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พระสุวรรณเมธาภรณ์, ผศ.
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

บทน�ำ

การบริหารเป็นกระบวนการท�ำงานกับคนและโดยคน เพือ่ ให้บรรลุเป้าหมายขององค์กรหรือการ
ด�ำเนินการตามล�ำดับขั้นตอน เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุด โดยจะด�ำเนินการตามค�ำสั่งของผู้บริหาร
สู ง สุ ด ขององค์ ก ร ซึ่ ง เป็ น ผู ้ มี ห น้ า ที่ บ ริ ห ารเพื่ อ เกิ ด การคล่ อ งตั ว ในองค์ ก ร การบริ ห ารโรงเรี ย น
เป็ น กระบวนการบริ ห ารการศึ ก ษาของโรงเรี ย นหรื อ โรงเรี ย นที่ ผู ้ บ ริ ห ารด� ำ เนิ น กิ จ กรรมหรื อ ใช้
กระบวนการต่าง ๆ โดยความร่วมมือของผูบ้ ริหาร และทีเ่ กีย่ วข้องกับการศึกษา ขอบข่ายการบริหารงาน
โรงเรียนเป็นสิง่ ส�ำคัญทีผ่ บู้ ริหารโรงเรียนต้องท�ำความเข้าใจทัง้ ๔ กลุม่ งาน แล้วน�ำมาสูก่ ระบวนการของ
การบริหารโรงเรียนตามเจตนารมณ์ของกระทรวงศึกษาธิการได้ก�ำหนดไว้ ๔ ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป

นิยามการบริหาร

ในทางด้านหลักวิชาการ องค์กรทุกองค์กรไม่ว่าจะเป็นองค์กรของรัฐหรือเอกชนก็ตาม ต้องมี
การบริหาร (Administration) และการบริหารต้องเป็นหลักการหรือ กระบวนการกล่าวคือ การบริหาร
จะต้องเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมหลาย ๆ อย่าง โดยมีหลักการหรือกระบวนการบริหาร
ตามแนวคิดของนักวิชาการ ดังนี้
กองพุทธศาสนาสถาน กรมการศาสนา ให้ความหมายว่า “การบริหาร” หมายถึง แบบหรือ
วิธีการปกครอง การท�ำงานให้บรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยการให้การบริหารหรือผู้จัดการ
ตั้ ง แต่ ส องคนขึ้ น ไปร่ ว มมื อ กั น ท� ำ  และใช้ ท รั พ ยากรการบริ ห ารอย่ า งผสมผสานมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ในการด�ำเนินงานนั้น1
เจริญผล สุวรรณโชติ ให้ความหมายว่า “การบริหาร” หมายถึง กระบวนการทางสังคม
อย่างหนึง่ ทีเ่ กิดขึน้ กับกลุม่ คนกลุม่ หนึง่ ทีเ่ ข้าร่วมกันเพือ่ ท�ำกิจกรรมอย่างหนึง่ หรือหลาย ๆ อย่าง เพือ่ ให้
บรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ก�ำหนดไว้ การกระท�ำนั้นจะเป็นการกระท�ำที่เกี่ยวข้องกับการสร้างสรรค์
1

