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ชื่อผลงานวจิัย (ไทย) 

รายงานการวิจัยและพัฒนา เรื่อง รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ชื่อผลงานวจิัย (อังกฤษ) 

- 

ชื่อนักวจิัย 

ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ 

ปีท่ีผลงานวจิัยเสร็จ 

2557 

ประเภทของงานวจิัย 

นโยบำยกำรศึกษำ 

บทคัดย่อ 

การศึกษาสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาและการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวบรวมข้อมูล
เชิงปริมาณโดยการส ารวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามประเด็นกรอบ
แนวคิดการวิจัย จากกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้อ านวยการเขตพ้ืนีี่การศึกษา ประธานกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและ
ผู้ปกครองในพ้ืนีี่สถานศึกษาขนาดเล็ก กลาง ใหญ่และใหญ่พิเศษ จ านวน 395 โรง และรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีศึกษากรณี
เชิงลึกสถานศึกษาแบบเจาะจง จ านวน 8 แห่ง ด้วยการสัมภาษณ์ การศึกษาเอกสาร และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม รวมีั้งการศึกษา
สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของต่างประเีศ จากนั้นจึงน าข้อมูลมาวิเคราะห์และสังเคราะห์และสร้างรูปแบบฯ
ผลการวิจัยพบว่า  

1. สภาพการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีการบริหารจัดการีั้งีี่เป็นสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
และขนาดใหญ่พิเศษ ด้านความพร้อมของสถานศึกษายังไม่พียงพอ โดยเฉพาะสถานศึกษาขนาดกลางและขนาดเล็กในชนบี ีั้งด้าน
ครูและบุคลากร เงินและงบประมาณ 

2. รูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานีี่เหมาะสมกับขนาดและความพร้อม แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม มีจ านวน 10 
รูปแบบ 

3. นโยบายการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

ค าส าคัญ 

สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน, รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน, กำรพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน, 
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ขนำดของสถำนศึกษำ, ควำมพร้อมของสถำนศึกษำ, รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่เหมำะสม 

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นก้าวแรกของความพยายามีี่จะลดความไม่เี่าเีียมกันของมนุษย์ีี่ส่งผลต่อบุคคลหลากหลายกลุ่ม  
ประเีศต่างๆ ีั่วโลกจึงให้ความส าคัญต่อการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของประชาชนเพ่ือเป็นฐานของการพัฒนา โดยเฉพาะฐานการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขันีั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม เีคโนโลยีและการสื่อสาร จึงเป็นความจ าเป็นีี่แต่ละประเีศต่างค านึงถึงและ
มุ่งมั่นเพ่ือความส าเร็จและสานต่อการจัดการศึกษาในระดับการศึกษาีี่สูงขึ้นตามีิศีางการพัฒนาประเีศ โดยเฉพาะการพัฒนาการ
บริหารจัดการสถานศึกษาให้มีความอิสระ คล่องตัวและมีประสิีธิภาพ 

ข้อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานีี่จัดตามประเภีขนาด หรือตามหลักสูตรยังไม่มีการศึกษาเชิงลึกีี่
ชัดเจนว่า มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการบริหารจัดการสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนีี่การศึกษาประถมศึกษา  
หรือสังกัดส านักงานเขตพ้ืนีี่การศึกษามัธยมศึกษา ตามความพร้อมมากน้อยเพียงใด และน าไปสู่ประสิีธิภาพการจัดการศึกษาีั้งด้าน
โอกาส คุณภาพ และความเสมอภาคของผู้เรียน หรือไม่อย่างไร 

ดังนั้น จึงเห็นเป็นความจ าเป็นีี่จะต้องมีการวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานีี่เหมาะสม เพ่ือ
น าเสนอนโยบายด้านการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามขนาดและ
ความพร้อมขึ้น โดยเริ่มจากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานีี่มีขนาดและความพร้อมแตกต่างกัน  ีั้งใน
และต่างประเีศ เพ่ือเป็นข้อมูลประกอบการพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการเสนอนโยบายด้านการ
บริหารจัดการศึกษาฯ ต่อไป 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือศึกษำสภำพกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ และ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำที่มีขนำดและควำมพร้อมแตกต่ำงกัน 

2. เพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนที่เหมำะสมตำมขนำดและควำมพร้อม 
3. เพ่ือจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมขนำดและควำม

พร้อม 

ขอบเขตของการวจิัย 

ด ำเนินกำรวิจัยเพ่ือพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในสถำนศึกษำที่เป็นโรงเรียนภำยในขอบเขตกำร
วิจัยดังนี้ 

1. ขอบเขตด้ำนสถำนที่ ในโรงเรียน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำและส ำนักงำนเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษำ ทุก
แห่ง ในทุกภูมิภำคท่ัวประเทศและกรุงเทพมหำนคร ตำมท่ีส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ได้จ ำแนกโรงเรียนออกเป็น ๔ 
ขนำด ได้แก่ โรงเรียนขนำดเล็ก โรงเรียนขนำดกลำง โรงเรียนขนำดใหญ่ และโรงเรียนขนำดใหญ่พิเศษ 

2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำสำระ สำระเกี่ยวกับสภำพและควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำรโรงเรียนด้ำนวิชำกำร งบประมำณ กำร
บริหำรงำนบุคคล และกำรบริหำรทั่วไป 

3. ขอบเขตด้ำนเวลำ ด ำเนินกำรวิจัยระหว่ำงมิถุนำยน 2555 – มีนำคม 2556 

ทฤษฎีท่ีใช้ในการศึกษา/ท่ีเกี่ยวข้อง 
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การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ได้ี าการศึกษาแนวคิด ีฤษฎีีางการบริหารจัดการ 
กฎหมาย ระเบียบีี่เก่ียวข้อง เพ่ือก าหนดกรอบแนวคิดและเป็นแนวีางการวิจัย ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 แนวคิด ทฤษฎีกำรบริหำรจัดกำรกำรศึกษำ งำนบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ประกอบไปด้วย  
1. งำนวิชำกำร ได้แก่ งำนด้ำนหลักสูตร กำรเรียนกำรสอน กำรประเมินผลและมำตรฐำนกำรศึกษำ  
2. งำนด้ำนบุคคล  
3. งำนด้ำนกำรเงินและงบประมำณ 
4. งำนด้ำนบริหำรงำนทั่วไป ได้แก่ งำนอำคำรสถำนที่ งำนควำมสัมพันธ์กับชุมชน งำนจัดโครงสร้ำงองค์กำร งำนกำร

คมนำคมและขนส่งนักเรียน งำนด้ำนกิจกำรนักเรียน 
ส่วนที่ ๒ กฎหมำยและระเบียบทำงกำรบริหำรจัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2540 

มำตรำ 43 ควำมว่ำ “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในกำรรับกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนไม่น้อยกว่ำสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมี
คุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย” และรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยพุทธศักรำช 2550 มำตรำ 49 ควำมว่ำ “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอ
กันในกำรรับกำรศึกษำไม่น้อยกว่ำสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่ำงทั่วถึงและมีคุณภำพโดยไม่เก็บค่ำใช้จ่ำย ผู้ยำกไร้ ผู้พิกำรหรือทุพพล
ภำพหรือผู้อยู่ในสภำวะยำกล ำบำก ต้องได้รับสิทธิตำมวรรคหนึ่ง และกำรสนับสนุนจำกรัฐเพื่อให้ได้รับกำรศึกษำโดยทัดเทียมกับบุคคล
อ่ืน” 

ส่วนที่ ๓ งำนวิจัยทำงกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำที่เกี่ยวข้อง นับตั้งแต่ก่อนและหลังปฏิรูปกำรศึกษำเป็นต้นมำ มีควำม
พยำยำมที่จะศึกษำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนเพ่ือให้เกิดควำมคล่องตัวทำงกำรบริหำรจัดกำร  และพบว่ำ มี
นวัตกรรมทำงกำรบริหำรจัดกำรที่ได้ท ำกำรศึกษำของนักกำรศึกษำและนักวิชำกำรบริหำรจัดกำรศึกษำบำงท่ำน ที่ส่งผลต่อกำรบริหำร
จัดกำรประเทศในระดับหนึ่ง ที่จะสำมำรถประยุกต์เป็นต้นแบบในกำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ตำมขนำด
และควำมพร้อม โดยแต่ละรูปแบบมีแนวคิด หลักกำร วิธีกำร ของกำรน ำเสนอ ที่ค ำนึงถึงควำมเหมำะสมตำมบริบท ขนำดและควำม
พร้อมในกำรจัดกำรศึกษำ ซึ่งแต่ละรูปแบบจะสอดรับกับยุคสมัยและบริบทที่น ำไปใช้หรือทดลองใช้ ซึ่งสำมำรถน ำมำเป็นต้นแบบเพ่ือ
กำรวิจัยและพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำนที่เหมำะสมกับขนำดและควำมพร้อมครั้งนี้ได้ในระดับหนึ่ง 

