
รวมในการบริหาร ตัดสินใจ และรวมจัดการศึกษา ทั้งครู ผูปกครอง ตัวแทน ชุมชน ตัวแทนศิษยเกา
และตัวแทนนักเรียน โดยการกําหนดนโยบายและแผน รวมตัดสินใจ การกําหนดหลักสูตรทองถ่ิน 
การรวมคิดรวมทํา ฯลฯ และแมจะบริหารโดยองคคณะบุคคลก็ตาม ตองเนนการกระจายโอกาสไป
ใหทั่วถึงทั้งองคกร เพื่อโยงใยใหทุกคนไดเขามามีสวนรวมมากที่สุด 

3. หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน 
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4. หลักการบริหารตนเอง (Self-Management) สถานศึกษาจะมีอิสระในการตัดสินใจ
ดวยตนเองมากขึ้นภายใตการบริหารในรูปขององคคณะบุคคล คือคณะกรรมการโรงเรียนหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

5. หลักการมีภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน ไมใชภาวะผูนําแบบชี้นําหรือส่ังการแตเปน
ภาวะผูนําที่เนนการสนับสนุนและอํานวยความสะดวก 

6. หลักการพัฒนาทั้งระบบ (Whole School Approach) มีการปรับทั้งในเรื่อง 
โครงสรางและวัฒนธรรมขององคกร โดยในการเปลี่ยนแปลงตองใหระบบทั้งหมดเห็นดวยและ
สนับสนุน 

7. หลักการความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได (Accountability) เมื่อโรงเรียนไดรับอิสระ
และอํานาจก็ตองแสดงความรับผิดชอบที่จะใหมีการตรวจสอบ เพื่อใหการบริหารและจัดการศึกษา
เปนไปตามมาตรฐานที่กําหนดไว ทั้งนี้โรงเรียนจะตองมีการกําหนดหนาที่ ความรับผิดชอบและภารกิจ
ของผูบริหาร ครู อาจารย บุคลากรทางการศึกษา และชุมชนอยางชัดเจน ภารกิจเหลานี้ตองสามารถ
ตรวจสอบความสําเร็จได เพื่อเปนหลักประกันคุณภาพการศึกษาใหเกิดขึ้นตามที่กําหนดไว 
 
ลักษณะสําคัญของโรงเรียนท่ีบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน  

1. พันธกิจของโรงเรียน ตองชัดเจน สมาชิกมีสวนรวมในการกําหนด และเปนที่รับรู
ของสมาชิกทุกคน 

2. รูปแบบการบริหารโรงเรียนบริหารและจัดการศึกษาตามสภาพความตองการและ

ความจําเปนของโรงเรียน 
3. มุมมองเกี่ยวกับมนุษย ใชทฤษฎี Y มองวาผูรวมงานทุกคนเปนคนดี มีความ 

สามารถมีความรับผิดชอบ สามารถเรียนรูและพัฒนาได 
4. รูปแบบการตัดสินใจ เปนการตัดสินใจแบบกระจายอํานาจ โดยคณะกรรมการ

โรงเรียนมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
5. รูปแบบภาวะผูนํา เปนภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน อํานวยความสะดวก ไมใชส่ังการ

และชี้นํา 
6. รูปแบบการใชอํานาจ เปนอํานาจของความรูความเชี่ยวชาญ 
7. เทคนิคการบริหารจัดการและการใชทรัพยากร ใชวิธีบริหารเชิงกลยุทธเนนที่

ผลงาน 
8. บทบาทของโรงเรียน สรางรูปแบบการพัฒนาโรงเรียนขึ้นเอง และ มุงพัฒนา

ทั้งองคกร 
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9. บทบาทของหนวยงานสวนกลาง เปนผูพัฒนาเปาหมายการศึกษา 
10. บทบาทผูบริหารโรงเรียน เปนผูกระตุนและประสานงานใหบุคลากรรวมมือกัน

ปฏิบัติงานและเปนผูพัฒนาทรัพยากร 
11. บทบาทครู เปนผูรวมงาน เปนผูตัดสินใจ เปนผูริเร่ิม และเปนผูปฏิบัติ 
12. บทบาทผูปกครอง  มีสวนรวม สนับสนุนโรงเรียน และเสนอแนะแนวทาง

