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Book Review 
 

หลักการและทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
 

                                                                                                                       สําราญ  บุญเจริญ1 
 

คํานํา 
 หนังสือการบริหารการศึกษาเลมนี้ 
แตงขึ้นสําหรับเปนตําราเรียน  (Textbook) 
ของนิสิตนักศึกษาที่ เ รียนในสาขาบริหาร
การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา และเปนคูมือ
บริหาร (Administrative Manual) สําหรับ
ผูบริหารการศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา 
โดยรวบรวมความคิดรวบยอด (Concepts) 
หลักการ (Theories) แนวปฏิบัติ (Practices) 
และงานวิจัย (Research) ที่เกี่ยวของกับการ
บริหารการศึกษาไวอยางละเอียด 
 หนังสือเลมนี้เขียนและเรียบเรียงจาก
ตําราหลายเลม แตเนื้อหาสวนใหญมาจากงาน
เขียนของศาสตราจารย  ลู เนนเบิรก  และ
ศาสตราจารยออรนสไตน และบางสวนจาก
งานเขียนของศาสตราจารยเซอรจิโอวานนี
และคนอื่น ๆ ซ่ึงมีเนื้อหาสาระเกี่ยวกับการ
บริหารการศึกษาในเรื่ องแนวคิดทั่ วไป 
ความคิดรวบยอด หลักการ ทฤษฎี และแนว
ปฏิบัติ เปนการปูพื้นฐานของศาสตรสาขาการ
บริหารการศึกษา และยังเปนแหลงอางอิงและ
คูมือปฏิบัติงานสําหรับผูปฏิบัติงานทางการ
บริหารการศึกษาดังกลาวแลวขางตน 
 เนื้อหาสาระของหนังสือเลมนี้ชวย

ใหความกระจางเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา
ในสามสวนนี้ คือ ทฤษฎีการบริหารการศึกษา 
งานวิจัยเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และ
แนวปฏิบัติในการบริหารการศึกษาซึ่งจะชวย
ให ผูบ ริหารสถานศึกษาในอนาคต  และ
ผูบริหารสถานศึกษาในปจจุบันมีความรูทั้ง
ในทฤษฎีและความสามารถในการปฏิบัติใน
การบริหารการศึกษาเพื่อใหเปนผูนําทาง
การศึกษาที่มีประสิทธิผลในองคการทาง
การศึกษา 

สถานศึกษาทุกระดับจะประกอบ
ความสําเร็จในการดําเนินงานไดจะตองมี
ผูบริหารที่มีความรูความสามารถในดานการ
บริหารการศึกษาไดรากฐานสําคัญของความรู
เพื่อใชในการบริหารสถานศึกษา  ไดแกความรู
ดานหลักการและทฤษฎีที่ เกี่ยวของกับการ
บริหารการศึกษา หนังสือ “หลักการและทฤษฎี
การบริหารการศึกษา” ของรองศาสตราจารย 
ดร.สุนทร โครตบรรเทา ไดนําเสนอหลักการ
และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารการศึกษา 
ที่เปนพื้นฐานซึ่งผูบริหารดานการศึกษาควร
รับรูและนําไปประยุกตใชในการบริหาร
การศึกษาและสถานศึกษาที่คนเขาทํางานใน
ตําแหนงผูบริหาร 

