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องคประกอบที่ ๒ การแสดงแนวคิด ทฤษฎี หลักการของการพัฒนาการปฏิบัติงานที่เปนเลิศ (Best 
Practices) (คะแนนเต็ม 9 คะแนน) 
การสงเสริมสนับสนุนการจัดการเรียนรวมโดยใชรูปแบบ SPISIR สงผลตอความสําเร็จอยางมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากไดแนวคิด ทฤษฎี หลักการบริหารจัดการศึกษา ดังนี้ 
  บารโทล และมารติน (Bartol & Martin, 1991, pp. 6-7) ไดกลาววา การบริหาร คือ กระบวนการที่
นําไปสูเปาหมายขององคการ 
  ดาฟท (Daft, 1๙๙5, p. ๕) กลาววา การบริหาร คือ การบรรลุเปาหมายขององคการอยางมี
ประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  ไวหริช และคูนทซ (Weihrich & Koontz, ๑๙๙๓, pp. ๙-๑๓) กลาววา การบริหารเปนกระบวนการ
ในการทํางานใหบรรลุวัตถุประสงคที่ตองการอยางมีประสิทธิภาพ (Effciently) และประสิทธิผล (Effectively) 
โดยการสั่งการและการทํางานรวมกับบุคคลอ่ืน 
  รอบบินส และเคาลเตอร (Robbins & Coulter, 2003, p. 2) กลาววา การบริหาร เปนกระบวนการ
ในการประสานงานเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ (Effciently) และประสิทธิผล (Effectively)  
  จากความหมายดังกลาว สรุปไดวา การบริหาร หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกันของผูบริหารและ
ผูปฏิบัติงานเพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ (Effciently) และประสิทธิผล 
(Effectively) นั่นเอง 
 การบริหารการศึกษา นักการศึกษาไดใหความหมายของการบริหารการศึกษาไว ดังนี้ 
  ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (๒๕๔๒ : ๗๔) กลาวถึง การบริหารการศึกษาวา ผูบริหารยอมมีฐานของการ
บริหาร คือ อํานาจหนาที่ (Authority) ซึ่งไดกําหนดไวกับตําแหนง เพื่อใหผูดํารงตําแหนงใชสําหรับการ
ตัดสินใจและปฏิบัติหนาที่การงานตางๆ ใหสําเร็จลุลวงได สวนความรับผิดชอบ (Responsibility) เปนความ
ผูกพันท่ีผูบริหารยึดถือไวเพื่อปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ใหเปนผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ตองการ 
  ชาญชัย อาจิณสมาจารย (๒๕๔๗ : ๓๙) กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง การใชอิทธิพล 
(Influencing) ตอคนกลุมหนึ่ง คือ นักเรียน เพื่อใหมีความเจริญงอกงามสูวัตถุประสงคบรรลุผลสําเร็จ การ
บริหารประกอบดวยสิ่งตางๆ ที่เรียกวา การปกครอง (Government) และจะสัมพันธกับคําตางๆ เชน การ
นิเทศ การวางแผน การสั่งการ การจัดองคการ การควบคุม การแนะแนว การวางระเบียบ และนาจะรวมถึง
เรื่องตางๆ ๔ ประการ ไดแก การทํางานรวมกัน การชวยใหตระหนักในเปาหมายและวัตถุประสงคของ
การศึกษา การใหบริการแกสังคม และการเขามาเกี่ยวของกับมนุษย เชน ครู นักเรียน ผูปกครอง และ
ประชาชน เพื่อใหเกิดความรวมมือระหวางบุคคลเหลานี้ 
  กลา ทองขาว (๒๕๔๗ : ๑๒) กลาววา การบริหารการศึกษา คือ การบริหารและการดําเนินการดาน
การศึกษาของผูที่เกี่ยวของ ทั้งการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยที่อยูใน
ความรับผิดชอบขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและสถานศึกษา 
  ดังนั้นการบริหารการศึกษา (Educational Administration) หมายถึง กระบวนการที่ เกี่ยวกับ                           
การวางแผน การจัดองคการ การนําและการควบคุมการใชทรัพยากรในการจัดกระบวนการเรียนรู                          
เพื่อใหบุคคลและสังคมมีความเจริญงอกงามโดยการถายทอดความรู  การฝก การอบรม การสืบสวน                    
ทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรู อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดลอม สั งคมการเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตหรือ                        
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หมายถึง กระบวนการทํางานดวยบุคคลและทรัพยากรในการจัดกระบวนการเรียนรู  เพื่อใหผู เรียน                           
และสังคมมีความเจริญงอกงามโดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสวน ทางวัฒนธรรม                         
การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดการสิ่งแวดลอม สังคม
การเรียนรู และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต 
  ปรัชญาการศึกษาพิเศษ เด็กท่ีมีความตองการพิเศษควรมีสิทธิไดรับการศึกษาเชนเดียว กับปกติแลว ก็
ควรจัดการศึกษาใหแกเด็กที่มีความตองการพิเศษดวยการศึกษาที่จัดใหสําหรับ เด็กที่มีความสามารถของเด็ก
เหลานี้จึงจะสามารถทําใหเด็กไดรับประโยชนเต็มที่จากการศึกษา  
  เด็กพิการ เปนเด็กกลุมพิเศษที่ตองจัดการศึกษาพิเศษใหเพราะเด็กพิการไมสามารถจะรับประโยชน
สูงสุดจากโรงเรียนทางการศึกษา เมื่อมีนโยบายการศึกษาพิเศษที่ดีซึ่งจะเปนแนวทางใหมีการจัดการที่เหมาะสม
รวมทั้งการจัดบริการดานอื่นๆ ที่เด็กแตละคนมีความจําเปนตองไดรับ ฉะนั้น จึงจําเปนตอง มีนโยบาย
การศึกษาพิเศษเฉพาะ นอกเหนือไปจากนโยบายตามแผนการศึกษาชาติเพื่อเปนแนวทางในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับเรื่องตางๆ ดานการศึกษาพิเศษซึ่งจะมีผลตอการตัดสินใจ ของ ผูบริหารระดับสูง และเจาหนาที่ทุก
ระดับที่เก่ียวของ ดังนั้นจึงตองมีการกําหนดขอบขาย นโยบายเพื่อใหสอดคลองกับการศึกษาปกติและสอดคลอง
กับแนวโนมของการศึกษาพิเศษดวย (เบญจา ชลธารนนท. 2538 : 5) ในประเทศที่มีการตื่นตัวในเรื่องความ
เสมอภาค จะเปนสังคม ที่ระแวดระวังเกี่ยวกับเรื่องสิทธิเสรีภาพ เปนอยางมาก และปฏิบัติใหเปนไปตาม
หลักการซึ่งสอดคลองกับปรัชญาสังคมประชาธิปไตย เมื่อแนวคิด เรื่อง ความเสมอภาค มีความสําคัญยิ่งแลว
แนวความคิดเรื่องการใหเด็กทุกคนไดเขาสูสถานศึกษาที่จัดไว โดยไมแบงแยกเลือกปฏิบัติ จึงนับไดวาเปน
แนวคิดหรือ แนวทางการปฏิบัติที่สําคัญยิ่งเชนกัน เพราะการศึกษาปกติในระบบโรงเรียนเพียงอยางเดียว
สามารถตอบสนองตอเปาหมายของกลุมผูดอยโอกาส โดยเฉพาะคนพิการได และเปาหมายหลักของการศึกษา
ทั่วๆ ไปในระบบโรงเรียนปกติไมสามารถใหบริการได ในระดับนานาชาติและ ในระดับประเทศ ทุกประเทศได
ใหคําจํากับความซึ่งจํากัดความซึ่งกําหนดกลุมเปาหมายของเด็กดอยโอกาสในบริบทของการศึกษา คือ เด็กที่
ตองการการศึกษาพิเศษกวาเด็กปกติทั่วๆ ไปและแตละประเทศจะมีความชัดเจนในประเด็นของกลุมเด็กพิการ 
ซึ่งปรากฏในกฎหมายและนโยบายหลักของประเทศ เชน สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร บราซิล และ
ออสเตรเลีย หลักการที่สําคัญ คือ หลักความเสมอภาคที่บุคคลผูพิการ พึงมีพึงไดรับซึ่งสิทธิและประโยชนจาก
สังคม เพื่อเปนฐานในการพัฒนาตนเองใหเปนสมาชิกที่ดี ของสังคมตอไป การจัดการศึกษาเพื่อคนพิการนั้น
ยืนยันหลักการใหบูรณาการเด็กพิการเขาสูระบบ การศึกษาปกติ ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนแกเด็กดานตางๆ 
นอกจากสัมฤทธิ์ผลทางการศึกษาปจจัยเบื้องตนที่เปนพื้นฐานของการบรรลุถึงสองคมแหงความเทาเทียม ตอง
เริ่มจากการปฏิบัติที่ไมเลือกปฏิบัติ เพราะจะเปนผลใหเกิดความเทาเทียมกันของคนในสังคม ในสวนของ
การศึกษาสําหรับเด็กพิการหรือผูที่มีความบกพรองนั้น ความตองการพิเศษของเด็กพิการ นําไปสูความจําเปน
หรือหนาที่ของรัฐที่จะจัดสรรทรัพยากรตางๆ เพื่อเอื้ออํานวยใหสามารถเขารับบริการการศึกษาอยางเทาเทียม
กับเด็กปกติ จึงเปนเปาหมายหลักของการจัดการศึกษาในปจจุบัน แตเนื่องจากสภาพและระดับ ความบกพรอง 
อาจทําใหจําเปนตองมีการจัดการศึกษาที่เหมาะเปนทางเลือกอื่น 
  การจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ จึงเปนการรวมพลังระหวางหนวยงานทั้งภารรัฐ ภาคเอกชน องคกร 
ชุมชน องคกรคนพิการ ผูปกครองคนพิการ และองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดการประสานความรวมมือ
และสนับสนุนการดําเนินการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการทุกระบบและครบวงจร  
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 จากการประชุม “Jomtien World Conference on Education for All” (1990) ที่ประเทศไทย
และ “UNESCO” รวมกับสมาชิกของแตละประเทศประกาศเปาหมาย “Education for All” ภายใน ป ค.ศ. 
