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รูปแบบการบริหารโรงเรียนองคการวิชาชีพ ของโรงเรียนที่ไดรับรางวัลพระราชทาน
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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บทคัดยอ
 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสังเคราะหรูปแบบการบริหารโรงเรียนองคการวิชาชีพ ของโรงเรียนท่ีไดรับ

รางวัลพระราชทานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ การเลือกกลุมผูใหขอมูลหลักแบบเจาะจง 

เก็บขอมูลโดยการศึกษาเอกสาร การสัมภาษณเชิงลึก การสัมภาษณกลุม การสังเกตและจดบันทึก

 ผลการศึกษา รูปแบบการบริหารที่ใชหลักการการบริหารโรงเรียนองคการวิชาชีพในภารกิจของโรงเรียน 

พบวา มีการบริหารแบบองคการวิชาชีพเหมือนกันทั้ง 2 โรงเรียน ไดแก การใชหลักจริยธรรมวิชาชีพครูเปนทฤษฎี

ในการบริหาร การมีวัตถุประสงคที่สอดรับของฝายงาน การใชกระบวนการตัดสินใจแบบมีสวนรวม การใชอํานาจทาง

วิชาชีพที่เกิดจากสัญญาประชาคม การประสานงานจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบระหวางผูบริหารและครู การใช
หลกัจรยิธรรมวชิาชพีครเูปนแนวประพฤตปิฏบิตั ิการประสานงานระหวางฝายแบบไมเปนทางการ และการอยูในสภาพ

แวดลอมทีเ่หมาะสม ยกเวน การใชหลักการการจัดโครงสรางองคการปรบัเปลีย่นยดืหยุนตลอดเวลา ในการบรหิารงาน
ทั่วไปนั้น มีความแตกตางกัน โดยโรงเรียนแหงที่ 2 ใชหลักการน้ีในการบริหาร แตโรงเรียนแหงที่ 1 ไมไดใชหลักการ
ดังกลาว

 ผลการสังเคราะหรูปแบบการบริหารโรงเรียนองคการวิชาชีพ ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา 

หลักการท่ีนําไปใชในการบริหารโรงเรียน มี 9 หลักการ ไดแก การใชหลักจริยธรรมวิชาชีพครูเปนทฤษฎีในการบริหาร 

การมีวัตถุประสงคที่สอดรับของฝายงาน การใชกระบวนการตัดสินใจแบบมีสวนรวม การใชอํานาจทางวิชาชีพที่

เกิดจากสญัญาประชาคม การประสานงานจัดกิจกรรมการเรยีนการสอนแบบระหวางผูบริหารและครู การใชหลกัจรยิธรรม
วิชาชีพครูเปนแนวประพฤติปฏิบัติ การประสานงานระหวางฝายแบบไมเปนทางการ การอยูในสภาพแวดลอม

ที่เหมาะสม และการจัดโครงสรางองคการปรับเปลี่ยนยืดหยุนตลอดเวลา

คําสําคัญ: องคการวิชาชีพ/ การศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ABSTRACT

 The purposes of this study were; to explore and compare, as well as, to synthesize 

the models of professional organization of school under The Offi ce of Basic Education in the Eastern 

Region.   It was conducted by means of qualitative research and using the purposeful sampling. 

The data collection was done by documentary studies, in-depth interview, focus group discussion 

and observation and fi eld - note. 

 The forms of professional organization in schools existed in four group tasks in both schools 

which were ; the use of professional ethics as a theory of management. Setting work objectives 

suitable with responsible tasks, using participatory decision-making process, the power usage

generated by the professional community, the coordination of teaching-learning activities among 

administrators and teachers, applied professional ethics for internal control, the informal 

coordination among departments in organization, and the last was the organization existing in 

suitable environment. The exceptional form was “organization fl exibility in all situations” in 

general management department which was applied in only the fi rst school.

 The synthesized ninth models of professional organization in basic education schools , they 

were the use of professional ethics as a theory of management, setting work objectives suitable with 

responsible tasks, using participatory decision-making process, power usage generated by 

the professional community, coordination of teaching-learning activities among administrators and 

teachers, applied professional ethics for internal control, informal coordination among departments 

in organization, organization existing in suitable environment, and the last was the organization

fl exibility in all situations.

Keyword: PROFESSIONAL ORGANIZATION/ BASIC EDUCATION

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา   
 โรงเรียนในประเทศไทยมีการจัดโครงสรางการ

บริหารโดย กําหนดภาระงานแบงออกเปนฝาย เชน 

ฝายวิชาการ ฝายกิจการนักเรียน ฝายบุคลากร ฝายธุรการ
การเงนิ ฝายอาคารสถานที ่และฝายสมัพนัธชมุชน เปนตน

ครูที่อยูในฝายวิชาการก็จะเกิดความเช่ียวชาญในงาน

วชิาการ ทัง้นีเ้ปนหลักการสาํคญัของโครงสรางการบรหิาร

แบบราชการ ภาระงานในฝายตาง ๆ ของระบบราชการ
ดังกลาว เกิรต และ มิลส (Gerth and Mills, 1946, p. 