หน้า ๑๙.
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การด�ำเนินการเพื่อให้คงอยู่ต่อไป การกระตุ้นหรือยั่วยุให้เกิดการกระท�ำ  การควบคุมและการกระท�ำที่
ให้เกิดการรวมกันเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอย่างมีระบบแบบแผนหรือไม่มีแบบแผนทั้งในด้านบุคคล
และด้านวัตถุ2
ชาญชัย อภิสมาจาร กล่าวว่า “การบริหาร” (Administration) ที่มาควบคู่กับมาเป็นเวลา
ช้านาน มนุษย์นอกจากจะอยูใ่ นสิง่ แวดล้อมและได้รบั ประสบการณ์จากการมีปฏิสมั พันธ์กบั สิง่ แวดล้อม
แล้ว มนุษย์จะประมวลประสบการณ์เหล่านั้นน�ำมาถ่ายทอดให้กับชุนรุ่นหลัง การศึกษาจึงเป็นไป
อย่างธรรมชาติ แต่เมื่อความรู้ใหม่ ๆ เกิดขึ้น จ�ำนวนประชากรเพิ่มขึ้น สิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์ก็เริ่ม
ซับซ้อนมากขึ้น เช่นเดียวกันกับมนุษย์ จึงรวมเข้าเป็นชุมชนเล็ก ๆ และต่อมาเป็นชุมชนขนาดใหญ่ขึ้น
เพื่อสนองเจตนารมณ์ของตนเองทั้งกายภาพและทางสังคม3
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตโฺ ต) ให้ความหมายว่า “การบริหาร” หมายถึง การท�ำงาน
ให้ส�ำเร็จโดยอาศัยคนอื่น (Getting thing done through other People) โดยให้นิยามนี้ว่า
การบริหารในพระพุทธศาสนาเริ่มมีขึ้นเป็นรูปธรรมสองเดือนนับจากวันที่พระพุทธเจ้าแสดงธรรม
ครั้งแรกแก่พระปัญจวัคคีย์ ซึ่งท�ำให้เกิดพระสังฆรัตนะเป็นสมาชิกใหม่เกิดขึ้นในพระพุทธศาสนา
อย่างนี้ พระพุทธเจ้าต้องบริหารคณะสงฆ์4
พนัส หันนคินทร์ ให้ความหมายว่า “การบริหาร” หมายถึง กระบวนการที่มีผู้บริหารใช้อ�ำนาจ
ตลอดถึงทรัพยากรองค์กร เช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ที่มีอยู่หรือคาดการที่มีการจัดการด�ำเนินการของ
โรงเรียนหรือหน่วยงานนั้น ๆ ให้ด�ำเนินงานไปสู่จุดมุ่งหมายที่ต้องการ5
ราชบัณฑิตยสถาน ได้ให้ความหมายว่า “บริหาร” หมายถึง การปกครอง การด�ำเนิน จัดการ6
หวน พินพันธุ์ ให้ความหมายว่า “การบริหาร” หมายถึง ศิลปะการท�ำให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการ
กระท�ำอันเป็นผลส�ำเร็จ หมายความว่า ผู้บริหารใช้ปฏิบัติ แต่ใช้ศิลปะให้ผู้ปฏิบัติงาน ท�ำงานจนประสบ
ผลส�ำเร็จตรงตามจุดมุ่งหมายขององค์กร หรือตรงกับจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว7
2

เจริญผล สุวรรณโชติ, ทฤษฎีการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: ทิชชิ่งเอ็ท, ๒๕๕๔), หน้า ๒.
ชาญชัย อภิสมาจาร, การบริหารการศึกษา, พิมพ์ครัง้ ที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์สอื่ เสริมกรุงเทพมหานคร,
๒๕๕๑), หน้า ๑.
4
พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺมจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๑.
5
พนัส หันนคินทร์, หลักการบริหารโรงเรียน, พิมพ์ครั้งที่ ๔, (กรุงเทพมหานคร: วัฒนาพานิช, ๒๕๕๔),
หน้า ๔.
6
ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร:
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๖), หน้า ๑๑๘.
7
หวน พินพันธุ์, นักบริหารมืออาชีพ, พิมพ์ครั้งที่ ๒, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, ๒๕๕๗), หน้า ๑.
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สมพงษ์ เกษมสิน ให้ความหมายว่า “การบริหาร” หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลปะที่น�ำเอา
ทรัพยากรการบริหาร (Administrator) มาประกอบการบริหาร (Administration) ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ8
สมคิด บางโพ กล่าวสรุปความส�ำคัญของการบริหาร9 ไว้ดังนี้
๑. การบริการเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป
๒. การมีความร่วมมือกันท�ำกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง
๓. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน
เสนาะ ติเยาว์ ให้ความหมายว่า “การบริหาร” หมายถึง กิจกรรมในการใช้ทรัพยากรขององค์การ
ให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามความหมายนี้ การบริหาร
ได้แก่ กิจกรรมวางแผน การจัดการ การจูงใจและการควบคุมทรัพยากรบุคคล ทรัพยากรวัตถุให้บรรลุ
เป้าหมายองค์กรด้วยดี10
วิโรจน์ สารรัตนะ ให้ความหมายว่า “การบริหาร” หมายถึง กระบวนการด�ำเนินการเพือ่ ให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส�ำคัญ คือ การจัดการองค์กร การวางแผน
การติดตามและควบคุม11
Sergio Anni and Carler กล่าว่า การบริหาร คือ ศาสตร์ที่ให้พรรณนาอธิบาย วิเคราะห์
ตลอดจนพยากรณ์ถงึ ปรากฏการณ์ขององค์กร และพฤติกรรมของมนุษย์ทมี่ คี วามสัมพันธ์รว่ มกันในความ
ส�ำเร็จของเป้าหมายขององค์กร12
Banard Crofter ให้ความหมายการบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การตัดสินใจและภาระกิจ
ที่มีอยู่ทั่วองค์กรการบริหาร13
8