1  รองอธิการบดีฝายวิชาการ  วิทยาลัยนครราชสีมา 
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 ในหนังสือเลมนี้แบงเนื้อหาสาระที่
เกี่ยวกับการบริหารการศึกษาเปน 4 ตอน 
ประกอบดวยตอนนที่ 1 แนวคิดและความรู
ทั่วไปเกี่ยวกับการบริหาร ตอนที่ 2 ทฤษฎีการ
บริหารการศึกษา ตอนที่ 3 ทฤษฎีโครงสราง
องคกร และตอนที่ 4 ทฤษฎีวัฒนธรรมองคกร 
โดยแตละตอนมีประเด็นสําคัญดังตอไปนี้ 
 ตอนที่  1  แนวคิดและความรูทั่วไป
เกี่ยวกับการบริหาร ประกอบดวยสาระบท
ยอยโดยบทที่ 1 บทนํา ไดนําเสนอความหมาย
ของการบริหาร การบริหารกับภาวะผูนํา
นิ ย ามของการจัดการ  หลักการบริหาร
เบื้องตน ทักษะของผูบริหาร ความรับผิดชอบ
ของผูบริหาร ความจําเปนของการมีผูบริหาร 
คุณลักษณะของผูนําสถานศึกษาและผูบริหาร
สถานศึกษา ในบทนี้เปนการใหความรูทั่วไป
เกี่ยวกับการบริหารและนิยามศัพท เพื่อเปน
พื้นฐานของการศึกษาในบทตอๆไป ในบทที่ 
2 วิวัฒนาการของการบริหารการศึกษา ในบท
นี้แสดงใหเห็นประวัติศาสตรของการบริหาร
การศึกษาจากอดีตจนถึงปจจุบัน โดยเนนไป
ที่ความเคลื่อนไหวเกี่ยวการบริหารการศึกษา
ในประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย 
เนื่องจากการพัฒนาการบริหารการศึกษาของ
ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย นั้ น ไ ด รั บ อิ ท ธิ พ ล จ า ก
สหรัฐอเมริกา  ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ
การศึกษาของสหรัฐอเมริกาเกิดขึ่นหลัง
สงครามโลกครั้งที่ 2  จนเกิดหลักสูตรดาน
การบริหารการศึกษาในระดับบัญฑิตศึกษา
และองคกรที่เกี่ยวของกับวิชาชีพการบริหาร
การศึกษา สําหรับประเทศไทยนั้นเริ่มเปด
สอนสาขาวิชาการบริหารการศึกษาระดับ

ปริญญาตรีเมื่อ พ.ศ.2497 ที่วิทยาลัยวิชา
การศึกษา  โดยมีการพัฒนาและเติบโต 
ปจจุบันมีหลักสูตรระดับปริญญาโทและ
ปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
เปดสอนในสถาบันอุดมศึกษาทั้งของรัฐและ
เอกชนจํานวนหลายสถาบันรวมทั้งมีองคกร
ดานการบริหารการศึกษาเกิดขึ้นมาไมนาน
ประมาณไมถึง 100 ป ดังนั้นในอนาคตจึงคาด
ไดวาองคความรูดานนี้จะไดมีการพัฒนา
ตอไปอีก 
 ตอนที่ 2 ทฤษฎีการบริการหาร
การศึกษา ในตอนนี้ประกอบดวย 2 บทยอย 
โดยบทที่ 3 ทฤษฎีการบริหารการศึกษา ใน
บทนี้ใหความหมายและหนาที่ของทฤษฎี 
จากนั้นไดนําเสนอ (1)ทฤษฎีองคการดั้งเดิม 
ประกอบดวยทฤษฎีดานการจัดการตามหลัก
วิ ทย าศ าสตร  (2)ทฤษฎี มนุ ษยสั มพันธ  
(3)ทฤษฎีพฤติกรรมศาสตร ประกอบดวย
ทฤษฎีเกี่ยวกับแตละบุคคลกับองคการ และ
ทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผูนําการเรียนรูทฤษฎี
ต างๆ  จะชวยให ผูบ ริหารมีแนวคิดและ
หลักการพื้นฐานในการวิเคราะหกับปญหาที่
เผชิญหนา และการประยุกตใชทฤษฎีเพื่อการ
ตัดสินใจในการแกปญหา ในบทที่ 4 ทฤษฎี
ระบบในบทนี้ นําเสนอความหมายของระบบ 
แนวคิดองคการแหงการเรียนรู ขอแนะนํา
ผูบริหารเกี่ยวกับขอปฏิบัติในองคการแหง
การเรียนรู ทฤษฎีระบบพื้นฐาน  ทัศนเชิง
ระบบของการบริหารสถานศึกษา ขอแนะนํา
สําหรับผูบริหารในการออกแบบองคการแหง
การเรียนรู  ขอสรุป  ขอสนับสนุนและขอ
คัดคานการพักผูนําสถานศึกษา ในบทนี้จึงให
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แนวคิดวาการบริหารการศึกษานั้นแตกตาง
จากการบริหารดานธุรกิจและอตสาหกรรม 
เ พร าะสถานศึ กษา เป นองค กรบริ ห าร
สาธารณะ  จึงไมสามารถใชแนวทางการ
บริหารดานธุรกิจและอุตสาหกรรมมาใชได
ทั้งหมด แมวาจะมาจากทฤษฎีพื้นฐานทาง
เดียวกันก็ตาม 
 ตอนที่ 3 ทฤษฎีโครงสรางองคการ 
แบงออกเปน 2 บท คือ บทที่ 5 และ บทที่ 6 
โดยทั้ งสองบทนี้ เปนทฤษฎีโครงสร า ง
องคการที่ตอเนื่องกัน โดยเริ่มตนกลาวถึง
แนวคิดรวบยอดเกี่ยวกับโครงสรางองคการ 
โครงสรางองคการการบริหารรูปแบบ (1) 
ระบบราชการ  (2) แบบมีสวนรวม  (3) แบบ
ยอมความ  (4) แบบกลไกและอินทรีย และ(5) 
แบบโครงสรางและยุทธศาสตร ยุทธศาสตร
และโครงสราง โครงสรางสถานศึกษาใน
ฐานะระบบสังคม และขอสนับสนุนและขอ
คัดคานการบริการแบบสถานศึกษาเปนฐาน 
ในบทนี้ จึ ง มี แนวคิ ด ในก า รออกแบบ
โครงสรางองคการใหเหมาะกับการบริหาร
ศึกษานั้น 
 ตอนที่ 4 ทฤษฎีวัฒนธรรมองคการ 
ในตอนนี้แบงเปน 2 บทยอยไดแก บทที่ 7 
ทฤษฎีวัฒนองคการ ไดกลาวถึงธรรมชาติของ
วัฒนธรรมองคการ การสรางการทะนุบํารุง
และการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองคการ 
ขอแนะนํา ผูบริหารในการเปลี่ ยนแปลง
วัฒนธรรมองคการและผลของวัฒธรรม
องคการ ส่ิงที่นาสนใจมากในบทนี้ไดแก ผล
การวิเคราะหวัฒนธรรมของสถานศึกษากลุม
ตัวอยาง ที่แบงวัฒนธรรมของสถานศึกษา