2015 การจัดการศึกษาเปนไปในรูปแบบที่เหมาะสมกับผูเรียน ไมแบงแยกวาเปนเด็กพิการ ตางเชื้อชาติ 
ศาสนา เด็กชาวเขา เด็กท่ีอยูในพื้นที่หางไกล รวมทั้งเด็กดอยโอกาสอื่นๆ ทั้งนี้เพื่อใหเด็กในวัยเรียนทุกคนไดรับ
โอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความเหมาะสม และจากรายงานการสํารวจคนพิการ พ.ศ.2544 
(สํานักงานสถิติแหงชาติ 2544) พบวา ปจจุบันเด็กพิการไทยไดรับโอกาสทางการศึกษาในระบบโรงเรียนทั้ง
ภาครัฐ และภาคเอกชนรวมทั้งไดรับการพัฒนาศักยภาพโดยศูนยการศึกษาพิเศษ จํานวน 0.21 ลานคน จาก
จํานวนคนพิการในวัยเรียน 1.54 ลานคน หรือ รอยละ 13.49 และอีกรอยละ 86.51 (1.33 ลานคน) ยัง
ไมไดรับการศึกษาในระบบ จากขอมูลขางตนชี้ใหเห็นวา ระบบการศึกษาของไทยมีอะไรที่ตองปรับ หรือตองทํา
อีกมากมายเพื่อใหเด็กทุกคนที่เกิด ในประเทศไทยไดรับโอกาสทางการศึกษา นักการศึกษาหลายๆ ทานตางเห็น
พองกันวาการศึกษา ของไทยควรไดรับการปฏิรูปอยางจริงจังเพื่อใหการจัดการศึกษาของชาติตรงกับความ
จําเปนพิเศษ ของเด็กแตละคนและสําหรับทุกคน เพื่อใหมั่นใจไดวา “Education for All” หมายถึง การศึกษา
สําหรับทุกคนจริง(For All) The Salamanca Statement and  for Action on Special Needs Education 
(1994) สนับสนุนใหใชแนวทางการจัดการเรียนรวม (Inclusive Education) บริการทางการศึกษากับเด็กทุก
คน โดยเฉพาะอยางยิ่งเด็กท่ีมีความจําเปนพิเศษ ประเทศไทยโดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศนโยบายสงเสริม ใหโรงเรียนทั่วไปสงเสริมการจัดการศึกษาในรูปแบบเรียนรวม 
โดยจัดโครงการโรงเรียนแกนนําจัดการเรียนรวม ซึ่งปจจัยสําคัญที่เปนอุปสรรคตอการจัดการเรียนรวม และการ
เดินทางไปสูเปาหมาย “Education for All” ภายในป ค.ศ.2015 นั้นพอสรุปได ดังนี้ 1. ทัศนคติตอบุคคล
พิการ2. ความเขาใจที่คลาดเคลื่อนเก่ียวกับ “Inclusive Education” ถาตองการใหการศึกษาสําหรับเด็กพิการ
เจริญกาวหนา เราตองทําใหการเรียนรวม/การเรียนรวม เปนการเรียนรวมหรือการเรียนรวม อยางแทจริง การ
เรียนรวมเปนเรื่องที่มากกวาการนําเด็กพิการเขาเรียนในชั้นเรียนปกติ มิใชการเตรียมความพรอมเด็กพิการให
สามารถอยูในโรงเรียนปกติไดเทานั้น แตเปนเรื่องเกี่ยวกับการชวยใหโรงเรียนและคุณครูสามารถจัดการเรียน
การสอนที่เหมาะสมสําหรับเด็กนักเรียนแตละคน ซึ่งมีความแตกตางและ มีความตองการจําเปนพิเศษที่เฉพาะ
แตละคน การปรับนโยบายของโรงเรียน มีระบบการชวยเหลือมีสื่อเทคโนโลยีที่ชวยใหนักเรียนทุกคนเขาถึง
การศึกษา รวมทั้งมีการปรับสภาพแวดลอม หองเรียน ใหเปนสถานที่ที่นักเรียนทุกคนไดเรียนรูสิ่งที่เปนจุดเดน
และจุดออนซึ่งกันและกันได มันจึงไมใชการศึกษาพิเศษ แตควรเปนการศึกษาที่ดีกวาสําหรับทุกคน 
(Education for All) นอกจากนั้น การเรียนรวม/รวมจึงไมใชเรื่องเฉพาะการศึกษาพิเศษ แตเปนเรื่องเกี่ยวกับ
ความสามารถ ในการสรางโอกาสที่เทาเทียมทางการศึกษา และในขณะเดียวกันตองตระหนักถึงความแตกตาง 
ของแตละบุคคล และเขาใจในความแตกตางเหลานั้นที่สงผลกระทบตอการเรียนรู และการดํารงชีวิต ของเด็ก 
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๒.๑ หลักการบริหารจัดการศึกษา 
 การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based Management : SBM) การบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานเปนแนวคิดในการบริหารโรงเรียนที่ริเริ่มในประเทศสหรัฐอเมริกาในชวงทศวรรษที่ 1980 แลว
แพรหลายไปยังประเทศอื่น แนวความคิดนี้มีความเชื่อมโยงกับการปฏิรูปการศึกษาและการกระจายอํานาจทาง