196) สรุปวา กิจกรรมตาง ๆ ที่จําเปนตองปฏิบัติ

ในองคการนั้นไดถูกจัดไวใหสนองหนาที่ตามระบบของ

ทางราชการ แตในความจริงแลวการปฏิบตังิานในฝายงานใด
ฝายงานหนึ่งเปนระยะเวลานาน ๆ ยอมกอใหเกิดความ

เบื่อหนาย (boredom) เ ม่ือเกิดความเบ่ือหนาย

ประสิทธิภาพของการทํางานยอมลดลง (Hoy & Miskel, 

1991, p.107) หรอืไมครกูห็าทางท่ีจะเปล่ียนงาน หรอืไม

เมื่อมีอายุมากขึ้นก็หาทางเกษียณอายุออกราชการไปหา
งานสวนตัวทีต่ืน่เตนและนาสนใจกวา เม่ือนาํลกัษณะของ

โรงเรยีนมาจดักลุม พบวา สามารถจดัคณุลกัษณะโรงเรียน

ไดเปน 4 แบบ ไดแก แบบวีเบอรเรียน (Weberian) 

แบบออธอริเทเรียน (Authoritarian) แบบโปรเฟสชันนลั 

(Professional) และแบบโคเอตกิ (Choatic) แนวทางการ
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บริหารโรงเรียนแบบองคการวิชาชีพ (Hoy and Miskel, 

2013, pp. 129-130) สามารถอธิบายไดดังนี้ 1) 

หลักทฤษฎีที่ใชบริหารโรงเรียน คือ การใชหลักจริยธรรม

วิชาชีพครู 2) วัตถุประสงคของโรงเรียน 3) แหลงที่มา

ของอํานาจบริหารโรงเรียน เปนอาํนาจจากสัญญาประชาคม 

(social contract) คือเปนวินัยในตนเองของครูที่จะตอง
ปฏบิตัตินตามความคาดหวงัของสงัคม (Sykes, 1987, p. 19) 

ครูซึ่ ง เปนบุคลากรวิชาชีพจะควบคุมกันเองดาน

ความเช่ียวชาญ จากการมีความรูทางทฤษฎี (theoretical 

knowledge) และการมีทักษะในการนําความรูนั้นไป

ปฏิบัติ 4) กระบวนการตัดสินใจแบบมีสวนรวมทาง

วิชาการที่ครูไดรับยอมเปนเหตุผลที่มีความสําคัญ
ในการตดัสินใจทางวชิาการ 5) การประสานการจดักจิกรรม

การเรียนการสอน การอบรมรวมกนัเปนการหาทางเลือก
รวมกนัของคร ูทาํใหเกดิความสอดคลองในเทคนคิการสอน

หรือการปฏิบัติงานวิชาการของโรงเรียนไดดีกวาวิธีอื่น 

6) สภาพความขัดแยงในโรงเรียน เมื่อครูสนใจเฉพาะ

งานวิชาการและใชจริยธรรมวิชาชีพครูเปนแนวประพฤติ

ปฏิบัติ การแกงแยงตําแหนงงานหรือผลประโยชน
จากความดีความชอบจึงมนีอย 7) การประสานงานระหวาง

ฝายงาน เมื่อไมมีชวงชั้นการบังคับบัญชาหรือการแบง
ฝายงานอยางชัดเจน ทกุคนจึงรวมมือกันทํางานท้ังผูบรหิาร

และครู จึงทําใหฝายงานขาดความสําคัญลงไป เกิดการ

ประสานงานกันแบบหลวม ๆ เพราะมีความรวมมือกัน

ทางวิชาการทดแทนแลว 8) การจัดโครงสรางองคการ

สามารถปรบัเปล่ียนยดืหยุนตลอดเวลา เพือ่ใหการรวมมอื

ของครูที่มีตอเปาหมายงานวิชาการเปนไปอยางสะดวก
และทนัทวงที 9) สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม การจัดโครงสราง

การบริหารโรงเรียนแบบวิชาชีพนั้นเหมาะสมท่ีจะอยู

ในสงัคมทีก่าํลงัเปล่ียนแปลงแตมคีวามมัน่คง สภาพสังคม
ที่กําลังเปลี่ยนแปลง โรงเรียนซ่ึงเปนหนวยเปลี่ยนแปลง 

(change agent) ยอมตองระดมทรพัยากรเพือ่ปรบัเปลีย่น

บทบาทของตนเองสนองความตองการของสังคม ซึ่งการ

ปรับเปล่ียนบทบาทอยางรวดเร็ว โครงสรางของโรงเรียน

ตองยืดหยุนไปตามภาระงาน ระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 44 วรรคแรก 

และมาตรา 45 วรรคแรก ก็ไดกําหนดใหสถานศึกษา

มีฐานะเปนนิติบุคคล มีการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียน

เปนฐาน :  SBM กําหนดการกระจายอํานาจและ

การมอบอาํนาจของสวนราชการทีเ่กีย่วของใหแกสถานศกึษา
เพ่ือใหเกิดความคลองตัวในการบริหารจัดการงานใน

สถานศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หนา 32) จาก

แนวทางดงักลาวมาสรปุไดวา หากองคการทางการศกึษา

ยังคงไวซึ่งระบบบริหารแบบราชการตอไป และไมให

ความสําคญัหรือใหความสําคญันอยตอรปูแบบการบริหาร

แบบองคการวิชาชีพในโรงเรียน ปญหาดังกลาวนาจะ

ยงัคงสั่งสมตอไป ผูบริหารโรงเรียนจึงควรใหความสําคัญ

ตอปญหาโครงสรางการบริหารงานโรงเรียนและพรอม

ที่จะปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารโรงเรียนใหเปน

แบบองคการวิชาชีพ  

 ผูวิจัย ในฐานะผูบริหารโรงเรียน ไดสังเกตสภาพ

การบริหารงานในโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักัดสํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยโรงเรียนเหลานี้ประกอบดวย 
โรงเรยีนในสังกดัสาํนกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา

ชลบุรี เขต 1 และโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ทั้งสองโรงเรียนมี
ผลการพฒันาคณุภาพดานงานบรหิารทัง้ 4 งาน อยูในเกณฑ

มาตรฐานของสาํนกังานรับรองมาตรฐานและการประเมนิ

คุณภาพการศึกษา (สมศ.) ผูวิจัยกําหนดกรอบแนวคิด
ทฤษฎี รูปแบบการบริหารงานโรงเรียนองคการวิชาชีพ 

ตามแนวคิดของ ฮอย และ มิสเกล (Hoy and Miskel, 

2013, pp. 129-130) ซึ่งเปนการออกแบบการวิจัยที่มี

ทฤษฎี เปนฐานกอนการวิจัย  (Theory-Before- 

Research) (Berg, 2007; Merriam, 2009) เพื่อใชเปน
กรอบในการสรางแนวคําถามเพื่อเก็บรวบรวมขอมูล 

และวิเคราะหขอมูลในภาคสนามกับกลุมผูใหขอมูลหลัก 

ไดแก ผูอํานวยการโรงเรียน รองผูอํานวยการโรงเรียน

ครู วิ ชาการ  ครูหั วหน าก ลุมสาระ วิชา  นัก เรียน 

กรรมการสถานศึกษา และผูแทนชุมชน
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วัตถุประสงคของการวิจัย

 1) เพื่อศึกษาปรากฏการณรูปแบบการบริหาร

โรงเรียนองคการวิชาชีพ ของโรงเรียนท่ีไดรับรางวัล

พระราชทานระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขัน้พืน้ฐาน 2 แหงในจงัหวดัชลบรุ ี
 2) เพื่อเปรียบเทียบปรากฏการณรูปแบบการ

บริหารงานโรงเรียนองคการวิชาชีพ ของโรงเรียนที่ไดรับ

รางวัลพระราชทานระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2 แหงใน

จังหวัดชลบุรี 
 3) เพือ่สงัเคราะหรปูแบบการบริหารงาน โรงเรียน

องคการวิชาชีพของโรงเรียนท่ีไดรับรางวัลพระราชทาน

ระดบัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สงักดัสาํนกังานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน 2 แหงในจังหวัดชลบุรี

วิธีดําเนินการวิจัย 
 ขั้นตอนที่ 1 การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด 

ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ

 ขัน้ตอนที ่2 การกาํหนดกรอบแนวคดิในการวจิยั 

 ขั้นตอนท่ี 3 การเลือกพื้นที่การศึกษา (Criteria 

for Selection) 

 ขั้นตอนท่ี 4 การสรางเครื่องมือที่ใชในการ

เก็บรวบรวมขอมูล

 ขั้นตอนท่ี 5 การเก็บรวบรวมขอมูล

 5.1 การเลอืกกลุมผูใหขอมลูหลกั (Key Informants) 
เพื่อให ไดกลุม ผู ใหขอมูลหลักที่มีศักยภาพในการ

ใหขอมูล พื้นที่ศึกษา ไดแก โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทร 

สงักดัสาํนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาชลบรุ ีเขต 2

และโรงเรียนอนุบาลหนองใหญ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 สัมภาษณผูให
ขอมูลหลัก 21 คน ตอสถานศึกษา 1 แหง

 5.2 วธิกีารเกบ็รวบรวมขอมลู 4 วธิ ี1) การศกึษา

เอกสาร 2) การสัมภาษณเชิงลึกรายบุคคลและสัมภาษณ
กลุม และ 3) การสังเกตแบบไมมีสวนรวม และ 4) การ

บันทึกเสียง

 5.3 การตรวจสอบความถูกตองและความ

นาเชือ่ถอืของขอมลู ตรวจสอบความตรงของขอมลูทัง้กอน

วเิคราะหและหลังวิเคราะหขอมูลดวยวิธกีารตามระเบียบ

วธิวีจิยั 4 ขอ (Credibility, Transferability, Dependability 

& Confi rmability) หาความเท่ียงตรงขอมลู โดยตรวจสอบ
ขอมูลแบบสามเสา จากแหลงขอมูล วิธีการเก็บรวบรวม 