วธิีการวิจัย 

ขั้นตอนที่ 1 กำรศึกษำสภำพกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำ 
และส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ ที่มีขนำดและควำมพร้อมแตกต่ำงกัน ด้วยวิธีกำรศึกษำเอกสำร กำรส ำรวจข้อมูล กำร
สัมภำษณ์ และกำรสังเกต โดยมีประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย กำรรวบรวมข้อมูล กำรวิเครำะห์ข้อมูล และกำร
น ำเสนอข้อมูล 

ขั้นตอนที่ 2 ขั้นพัฒนำรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนที่เหมำะสมตำมขนำดและควำมพร้อม ด ำเนินกำรโดย 
1. สังเครำะห์ข้อมูลจำกกำรศึกษำสภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของประเทศไทยและต่ำงประเทศ 

รวมทั้งวรรณกรรมที่เก่ียวข้องเพ่ือน ำไปร่ำงรูปแบบฯ 
2. ร่ำงรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน ที่เหมำะสมตำมขนำดและควำมพร้อม 
3. ศึกษำควำมเป็นไปได้ของรูปแบบโดยกำรสัมมนำรับฟังควำมเห็น/สนทนำกลุ่ม (Focus group discussion) จำก

ผู้ทรงคุณวุฒิ จ ำนวนทั้งสิ้น ๑๐๖ คน พร้อมแบบประเมินผลรูปแบบฯ ตำมแบบที่สร้ำงขึ้นตำมกรอบกำรวิจัย ใน ๔ ภูมิภำค ได้แก่ 
ภำคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่ ภำคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดศรีสะเกษ ภำคใต้ ณ จังหวัดนรำธิวำส และภำคกลำง ณ 
มหำวิทยำลัยธุรกิจบัณฑิตย์ 

4. ปรับปรุงและน ำเสนอรูปแบบตำมควำมเห็นและข้อเสนอแนะจำกกำรสัมมนำรับฟังควำมเห็น/สนทนำกลุ่ม 
ขั้นตอนที่ 3 ขั้นจัดท ำข้อเสนอเชิงนโยบำยในกำรส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรของสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  โดยกำร
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สังเครำะห์และสรุปผลกำรวิจัย และน ำเสนอนโยบำยทั้งข้อเสนอระดับนโยบำย ระดับปฏิบัติ และกำรท ำวิจัยต่อไป จำกนั้นจึงน ำเสนอ
ร่ำงรำยงำนกำรวิจัยต่อส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำพิจำรณำ  และจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิพิจำรณำงำนวิจัยทั้งระบบ ปรับปรุง
และจัดท ำรำยงำนฉบับสมบูรณ์ 

ผลการวจิัย 

ส่วนที่ 1 ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณจำกกำรส ำรวจควำมคิดเห็นเกี่ยวกับสภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน พบว่ำ 

1.1 ด้ำนสภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน โดยภำพรวมผู้ตอบแบบสอบถำมมีควำมเห็นอยู่ในระดับมำก
เกือบทุกประเด็น1.2 ด้ำนนโยบำยและกำรบริหำรจัดกำรเขตพ้ืนที่กำรศึกษำที่พึงประสงค์ มีควำมเห็นภำพรวมอยู่ในระดับมำก  
โดยเฉพำะสำระหลักสูตรที่เน้นกลุ่มสำระหลักและเรื่องเรียนรู้รำกเหง้ำของชำติ รวมทั้งควำมเป็นอำเซียนและสำกล 

1.3 ด้ำนครูและอัตรำเงินเดือนครูที่พึงประสงค์ ผู้ตอบแบบสอบถำมเห็นด้วยกับกำรที่โรงเรียนสำมำรถก ำหนดอัตรำ
เงินเดือน และเงินเพ่ิมพิเศษเป็นวิชำชีพชั้นสูงอยู่ในระดับมำก 