การศึกษา ซึ่งเกิดจากความไมพอใจของผูเกี่ยวของกับระบบ การบริหารจัดการศึกษาของรัฐ มีการศึกษาและ
ผลักดันใหเกิดนโยบายที่ชัดเจนและตอเนื่อง ปจจุบัน มีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานครอบคลุมทั่วประเทศ
สหรัฐอเมริกา แพรหลายไปยังประเทศอื่นๆ รวมทั้งกําลังจะถูกนํามาใชในประเทศไทยตามสาระบัญญัติของ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 มาตรา 40 ตั้งแตเดือนสิงหาคม พ.ศ.2545 เปนตนไป 
 การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐานไดรับอิทธิพลมาจากกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกธุรกิจ
อุตสาหกรรมที่ประสบความสําเร็จจาก หลักการ วิธีการ และกลยุทธในการทําใหองคการ มีประสิทธิภาพ และมี
ประสิทธิผล ผลการปฏิบัติงานมีคุณภาพ สรางกําไรและสรางความพึงพอใจ แกลูกคาและผูเกี่ยวของยิ่งขึ้น
ความสําเร็จดังกลาวนี้ทําใหประชาชน และผูเกี่ยวของเห็นวาการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีขึ้นนั้น ตองปรับ
กระบวนการและวิธีการที่เคยเนนแตเรื่องการเรียนการสอน ปรับไปสูการบริหารโดยการกระจายอํานาจไปยัง
โรงเรียนที่เปนหนวยปฏิบัติและใหมีสวนเกี่ยวของ ไดมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษาอยางแทจริง 
เปนแนวคิดทางการบริหารและการจัดการศึกษาที่มุ งใหสถานศึกษาเปนองคกรหลักในการจัดการศึกษา
อยางมีค ุณภาพ (Efficiency & Effectiveness School) ภายใตกรอบของกฎหมายที่กําหนด โดยมีการ
กระจายอํานาจการตัดสินใจ ที่จะพัฒนาตามนโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาประสงคของสถานศึกษาและ
รวมมือกันดําเนินการ ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทั่วไป โดยบุคคลที่มีสวนไดสวนเสีย
อยางเทาเทียมกัน โดยมุงเนนผลผลิต ผลลัพธ และผลกระทบที่เกิดกับผูเรียนเปนสําคัญ ภายใตการมีสวนรวม
และการตรวจสอบของผูมีสวนไดสวนเสีย การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based 
Management : SBM) เนนการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการสนับสนุนเพื่อจัดการศึกษาใหกับผูเรียน การ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนการบริหารจัดการที่เปนไปตามความตองการของโรงเรียนเอง โดยการ
บริหารแบบมีสวนรวมในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาในการใชอํานาจหนาที ่ความรับผิดชอบในการตัดสินใจ
ใชทรัพยากรที่มีอยูดําเนินการ แกปญหาและจัดกิจกรรมการศึกษาของโรงเรียน ใหมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อคุณภาพในการเรียนรูของนักเรียนทุกคน 

 คณะกรรมการโรงเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เรียกเปน
ภาษาอังกฤษวา “School Board” เปนคณะกรรมการโรงเรียนที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control 
School Board) โดยมีสัดสวนคณะกรรมการที่มาจากชุมชน (ผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ) มากที่สุด โดยมีคณะกรรมการจากในโรงเรียน คือ 
ผูแทนคร ูและผูบริหารโรงเรียน  

 อยางไรก็ตาม การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไมไดมีสูตรสําเร็จ หรือรูปแบบกระบวนการ
บริหารที่สําเร็จรูปแตขึ้นอยูกับความรวมมือรวมใจ ของผูที่เกี่ยวของกับโรงเรียนโดยตรง ในการศึกษาเรียนรู ลง
มือทํา ปรับปรุง พัฒนาอยางตอเนื่อง จนเปนรูปแบบที่เหมาะสมกับโรงเรียนของตน ซึ่งผูนําคนสําคัญของเรื่องนี้ 
