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บทที่   4 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 
 

 

          ในการวิเคราะหขอมูลการวิจยัคร้ังนี ้ ผูวิจัยดําเนินการควบคูไปกบัการเก็บรวบรวม
ขอมูล   และยังคงดําเนินการวิเคราะหขอมูลตอไปหลังจากการเก็บขอมูลส้ินสุดลง   ทั้งนี้เพื่อให
สามารถสรางขอสรุปในลักษณะของสมมติฐานชั่วคราว (Working  Hypothesis)  ได
จากขอมูลที่ศึกษาและวิเคราะห  ดังที ่ สุภางค  จันทวานิช (2539 : 15)  ไดกลาวไววา  การ
วิเคราะหขอมูลในการวจิัย      เชิงคุณภาพเกิดขึน้พรอมกับการเก็บรวบรวมขอมูลและกระทํา
ควบคูกันไปตลอดระยะเวลาของ   การเกบ็รวบรวมขอมลู  ไปจนถึงการเก็บรวบรวมขอมูลส้ินสุดลง   
เพราะการวจิยัเชิงคุณภาพ             เปนกระบวนการแสวงหาความรูแบบอุปนัย (Induction) โดย
ผูวิจัยจะตองไปสัมผัสกับปรากฏการณกอน   แลวจึงพยายามสรางขอสรุปหรือทฤษฎีจากการ
วิเคราะหขอมูล ทั้งนี้ผูวิจยัตองวิเคราะหขอมูล     ดวยตนเอง   ตลอดจนการวเิคราะหขอมูลเปน
ขั้นตอนที่สําคัญและยากในกระบวนการวิจยัโดยเฉพาะ ในการวิจัยเชิงคุณภาพ  วธีิการหลักในการ
วิเคราะหขอมูลเปนวิธีการสรางขอสรุปจากการศึกษารูปแบบหรือขอมลูจํานวนหนึ่ง  มักไมใชสถิติใน
การวิเคราะห   ผูวิเคราะหขอมูลมีบทบาทสําคัญตองมีความรู         มีความเปนสหวิทยาการ  สามารถ
สรางขอสรุปเปนกรอบแนวคิดตีความหมายขอมูลไดหลายแบบ  การวิเคราะหขอมูลที่ใชแบง
ออกเปน  2  สวน คือ  สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุปในการวิจัยเชิงคุณภาพ  
สวนมากขอมลูที่นํามาวิเคราะหจะเปนขอความบรรยายที่ไดจากการสังเกต สัมภาษณ  แลวจด
บันทึก  และสวนที่  2  การวิเคราะหเนื้อหา  ทําโดยนําขอมูลนั้นใหเปนจํานวนที่นับได   โดย
เลือกใชการวเิคราะหขอมูลแบบสรางขอสรุป  ซ่ึงมีหลักในการวิเคราะห   3  ชนิด  คือ   1)  การ
วิเคราะหแบบอุปนัย  เปนการตีความสรางขอสรุปขอมูลจากรูปธรรมหรือปรากฏการณที่มองเหน็  
แลวลงมือสรางขอสรุปจากรูปธรรมหรือเหตุการณนัน้ ๆ เพื่อใหเกิดเปนนามธรรม  2) การ
วิเคราะหขอมูลโดยจําแนกชนิดขอมูล  โดยใชวิธีการแบบใชแนวคิดทฤษฎีและไมใชทฤษฎี  และ  
3)  การวิเคราะหขอมูลโดยการเปรียบเทยีบขอมูล   โดยการนําขอมูลมาเทียบเปนปรากฏการณ   
ใหเห็นเปนนามธรรมเพื่อใหเห็นชัดเจนขึ้น   
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          ดังนั้นการวิเคราะหขอมูลในการวิจยัคร้ังนี ้   ผูวิจัยไดวเิคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ  
การสังเกตปรากฏการณในสถานการณจริงและการศึกษาเอกสารตาง ๆ  โดยเลือกใชการวิเคราะห
ขอมูลแบบสรางขอสรุป   ซ่ึงแบงตามวัตถุประสงคในการวิจัยเปน   3   ตอน  คือ 

 ตอนที ่ 1 รูปแบบและสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ
โรงเรียน 

หางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  จังหวัดเชียงใหม 
 ตอนที ่2 ปญหาการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนหางดง- 