แกปญหา 
13. บรรยากาศองคกรเนนการทํางานเปนทีมใหความรวมมือ และเคารพฉันทามติ 
14. คุณภาพผูบริหารโรงเรียน ตองมีความรู มีเทคนิคการบริหารที่ทันสมัยเรียนรู

ตลอดเวลา พัฒนาอยางตอเนื่อง ใจกวาง ยอมรับฟงความคิดเห็นของทุกคน 
15. การประเมินประสิทธิผล ตองประเมินทั้งระบบ ทั้งปจจัยนําเขา กระบวนการ และ

ผลผลิต (Input Process และ Output) เพื่อประกันคุณภาพและพัฒนาโรงเรียน 
16. อํานาจและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 
คณะกรรมการสถานศึกษา มีอํานาจและบทบาทหนาที่ดังตอไปนี้ คือการพิจารณา

วิสัยทัศน นโยบาย และแผนงบประมาณ รายงานการประเมินคุณภาพของโรงเรียน การประเมินผล
งานบุคลากรในโรงเรียน การระดมทรัพยากร การใหคําปรึกษาแกผูบริหารโรงเรียน การชวย
ประชาสัมพันธโรงเรียน  การชวยประสานงานกับหนวยงานภายนอก    และการใหขอมูลขาวสาร 

 

ประโยชนของโรงเรียนท่ีบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
1. สามารถสนองความตองการของโรงเรียนและทองถ่ินไดดีขึ้น 
2. สามารถระดมผูมีประสบการณมาชวยเหลือไดมากขึ้นในรูปของ 

คณะกรรมการ 
3. ครูมีขวัญกําลังใจดีขึ้นเพราะไดมีโอกาสคิดเองทําเองและแสดงออกมากขึ้น 
4. เกิดความรูสึกเปนเจาของ จากการรวมตัดสินใจ 
5. สรางผูนําใหมในทุกระดับ 
6. เพิ่มการติดตอส่ือสาร 
7. ประหยัดการใชงบประมาณ 
8. มีความโปรงใส ตรวจสอบได 
9. เกิดความคิดสรางสรรค ในการพัฒนาหลักสูตร 
10. แกปญหาความขัดแยงไดดี เพราะครูไดมีโอกาสแสดงความคิดเห็น 
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การนําแนวคิดในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปสูการปฏิบัติ ผู บริหาร
โรงเรียนในฐานะผูนําการเปลี่ยนแปลง สามารถนําแนวคิดในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
ไปสูการปฏิบัติในสถานศึกษาไดโดยใชเทคนิคและขั้นตอนดังนี้ 

1. สรางความตระหนักและความเขาใจของตนเองผูบริหารโรงเรียนจะตองยอมรบั

วาผูบริหารไมไดเปนเจาของโรงเรียนแตเพียงผูเดียว แตโรงเรียนเปนของประชาชน ทุกคนเปน
เจาของรวมกันตั้งแต ผูบริหาร ครู นักเรียน และรวมถึงชุมชน ฉะนั้น ผูบริหารตองเปดโอกาสใหทุก
คนเขามามีสวนรวม ตั้งแตการวางแผนในการปฏิบัติงานและการประเมินตรวจสอบ ตองมอบหมายงาน
ใหผูใตบังคับบัญชามากขึ้น ตองมีความเชื่อมั่นในความรู ความสามารถของครูและชุมชน ลดบทบาท
การสั่งการลงสนับสนุนใหครูมีอํานาจในการตัดสินใจมากขึ้น ตองมีความเชื่อวา ผูรับบริการควร
เปนผูกําหนดสิ่งที่เขาตองการ หรือที่ควรไดรับ การบริหารหรือการตัดสินใจควรดําเนินการโดยองค 
คณะบุคคล เพราะการทํางานเปนทีมจะสมบูรณกวาการทําเพียงคนเดียว 

2. พัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองคกร โดยใหความรูแกคนในองคกรและ
ผูเกี่ยวของ เพื่อใหทุกคนมีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่และภารกิจตามโครงสรางใหม ซ่ึง
อาจใชวิธีเชิญนักวิชาการหรือครูตนแบบมาพูด จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ(Work Shop) ใหครูพัฒนา
ตนเองรวมกัน โดยพยายามสนับสนุนใหครูดําเนินการกันเอง และผูบริหารโรงเรียนเปนผูควบคุม
การดําเนินงาน 