วธิหีาความเทีย่งตรง และการสอบทานกบักลุมผูใหขอมลูหลกั 

 ขั้นตอนท่ี 6 การวิเคราะหรูปแบบ โดยการ

วิเคราะหขอมูลในกระบวนการเก็บขอและการวิเคราะห

ขอมลู 1) ศกึษาขอมูลทีไ่ดจากผูใหขอมูลหลัก 2) ทบทวน

ขอมูลดั้งเดิมที่เก็บมาไดและนํามาสกัดเอาสวนสําคัญ

3) สรางความหมายจากคําสัมภาษณ แลวนําสูการสราง

ความหมาย 4) จัดระบบความหมายที่สรางขึ้นจากสิ่งที่

สกัดมาจากขอมูลตั้งตน จัดเปนกลุมยอยตามประเภท

ความหมาย และจัดเปนกลุมใหญตามประเภทความหมาย 

บรูณาการวิธกีารวิเคราะหแบบจําแนกชนิดขอมลู 3 แบบ 

คือ การวิเคราะหแบบรายวัน การวิเคราะหรายสัปดาห 

และการวิเคราะหในภาพรวม 5) นําผลวิเคราะหขอมูลที่

คนพบ จดักลุมตามความหมาย เขยีนเปนรายงานขอสรุป 

นําขอสรุปไปตรวจสอบกับผูใหขอมูลหลักเพ่ือตรวจสอบ

ความนาเชื่อถือ และรายงานขอสรุปเชิงบรรยาย 6) 

รายงานขอสรุปเชิงบรรยายที่ไดมาสรางความสัมพันธใน

ปรากฏการณทีศ่กึษา 7) ผูวจิยัเกบ็รวบรวม วเิคราะห และ

ตรวจสอบขอมูลที่ไดจากแหลงตาง ๆ ครั้งสุดทายเขียน

เปนขอสรปุ โดยการสรางขอสรปุแบบอุปนยั 8) นาํขอสรุป

ที่ไดจากผูใหขอมูลหลักเพื่อสรางความหมาย

 ขั้นตอนที่ 7 การตรวจสอบขอมูล
 ผูวจิยัทาํการตรวจสอบขอมลูตลอดทัง้กระบวนการ

เกบ็รวบรวมขอมลูทัง้กอน ระหวาง และหลงัการวเิคราะห

ขอมลู ทัง้นี ้การตรวจสอบความตรงของขอมลู (Validity) 
และความเที่ยงของขอมูล (Reliability) ในงานวิจัย

เชิงคุณภาพเปนการคนหาคําตอบที่ไมไดใหความสําคัญ

กับความตรง  แต ให ความ สําคัญกับความเ ท่ียง 
1) เกณฑความนาเชือ่ของขอคนพบ 2) เกณฑการถายโยง

ขอคนพบไปใชในบริบทอ่ืน ๆ 3) เกณฑเทียบเคียงกับ



54

วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 4 ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน) 2557

ความเท่ียง ความสม่ําเสมอ หรือเกณฑการซ้ํากัน 

4) เกณฑการยนืยนัขอมลู การตรวจสอบความถกูตองและ

ความนาเชื่อถือของขอมูลแบบสามเสาของแหลงที่มา

ของขอมูล ทั้งเวลาที่เก็บขอมูล สถานที่และผูใหขอมูล 

 ขัน้ตอนที ่8 การเปรยีบเทยีบรปูแบบการบรหิาร

โรงเรียนทั้ง 2 แหงที่ศึกษา

 ขั้นตอนที่ 9 การสังเคราะหรูปแบบการบริหาร

โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ขอบเขตในการวิจัย
 ขอบเขตดานเนื้อหาในการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Quality Research) ครั้งนี้ ผูวิจัยตองการศึกษารูปแบบ

การบริหารงาน 4 งาน ภายในโรงเรียน คือ งานวิชาการ 

งานงบประมาณ งานบริหารบุคคล และงานบริหารทั่วไป 

และสังเคราะหรปูแบบการบริหารโรงเรียนองคการวิชาชีพ 

ตามหลักการของ ฮอย และ มิสเกล (Hoy & Miskel, 

2013, pp.129-130) 2) การเลอืกพืน้ทีศ่กึษาแบบเฉพาะ

เจาะจงและมีคุณลักษณะรวมกัน 

สรุปผลการวิจัย 

 1.  รูปแบบการบริหารโรงเรียนองคการวิชาชีพ 

ของโรงเรียนที่ไดรับรางวัลพระราชทานระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน กรณีศึกษาโรงเรียน 2 แหง ในจังหวัดชลบุรี

  ผลการศกึษา พบวา รปูแบบการบรหิารทีใ่ช

หลกัการการบรหิารโรงเรยีนองคการวชิาชพีในภารกจิของ

โรงเรียน พบวา มีการบริหารเหมือนกันทั้ง 2 โรงเรียน 

ไดแก การใชหลักจริยธรรมวิชาชีพครูเปนทฤษฎีในการ
บริหาร การมีวัตถุประสงคที่สอดรับของฝายงาน การใช