สมพงษ์ เกษมสิน, หลักการบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (ธนบุรี: พัฒนาการพิมพ์, ๒๕๕๑), หน้า ๑๔.
สมคิด บางโพ, หลักและทฤษฎีการบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: สถาบัน
ราชภัฏพระนคร, ๒๕๕๔), หน้า ๒.
10
เสนาะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๔),
หน้า ๑.
11
วิโรจน์ สารรัตนะ, การบริหารหลักทฤษฎีและประเด็นทางการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร:
ทิพย์วิสุทธิ์, ๒๕๕๔), หน้า ๑.
12
Sergio Anni  and Curler, อ้างใน พระมหาสมพงษ์ สมจิตฺโต (แซ่ลิ้ม), “สภาพปัญหาทางการบริหาร
โรงเรียนสหศึกษาบาลี องค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา
พุทธบริหารการศึกษา”, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๑.
13
Baard Crofter, A New pervading of leader tip. An Injury into Transactional leadership.
(Mahwah, NJ: Lawrence Earlean), 1993.
9
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การบริหาร หมายถึง ศาสตร์และศิลป์ในการท�ำให้ผปู้ ฏิบตั งิ านท�ำงานจนส�ำเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ มีการจัดระเบียบอย่างเป็นระบบ คือ มีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่พึงเชื่อถือได้ ในการบริหาร
ต้องอาศัยหลักความรู้ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละคน จะท�ำให้งานบรรลุ
เป้าหมาย เป็นการประยุกต์องค์ความรู้ หลักการ และหลักทฤษฎีไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้
เหมาะสมกับสถานการณ์และสิ่งแวดล้อม และร่วมมือกันด�ำเนินการเกี่ยวกับทรัพยากรโดยใช้ศาสตร์
และศิลป์ที่ถูกต้อง เหมาะสม เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก�ำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ

ความหมายของการบริหารโรงเรียน

การบริหารโรงเรียน ผู้บริหารควรมีหลักและกระบวนการการบริหารการศึกษา หลักการแนวคิด
ในการบริหารภาพรวมของการบริหาร ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้การจัดการบริหารโรงเรียนมีความเหมาะสมกับบริบท
สิ่งแวดล้อมในการบริหารโรงเรียน
การบริหาร (Administration) ใช้ในความหมายกว้าง ๆ เช่น การบริหารราชการ อีกค�ำหนึ่ง คือ
การจัดการ ค�ำว่า (Management) ใช้แทนกันได้ในค�ำว่า การบริหารส่วนมาก หมายถึง การจัดการธุรกิจ
มากกว่า โดยมีผู้ก�ำหนดความหมายท่านได้ระบุไว้ ดังนี้
Pets F. Drinks: คือ ศิลปะในการท�ำงานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อื่น14
Harker A. Simon: คือ กิจกรรมตั้งแต่ ๒ คน ขึ้นไป ร่วมมือกันด�ำเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายๆ ครั้งร่วมกัน15
การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการท�ำสิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระท�ำจนเป็นผลส�ำเร็จ กล่าวคือ
ผู้บริหารมิใช่ปฏิบัติ แต่เป็นผู้ใช้ศิลปะท�ำให้ผู้ปฏิบัติงานจนส�ำเร็จตามจุดมุ่งหมายที่ผู้บริหารตัดสินใจ
เลือกแล้ว
Simon: การบริหาร คือ กระบวนการท�ำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
อย่างประสิทธิภาพ16
Sergio Anni: การบริหาร คือ กระบวนการท�ำงานของคณะบุคคลตั้งแต่ ๒ ขึ้นไป ที่ร่วมกัน
ปฏิบัติการให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน17
14