3. วิเคราะหสภาพปจจุบันของโรงเรียน โดยการวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน อุปสรรค 
และโอกาส  ไดแก การวิเคราะหปจจัยภายในวา นักเรียน ผูปกครอง ครู เปนบุคคลกลุมใด มีปญหา
อะไรมีจุดแข็ง จุดออนในดานใด วิเคราะหปจจัยภายนอก ทั้งที่เปนโอกาสและอุปสรรค เชน 
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติในหมวดตางๆ ที่ระบุวา ผูบริหารโรงเรียนตองทําอะไร 
กฎกระทรวงวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้ง กฎกระทรวงและระเบียบตางๆ 

4. เปดโอกาสใหทุกฝายเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ตั้งแตการวางแผน การ
ปฏิบัติ การประเมินผล และการพัฒนาปรับปรุง 

5. กําหนดวิสัยทัศนของโรงเรียนโดยใหทุกคนมีสวนรวม และเผยแพรใหเปนที่รับรู
โดยทั่วกัน 

6. กําหนดเปาหมายของการศึกษา/ผลผลิตทางการศึกษา ซ่ึงเปนผลลัพธ ขั้นสุดทายของ
ระบบการศึกษา เพื่อใหเกิดความพึงพอใจของผูบริการ (Customer Satisfaction) เนนคุณภาพ ผูเรียนทํา
อยางไรจึงจะใหนักเรียนมีคุณภาพ มีผลสัมฤทธิ์และคุณลักษณะที่พึงประสงค โดยศึกษาจากมาตรฐาน
การศึกษาแหงชาติ 
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7. จัดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการทดลอง 3 รูปแบบ คือ 
แบบคณะกรรมการที่ปรึกษา แบบคณะกรรมการบริหาร (ผูบริหารโรงเรียนเปนประธาน) และแบบ
คณะกรรมการบริหาร (ผูบริหารโรงเรียนเปนเลขานุการ) 

8. กําหนดธรรมนูญโรงเรียน และระบบการประกันคุณภาพ 
9. ใหคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการกําหนดหลักสูตรทองถ่ินสะทอนถึง

ความตองการของทองถ่ิน และการนําภูมิปญญาทองถ่ิน มาใชในการจัดการศึกษา 
10. นําระบบขอมูลสารสนเทศมาใช เพื่อการวางแผน การประเมินผล การเผยแพร 

ฯลฯ โรงเรียนที่มีการพัฒนาสูการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในแตละแหง ไดแกโรงเรียนเสาไห 
“วิมลวิทยานุกูล” อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี บริหารโรงเรียนโดยเริ่มตนที่งานประชาสัมพันธ 
โรงเรียนบานเขาหินซอน จังหวัดฉะเชิงเทรา ใชยุทธศาสตรการบริการแบบมีสวนรวมและการสราง
ทีมในการทํางานโรงเรียนนครไทย จังหวัดพิษณุโลก บริหารโรงเรียนแบบใหสังคมมีสวนรวม
โรงเรียนสุรินทร จังหวัดสุรินทร สอนชีววิทยาแบบกระบวนการทางปญญา 
 

เงื่อนไขความสําเร็จของการนําการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไปสูการปฏิบัติ 
1. ตองเลือกผูบริหารที่เหมาะสม มีอํานาจ มีความเชี่ยวชาญ คือ ผูบริหารจะตองมี

คุณลักษณะของผูนําทางวิชาการอยางแทจริง สามารถใหความชวยเหลือทางวิชาการได นิเทศได 
และเปนแบบอยางที่ดี สามารถจูงใจใหครูทุกคนอยากทํางานและมุงไปที่ความสําเร็จของงาน 

2. ผูบริหาร ครู และคณะกรรมการโรงเรียนตองมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ของ
ตน ไมวาจะเปนบทบาทของประธาน บทบาทของเลขานุการ บทบาทของกรรมการ โดยเฉพาะ
กรรมการที่เปนพอแมและผูปกครอง องคกรเอกชน องคกรชุมชน ซ่ึงยังไมคอยมีความรูและ 
ประสบการณเร่ืองการบริหารและการจัดการศึกษา ฉะนั้น ผูบริหารสถานศึกษาจะตองพยายาม เขา
หาชุมชนใหมากขึ้น และประการสําคัญที่สุด คือ ทุกฝายตองคํานึงถึงผลประโยชนของการศึกษา
และผูเรียนเปนสําคัญ 