1.4 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนที่พึงประสงค์ ด้ำนควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ  พบว่ำ
ส่วนใหญ่เห็นด้วยมำกที่สุดกับควำมพร้อมทุกด้ำนที่สถำนศึกษำควรมี โดยสถำนศึกษำควรมีผู้บริหำรที่มีวุฒิ ควำมรู้ ควำมสำมำรถเป็นที่
ยอมรับสูงที่สุด 

1.5 กำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำข้ันพื้นฐำนที่พึงประสงค์ด้ำนครู ผู้เรียนและกำรจัดกำรเรียนกำรสอนในประเด็นต่ำงๆ 
ทุกประเด็น ผู้ตอบแบบสอบถำมส่วนใหญ่มีควำมเห็นอยู่ในระดับมำกและมำกท่ีสุด 

1.6 ขนำดของสถำนศึกษำท่ีเหมำะสมกับจ ำนวนนักเรียน 
ส่วนที่ 2 ผลกำรสังเครำะห์ควำมเห็นและข้อเสนอแนะกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน 

2.1 ด้ำนนโยบำยกำรศึกษำ นโยบำยกำรจัดกำรศึกษำของรัฐเปลี่ยนแปลงบ่อยครั้ง ทั้งนี้เป็นเพรำะควำมไม่มั่นคง
ทำงด้ำนกำรเมือง นอกจำกมีกำรเปลี่ยนแปลงไปตำมนโยบำยรัฐบำลแต่ละยุคแต่ละสมัยแล้ว  ยังปรับเปลี่ยนไปตำมลักษณะของ
รัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง 

ศึกษำธิกำรแต่ละคนอีกด้วย ท ำให้กำรบริหำรจัดกำรศึกษำขำดควำมต่อเนื่อง รวมถึงสร้ำงควำมสับสนให้กับภำคปฏิบัติ 
2.2 ด้ำนกำรกระจำยอ ำนำจ กำรกระจำยอ ำนำจเป็นกลไกหนึ่งในกำรจัดกำรกำรศึกษำให้มีประสิทธิภำพและเป็นธรรม 

แต่ในควำมเป็นจริงแล้ว ปัญหำที่พบคือ “กระจำย” แต ่“กระจำยไม่จริง” ยังเป็นระบบกำรสั่งกำรจำกส่วนกลำง 
2.3 ด้ำนวิชำกำร พิจำรณำในด้ำนของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยวิธีกำรเรียนกำรสอนที่เรียนแต่ในห้อง ท่องจ ำต ำรำ 

เพ่ือน ำไปสอบแข่งขัน นอกจำกไม่เกิดกำรเรียนรู้อย่ำงแท้จริงที่สำมำรถน ำมำปฏิบัติ น ำมำใช้ในชีวิตได้แล้ว ยังสร้ำงควำมเห็นแก่ตัว เกิด
กำรแข่งขันในลู่ทำงกำรศึกษำสูงขึ้น จุดประสงค์ในกำรเรียนกำรสอนเปลี่ยนไปตำมกระแสสังคมทุนนิยมอย่ำงชัดเจน 

2.4 ด้ำนครูและบุคลำกร เกิดปัญหำขำดแคลนครูและบุคลำกรทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพ 
2.5 ด้ำนงบประมำณ ขำดควำมยืดหยุ่นในกำรจัดสรรงบประมำณให้เพียงพอต่อควำมต้องกำรของสถำนศึกษำแต่ละ

พ้ืนที่อย่ำงแท้จริง 
2.6 ด้ำนกำรมีส่วนร่วม ควรให้ชุมชนเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำวิชำกำรให้มำกข้ึน 

ส่วนที่ 3 ผลกำรศึกษำกรณีศึกษำสภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน  
3.1 นโยบำยกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ ผู้ก ำหนดแนวนโยบำย และผู้น ำนโยบำยลงสู่กำรปฏิบัติเป็นคนละภำคส่วน อยู่ใน

ลักษณะของกำร “แยกคิดแยกท ำ” 
3.2 สภำพกำรบริหำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ ประกอบไปด้วยด้ำนวิชำกำร ด้ำนงบประมำณ ด้ำนกำรบริหำรงำน