รัฐราษฎรอุปถัมภ   จังหวัดเชียงใหม 
 ตอนที ่3 แนวทางการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
ของ 

โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  จังหวดัเชียงใหม 
          การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลทั้ง  3  ตอน   เปนผลจากการสัมภาษณกลุม
ตัวอยางโรงเรยีนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  จํานวน  30  คน  ที่ประกอบดวย  ผูบริหาร   ผูชวย
ผูบริหาร  ครู   นักเรียน  ผูปกครอง   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และบุคลากรหลัก
ในชุมชน  และเปนการนําเสนอตามลําดับกรอบแนวคดิเกีย่วกบัหลักการกระจายอํานาจ  
(Decentralization)   หลักการมสีวนรวม  (Participation)  หลักการคืนอํานาจจัด
การศึกษาใหประชาชน (Return Power  to  People)  หลักการบริหารตนเอง (Self 
- Managing)  และหลักการตรวจสอบและการถวงดุล  (Check  and  Balance)   
ที่โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภนําไปใชในการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงผลการวิเคราะหที่ไดคร้ัง
นี้  ผูวิจยัวิเคราะหโดยใชหลักสามเสราคือ ไดจากการสัมภาษณและ  การสังเกตกลุมตัวอยาง
ขางตนและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ดังปรากฏตอไปนี ้
 
ตอนที ่1  รูปแบบและสภาพการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนหางดง 
               รัฐราษฎรอุปถมัภ  จังหวัดเชียงใหม 
 

 1.  หลักการกระจายอํานาจ 

          การบริหารตามหลักการกระจายอํานาจของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ   ไดมีการ
จัดระบบการกระจายอํานาจตามโครงสรางของโรงเรียนและมีแนวปฏบิัติตามธรรมนูญที่โรงเรียน
กําหนด   ซ่ึงไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของผูเกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการศึกษาที่
ประกอบดวย   1) บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ที่มีบทบาท
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หนาที่ในการศึกษานโยบาย แผน และแนวปฏิบัติในการพัฒนาโรงเรียน เปนที่ปรึกษาในการจัดทํา
แผนปรับปรุง      การจัดทําธรรมนูญ   การตรวจสอบ   การใหความเห็นชอบผลงานของโรงเรียนและ
การใหการสนับสนุนเผยแพรช่ือเสียงของโรงเรียน  2) บทบาทและหนาที่ของผูบริหารโรงเรียนใน
ดานการรวมวางแผน  กําหนดนโยบายเปาหมาย  พัฒนาองคกร  กําหนดโครงสรางการบริหาร  
จัดสรรงบประมาณ  นิเทศติดตามผลการดําเนินงาน  มอบหมายหนาที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนตลอดทั้งพัฒนาระบบงานตาง ๆ ของโรงเรียนใหเปนไปตามนโยบายและแผนที่กําหนด   
3) บทบาทและหนาที่ของครู / อาจารย / บุคลากร ในการรวมประชุมวางแผนการปฏิบัติงานตาม
นโยบายของโรงเรียน   การชวยเหลือกิจการของโรงเรียนตามที่ไดรับมอบหมาย  การรวมพัฒนาโรงเรียน