Pets F. Drinks: F. Drucker, Herbert A. Simon, Sergio Anni and Bernard อ้างใน ภาวิดา
ธาราศรีวสิ ทุ ธิ์ และวิบลู ย์ โตวณะบุตร, หลักและทฤษฎีบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: ส�ำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย
รามค�ำแหง, ๒๕๕๖), หน้า ๖.
15
Harker A. Simon: อ้างใน ภาวิดา ธาราศรีวิสุทธิ์ และวิบูลย์ โตวณะบุตร, หน้า ๖.
16
Simon:  อ้างใน ภาวิดา ธาราศรีวิสุทธิ์ และวิบูลย์ โตวณะบุตร, หน้า ๖.
17
Ber nard: อ้างใน ภาวิดา ธาราศรีวิสุทธิ์ และวิบูลย์ โตวณะบุตร, หน้า ๖.
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Ber nard: การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลท�ำร่วมกันก�ำหนด โดยใช้กระบวนการ
อย่างมีระบบและใช้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม18
การบริหารศึกษา หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ทีบ่ คุ คลหลายคนร่วมกันด�ำเนินการ เพือ่ พัฒนาสมาชิก
ของสังคมทุก ๆ ด้าน นับตั้งแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้
มีคา่ นิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ อย่างเหมาะสมเพือ่ ให้บคุ คลพัฒนา
ตรงตามเป้าหมายของสังคมที่ตนด�ำรงชีวิตอยู่
สถาบั น ศึก ษา หมายความว่า สถาบัน พั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย โรงเรี ย น ศู นย์ ก ารศึ ก ษาพิ เ ศษ
ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียนวิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบันหรือ
สถานศึกษาที่เรียกชื่ออย่างอื่นของรัฐบาลที่มีอ�ำนาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษา
ตามกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติตามประกาศกระทรวง19
การบริหารโรงเรียน เป็นภารกิจหนักของผู้บริหารที่ต้องก�ำหนดตามแบบแผน วิธีการ และ
ขั้นตอนต่าง ๆ ในการปฏิบัติไว้อย่างเป็นระบบ เพราะตัวระบบการบริหารไม่ดีจะกระทบกระเทือน
ต่อส่วนอื่น ๆ ของหน่วยงาน นักบริหารที่ดี จะต้องรู้จัดเลือกวิธีการบริหารงานที่เหมาะสมและ
มีประสิทธิภาพ เพื่อจะท�ำให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้ การบริการนั้น ๆ จะต้องใช้ทั้งศาสตร์และ
ศิลป์ เพาะรว่าการด�ำเนินงานต่าง ๆ มิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารกระท�ำเพียงล�ำพังคนเดียว แต่ยังมีผู้
ร่วมงานอีกหลายคนทีม่ เี พือ่ นท�ำให้งานประสบผลส�ำเร็จ ผูบ้ ริหารทีด่ คี วรน�ำเอาเทคนิค และกระบวนการ
บริหารมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา ได้มนี กั วิชาการหลายท่านให้ความ
หมายการบริหารไว้ลักษณะคล้ายคลึงกัน ดังนี้
การบริหารโรงเรียน หมายถึง การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส�ำคัญและจ�ำเป็นส�ำหรับทุกคน
เพือ่ ปลูกฝังให้ผเู้ รียนเป็นพลเมืองทีด่ ี มีคณ
ุ ธรรม มีความรูแ้ ละความสามารถด�ำรงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่าง
20
มีความสุขสมควรแก่อัตภาพของตน
การด�ำเนินการทุกอย่างในโรงเรียน ตัง้ แต่การบริหารงานวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหาร
งบประมาณ การบริหารงานทัว่ ไป และงานด้านประชาสัมพันธ์ชมุ ชน21 โดยผูบ้ ริหารและสมาชิกองค์กร
18

Ber nard: อ้างใน ภาวิดา ธาราศรีวิสุทธิ์ และวิบูลย์ โตวณะบุตร, หน้า ๖.
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา, ๒๕๕๗, หน้า ๒๓.
20
ปิยาพร วงศ์อนุตตโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี, ๒๕๕๔),
19

หน้า ๘.

21

กิตติมา ปรีชาดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร:
อักษรการพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า ๑๓.
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เพือ่ บรรลุวตั ถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพด้วยการใช้ทรัพยากรและเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์สงู สุด22
โดยน�ำหลักการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ส�ำคัญ ๔ ด้าน คือ
๑. ด้านบุคลากร (Man)
๒. ด้านงบประมาณ (Money)
๓. ด้านการบริหารจัดการ (Management)
๔. ด้านวัสดุอุปกรณ์ (Material)
และกระบวนการบริหารโรงเรียน ประกอบด้วย ๕ ขั้นตอน คือ
๑. การวางแผน (Planning)
๒. การจัดสรรทรัพยากร (Allocating)
๓. การกระตุ้น (Stimulating)
๔. การประสาน (Coordinating)
๕. การวัดผลประเมินผล (Emanating)
และการร่วมมือกันด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งด้านคุณภาพ ความรู้ ความสามารถพฤติกรรม และ
คุณธรรม ตลอดจนค่านิยมให้กับความต้องการของสังคม สามารถเป็นสมาชิกที่ดี และมีประสิทธิภาพ
ของสังคม ให้ใช้กระบวนการและทรัพยากรต่าง ๆ ทัง้ ทีเ่ ป็นระเบียบและไม่เป็นระเบียบ23 และส�ำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กล่าวว่า กระบวนการบริหารสถานศึกษา เป็นกระบวนการครบวงจร
(P-D-C-A) ซึ่งประกอบไปด้วย การร่วมกันวางแผน (Plan) การปฏิบัติตามแผน (Do) ร่วมกันตรวจสอบ
(Emeka) และร่วมกันปรับปรุง (Action) โดยต้องมีการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพด้วย24
ก็อาจมีผลกระทบกระเทือนส่วนอื่น ๆ ได้ ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาต้องยึดมั่นในกระบวนการบริหาร
ซึ่งนักการศึกษาให้แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการบริหารสถานศึกษาไว้ดังนี้
ส� ำ นั ก งานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐานแห่ ง ชาติ ได้ ก ล่ า วถึ ง กระบวนการบริ ห าร
สถานศึกษาเป็นระบบครบวงจร (P-D-C-A) ซึ่งประกอบไปด้วยร่วมกันวางแผน (Do) ร่วมกันปรับปรุง
(Action) และร่วมกันปรับปรุง (Action) โดยจะต้องมีการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบคุณภาพด้วย25
22