กระบวนการตัดสินใจแบบมีสวนรวม การใชอํานาจทาง

วิชาชีพที่เกิดจากสัญญาประชาคม การประสานงาน
จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบระหวางผูบริหารและครู

การใชหลักจริยธรรมวิชาชีพครูเปนแนวประพฤติปฏิบัติ 

การประสานงานระหวางฝายแบบไมเปนทางการ และการ

อยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ยกเวน การใชหลักการ

การจัดโครงสรางองคการปรับเปลี่ยนยืดหยุนตลอดเวลา 

ในการบริหารงานทั่วไปนั้น มีความแตกตางกัน โดย

โรงเรียนแหงที่ 2 ใชหลักการน้ีในการบริหาร แตโรงเรียน

แหงที่ 1 ไมไดใชหลักการดังกลาว

 2. ผลการสังเคราะหรปูแบบการบริหารโรงเรียน

องคการวิชาชีพ ของโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

พบวา หลักการที่นําไปใชในการบริหารโรงเรียน มี 9 

หลกัการ ไดแก การใชหลกัจรยิธรรมวชิาชีพครเูปนทฤษฎี

ในการบริหาร การมีวัตถุประสงคที่สอดรับของฝายงาน 

การใชกระบวนการตดัสนิใจแบบมสีวนรวม การใชอาํนาจ

ทางวิชาชีพที่เกิดจากสัญญาประชาคม การประสานงาน
จดักิจกรรมการเรียนการสอนแบบระหวางผูบรหิารและครู

การใชหลักจริยธรรมวิชาชีพครูเปนแนวประพฤติปฏิบัติ 

การประสานงานระหวางฝายแบบไมเปนทางการ การอยู

ในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม และการจัดโครงสราง

องคการปรับเปลี่ยนยืดหยุนตลอดเวลา 

อภิปรายผลการวิจัย

 จากการสังเคราะหรูปแบบการบริหารโรงเรียน

องคการวิชาชีพ ของโรงเรียนระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สามารถอภิปรายและนําเสนอ ดังนี้

 1.  การบริหารงานวิชาการ ผลการวิจัย พบวา 

รูปแบบที่นํามาใชในการบริหารโรงเรียนองคการวิชาชีพ 

ม ี8 รปูแบบ คอื การมีวัตถปุระสงคทีส่อดรับของฝายงาน 

การใชหลักจริยธรรมวิชาชีพครูเปนทฤษฎีในการบริหาร

การประสานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหวาง

ผูบริหารและครู การใชหลักจริยธรรมวิชาชีพครูเปนแนว
ประพฤตปิฏิบตั ิการประสานงานระหวางฝายแบบไมเปน

ทางการ การใชอํานาจทางวิชาชีพที่เกิดจากสัญญา

ประชาคม การใชกระบวนการตัดสินใจแบบมีสวนรวม 

และการอยูในสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม ทั้งนี้เพราะ 

โรงเรียนมีความเปนเลิศดานระบบบริหารจัดการ ผูบริหาร 

คร ูและผูมสีวนเกีย่วของตางรวมมอืกันพฒันางานวชิาการ 

และดําเนินกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหกับ
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ผูเรียนอยางสม่ําเสมอ ซึ่งกิจกรรมดังกลาวเกิดจาก

ความรวมมือทางวิชาและการตัดสินใจของครู ดังแนวคิด

ของ เซอรจโิอวานน ี(Sergiovanni, 2009, pp. 258-263) 

ที่กลาววาลักษณะสถานศึกษาที่มีประสิทธิผลตองเนน

นกัเรยีนเปนศนูยกลาง มแีผนงานวชิาการทีด่ ีจดัการเรยีน

การสอนท่ีสงเสริมการเรียนรูของ เฟรยสัน (Freison, 

1986, p. 141) ก็ไดอธิบายเสริมวา ลักษณะท่ีสําคัญ

ประการหน่ึงของวิชาชีพ คือ คุณลักษณะเฉพาะทางดาน

วิธีการ หรือการตัดสินใจอยางอิสระในการกระทํา

ซึ่งบุคคลนอกวิชาชีพไมสามารถกระทําได สอดคลองกับ
แนวคดิของ เซอรโจวานน ีและ สแตรเรทท (Sergiovanni 

& Starratt, 1993, pp. 33-35) โรงเรียนที่มีลักษณะเปน

องคการวิชาชพี ครแูละผูบรหิารจะสรางปทสัถานของกลุม

ใหเกิดความรูสกึสาํนกึรบัผิดชอบในหนาที ่ผนวกกบัความ

ตองการของชุมชนในดานคานิยม ความคิด และความ
คาดหวังในทางวิชาชีพครู และรวมกันสรางเกณฑมาตรฐาน
ทางวิชาชพีซึง่ระบบราชการไมสามารถเขาถึงได เซอรจโิอวานนี 

(Sergiovanni,1992, p. 13) เสนอแนวทางวา การพฒันา

โรงเรียนระยะยาวควรเนนการใชอํานาจจากวิชาชีพ 
และอาํนาจจริยธรรมมาใช สอดคลองกบัการศึกษาของ สมทิ 