และชุมชนรวมถึงการรวมประชุม สรุปผลการปฏิบัติงานของโรงเรยีน  4) บทบาทและหนาที่ของ
ผูปกครองและชุมชน   ในฐานะผูเกีย่วของ  ไดมีสวนรวมในการเขาประชุมเสนอแนะขอคิดเห็นแก
ทางโรงเรียน ใหการสนับสนุนสงเสริมการปฏิบัติงานของโรงเรียนตามความสามารถและให
ประสานความรวมมือในการดูแลความประพฤติของนักเรยีนเพื่อพัฒนาคุณภาพของนกัเรียนใหเปน
คนดีและอยูในระเบียบของโรงเรียน  และประการที ่   5)  บทบาทหนาที่ของนกัเรียน เชน การ
ปฏิบัติและการดูแลตนเองตามกฏระเบียบของโรงเรียน การใชสิทธิและอํานาจหนาที่ที่พึงปฏิบัติ
ตามสถานภาพของนักเรียนรวมถึงการเสนอ ความคิดเห็นแกทางโรงเรียนที่เกีย่วของกับขอปฏิบัติ
ตาง ๆ   กิจกรรมการเรยีนการสอนและการรวมพฒันากิจกรรมของโรงเรียน  ดังนั้นนอกจาก
ธรรมนูญโรงเรียนที่ผูวิจยัไดศึกษาในประเด็นตาง ๆ ตามหลักการกระจายอํานาจของโรงเรียน    
ผูวิจัยยังไดวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางซึง่ประกอบดวย  ผูบริหารโรงเรียน  ผูชวย
ผูบริหาร  คณะคร ู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ซ่ึงผลจากการวิเคราะหขอมูล
ดังกลาว  พบวา โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  ไดใชหลักการกระจายอํานาจโดยใหมกีาร
ระดมสมองจากฝายบริหาร  ไดแก  ผูบริหารโรงเรียน  ผูชวยผูบริหารฝายตาง ๆ   6  ฝาย คือ 
ผูชวยฝายวิชาการ  ผูชวยฝายกิจการนักเรียน    ผูชวยฝายธุรการ    ผูชวยฝายแผนงาน    ผูชวยฝาย
บริการ  และผูชวยฝายบริหารทั่วไป   โดยท้ังหมดจะรวมวางแผนในการจัดโครงสรางการ
บริหารงานของโรงเรียน   ซ่ึงตามโครงสรางดังกลาวจะประกอบดวยโครงสรางฝายบริหารของ
โรงเรียน   โครงสรางฝายตาง ๆ   โครงสรางหมวด  ตลอดจนโครงสรางของคณะกรรมการ
นักเรียน   ทั้งนี้เพื่อใหเกดิการกระจายอํานาจในทิศทางที่ถูกตองเปนขั้นตอนอยางมีระบบ  โดย
นโยบายการมอบหมายงานตาง ๆ จะถูกถายทอดจากผูบริหารตามสายงานที่รับผิดชอบ   ทําใหผู
ปฏิบัติรูหนาที่ความรับผิดชอบของตนเองกอใหเกิดความสะดวกในการนิเทศ   กํากับ  ติดตาม
ประเมินผล     
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          นอกจากนี้จากการสังเกตบรรยากาศในการรวมประชุมประจําเดือนของโรงเรียนทุกครั้ง 
การทํางานของผูบริหารโดยเฉพาะการประชุมฝายทุกวนัจันทรของสัปดาห  ตลอดจนการทํางาน
ของคณะครูเกีย่วกับกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นในโรงเรียน  พบวา    

 1.  โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรครูมีสวนรวมในการคิดและตดัสินใจ           
กลาวคือ   ตามปกติโรงเรียนจะมีการประชุมคณะครูทุกคนในระหวางเปดทําการเรียนการสอน
เดือนละ 1  คร้ังซ่ึงเปนการประชุมประจาํเดือนของโรงเรียน และในชวงกอนปดภาคเรียน   ในการนี้
พบวาทางฝายบริหารไดนําหลักการกระจายอํานาจซึ่งเปนการมอบความรับผิดชอบใหแกคณะครูได
ใชสิทธิของตนเองในการเลือกสมัครปฏิบัติงานตามที่ตนเองถนัดโดยแสดงความจํานงในใบสมัครที่
ฝายแผนงานแจกจายไป  จากนัน้จงึนําเอาขอมูลที่รวบรวมจากใบสมัครงานของคณะครูไปจัด
โครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน เพื่อใหมองเห็นกรอบงานและงายตอการกระจายอํานาจ
ไปยังหมวดและงานตาง ๆ  ซ่ึงรายละเอียดขอมูลใบสมัครและเอกสารตาง ๆ จะถกูจัดเก็บไวที่ฝาย
แผนงานของ  โรงเรียน  และจากการสังเกตของผูวิจัยคณะครูมีความพึงพอใจที่โรงเรียนไดให
สิทธิแกครูอยางเต็มที่  นับตั้งแตขั้นตอนแรกที่ครูไดรวมพิจารณารปูแบบของใบสมัครงานและได
รวมแสดงความคิดเห็นโดยทุกคนเสนอใหเลือกงานที่ตนเองถนัดไดคนละไมนอยกวา  3  งาน 
             2. โรงเรียนใหสิทธิ  ใหอิสระและอํานาจทางความคิดแกครู   กลาวคือ   ผูบริหาร
ยอมรับฟงความคิดเห็นของคณะครูโดยเฉพาะสิ่งที่คณะครูนําเสนอ   เชน   ในการจัดกิจกรรมใน
โรงเรียนทางโรงเรียนจะใหคณะครูหรือบุคลากรที่เกี่ยวของกับงานโดยตรง   เปนผูออกความคิดเหน็
เสนอแกทางโรงเรียนเพื่อพิจารณาใหดําเนินการกอนทุกครั้ง    โดยโรงเรียนคอยใหการสนับสนุนและ
เปนที่ปรึกษาอยางใกลชิด  เชน  กิจกรรมวันวิชาการของโรงเรียนประจําปการศกึษา  2545      
โรงเรียนไดจดัประชุมคณะครูเพื่อวางแผนเตรียมการดําเนินงานระหวางวันที ่ 13 - 17  มกราคม  
2545 กอนจะมกีารจดังานในวนัที ่ 20 - 21   มกราคม  2546   คณะครใูนหมวดตาง ๆ ซ่ึง
แตละหมวดประกอบดวยครจูํานวน 10 - 13  คน ไดรวมเสนอแนวปฏิบัตกิิจกรรมของหมวด
ตนเองตอที่ประชุมหรือฝายบริหารในเชิงรูปธรรมที่ชัดเจน เชน หมวดวิชาที่ผูวิจยัสังกัดคือหมวด
พลานามัยไดเสนอ  รูปแบบ กิจกรรมโดยใหมกีารทดสอบสมรรถภาพนักเรยีนและผูปกครอง  การ
วัดความดันโลหิต  การตรวจสุขภาพฟนและการแขงขันทักษะกฬีา  นอกจากนี้ทกุหมวดได
นําเสนอรูปแบบ    กิจกรรมของตนเองตอที่ประชุม  โดยใหครูทุกคนรบัทราบและให
ขอเสนอแนะเพิ่มเติมตลอดจนฝายบริหารไดประเมินถึงความเปนไปไดและใหการสนบัสนุน
ตามลําดับ   ครูทุกคนมีความพึงพอใจที่ไดแสดงความคิดเห็นและเสนอกิจกรรมของตนเองตอที่
ประชุมและกลาวขอบคุณทีป่ระชุมที่ใหขอเสนอแนะหรือขอแนะนําเปนอยางด ี
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 3. โรงเรยีนใชหลักการกระจายอํานาจแบบแนวราบ  กลาวคือมกีารปรับเปลีย่นการบริหาร
จัดการ   โดยฝายบริหารมีการกระจายอํานาจใหผูชวยฝายตาง ๆ นิเทศ  กํากบั  ติดตามการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสายงานที่รับผิดชอบ  นอกจากนั้นในแตละสายงานยังมีหัวหนางานซึ่ง
เปนที่ปรึกษาของผูชวยฝายตาง ๆ เปนผูนิเทศ  กํากับ  ติดตามงานอีกสวนหนึ่งในลักษณะการ
กระจายอํานาจแบบ      มีสวนรวม เชน ฝายกิจการนักเรียนมีหวัหนาฝาย  1  คน และผูชวยฝาย  2  
คน  ตามปฏิทินปฏิบัติงานจะมีการประเมิน  นิเทศ  กํากับ  ติดตามภาคเรียนละ 1  คร้ัง   ทั้ง
หัวหนาฝายและผูชวยจะประชุมแบงงานรับผิดชอบในการนิเทศ กํากับ ติดตาม โดยหวัหนาฝาย
รับผิดชอบดูแลระบบบริหารจัดการของ    โรงเรียนทั้งหมด   ผูชวยคนที่หนึ่ง  รับผิดชอบนิเทศ กํากับ 
ติดตาม งานคณะสี  งานจราจร  งานสิทธิประโยชน  งานปองกันและแกไข สวนคนที่เหลือรับผิดชอบ