จันทรานี   สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหารสถนศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: บุคพ็อยท์,
๒๕๕๔), หน้า ๑๑.
23
อมรชัย ตันติเมธ, การบริหารสถานศึกษาปฐมวัย, (นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, ๒๕๕๔),
หน้า ๑๐.
24
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แนวทางประกันคุณภาพการศึกษา:เพื่อความพร้อมรับ
การประเมินภายนอก, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี, ๒๕๕๔), หน้า ๑๐.
25
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ, แนวทางประกันคุณภาพการศึกษา: เพื่อความ
พร้อมรับการประเมินภายนอก, หน้า ๓๐.
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พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺจิตฺโต) กล่าวถึง การบริหารการศึกษาว่า การบริหารคือศิลปะ
ของการท�ำงานให้สำ� เร็จโดยอาศัยคนอืน่ นักบริหารมีหน้าทีว่ างแผน จัดองค์กรอ�ำนวยความสะดวกและ
ควบคุมทรัพยากรบุคคล และทรัพยากรอื่น ๆ ให้ด�ำเนินการไปตามทิศทางเดียวกัน เพื่อบรรลุเป้าหมาย
ที่วางไว้ ได้ก�ำหนดหน้าที่ของผู้บริหารไว้ ๕ ประการ คือ26
P คือ Planning หมายถึง การวางแผน เป็นการก�ำหนดแนวทางด�ำเนินงานในปัจจุบัน เพื่อความ
ส�ำเร็จที่จะตามมาในอนาคต ผู้บริหารที่ดีต้องมีวิสัยทัศน์เพื่อก�ำหนดทิศทางขององค์กร
O คือ Organizing หมายถึง การจัดองค์กร เป็นการก�ำหนดโครงสร้างความสัมพันธ์ของสมาชิก
และสายบังคับบัญชาภายในองค์กร มีการแบ่งงานกันท�ำและการกระจายอ�ำนาจ
S คือ Staffing หมายถึง งานบุคลากร เป็นการสรรหาบุคลากรใหม่ การพัฒนาบุคลากรและ
การใช้คนให้เหมาะสมกับงาน
D คือ Directing หมายถึง การอ�ำนวยการ เป็นการสื่อสารเพื่อให้เกิดการด�ำเนินการตามแผน
ผู้บริหารต้องมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี และมีภาวะผู้น�ำ
C คือ Controlling หมายถึง การก�ำกับดูแล เป็นการควบคุมคุณภาพของการปฏิบัติงานภายใน
องค์กรรวมทั้งกระบวนการแก้ปัญหาภายในองค์กร
เสนะ ติเยาว์ กล่าวถึง กระบวนการบริหาร คือ (Management proper) เป็นสิ่งที่ระบุให้รู้ว่า
กรอบการท�ำงานของการบริหารมีอะไร หรือ ผูบ้ ริหารต้องท�ำตามหน้าทีอ่ ะไร ในการบริหาร การเรียนรู้
และเข้าใจเรื่องการบริหารองค์กรมีแนวทางการเรียนรู้หลายแนวทาง แต่แนวทางการศึกษา หน้าที่
การบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ท�ำให้เข้าใจได้ง่าย เพราะมีขั้นตอนที่เป็นเหตุและผลเป็นขั้นตอน
ตามล�ำดับ ก่อนหลังของการบริหารโดยแบ่งหน้าที่ไว้ ๔ ประการ27 คือ
๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการในการก�ำหนดเป้าหมาย แผนงาน และ
ตัดสินใจหาวิธีการที่ดีที่สุดที่ท�ำให้เป้าหมายนั้นบรรลุผลส�ำเร็จตามเป้าหมาย หน้าที่ในการวางแผน
ต้องระบุผลงานที่ต้องการ และแนวทางที่จะท�ำให้ผลงานนั้น การวางแผนเป็นการตัดสินใจ ในปัจจุบัน
ที่เลือกวิธีการกระท�ำเพื่อให้ได้ผลตามต้องการในอนาคต ส่วนปัจจัยที่ท�ำให้ได้ตามเป้าหมายมากน้อย
เพียงใดขึ้นอยู่กับสถานการณ์อันเกิดขึ้นในอนาคต
26