เปน 4 แบบ ไดแก (1)วัฒนธรรมองคการแบบ
ครอบครั ว  (2)วัฒนธรรมองค ก ารแบบ
เครื่องจักร (3)วัฒนธรรมองคการแบบโรงม
หรศพ และ(4)วัฒนธรรมองคการแบบราน
จําหนายตุกตาผี ในบทนี้จึงใหแนวคิดในการ
เผชิญหนากับวัฒนธรรมประเภทตาง ๆ ใน
สถานศึกษาใหเปนวัฒนธรรมที่สงเสริมให
เกิดความเจริญเติบโตขององคการและผูมี
สวนไดสวนเสีย บทที่ 8 ทฤษฎีบรรยากาศ
องคการ ไดกลาวถึงความหมายบรรยากาศ
แบบเปดและปด ลักษณะของสถานศึกษา
สุ ข ภ า พ ดี แ ล ะ ไ ม ดี  วิ ธี ก า ร ป ร ะ เ มิ น
สภาพแวดลอมสถานศึกษาสมบูรณแบบโดย
ใชแบบสํารวจความพึงพอใจขอเสนอแนะ
สําหรับผูบริหารเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ใชวัด
คุณภาพสถานศึกษา อุดมการณการควบคุม
นักเรียนและขอสนับสนุนและขอคิดคัดคาน
การรับรองสถานศึกษาที่มีความเปนเลิศ 
จุดเดนในบทนี้ไดแก ใหแนวคิดและหลักการ
ของบรรยากาศองคการที่ เหมาะสมกับ
สถานศึกษา และวิธีการประเมินบรรยากาศ
เพื่อปรับปรุงใหสรางบรรยากาศที่เหมาะสม
ในการมีสวนเสริมการสรางคุณภาพทาง
การศึกษาของสถานศึกษานั้น 
 หนังสือเลมนี้มีความนาสนใจอยาง
ยิ่งตรงนี้ผูเขียนไดรวบรวมองคการความรูมา
จากนักวิชาการและหนวยงานดานการบริการ 
การจัดการ  การศึกษา  ทั้งในประเทศและ
ตางประเทศจํานวนมาก รวมทั้งการนําเสนอ
ในแตละบทมีการอางอิงถาที่มาของแนวคิด
และทฤษฎีตาง ๆ ดังนั้นจึงทําใหผูอานไดรับ
ทราบ หลักการทฤษฎีดานบริหารการศึกษาที่
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ยอมรับในระดับสากล และสามารถนําความรู
ที่ไดไปประยุกตใชในการบริหารการศึกษา 
สถานศึกษา รวมทั้งการแกปญหาในดานการ
บริหารการศึกษาได โดยสรุปแลวหนังสือเลม

นี้จําเปนทั้งตําราเรียนในสาขาวิชาการบริการ
ศึกษาและคูมือผูบริหารสําหรับผูบริหาร
การศึกษาและผูบริหารสถานศึกษา ความที่
ผูเขียนไดกลาวไวในคํานําอยางแทจริง 
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