นิเทศ  กํากับ  ติดตามงานสงเสริมคุณภาพนกัเรียน งานสํานักงานฝาย งานคุณธรรมจริยธรรม  
งานธรรมาภิบาลและงานแนะแนว  เปนตน 

 4.   โรงเรียนมีการกระจายอํานาจทั้งดานงานวิชาการ     ดานงบประมาณ   ดาน
บุคลากรและดานการบริหารงานทั่วไปในลักษณะกระจายอาํนาจหรือมอบอํานาจใหผูชวยฝายตาง ๆ 
เปนผูดูแลระบบการปฏิบัติงานดวยตนเองหรือรวมกับบุคลากรในสายงานจัดทําแผนยทุธศาสตรของ
ฝายและธรรมนูญฝายแบบระยะกลาง (3 - 5 ป)  รวมทั้งแผนปฏบิัติงานฝายเพือ่นําไปใชในการ
ทํางานตลอดปการศึกษา  ซ่ึงทางโรงเรียนโดยฝายบรหิารและคณะกรรมฝายแผนของโรงเรียนจะ
กําหนดระยะเวลาใหคณะครทูุกคนรวมจดัทําแผนยุทธศาสตรและธรรมนูญของฝาย / หมวดเสนอ
ตอฝายบริหารเปนระยะเวลา  2  วัน  จากนั้นโรงเรียนเลือกตวัแทนครูในโรงเรียนจากฝาย / 
หมวดตาง ๆ แตงตั้งเปนคณะกรรมการจัดทําแผนยุทธศาสตรและธรรมนูญโรงเรียนเพื่อใชเปนแนว
ปฏิบัติของโรงเรียน   ดังปรากฏหลักฐานคําส่ังที่โรงเรียนแตงตั้ง 
          สําหรับขอมูลดานเอกสารซึ่งแสดงใหเห็นถึงการกระจายอํานาจอยางชดัเจนนั้น จากการ
วิเคราะหขอมูลของผูวิจัยพบวา   การบริหารงานโรงเรียน  งานฝาย   งานหมวดของโรงเรียน  จะ
มีปฏิทินปฏิบัติงานเปนของตนเองและในปฏิทินจะกลาวถึงบทบาทหนาที่ของบุคลากรวามีหนาที่
รับผิดชอบอยางไรบาง ตัวอยางเชน  งานฝายกิจการนกัเรียนทางฝายจะจดัทําปฏิทินปฏิบัติงานขึ้น 
ซ่ึงในปฏิทินจะประกอบดวย  โครงสรางการบริหารงานฝายที่มีผูชวยผูบริหารโรงเรียนฝายกจิการ    
นักเรียนเปนหวัหนาฝาย  มีรองหัวหนาฝาย   หัวหนางานและผูรับผิดชอบงานรวมทั้งมีการกําหนด
บทบาทหนาทีข่องบุคลากรในฝายไวอยางชัดเจน ดังตัวอยางโครงสรางการบริหารงานของโรงเรียน
และโครงสรางการบริหารงานฝายกิจการนกัเรียนในภาคผนวก 
          ดังนั้นผลการวเิคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตวัอยาง การสังเกตการณใน
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ และจากเอกสารที่ผูวิจัยนําเสนอมาขางตน   สรุปไดดังนี ้
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            1.  ดานวิชาการ    โรงเรียนไดนําหลักการกระจายอํานาจมาใชในการบริหารงาน
วิชาการ โดยมีการมอบหมายใหหมวดวิชาตาง ๆ ดําเนนิการดูแลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตลอดจนการจดัสาระการเรียนรูของแตละหมวดอยางเปนอิสระโดยมนีโยบายของโรงเรียนเปน
กรอบกําหนด   และอยูในขอบเขตตามหลักการปฏิรูปการศึกษาที่ พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาต ิ2542  ไดกําหนดไว    และขอมูลจากการสังเกตการณของผูวิจัย พบวาทุกวันศกุรของ
สัปดาหในคาบที่ 8 - 9 ฝายวิชาการไดจัดใหหัวหนาหมวดและบุคลากรในหมวดทุกคนรวมกัน
ประชุมเพื่อประเมินผล    การจัดการเรียนการสอนในรอบสัปดาหที่ผานมา และวางแผนในการหา
แนวทางพัฒนาแกไขงานวิชาการไวลวงหนาในสัปดาหตอ ๆ ไป   รวมทั้งจัดทํารายงานผลการประชุม
เพื่อนําเสนอตอฝายบริหาร  ทุกวันจันทรของสัปดาห สวนในดานเอกสารหลักฐานของฝายวิชาการไดมี