พระธรรมโกศาจารย์ (ประยูร ธมฺจิตฺโต), พุทธวิธีบริหาร, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔), หน้า ๓๔-๓๕.
27
เสนะ ติเยาว์, หลักการบริหาร, พิมพ์ครั้งที่ ๕, (กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, ๒๕๕๖),
หน้า ๑๓.
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๒. การจัดองค์การ (Organizing) หมายถึง กระบวนการในการจัดตั้งและจัดวางทรัพยากร
บุคคล และทรัพยากรที่ไม่ใช่บุคคล โดยวางแผนให้สามารถบรรลุผลส�ำเร็จขององค์การหรือกลุ่มคน
ด�ำเนินการให้เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้ การจัดการองค์กรจึงเกี่ยวข้องกับการด�ำเนินกิจกรรม
กับทรัพยากรซึง่ เท่ากับเป็นการวางแผนให้เกิดขึน้ จริง โดยก�ำหนดงานการมอบหมายงานให้คน และการ
สนับสนุนบุคคลเหล่านั้น ทางด้านทรัพยากรแลเทคโนโลยี
๓. การน�ำและสั่งการ (Leading and Directing) หมายถึง กระบวนการของการมีอิทธิพล
เหนือบุคคลอื่นในการที่จะให้บุคคลอื่นมีพฤติกรรมในการท�ำงานที่ต้องการ และท�ำให้บรรลุเป้าหมาย
ขององค์การตามแผนที่ก�ำหนดไว้ และเกี่ยวกับกระบวนการที่ท�ำให้คนท�ำงานรวมกันจนส�ำเร็จผลตาม
เป้าหมายขององค์กร กระบวนการนีจ้ ะสร้างคนให้เกิดความผูกพันในงาน ส่งเสริมให้คนเต็มใจทีจ่ ะท�ำงาน
และกระตุ้นคนทุ่มเท และอุทิศตนเองให้กับงานจนได้ผลงานตามต้องการ
๔. การควบคุม (Controlling) หมายถึง กระบวนการในการก�ำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ
ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือมาตรฐานแก้ไขให้ได้ตามเป้าหมาย การควบคุมนี้จะท�ำให้ ผู้บริหารรับผลดี
ชอบในการติดตามความก้าวหน้าในงาน ก�ำกับดูแล การท�ำงานของผู้ปฏิบัติงาน ตลอดจนติดต่อสื่อสาร
กับผู้ปฏิบัติงานดังการท�ำงานนั้น
Lither Gulick and Lyndall Unlike นักทฤษฎีการบริหารองค์กรผู้ที่ได้ร่วมเอาความคิดของ
ฟาโยล์ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการได้ขยายส่วนส�ำคัญพื้นฐานที่เรียกว่า The Element of
Management ๕ ประการ ของฟาโยล์มาใช้ในการจัดองค์กรทางราชการโดยขยายกิจกรรมทางการ
บริหารออกเป็น ๗ ประการ28
๑. การวางแผน (Planning) หมายถึง การก�ำหนดเป้าหมายขององค์กรว่า ต้องท�ำงาน
เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อะไร และจะด�ำเนินการอย่างไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
๒. การจัดองค์การ (Organization) หมายถึง การจัดตั้งโครงสร้างองค์กรให้ชัดเจน ก�ำหนด
อ�ำนาจหน้าที่รับผิดชอบอย่างเป็นทางการภายในองค์การ เพื่อประสานงานหน่วยท�ำงานให้สามารถ
ท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๓. การจัดก�ำลังคน (Staffing) หมายถึง ฝ่ายบริหารต้องตัดสินใจอยู่ตลอดเวลา ว่าจะดูแล
ควบคุมจัดสรรคนอย่างไรให้เหมาะสมกับงาน และท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔. การอ�ำนวยการ (Directing) หมายถึง การตัดสินใจและสัง่ การ การควบคุมงาน การติดตาม
ผลนิเทศก์งาน และศิลปะในการบริหารงาน
28

Lither Gulick and Lyndall Unlike, อ้างใน จันทรานี สงวนนาม, ทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการบริหาร
การศึกษา, (กรุงเทพมหานคร: บุ๊คพอย, ๒๕๕๔), หน้า ๒๕-๓๖.
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๕. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง การร่วมมือประสานงาน เพื่อให้การ
ด�ำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และราบรื่น คือหัวใจของการบริหาร
๖. การรายงาน (Reporting) หมายถึง การรายงานความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ในองค์การให้
ทุกฝ่ายทราบ รวมถึงงานประชาสัมพันธ์ (Public Relation) ด้วย
๗. การงบประมาณ (Budgeting) หมายถึง งบประมาณในรูปของการวางแผนและการควบคุม
ด้านการเงินการบัญชี
กิจกรรมทัง้ ๗ ประการนี้ รวมเรียกว่า POSDCORB ใช้เพือ่ สร้างกลไกและโครงสร้างให้กบั องค์กร
จัดเตรียมบุคลากรที่มีความช�ำนาญต่างกันให้อยู่ในแผนกที่เหมาะสมกับองค์กร บุคลากรรู้หน้าที่และ
ผูบ้ ริหารสามารถบริหารสัง่ การได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก�ำหนดแผนวางกรอบการท�ำงานให้องค์กรใช้เป็น
แนวทางในการบริหาร ส่งเสริมการปฏิบตั งิ านทีส่ อดคล้องกันภายในองค์กรทางการศึกษาได้นำ� แนวทาง
ความคิดรี้มาใช้อย่างแพร่หลาย