3. ตองมีการกระจายอํานาจอยางแทจริงทั่วทั้งโรงเรียน ใหทุกคนที่เกี่ยวของ มีสวนรวม
มากที่สุดในทุกกิจกรรม และเนนการทํางานเปนทีม 

4. ตองเนนการพัฒนาวิชาชีพใหแกบุคลากรในโรงเรียน 
5. ตองใหความสําคัญกับการสื่อสาร เผยแพรและประชาสัมพันธ เพื่อสรางความรู 

ความเขาใจ และการยอมรับ 
6. ตองใหรางวัลกับผูที่มีผลงานจริงโปรงใส และเปนระบบคุณธรรม เพื่อเสริมสราง

แรงจูงใจ ใหสมาชิกองคกรไดทํางานอยางมีความสุข 
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7. ตองเนนที่ผลสัมฤทธิ์ของผูเรียนเพราะการเรียนรู คือหัวใจของการบริหารและการ
จัดการศึกษาที่สถานศึกษาตองจัดการเรียนการสอนที่สอดคลองกับความตองการของผูเรียน มีการ
ประเมินผลตามสภาพจริง มีแผนการเรียนและมีการวิจัยในชั้นเรียน 

8. ตองมียุทธศาสตรการสรางเครือขาย เชน เครือขายผูปกครอง เครือขายชุมชน 
เครือขายศิษยเกา 

 
งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

เนื่องจากในปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตน เทคโนโลยี มีความกาวหนาอยางรวดเร็ว จาก
การศึกษาคนควางานวิจัยการศึกษาแลว มีผูที่ไดทําการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษามาก 
แตผูวิจัยขอนําเอางานวิจัยที่เกี่ยวของมานําเสนอพอสังเขป ดังนี้ 
    กองวิจัยทางการศึกษา. กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ(2544)  ไดศึกษาสภาพการใช
เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เกี่ยวกับสภาพ
การใชเทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรูของนักเรียนและแนวทางในการนํา

เทคโนโลยีสารสนเทศการศึกษาไปพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยใชผูบริหารโรงเรียน ครู และ
นักเรียนเปนกลุมตัวอยาง ผลการศึกษาพบวา  โรงเรียนมีงบประมาณไมเพียงพอที่จะนํามาใชในการ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ วัสดุอุปกรณไมเพียงพอ ครูขาดความรู  ความชํานาญในการใชส่ือ
เทคโนโลยีสารสนเทศ

  วราวุฒิ  วุฒิ (2542) ไดศึกษาสภาพและปญหาการใชหองปฎิบัติการทางภาษาใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานประถมศึกษาอําเภอแมสะเรียง จังหวัดแมฮองสอน กลุม
ตัวอยางคือ ผูบริหารโรงเรียน ครูผูรับผิดชอบหองปฏิบัติการทางภาษา และครูผูสอน พบวาปญหา
การใชหองปฏิบัติการทางภาษาดานการบริหาร สวนใหญเห็นวา การจัดสรรงบประมาณ เปนปญหา
มากที่สุด เปนลําดับ 1 รองลงมาคือวัสดุอุปกรณที่ใชในหองไมเพียงพอกับนักเรียนที่เขาใช และขาด
ส่ือที่จะสนับสนุนกิจกรรมการเรียนการสอน เชน แถบบันทึกเสียง แถบวีดิทัศน สําหรับปญหาดาน
การดําเนินงานใช มีปญหาเกี่ยวกับความรูความชํานาญและทักษะการควบคุมดูแลซอมแซมและ
รักษาอุปกรณมาก เปนลําดับที่ 1 รองลงมาคือ การใชเครื่องคอมพิวเตอร การใชเครื่องควบคุม และ
การประเมินผลการใชหองปฏิบัติการทางภาษา 