การบันทึกผลการประชุมและปฏิบัติตามปฏิทินที่ฝายกําหนดตลอดภาคเรียนในแตละเทอมฝายวิชาการได
จัดทํารายงานผลการดําเนินงานของฝายเสนอฝายแผนงานของโรงเรียน   เพื่อจัดทําเปนรายงานของ
โรงเรียน   ดังปรากฏในปฏิทินปฏิบัติงานที่ฝายวิชาการจัดทําขึ้น  ซ่ึงจากการกระจายอํานาจดาน
งานวิชาการของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  และขอมูลจากบันทึกการสังเกตการณของผูวิจัย  
พบวามีการกระจายอํานาจดานวิชาการในเรื่องตอไปนี ้
               1.1 การจัดหมวดวิชา   กําหนดใหหัวหนาหมวดทุกหมวดเขารวมประชุมวางแผน
งานวิชาการสปัดาหละ  1  คร้ัง ๆ ละ  2  ช่ัวโมง   โดยปฏิบัติตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝาย
วิชาการ  จากนั้นหัวหนาหมวดทุกหมวดรวมกับครูในหมวดวิชาตาง ๆ ประชุมปรึกษาเพื่อแสดง
ความคิดเหน็ในการพัฒนางานในหมวดของตนเองตามปฏิทินการปฏิบัติงานหมวด   ซ่ึงนับไดวาการ
จัดหมวดวิชา   ทุกหมวดตองปฏิบัติและจดัทํารายงานผลการปฏิบัติงานตอฝายวิชาการทุกครั้ง  เชน  
หลักฐานวาระการประชุมของหมวดตาง ๆ ที่รายงานตอฝายวิชาการ 
 1.2   ครูผูสอน  ครูทุกคนมีสวนรวมในการจัดโครงการสอนและแผนการสอนใน
วิชาที่ตนเองรบัผิดชอบ  ซ่ึงเดิมการจัดโครงการสอนและแผนการสอนเปนหนาที่ของฝายวิชาการที่
จัดทําขึ้นแลวเสนอใหโรงเรียนพจิารณาเพือ่ใหหมวดปฏิบัติตามแผนนัน้ ๆ แตจากการที่โรงเรียนหาง
ดงรัฐราษฎรอุปถัมภนําระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเร ียนเปนฐานมาใช  จึงมอบอํานาจ
หรือกระจายอาํนาจสูฝายวิชาการของโรงเรียน โดยฝายวิชาการจะเรียกหวัหนาหมวดทกุหมวด
ประชุมเกีย่วกบัแนวปฏิบัต ิจากนั้นหวัหนาหมวดเรียกบคุลากรในหมวดรวมวางแผนจัดทําโครงการ
สอนและแผนการสอนของหมวดเสนอหวัหนาหมวดเพื่อรวมพิจารณาความสมบรูณของโครงการ
และแผนการสอนผานไปยงัฝายวิชาการและฝายวิชาการนําเสนอฝายแผนงาน เพื่ออนมุัติและเสนอขอ
งบประมาณดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ตลอดจนใหมีการนิเทศ กํากบั ติดตามการ
ปฏิบัติงานโดยหมวดตาง ๆ จะปฏิบัติตามปฏิทินของงานในหมวดตาง ๆ ที่จัดทําขึ้นเปนการภายใน
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และฝายวิชาการจะออกคําส่ังแตงตั้งคณะครูเปนกรรมการนิเทศ  กํากับ ติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของหมวดตาง ๆ  อีกภาคเรยีนละ  1  คร้ัง  ซ่ึงถือเปนการนิเทศภายในตามปฏิทินที่ฝาย
วิชาการกําหนดขึ้น      ดังเอกสารคําส่ังที่แนบในภาคผนวก ง - 2 
   1.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตรการเรียนการสอน
โรงเรียนมอบอํานาจใหหมวดวิชาตาง ๆ วางแผนการบริหารหมวด   จัดทําหลักสูตรของหมวด  
เลือกวิชาที่จะใชสอนภายในหมวดใหเหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน   รวมทั้งกําหนดกิจกรรมการ
เรียนการสอน  การวัดและประเมินผลโดยเนนผูเรียนเปนสําคัญ ดังปรากฏในแผนการสอนทุก