หลักการบริหารโรงเรียน

การบริหารโรงเรียนจะเกิดประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายทีว่ างไว้ ผูบ้ ริหารเป็นปัจจัยส�ำคัญ
ที่จะท�ำให้การบริหารโรงเรียนมีประสิทธิภาพตามที่วางแผนไว้ เพราะผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของการบริหารสถานศึกษา โดยผูม้ ใี ห้แนวคิด
เกี่ยวกับหลักการบริหารโรงเรียนไว้ดังนี้
สัมมนา รธนิธย์ กล่าวว่า หลักการบริหารการศึกษา ประกอบด้วย ๖ ประการ29ได้แก่
๑. การวางเป้าหมายและวัตถุประสงค์ชัดเจน
๒. การวางแผนและเทคนิคในการบริหารงาน
๓. การจัดโครงสร้างและวางระบบงาน
๔. การใช้ทรัพยากรและค่าใช้จ่ายที่คุมค่า
๕. การใช้อ�ำนาจในการสั่งการและควบคุม
๖. การประเมินผลเพื่อปรับปรุงงาน
ชาญชัย อาจินสมาจาร กล่าวถึง หลักการบริหารสถานการศึกษา ไว้ ๓ ประการ30
29

สัมมนา รธนิธย์, หลักทฤษฎีและปฏิบัติการบริหารการศึกษา, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร: พิมพ์ดี,
๒๕๔๖), หน้า ๙๔.
30
ชาญชัย อาจินสมาจาร, หลักการบริหารสถานการศึกษาและการจัดการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, ๒๕๕๗), หน้า ๔๔-๔๕.
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๑. การตั้งวัตถุประสงค์ (Purporting) ในการก�ำหนดทิศทางในการท�ำงาน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมาย
๒. การวางแผน (Planning) การวางแผนเป็นการเลือกแนวทางในการปฏิบัติงานจาก
แนวทางหลาย ๆ แนวทางการวางแผนมีประโยชน์ เพราะเป็นการก�ำหนดสิ่งที่ต้องการท�ำให้ส�ำเร็จ
การวางแผนช่วยประหยัดเวาลาและการเงินเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. การจัดองค์กร (Organizing) การจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างส่วนงานต่าง ๆ และบุคคล
ในองค์การ โดยก�ำหนดภารกิจ อ�ำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบให้ชัดแจ้ง เพื่อให้การด�ำเนินงาน
ตามภารกิจขององค์การบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การมอบหมายงาน
และหน้าที่รับผิดชอบ การผสานงาน และการผสานงานกิจกรรมของทุกคน เครื่องมือที่จะท�ำให้บรรลุ
จุดมุ่งหมาย
ปราชญา กล้าผจญ และ สมศักดิ์ คงเที่ยง กล่าวถึง หลักการบริหารสถานศึกษา ไว้ว่า มี ๙
ประการ31
๑. ความเข้าใจในการด�ำเนินนโยบายปฏิบัติการ (Polity)
๒. การใช้อ�ำนาจหน้าที่ในการปฏิบัติงาน (Authority)
๓. ความสามารถในการคาดคะเนและจัดท�ำแผนงาน (Planning)
๔. ความสามารถในการปรับโครงสร้างและระบบงาน (Organizing)
๕. ความสามารถในการจัดบุคลากรในหน่วยงาน (Staffing)
๖. ความสามารถในการด�ำเนินการบริการการเป็นผู้น�ำ (Directing)
๗. การร่วมมือประสานประชาสัมพันธ์ (Coordinating)
๘. ความสามารถในการท�ำรายงานประเมินผลการปฏิบัติงาน (Reporting)
๙. ความสามารถในการควบคุมทรัพยากร ค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน (Budgeting)

ขอบข่ายการบริหารโรงเรียน

การบริหารงานของสถานศึกษาที่มีโครงสร้างการบริหารงานตามกฎหมายที่มีขอบข่ายภารกิจ
ที่ ก� ำ หนด ซึ่ ง การแบ่ ง ส่ ว นราชการภายในสถานศึ ก ษาเป็ น ไปตามกฎกระทรวงและระเบี ย บที่
คณะกรรมการ เขตพื้นที่การศึกษาก�ำหนด ซึ่งจะแบ่งส่วนราชการเป็นกลุ่ม หรือฝ่าย หรืองาน ตลอดจน
ก�ำหนด อ�ำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนราชการ ซึ่งจะต้องครอบคลุมขอบข่ายและภารกิจของสถานศึกษา
31