คือ ผูบริหารโรงเรียน ที่จะเปนผูนํารูปแบบบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชและปรับปรุงพัฒนาจนเปน
ลักษณะเฉพาะของตนเอง ความสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
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 1.  เปนการระดมผูเชี่ยวชาญและผูมีประสบการณเพื่อรวมกันจัดการศึกษาเปดโอกาสใหครูผูปกครอง 
ผูทรงคุณวุฒิและตัวแทนองคกรตางๆในชุมชน มีสวนรวมในการตัดสินใจในการบริหารโรงเรียน 
 2.  ขวัญและกําลังใจของครูดีขึ้น เนื่องจากมีสวนรวมและรับผิดชอบในการบริหาร และจัดการเรียน
การสอนมากขึ้น ครูเกิดความภาคภูมิใจในงานของโรงเรียนเพราะไดมีโอกาสรวมคิดรวมทํามากขึ้น  
 3.  เปนการระดมทรัพยากรจากชุมชนเพื่อจัดการศึกษา ทั้งดานบุคลากร การเงิน และวิชาการเพื่อ
พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน โดยอาศัยเครือขายผูแทนองคกรตางๆ และเครือขายผูปกครองที่
เขามามีสวนรวมจัดการศึกษา 
 4.  สรางภาวะผูนําใหกับบุคลากรในโรงเรียน และกระจายความรับผิดชอบใหทีมงานตางๆ ในโรงเรียน
จะทําใหเกิดผูนํากลุม และสมาชิกในโรงเรียนจะผลัดเปลี่ยนกันเปนผูนําในทีมงาน 
 5.  เพิ่มปริมาณและคุณภาพการติดตอสื่อสาร การบริหารแบบมีสวนรวมและการทํางานเปนทีมทําให
ตองมีการสื่อสารภายในทีมงานและระหวางหนวยงานภายในโรงเรียนมากขึ้น และทําใหบุคลากรในโรงเรียน
รับรูและเขาใจนโยบายและแนวทางของโรงเรียนเพิ่มข้ึน 
 6.  เกิดการริเริ่มสรางสรรค การใหโรงเรียนรับผิดชอบบริหารจัดการดวยตนเอง ทําใหเกิดการริเริ่ม
จัดทําโครงการใหมๆ  เพื่อใหตรงกับความตองการของผูเรียนและชุมชนมากขึ้น 
 7.  เพิ่มประสิทธิภาพ การที่ครู ผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณ จึงเกิด
แนวทางที่จะตองใชงบประมาณโดยประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 
 8.  เกิดความรูสึกมีสวนรวมและความรูสึกเปนเจาของโรงเรียนเพิ่มขึ้น เนื่องจากเปดโอกาสใหสมาชิกทุก
คนในโรงเรียนไดเสนอความคิดเห็นในการบริหารและจัดการศึกษา รวมทั้งการปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาให
มีคุณภาพยิ่งขึ้น 
 9.  โรงเรียนมีความสัมพันธกับชุมชนมากขึ้นเนื่องจากชุมชนไดเขามามีสวนรวม ในการบริหารและจัด
การศึกษา 
 10.  การบริหารและการตัดสินใจทําดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได เนื่องจากเปนการบริหาร
ในรูปองคคณะบุคคล 
  จากการศึกษาดังกลาวขางตน สรุปวา ความสําคัญของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูที่การ
บริหารโรงเรียนใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลยิ่งขึ้น โรงเรียนสามารถบริหารจัดการดวย และเปด
โอกาสใหสมาชิกทุกคนในโรงเรียนมีสวนรวมในการปรับปรุงการศึกษา และเปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการ
บริหารจัดการ 
รูปแบบการบริหาร  
อุทัย บุญประเสริฐ (2544) ไดกลาวถึงรูปแบบที่สําคัญอยางนอย 4 รูปแบบของ ไดแก 
๑ รูปแบบที่มีผูบริหารโรงเรียนเปนหลัก (Administration Control SBM) ผูบริหารเปนประธานคณะกรรมการ 
สวนกรรมการอื่นๆ ไดจากการเลือกตั้งหรือคัดเลือกจากกลุมผูปกครอง ครู และชุมชน คณะกรรมการมีบทบาท
ใหคําปรึกษา แตอํานาจการตัดสินใจยังคงอยูที่ผูบริหารโรงเรียน 
๒. รูปแบบที่มีครูเปนหลัก (Professional Control SBM) เกิดจากแนวคิดที่วา ครูเปนผูใกลชิดนักเรียนมาก
ที่สุด ยอมรูปญหาไดดีกวาและสามารถแกปญหาไดตรงจุด ตัวแทนคณะครูจะมีสัดสวนมาก ที่สุดใน