(Smith, 1984, pp. 716-A); คใีจ (Kijai, 1987, pp. 829-A); 
และ บุซซี่ (Buzzi, 1990, p. 3967) ซึ่งไดทําการศึกษา

คนควา ผลการวิจัยเปนไปในทิศทางเดียวกัน คือ 

ความเปนผูนําทางวิชาการของผูบริหารโรงเรียนมีสวน

สมัพนัธกบัผลสาํเรจ็ของการบรหิารงานวชิาการ ทาํใหเกดิ

ประสิทธิผลดานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ที่เพิ่มขึ้น บูโกสกี (Bukosky, 1999, p. 392-A) ศึกษา

ดานการปฏิบตังิานของโรงเรียนประถมศึกษาท่ีใชโรงเรียน

เปนฐานในการเพิม่ผลสมัฤทธิข์องนกัเรียนในมลรฐัแคลฟิอรเนยี 

ผลการวิจยัพบวา ในการเปล่ียนแปลงโครงสรางของโรงเรียน
ที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จะตองเปล่ียนแปลง

เพื่อใหเกิดองคประกอบ 7 ดาน คือ หลักสูตรมีมาตรฐาน 

การสอนท่ีมีประสิทธิภาพ การเรียนท่ีมีปฏิสัมพันธ

การวดัประเมนิผลการปฏบิตังิาน มเีทคโนโลย ีการพฒันา

บุคลากร การมีสวนรวมของผูปกครอง การออกแบบการ

ทํางานใหม สอดคลองกับ เซอรจิโอวานนี และคณะ 

(Sergiovanni & others, 1980, pp. 267-268) ไดแสดง

ความคดิเหน็ไววา ขอบขายงานวชิาการตองประกอบดวย 

การต้ังปรัชญาทางการศึกษาเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงค 

การจดัทาํโครงการทางการศกึษา การประเมนิผลหลกัสตูร

และทักษะการเรียนการสอน การสรางบรรยากาศพรอม

รับการเปลี่ยนแปลง และการจัดหาวัสดุสําหรับการเรียน

การสอน 

 บริหาร มอรเรน และ ลีวาซิก (Marren & 

Levacic, 1994, pp. 39-52) ทีไ่ดศกึษาวจิยัเรือ่งประโยชน
ทีไ่ดรบัจากการกระจายอาํนาจสูทองถิน่ตามความคดิเหน็

ของผูบริหาร คณะกรรมการ และครูผูสอน ผลการวิจัย

พบวา ทั้ง 3 กลุม เห็นประโยชนของการกระจายอํานาจ

สูทองถิ่น คือ ความเปนอิสระทางวิชาการมีเพิ่มมากขึ้น 

ความยืดหยุนมีมากขึ้น มีการปรับปรุงวางแผน มีความ

ตระหนักในการใชงบประมาณมากข้ึน การใชทรัพยากร

ประสิทธิภาพมากข้ึนมีความยุติธรรม ดังที่ ไวเนอร 

(Weiner, 2009, pp. 136) ซึ่งมีแนวคิดวา หนาที่ของ

สมาชิกในองคการตองมีปฏิสัมพันธเคลื่อนไหวเปนพลวัต

ระหวางบรรดาสมาชิกภายในองคการดวยกัน และระบบ

สังคมสิ่งแวดลอมภายนอกองคการ โดยเฉพาะอยางยิ่ง

เมื่อระบบการศึกษาในปจจุบันตองเผชิญหนากับการ

เปลี่ยนแปลงของสังคมอยูเสมอ เมื่อสถานศึกษารับ

สิ่งใหม ๆ เขาสูองคการ และสิ่งนั้นมีอิทธิพลมากพอท่ีจะ

สงผลกระทบตอโครงสราง หนาที่ บทบาท คานิยม 

และปทัสถาน

 2. การบริหารงานงบประมาณ ผลการวิจัย 
พบวา รูปแบบที่นํามาใชในการบริหารโรงเรียนองคการ

วชิาชพี ม ี6 หลกัการคอื การมีวตัถปุระสงคทีส่อดรบัของ

ฝายงาน การใชอํานาจทางวิชาชีพที่เกิดจากสัญญา
ประชาคม การประสานงานระหวางฝายแบบไมเปน

ทางการ การใชกระบวนการตัดสินใจแบบมีสวนรวม 

การใชหลักจริยธรรมวิชาชีพครูเปนแนวประพฤติปฏิบัติ 

และการจดัโครงสรางองคการปรบัเปลีย่นยดืหยุนตลอดเวลา

ทั้งนี้เพราะ การบริหารงานงบประมาณ ของโรงเรียน
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องคการวิชาชีพ ประกอบดวยกิจกรรม ดานการจัดทํา

และเสนอของบประมาณ ดานการจัดทําและเสนอ

ของบประมาณการจัดสรรงบประมาณการระดมทรัพยากร

และการลงทนุเพือ่การศกึษา และดานการระดมทรพัยากร

และการลงทุนเพื่อการศึกษา (สํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน, 2546, หนา 32) โรงเรียนองคการ