  กรมวิชาการ (2541 ก, : 3 - 4, 9 - 10) ไดรายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาสภาพการทํางาน
ของคอมพิวเตอรที่นํามาใชในการเรียน เปนการสํารวจสภาพการใชคอมพิวเตอรในการสื่อสารจาก
โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา จํานวน 1,712 แหง  พบวามีปญหาและอุปสรรคที่โรงเรียนมีปญหา
มากไปนอยตามลําดับคือ จํานวนเครื่องไมเพียงพอ คอมพิวเตอรเปนรุนเกาไมมีประสิทธิภาพปญหา
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เกี่ยวกับโปรแกรม (Solfware) โรงเรียนมีปญหามากไปนอยตามลําดับคือ ขาดคูมือแนะนําการใช 
ขาดฐานขอมูลที่เปนประโยชน โปรแกรมที่ใชไมเหมาะสม Solfware มีคณะภาพต่ํา สวนปญหา
เกี่ยวกับบุคลากร (Propel ware) โรงเรียนมีปญหามากไปนอยตามลําดับคือ ครูขาดโอกาสในการใช
เครือคายคอมพิวเตอร ครูขาดการฝกอบรม ครูขาดการฝกฝน ระยะเวลาในการอบรมและเนื้อหาใน
การอบรมไมเพียงพอ ปญหาเกี่ยวกับการใชประโยชนโรงเรียนมีปญหามากไปนอยตามลําดับ คือ 

 การขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง  ปญหาทางภาษา มีขอมูลคุณภาพต่ํา ผูบริหารขาด
ความสนใจ นักเรียนขาดความมั่นใจ ผูปกครองนักเรียนไมสนับสนุนดานปญหาเกี่ยวกับนโยบาย 
การวางแผนและการจัดการโรงเรียนปญหามากไปนอยตามลําดับ คือ งบประมาณจํากัด การขาดผูมี
ความชํานาญ คาใชจายสูง  การบํารุงรักษาตองใชเทคนิคที่ยุงยาก 

  ศุจีภรณ  อาจนาเสียว (2539)  ไดศึกษาสภาพและความตองการดานเทคโนโลยีทาง

การศึกษาของโรงเรียนนํารองการปฏิรูปการศึกษาในจังหวัดเชียงราย พบวาปญหาในการใช
เทคโนโลยีทางการศึกษา โดยสวนใหญในการใชอุปกรณการสอนและวัสดุการสอน ครูผูสอนมี
ปญหาดานขาดงบประมาณในการจัดหา จัดซื้อ ในการใชวิธีการทางระบบและเทคนิควิธีการสอนมี
ปญหาดานไมมีความรู  ความเขาใจ  สวนผูบริหารเห็นวา  การใชเทคโนโลยีทางการศึกษามีปญหา
เนื่องจากปญหาดานงบประมาณไมเพียงพอ และผูสอนไดใหขอคิดเห็นขอเสนอแนะในการ
แกปญหาการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาไวดังนี้  ในการใชอุปกรณการสอน ควรแกปญหาโดยการ
จัดสรรงบประมาณใหเพียงพอในการใชวัสดุการสอนและการใชวิธีการทางระบบและเทคนิค

วิธีการสอน การแกปญหาโดยการอบรมพัฒนาบุคลากรใหมีความรู  ความเขาใจใหมากขึ้น  
ผูบริหารสวนใหญไดใหขอเสนอแนะในการแกปญหาและอุปสรรคในการใชเทคโนโลยีทาง

การศึกษาไวดังนี้ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดหาเทคโนโลยีทางการศึกษาและตองการใหมี

บุคลากรที่มีความรูเกี่ยวกับการใชเทคโนโลยีทางการศึกษาโดยตรงมาใหความรู และใหคําปรึกษา
แนะนําแกครูผูสอน 

จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว สวนใหญเปนการศึกษาสภาพปญหาและการ
พัฒนาดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา  ผลการศึกษาพบวามีปญหาคลายคลึงกัน คือการขาดแคลน
งบประมาณ วัสดุอุปกรณ และขาดแคลนบุคลากรที่มีความรูดานเทคโนโลยี  แตผูวิจัยเห็นวาปจจัย
ในการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษานั้นนาจะขึ้นอยูกับ  ความพรอมในการจัดการเทคโนโลยีเพื่อ
การศึกษาในโรงเรียนในดานการบริหารจัดการงานวิชาการและงานสนับสนุน ภายใตความ
ตระหนักถึงความจําเปนดานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและความรูความสามารถ ทักษะ ตลอดจนการ
บํารุงรักษาของครู  จึงไดศึกษาความพรอมในการจัดการเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาของโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน 
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