คณะกรรมการโรงเรียน ผูบริหารยังเปนประธานคณะกรรมการโรงเรียนบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนเปน
คณะกรรมการบริหาร 
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๓. ที่ชุมชนมีบทบาทหลัก (Community Control SBM) แนวคิดสําคัญ คือ การจัดการศึกษาควรตอบสนอง
ความตองการและคานิยมของผูปกครองและชุมชนมากที่สุด ตัวแทนของผูปกครอง และชุมชนจึงมีสัดสวนใน
คณะกรรมการโรงเรียนมากที่สุด ตัวแทนผูปกครองและชุมชนเปนประธานคณะกรรมการ โดยมีผูบริหาร
โรงเรียนเปนกรรมการและเลขานุการ บทบาท หนาที่ของคณะกรรมการ โรงเรียนเปนคณะกรรมการบริหาร 
๔. ที่ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional Community Control SBM) แนวคิดเรื่องนี้เชื่อวา ทั้งครูและ
ผูปกครองตางมีความสําคัญในการจัดการศึกษาใหแกเด็ก เนื่องจาก ทั้ง 2 กลุมตางอยูใกลชิดนักเรียนมากที่สุด 
รับรูปญหาและความตองการไดดีที่สุดสัดสวนของครูและผูปกครอง (ชุมชน) ในคณะกรรมการโรงเรียนจะมี
เทาๆ กันแตมากกวาตัวแทนกลุมอื่นๆ ผูบริหารโรงเรียนเปนประธาน บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียน
เปนคณะกรรมการบริหาร 

๒.๒ หลักการการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการ 
 บริหารจัดการตามโครงสรางซีท (SEAT)  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่

แกไข พ.ศ.2545 ในมาตรา 10 ไดกลาวไวชัดเจนในภารกิจที่รัฐตองจัดการศึกษาสําหรับบุคคลที่บกพรอง
ดานตางๆ โดยเฉพาะในวรรค 3 กําหนดวาการจัดการศึกษาสําหรับคนพิการใหจัดตั้งแตแรกเกิดหรือทันทีที่
พบความพิการเปนจุดใหญที่ทําใหเกิดการตื่นตัวในเรื่องการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ และในป พ.ศ. 2542 
 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดนโยบายวา คนพิการทุกคนที่อยากเรียน ตองไดเรียน มีการตื่นตัวมาก
ในชวงนั้นที่จะทําใหโรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถสอนเด็กพิเศษได มีโรงเรียนทั่วไปที่จัดการเรียนรวมและการ
จัดการเรียนรวมนี้ไดรับการสนับสนุนจากหนวยงานที่ทํางานดานการศึกษาพิเศษในการเตรียมเด็กพิการใหไดรับ
บริการชวยเหลือระยะแรกเริ่มจากการติดตามผลการดําเนินการที่ผานมาจนถึงปจจุบันพบวา โรงเรียนทั่วไปยัง
มีปญหาในการบริหารจัดการเรียนรวมและเกิดจากโรงเรียนยังไมมีความรูและขาดทักษะในการจัดการศึกษา
เรียนรวม ผศ. ดร. เบญจา ชลธารนนท ที่ปรึกษาดานการศึกษาพิเศษและผูดอยโอกาส สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงไดพัฒนาระบบโครงสรางซีท (SEAT) เพื่อศึกษาวาอะไรคือปจจัยสําคัญใหญๆ ที่จะชวย
ใหการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมนี้ดําเนินไปไดอยางมีประสิทธิภาพ ทําใหเด็กพิการสามารถเรียนรวมได
อยาง มีความสุขและมีการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการจําเปนพิเศษของแตละบุคคล และเปน
ที่มาของการพัฒนาระบบโครงสรางซีท (SEAT) 
 เบญจา ชลธารนนท ไดกลาวไววา ในวงการศึกษาไทยไดพัฒนาโครงสรางซีท (SEAT) ขึ้นมาโดยนําเอา
แนวคิดการจัดการศึกษาแบบเรียนรวม หรือ (Inclusive Education) ที่มุงเนนใหโรงเรียนเปนองคกรที่จะตอง
ปรับและเตรียมการ โรงเรียนจะทําอยางไรที่จะชวยใหเด็กทุกคนที่อยูในโรงเรียนสามารถเรียนรวมกับคนอื่นได 
แทนที่จะเปนการมุงเตรียมเด็กพิเศษ  ใหพรอมและมีคุณสมบัติถึงเกณฑที่โรงเรียนกําหนด นอกจากมีการ
เตรียมการในเรื่องตางๆ ที่กลาวมานี้แลว นักวิชาการศึกษายังพบวา เด็กบางกลุมก็ยังมีความตองการจําเปน