วิชาชีพ ดําเนินกิจกรรมการบริหารงานงบประมาณ

ในลักษณะการกระจายอํานาจการวัฒนธรรมของสมาชิก

ในองคการ องคการยอมตองมกีารปรับตวัเพือ่รบักับสภาพ

ความเปลี่ยนแปลงนั้น
  3.  การบริหารงานบุคคล ผลการวจิยั พบวา รปูแบบ

ที่นํ ามาใช ในการบริหารโรงเรียนองคการวิชาชีพ 

ม ี7 หลกัการ คอื การมวีตัถปุระสงคทีส่อดรบัของฝายงาน 

การประสานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนระหวาง

ผูบริหารและคร ูการใชอาํนาจทางวชิาชพีทีเ่กดิจากสญัญา

ประชาคม การใชกระบวนการตัดสินใจแบบมีสวนรวม 

การประสานงานระหวางฝายแบบไมเปนทางการ 
การใชหลกัจรยิธรรมวชิาชพีครเูปนแนวประพฤตปิฏบิตั ิและการ

อยูในสภาพแวดลอมที่เหมาะสม ทั้งนี้เพราะ การบริหาร

งานบุคคลของโรงเรียนองคการวิชาชีพ ประกอบดวย

กจิกรรม ดานการวางแผนอัตรากําลงัและกําหนดตําแหนง 

และดานการเสรมิสรางประสิทธภิาพในการปฏบิตัริาชการ 

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546, 

หนา 32) ในการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน

ผูบริหารมีบทบาทสําคัญในการกําหนดแนวทางรวมกับ 

สอดคลองกับแนวคิดของ เซอรจิโอวานนี (Sergiovanni, 

1993, pp. 23-44) ซึง่เช่ือวา อาํนาจจริยธรรม และอํานาจ

จากวิชาชีพ คือ อํานาจที่เกิดจาก ประสบการณ ความรู
และความเชี่ยวชาญที่ครูสะสมดวยตนเอง รวมทั้งไดรับ

จากการศึกษาอบรม หรือถายโยงความรูจากเพื่อนครู 

อีกทั้งเปนอํานาจที่เกิดจากความตระหนักในหนาท่ี
และความรบัผดิชอบในดานความคดิ คานยิม และคณุธรรม

ประจําวชิาชีพ สอดคลองกับ ดรักเกอร (Drucker, 1954) 

ซึง่มแีนวคิดทีส่าํคญัเก่ียวกับการบริหารโดยมีวตัถปุระสงค 

พอที่จะสังเคราะหไดวา เปนการบริหารซึ่งผูบริหาร

และครรูวมกนักาํหนดวตัถปุระสงค มาตรฐาน และเลอืกวธิ ี

ครูซึ่ ง เปนบุคลากรวิชาชีพจะควบคุมกันเองดาน

ความเช่ียวชาญ ความเช่ียวชาญกําหนดจากการมีความรู

ทางทฤษฎีและการมีทักษะในการนําความรูนั้นไปปฏิบัติ 

 4.  การบริหารงานทั่วไป ผลการวิจัย พบวา 

รูปแบบที่นํามาใชในการบริหารโรงเรียนองคการวิชาชีพ 

มี 9 หลักการ คือ การใชหลักจริยธรรมวิชาชีพครูเปน

ทฤษฎีในการบริหารงาน การมีวัตถุประสงคที่สอดรับ

ของฝายงานการประสานงานจัดกจิกรรมการเรียนการสอน

ระหวางผูบริหารและครู การใชอํานาจทางวิชาชีพที่เกิด

จากสัญญาประชาคม การใชกระบวนการตัดสินใจ
แบบมีสวนรวม การประสานงานระหวางฝายแบบไมเปนทางการ 

การใชหลักจริยธรรมวิชาชีพครูเปนแนวประพฤติปฏิบัติ 

การอยูในสภาพแวดลอมทีเ่หมาะสม และการจดัโครงสราง

องคการปรับเปล่ียนยืดหยุนตลอดเวลา ทั้งนี้เพราะ 
การบรหิารงานทัว่ไป ของโรงเรยีนองคการวชิาชพี ประกอบดวย
กิจกรรมดานการส ง เสริมสนับสนุนด านวิชาการ

งบประมาณ บุคคล และบริหารท่ัวไป (สํานักงาน

คณะกรรมการการศกึษาข้ันพืน้ฐาน, 2546, หนา 32) โรงเรยีน
ใชหลักจริยธรรมวิชาชีพครูเปนทฤษฎีในการบริหารงาน 

เปนแนวปฏิบัติซึ่ ง มีความเขมขนสูงกวามาตรฐาน
ทีก่ฎหมายกาํหนดใชหรอืทีม่อียู ครูควบคมุกนัเอง ใชอาํนาจ

จากวิชาชีพท่ีเกิดจากขอตกลง ทําใหเกิดประสิทธิผล

ในการบรหิารงานทัว่ไป ตามความเหน็ของ เซอรจโิอวานน ี

(Sergiovanni, 1987, pp. 221-232) แหลงอํานาจที่ใช

ควบคมุวชิาชพีนัน้เกดิจากการปฏบิตักิารสอนของครแูละ

เกิดจากความคิดของครูเองไมไดมาจากส่ิงแวดลอม

ภายนอก แหลงอํานาจเกิดจากภาระงาน เกิดจากการ
ฝกอบรมและการมีประสบการณการการสอนของครู 