บุคคล 
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3.3 ควำมพร้อมในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สถำนศึกษำขนำดเล็กมีทรัพยำกรทำงกำรบริหำรจ ำกัด
แทบ 

ทุกด้ำน 
3.4 กระบวนกำรมีส่วนร่วมของชุมชนในกำรจัดกำรศึกษำ 

ส่วนที่ 4 สรุปผลกำรวิเครำะห์และสังเครำะห์ข้อมูลสภำพกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน สรุปผลกำรวิเครำะห์และ
สังเครำะห์ข้อมูลจำกข้อมูลเชิงปริมำณ ผลกำรสัมภำษณ์และกรณีศึกษำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำข้ันพ้ืนฐำน ตำมท่ีน ำเสนอมำ 

รวมทั้งกำรสังเครำะห์เอกสำรและงำนวิจัย ที่เก่ียวข้องเพ่ิมเติม 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะเพ่ือกำรก ำหนดรูปแบบและนโยบำยกำรส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนตำมขนำด

และควำมพร้อม จำกข้อมูลเชิงปริมำณกำรศึกษำกรณีศึกษำกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำน และกำรศึกษำเอกสำรดังกล่ำว
ข้ำงต้นเห็นสมควรน ำเป็นข้อมูลในกำรก ำหนดรูปแบบ และเสนอเป็นนโยบำยส่งเสริมสนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้น
พ้ืนฐำน ตำมประเด็นกำรบริหำรจัดกำรศึกษำ 

อภิปรายผล 

จำกผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงปริมำณ  กำรสัมภำษณ์ กรณีศึกษำเชิงลึก และกำรสังเครำะห์ข้อมูลกำรบริหำรจัดกำร
สถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนของไทยและต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรสัมมนำรับฟังควำมเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ภูมิภำคและกรุงเทพมหำนคร 
พบว่ำ รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำที่เหมำะสมตำมขนำดและควำมพร้อมของสถำนศึกษำ จ ำแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
รูปแบบบริหำรจัดกำรที่มีอยู่เดิมหรือรูปแบบประยุกต์ กลุ่มรูปแบบบริหำรจัดกำรที่ก ำหนดขึ้นใหม่ และกลุ่มรูปแบบบริหำรจัดกำรแบบ
ผสมผสำน โดยมีสำระของกำรบริหำรจัดกำรทั้งด้ำนวิชำกำร งบประมำณ กำรบริหำรบุคคล และกำรบริหำรทั่วไปตำมที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมฯ ข้อเสนอเกี่ยวกับรูปแบบตำมที่กล่ำวมำแล้ว รวมทั้งควำม
สอดคล้องบริบททำงด้ำนเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและกำรสื่อสำรที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งกระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ใน
ศตวรรษท่ี 21 ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 กลุ่มกำรบริหำรจัดกำรที่มีอยู่เดิม เป็นรูปแบบที่มีอยู่เดิมและได้มีกำรพัฒนำสำระและวิธีกำรที่เหมำะสมกับบริบท 
ขนำด และควำมพร้อมของสถำนศึกษำที่จะน ำไปใช้ 

กลุ่มที่ 2 กลุ่มกำรบริหำรจัดกำรที่ก ำหนดขึ้นใหม่ มี 3 รูปแบบคือ รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบหุ้นส่วน รูปแบบกำรบริหำร
จัดกำรโดยกำรจ้ำงองค์กรภำยนอก รูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบยึดพื้นที่เป็นตัวตั้ง 

กลุ่มที่ 3 กลุ่มกำรบริหำรจัดกำรแบบผสมผสำน เป็นกำรผสมผสำนวิธีกำรบริหำรจัดกำรรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งหรือหลำย
รูปแบบ ตำมกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 ที่มีรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเป็นฐำนกำรบริหำรจัดกำรของทุกรูปแบบ 
และกำรไม่ยึดรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งในกำรบริหำรจัดกำร แต่เลือกใช้ผสมผสำนกันตำมบริบท 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