รายวิชาที่จดัทาํขึ้น ซ่ึงจากการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนและการจัดหลักสูตรของหมวด  เชน  
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาพลศึกษาที่ผูวิจัยมีสวนรวมโดยตรงซึ่งในหมวดมีครูในสังกัดทั้งหมด  
7  คน ทุกคนมีความตั้งใจใหความรวมมือ เสนอแนวปฏิบัติการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนและ
จัดทําหลักสูตรการเรียนการสอนวิชาที่รับผิดชอบ เชน การกําหนดสาระการเรียนรู การกําหนด
เนื้อหา  การกําหนดเกณฑการประเมิน  และแหลงเรียนรูตาง ๆ  เปนตน 
               1.4  การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา   ทางโรงเรยีนมอบอํานาจใหฝายวิชาการรวม
วางแผนกับฝายตาง ๆ ที่เกี่ยวของจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาตามนโยบายและเปาหมายของโรงเรียน   
โดยกําหนดใหปฏิบัติกอนนําไปใชในปการศึกษา  2546  ทั้งระดับมัธยมศกึษาปที ่  1  และ
มัธยมศึกษา   ปที่  4  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาที่กําหนด   ดังปรากฏในคําส่ังของ
โรงเรียนเรื่อง  การแตงตัง้คณะกรรมการจัดทําหลักสตูรสถานศึกษาของโรงเรียน  โดยคัดเลือก
ตัวแทนจากหมวดตาง ๆ มาเปนคณะกรรมการ และในฐานะที่ผูวิจยัเปนคณะกรรมการรวมจัดทาํ
หลักสูตรสถานศึกษา  พบวา   เปนภาระงานที่หนกัเพราะขาดความรู   ไมไดรับการอบรมและไม
เคยปฏิบัติมากอน  ซ่ึงกรรมการคนอื่น ๆ ตางก็บนวาลําบากใจในการจดัทําเพราะทําแลวกลัว
ผิดพลาดและเกรงวาหลักสูตรที่จัดทําไมเหมาะสม  แตก็สามารถจัดทําจนสําเร็จ  เชน  หลักสูตร
วัฒนธรรมทองถ่ิน อําเภอหางดง  หลักสูตรศิลปะพื้นบานอําเภอหางดง   หลักสูตรการทํา
เครื่องปนดินเผาเหมืองกุง  หารแกว  บานกวน  บานไฮและทุงออ   เปนตน 

  1.5 การวจิัยในชั้นเรยีน ครูทุกคนสามารถใชรูปแบบการวิจยัในช้ันเรยีนตามความ 
เหมาะสมกับลักษณะของวิชาที่สอน   และนําผลการวิจัยในชั้นเรียนไปนาํเสนอเปนงานวิจัยของ
โรงเรียน   เพื่อสรุปผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนในแตละภาคเรียนตามแผนปฏิบัติงานของ
หมวดและฝายวิชาการที่กําหนดไวในปฏิทินกิจกรรมวิชาการของหมวดวิชา   ซ่ึงตามแผนและปฏิทิน
ของฝายวิชาการและแผนงานวิจัยของโรงเรยีนจะมีการอบรมคณะครูเร่ืองการทําวิจยัในชั้นเรียนปละ 
1  คร้ังและ   ครูทุกคนตองสงผลงานการวิจยัตอฝายวิชาการเพื่อประเมินตามนโยบายทีฝ่าย
วิชาการกําหนด  ช่ึงจากการสังเกตของผูวจิัยและจากการศึกษาเอกสารงานวิจยัของครู  พบวาครไูม
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สามารถสงงานวิจยัในชั้นเรยีนไดตามระยะเวลาที่กําหนด  ทั้งนี้เพราะภาระงานทีไ่ดรับมอบหมายจาก
โรงเรียนโดยเฉพาะกจิกรรมทัง้ในและนอกโรงเรียนมีมาก  ครูตองเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน
หลายวิชา มีภาระงานในหนาที่พิเศษที่รับผิดชอบหลายดาน   การจัดอบรมสัมมนาที่เรงดวน   ซ่ึง
จากการสนทนาพูดคุยกับครูในโรงเรียน สวนมากจะกลาวถึงระบบการสั่งงานที่ขาดการวางแผน