พิเศษที่ไมสามารถขจัดไปได โรงเรียนจะทําอยางไรที่จะสนองตอบความตองการ หรือขอจํากัดเหลานี้ และเปน
ที่มาของการปรับกระบวนทัศนใหมของการบริการจัดการศึกษาพิเศษใหกับเด็กทั่วๆ ไป ทั้งนี้โดยมีการทํางาน
อยางเปนระบบโดยใชโรงเรียนเปนฐานและมีแนวทางการบริหารการเรียนรวมโดยใช โครงสรางซีท(SEAT) ดัง
แผนภูม ิ
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องคประกอบในโครงสรางซีท(SEAT) มีความสําคัญตอการกระบวนการจัดการเรียนการสอนสําหรับเด็กพิการใน
โรงเรียนรวมเปนอยางมากซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

S: Student หมายถึง นักเรียนที่มีความพิการ มีการเตรียมการโดยหากรูวาเด็กพิการตั้งแตแรก
เกิด รัฐจะใหบริการตั้งแตแรกเกิด หรือหากพิการภายหลังก็ใหบริการทันทีที่พบความพิการ โดยการใหบริการ
ชวยเหลือระยะแรกเริ่มเพื่อเตรียมความพรอม พัฒนาทักษะที่จําเปนตอการเรียนรวม เชน คนหูหนวกตองรู
ภาษามือ คนตาบอดตองการอักษรเบรลล และพยายามคนหาและใชสิ่งที่เด็กมีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด
หลังจากที่มีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และฉบับแกไข พ.ศ. 2545 รัฐบาลไดจัดตั้ง
ศูนยการศึกษาพิเศษเขตเพิ่มเติมจากเดิม 5 เขต เปน 13 เขต และศูนยการศึกษาพิเศษประจําจังหวัด 63 
จังหวัด หนวยการศึกษาเหลานี้มีหนาที่ใหบริการการศึกษาระยะแรกเริ่มสําหรับเด็กพิเศษ แตทั้งนี้หัวใจสําคัญ
ในการพัฒนาเด็กพิเศษ คือ ในการบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมตองมีการบริหารจัดการในโรงเรียนจึงจะเกิด
ประโยชนสูงสุด เด็กทั่วไปจะตองเขาใจและมีสวนรวมในการเปนเจาของการจัดการเรียนรวม และไดรับการ
เตรียมใหเขาใจคนพิการโดยทํากิจกรรมจําลองเพื่อใหเด็กเกิดความรูสึกเขาใจเพื่อนเรียนรูที่จะเรียนรวมกับคน
พิการอยางไร การชวยเหลือเพื่อนพิการทําอยางไร เตรียมเด็กใหเปดใจและยอมรับความแตกตาง ของคนเปน
การปลูกฝงจริยธรรมของเด็กไปดวย ในการนี้ครอบครัวของเด็กปกติจะตองใหความรวมมือและสนับสนุนการ
จัดการศึกษาดังกลาว  

 
 

ภาพท่ี ๒ การบริหารจัดการเรียนรวมโดยใชโครงสราง ซีท 
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E : Environment สภาพแวดลอม แบงออกเปน 2 สวน คือ กายภาพหมายถึงสภาพกายภาพ
ภายในโรงเรียน ไดแก หองเรียน โตะเรียน โตะนั่ง การถายเทของอากาศ แสงไฟ ความชื้น สภาพแวดลอม
รอบบริเวณโรงเรียน สนามฟุตบอล หองดนตรี หอประชุม หองสมุด สภาพทางกายภาพนอกโรงเรียน เชน ใน
ชุมชน ในตลาด ในตัวเมือง ในอําเภอ ในสถานที่ที่พาเด็กไปทัศนศึกษา คายลูกเสือ เรื่องตางๆเหลานี้โรงเรียนตอง
จัดการใหความสะดวกกับเด็กพิการ อีกสวนหนึ่งคือ บุคคล ที่เกี่ยวของกับเด็ก ไดแก บุคลากรในโรงเรียน ครู 
แมครัว ยาม ตํารวจจราจรที่ชวยเด็กขามถนน หนาโรงเรียน บุคคลเหลานี้ถือวามีความสําคัญตอเด็ก บุคคล
เหลานี้ตองไดเขาใจในการจัดการศึกษาเรียนรวมโดยผูบริหารโรงเรียนบอกเลาใหบุคคลเหลานี้เขาใจ 

 A : Activity เปนกิจกรรมการเรียนการสอนภายในและภายนอกหองเรียน เริ่มตั้งแตหลักสูตร 
กระทรวงศึกษาธิการไดมีการปรับหลักสูตรของเด็กทั่วไปใหเด็กพิการแตละประเภท เชน การปรับชั่วโมงเรียน
คัดไทย แทนที่จะใหเด็กตาบอดคัดไทย ตองกดเบรลลแทน การปนแทนวาดรูป การปรับหลักสูตรเฉพาะ ตั้งแต
เริ่มเรียนจนถึง 12 ป เด็กพิการที่บกพรองดานตางๆ ควรมีความรูเรื่องตางๆ ที่เรียนในหองเรียนเพื่อนําไปสูการ
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได เชน เด็กปญญาออน ตองซื้อของเปน และตองรูจักจํานวนเงิน นอกจากนี้ยังมี