1. เพ่ิมศักยภำพและพัฒนำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ทั้งด้ำนบุคลำกรวิชำกำร งบประมำณและโครงสร้ำงพ้ืนฐำนองค์กำร 
เพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกและสนับสนุนส่งเสริมสถำนศึกษำในรูปแบบต่ำงๆ ที่ก ำหนดไว้ โดยเฉพำะรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบแม่
ข่ำยและลูกข่ำย และรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรแบบพี่เลี้ยง 

2. ให้มีกำรประเมินผลรูปแบบกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำทุกรูปแบบตำมเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ท่ีก ำหนด หลังจำกน ำแต่ละ
รูปแบบไปใช้อย่ำงน้อย ๒ ปี เพ่ือกำรปรับปรุงและพัฒนำรูปแบบที่เหมำะสมต่อไป 

3. ให้กำรจัดกำรเรียนกำรสอน เป็นกำรเรียนกำรสอนแบบยืดหยุ่นที่ครูสำมำรถจัดกิจกรรมและประสบกำรณ์ได้อย่ำงคล่องตัว 
ภำยใต้กรอบหลักสูตรที่ก ำหนดไว้กว้ำงๆ ให้ควำมส ำคัญกับผู้เรียนว่ำส ำคัญที่สุด ที่เน้นชีวิตเป็นตัวตั้งแทนกำรเน้นวิชำเป็นตัวตั้ง เน้น
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กำรเรียนรู้จำกกำรปฏิบัติจริงที่ผู้เรียนได้เรียนรู้ร่วมกันกับครู  ให้ผู้เรียนได้ประสบกำรณ์ที่สำมำรถคิด วิเครำะห์ และปฏิบัติได้จริง
สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ด ำรงอยู่ ผู้เรียนได้กล้ำคิด กล้ำแสดงออก และเลือกที่จะน ำควำมรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงนอกสถำนศึกษำ ใน
สังคมแห่งกำรเรียนรู้และกำรปฏิบัติได้ อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

4. ให้กำรประเมินผลผู้เรียน มุ่งเน้นพัฒนำกำรของผู้เรียนให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ทั้งด้ำนควำมรู้ ทักษะ เจตคติ 
พฤติกรรม ด้วยวิธีกำรที่หลำกหลำย เช่น กำรประเมินผลงำน พฤติกรรมกำรแสดงออก แฟ้มสะสมผลงำน กำรทดสอบ ฯลฯ มำกกว่ำ
ผลจำกคะแนนสอบ โดยนัยนี้ กำรทดสอบเพ่ือวัดมำตรฐำนคุณภำพกำรศึกษำหรือกำรทดสอบทำงกำรศึกษำแห่งชำติ จะต้องเป็นกำร
ทดสอบที่ค ำนึงถึงพัฒนำกำรของผู้เรียนและควำมหลำกหลำยของบริบทสถำนศึกษำที่มีควำมแตกต่ำงกันทั้งประเภทสถำนศึกษำ ทั้งที่
อยู่ในเมือง ชนบท เกำะแก่ง ชำยแดน หรือพ้ืนที่เสี่ยงภัย และวำงแผนหำทำงปรับปรุงพัฒนำตำมบริบท เป็นล ำดับขั้นตอน 

ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

1. จัดให้มีกำรศึกษำเปรียบเทียบ และสัมฤทธิ์ผลที่เกิดจำกกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำขั้นพ้ืนฐำนในรูปแบบต่ำงๆ ดังกล่ำว 
เพ่ือกำรพัฒนำนโยบำยกำรสนับสนุนส่งเสริมกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำที่เหมำะสมและควำมเป็นไปได้ที่ก่อให้เกิดประสิทธิภำพทั้ง
ด้ำนควำมประหยัด คุ้มค่ำ และเกิดประโยชน์สูงสุดทำงกำรศึกษำและกำรพัฒนำคุณภำพของผู้เรียน 

2. จัดให้มีกำรวิจัยประเมินผลกำรน ำรูปแบบแต่ละรูปแบบไปใช้ในกำรบริหำรจัดกำรสถำนศึกษำ ที่เหมำะสมกับบริบท ขนำด 
และควำมพร้อมของสถำนศึกษำ ทั้งด้ำนปัจจัยที่ส่งผลต่อควำมส ำเร็จ และไม่ส ำเร็จ กระบวนกำรบริหำรจัดกำรผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลกระทบที่เกิดข้ึน ในกำรบริหำรจัดกำรแต่ละรูปแบบ 

 