ปราชญา กล้าผจัญ และ สมศักดิ์ คงเที่ยง, หลักและทฤษฎีการบริหารสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร:
โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยรามค�ำแหง, ๒๕๕๗), หน้า ๒๑-๒๒.
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ที่กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ�ำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ ไป ซึง่ ขอบข่ายในการบริหารสถานศึกษาแบ่งเป็น ๔ ด้าน คือ32
๑. การบริหารวิชาการ
๑.๑ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
๑.๒ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้
๑.๓ การวัดประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียน
๑.๔ การวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
๑.๕ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา
๑.๖ การพัฒนาแหล่งเรียนรู้
๑.๗ การนิเทศการศึกษา
๑.๘ การแนะแนวการศึกษา
๑.๙ การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
๑.๑๐ การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน
๑.๑๑ การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอื่น
๑.๑๒ การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิขาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ
สถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
๒. การบริหารงบประมาณ
๒.๑ การจัดท�ำและเสนอของบประมาณ
๒.๒ การจัดสรรงบประมาณ
๒.๓ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการด�ำเนินงาน
๒.๔ การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา
๒.๕ การบริหารการเงิน
๒.๖ การบริหารบัญชี
๒.๗ การบริหารพัสดุและสินทรัพย์
๓. การบริหารงานบุคคล
๓.๑ การวางแผนอัตราก�ำลังและการก�ำหนดต�ำแหน่ง
๓.๒ การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
32

กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)
พ.ศ. ๒๕๔๕, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์การรับส่งสินค้าและวัสดุครุภัณฑ์, ๒๕๕๖), หน้า ๒๑-๒๒.
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๓.๓ การส่งเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
๓.๔ วินัยและการรักษาวินัย
๓.๕ การออกจากราชการ
๔. การบริหารทั่วไป
๔.๑ การด�ำเนินงานธุรการ
๔.๒ งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
๔.๓ งานพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ
๔.๔ การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา
๔.๕ การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร
๔.๖ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๗ การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการงบประมารบุคลากรและบริหารทั่วไป
๔.๘ การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
๔.๙ การจัดท�ำส�ำมะโนผู้เรียน
๔.๑๐ การรับนักเรียน
๔.๑๑ การส่งเสริมและประสานงานการศึกษาในระบบอกระบบและตามอัธยาศัย
๔.๑๒ การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
๔.๑๓ งานส่งเสริมกิจการนักเรียน
๔.๑๔ การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา
๔.๑๕ การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการศึกษาของบุคคล ชุมชนองค์กร หน่วยงาน
และสถาบัน สังคมอื่นที่จัดการศึกษา
๔.๑๖ งานประสานราชการกับเขตพื้นที่และหน่วยงานอื่น
๔.๑๗ การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน
๔.๑๘ งานบริการสาธารณะ

สรุป

ตามเหตุผลดังกล่าวมาแล้ว การบริหารเป็นกระบวนการท�ำงานกับคนและโดยคน เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์กร หรือการด�ำเนินการตามล�ำดับขัน้ ตอน เพือ่ ให้เกิดปะโยชน์สงู สุด โดยมักจะด�ำเนิน
ท�ำตามค�ำสั่งของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร ซึ่งเป็นผู้บริหารมีหน้าที่บริหารเพื่อเกิดความคล่องตัว
ในองค์กร การบริหารโรงเรียน เป็นกระบวนการบริหารการศึกษาของโรงเรียน หรือโรงเรียนที่ผู้บริหาร
ด�ำเนินกิจกรรม หรือใช้กระบวนการต่าง ๆ โดยความร่วมมือของผูบ้ ริหารและผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการศึกษา
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กระบวนการบริหารโรงเรียนเป็นกระบวนการครบวงจรโดยต้องมีการควบคุมคุณภาพและการตรวจสอบ
คุณภาพด้วย มีกระบวนการร่วมกันวางแผนบริหาร การร่วมมือปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ร่วมกันปรับปรุง
แก้ไขให้ดขี นึ้ เพือ่ การวางแผนการบริหารต่อไป ขอบข่ายของการบริหารโรงเรียนเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญทีผ่ บู้ ริหาร
โรงเรียนต้องท�ำความเข้าใจการบริหารทั้ง ๔ กลุ่ม แล้วน�ำสู่กระบวนการของการบริหารโดยก�ำหนดไว้
๔ ด้าน ได้แก่ (๑) ด้านวิชาการ (๒) ด้านงบประมาณ (๓) ด้านงานบุคคล (๔) การบริหารงานทั่วไป
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