สอดคลองกับ ฮอย และ มิสเกล (Hoy & Miskel, 1991, 

p. 142) ซึ่งกลาวถึงคุณลักษณะของวิชาชีพวา บุคลากร
วิชาชีพจะไดรับความคาดหวังวาตัดสินใจดําเนินการดวย

ตนเอง และสนองความตองการของผูรับบริการรวมท้ัง

การใหความสําคญักบักลุมบคุคลในวชิาชพีเดยีวกนั สอดคลอง

กับ เชียรา (Sheila, 1996, p. 2314-A) ซึ่งไดศึกษาวิจัย
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เรื่องหลักสูตรและเจตคติของครูที่มีอิทธิพลตอการ

เปลีย่นแปลงกระบวนการจัดการศึกษาแบบพิเศษ ผลการ

วิจัยพบวา การมีสวนรวมของครูผูสอนในการตัดสินใจ

ปฏิบัติงานมีผลตอการเปล่ียนแปลงกระบวนการจัดการ

ศึกษาแบบพิเศษมากขึ้น โดยเฉพาะการมีสวนรวม

ในกระบวนการบริหารการศึกษา งานงบประมาณ 
งานพฒันาบคุลากรทางการศกึษา และงานพฒันาหลกัสตูร 

ส ง ผลต อผลสั มฤทธิ์ ท า งการ เรี ยนของนั ก เรี ยน 

และความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับผูปกครองและ

ชุมชน เปนไปในทางที่ดีดวย เบอรนส และ สตอกเกอร 

(Burns & Stalker, 1961) ที่เสนอแนวคิดวา การจัด

โครงสรางแบบยืดหยุนนั้น เหมาะสมที่สุดกับองคการท่ีมี

การเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว เชน องคการทางการศึกษา

ซึ่งมีรูปแบบความเปนองคการวิชาชีพในโรงเรียนอยูแลว 

เพื่ อ ใหองคการพรอมรับที่ จะอยู ในสั งคมที่ กํ าลั ง

เปลี่ยนแปลงแตตองมีความมั่นคง สอดคลองกับ นีลล 

(Neil, 1990, pp. 1-3) ซึง่ไดศกึษาวจิยัเรือ่งความสมัพนัธ

ระหวางความเปนระบบราชการกับประสิทธิผลของ

โรงเรียนมัธยมศึกษา พบวา มีความสัมพันธในทางลบ

ระหวางราชการกับประสิทธิผลขององคการ และผูวิจัย

แนะนําใหโรงเรียนและระบบโรงเรียนหนีหางจากความ

เปนองคการท่ีมลีกัษณะระบบราชการ และควรมุงสูความ

เปนองคการที่มีรูปแบบของความรวมมือ ซึ่งองคการท่ีมี

ลักษณะน้ีสามารถสรางความชื่นชมใหเกิดกับครูในฐานะ

นกัวชิาชีพ โรงเรียนจะไดรบัการกระตุนใหเกดิความผูกพนั
ตอวชิาชพีการสอนและเนนการสรางเสรมิพลงัของครใูหญ

ในการเปนผูนํ า  สอดคลองกับผลการศึกษาของ 

คอลดเวลล และ สปงคส (Caldwell & Spinks,1990, 

pp. 5-12) ทีพ่บวา คณุลกัษณะของการบรหิารโรงเรยีนท่ี

มีประสิทธิผล ตองประกอบดวย 4 องคประกอบ ไดแก 
เนนการเรียนการสอน ความสามารถในการรับการตรวจสอบ 

การมีสวนรวมอยางเหมาะสม และการมีแผนงาน

เพือ่พฒันาวชิาชพีผูบริหารและคร ูและสอดคลองกบัหลกัการ

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดัง กุหลาบ ปุริสาร 

(2547) ที่ไดระบุวาโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จจะตอง

เกิดจากความรวมมือสูงของผูมีสวนไดสวนเสีย ในทุก

กระบวนการบริหารจัดการศึกษา (High participation)

ขอเสนอแนะ

 1.  ขอเสนอแนะระดับนโยบาย

  1.1 ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการบริหาร

โรงเรียนองคการวิชาชีพ เปนรูปแบบท่ีมีความเหมาะสม

ตอการบริหารงานโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 2.  ขอเสนอแนะระดับปฏิบัติ

  2.1 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควร

สงเสรมิการใชรปูแบบการบริหารโรงเรียนองคการวชิาชพี 

ในการบริหารงานโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 3.  ขอเสนอแนะในการทําวิจัย

  3.1 ควรมีการศึกษาวิจัยเปรียบเทียบดาน

บรรยากาศองคการของการบริหารงานโรงเรียนองคการ

วิชาชีพกับรูปแบบการบริหารงานตามระบบราชการของ

โรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั่วประเทศ
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