หลักสูตรเพิ่มเติมทักษะที่จําเปน เชน ตาบอดตองสอนอักษรเบรลล หากสอนไมไดโรงเรียนตองจัดบริการ
เพิ่มเติมให โดยมีกฎกระทรวงเอื้ออํานวยใหแลว การจัดการทําแผนการศึกษาเฉพาะบุคคล (Individualized 
Education Program : IEP) เปนกระบวนการที่ดูเด็กพิเศษทุกดานตลอดทั้งป และมีการปรับแผนทุกๆ ครึ่งป
แผนนี้สามารถนําไปใชในกระบวนการของการตรวจสอบเด็กกอนที่จะใหความชวยเหลือเด็กและเมื่อใหการ
ชวยเหลือเด็กไปแลวยังเปนเครื่องมือที่ใช ในกระบวนการประเมินความกาวหนาของเด็ก วาเปนไปสอดคลอง
กับความตองการของเด็กแตละคนหรือไม ฉะนั้นการจัดทํา (Individualized Education Program : IEP) เปน
กระบวนการใหญ ตองทํางานเปนทีมงานจึงจะเกิดประโยชนสูงสุดมีการทํางานตามแผนและมีคูมือชวยในการ
ทํางาน โดยเชิญทุกภาคสวนที่เกี่ยวของมาชวยกัน เชน ครู ผูปกครอง ผูชํานาญการเฉพาะดานตางๆ ผูบริหาร
โรงเรียน เปนตน ในแผนนี้มีขอหนึ่งเขียนถึงสิทธิประโยชนของเด็กที่พึงไดรับ จากการตรวจสอบแลววาเด็กมีความ
ตองการจําเปนพิเศษจําเปนตองไดรับบริการในเรื่องสื่อ สิ่งอํานวยความสะดวก บริการและความชวยเหลืออื่น
ใดทางการศึกษาตามกฎกระทรวง และมีเงินกองทุนการศึกษาเพื่อคนพิการเพื่อดําเนินการใหสอดคลองกับ
แผนใน (Individualized Education Program : IEP) นอกจากนี ้ย ังจ ัด ให ม ีแผนการสอนเฉพาะบ ุคคล 
(Individual Implementation Plan : IIP) เปนแผนเล็กๆ ที่จะสอนเด็กเฉพาะสวนที่เด็กมีความบกพรอง 
เทคนิคการสอน เทคนิคการวิเคราะหงาน เทคนิคการใชระบบเพื่อนชวยเพื่อน (Buddy System) ระบบพี่สอน
นองการเรียนรวมโดยรวมมือกันทําใหเด็กท้ังหองเรียนเรียนไดดีขึ้น กิจกรรมนอกหองเรียน การจัดกิจกรรมการ
คนควา การศึกษาดูงาน 

 T: Tool เครื่องมือ ตามกฎกระทรวงเทคโนโลยีสิ่งอํานวยความสะดวก การใชเทคโนโลยีมา
ประดิษฐเพิ่มเติม เชน เครื่องคิดเลขมีเสียง ครูการศึกษาพิเศษ ลามภาษามือ งบประมาณ (เด็กพิการจะได 5 เทา 
ของเด็กปกติ คือ 2,000 บาท/คน/ป) นโยบาย วิสัยทัศน พันธกิจ สื่อ ตํารา บริการ การฝกอบรมพอแม
ลวนเปนเครื่องมือที่จะชวยในการใหบริการดานการศึกษาสําหรับเด็กพิเศษทั้งสิ้น หลักในการจัดการศึกษาจะเปน
การเตรียมการใหโรงเรียนเตรียมสิ่งอํานวยความสะดวก และความตองการจําเปนตางๆ คือ ตัวนักเรียน 
สภาพแวดลอมตางๆ กิจกรรมในการดําเนินการเพื่อพัฒนาผูเรียนและ เครื่องมือตางๆ ที่ใชในการจัดกิจกรรม 
เพื่อเอื้อตอเด็กที่มีความตองการพิเศษ ไมใชเปนการปรับเด็กใหสามารถปรับตัวเพื่อเรียนรวมกับเด็กปกติอีก
ตอไปตามแผนภาพของโครงสราง 
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 จากการศึกษาคนควาเอกสาร หลักการ แนวคิด ทฤษฎี การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School-
Based Management : SBM) โดยใหสมาชิกทุกคนในโรงเรียนมีสวนรวมในการปรับปรุงการศึกษา และเปด
โอกาสใหชุมชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ, การบริหารจัดการโครงสรางซีท (SEAT)  คือ การจัดการศึกษาที่
เนน 4 ดาน S-Student(นักเรียน), E-Environment (สภาพแวดลอมทั่วไป), A-Activities (กิจกรรมใน
การพัฒนาผูเรียน) และ T-Tools (เครื่องมือ) และสรุปองคความรูซึ่งเปนการพัฒนาการสงเสริมสนับสนุน
การจัดการเรียนรวมโดยรูปแบบ SPISIR ในโรงเรียนแกนนํา โรงเรียนตนแบบจัด การเรียนรวม และโรงเรียนใน
โครงการหองเรียนคูขนานออทิสติก สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขต
พื้นที่กรุงเทพมหานคร 