และไมตอเนื่องแตตองการความสําเร็จที่รวดเร็ว  เชน  งานวิจัยในชั้นเรียนขาดการกระตุนจากฝาย
ผูรับผิดชอบ  ขาดการนิเทศ  กํากับ  ติดตามที่ตอเนื่อง  จึงทําใหครูบางคนไมสามารถสงงานไดตาม
กําหนด  เปนตน 
          2.  ดานงบประมาณ   ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง  การ
สังเกตจากการเขารวมประชมุจัดทํางบประมาณของผูวิจยั และจากเอกสารการแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดทํางบประมาณของโรงเรียน พบวาโรงเรียนไดจัดทํางบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (PBB = 
Performance  Based  Budgeting) มาอยางตอเนื่อง  แตกระบวนการที่ไดรับยังไม
สมบูรณ   มีการแกไขปรับปรุงอยูเสมอ   ทั้งนี้เพราะรูปแบบของการจดัทาํงบประมาณแตละปมกีาร
ปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา แตทางโรงเรียนไดดําเนินการตามฐานะและสภาพที่เปนอยูของโรงเรียน   
ดังรายละเอยีด  ดังนี้ 
             2.1 งบประมาณงานฝาย     จากโครงสรางของโรงเรียนที่ใชหลักการกระจาย
อํานาจ โรงเรียนไดแบงเปนฝายตาง ๆ เพื่อรับผิดชอบงานหลักของโรงเรียนออกเปน  6  ฝาย
ประกอบดวย   1) ฝายวิชาการ  2) ฝายธุรการ   3) ฝายแผนงาน   4) ฝายบริการ   5)  
ฝายกิจการนักเรียน  และ  6) ฝายบริหารงานทั่วไป  โดยแตละฝายตองจัดทํางบประมาณของ
ตนเองตามปฏิทินการปฏิบัติงานของฝายแผนงานทีก่ําหนดระยะเวลาการจัดทํางบประมาณไว   เพือ่
เสนอของบประมาณกอนที่ฝายบริหาร จะรวมพิจารณาในแตละปการศึกษา  ดังรายละเอียดของการ
จัดทํางบประมาณฝายตาง ๆ  ที่ปรากฏอยูในแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน 
             2.2  หัวหนาหมวด   หวัหนางาน   ที่ขึ้นตรงตอหัวหนาฝายตาง ๆ หลังจากที่ได
ปฏิบัติงานเสร็จสิ้น   ตองทํารายงานการใชงบประมาณของแตละปเสนอตอหวัหนาฝายของตน   
เพื่อนําขอมูลมาใชเปนพืน้ฐานในการจัดสรรงบประมาณในปตอไป โดยทางโรงเรียนมอบนโยบาย
ใหงานทกุงาน  ทุกฝาย  ทุกหมวด  ไดคํานึงถึงผลที่จะไดรับจากการใชงบประมาณใหมากที่สุด  
โดยใหนําหลัก       “ประโยชนสูง    ประหยดัสุด”   ตามที่ผูบริหารโรงเรียนไดมอบเปน
นโยบายแกบคุลากรและแจงในวาระการประชุมของโรงเรียน    
             2.3 ครูและผูมีสวนเกี่ยวของทุกคน    ไดรับบทบาทในการตรวจสอบการใช
งบประมาณของโรงเรียนในแตละป    ดังปรากฏในคําส่ังแตงตั้งและปฏิทินการปฏิบัติงานของฝาย
แผนงาน    เพื่อใหเกิดความสมดุลและถูกตองในการใชงบประมาณของโรงเรียน 
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          3. ดานบคุลากร ผลการวิเคราะหจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางซึ่งประกอบดวย
ผูบริหาร   ผูชวยผูบริหารและครู บงชี้วา “การกระจายอํานาจดานบุคลากรของโรงเรียนหางดงรัฐ
ราษฎรอุปถัมภ   มีระบบการกระจายอํานาจทุกกลุมงานตั้งแตระดับบรหิาร ระดับฝาย ระดับหมวด
และระดับกลุมงาน  ซ่ึงแตละระดับมีโครงสรางเปนของตนเองโดยเฉพาะในระดับฝายบริหารไดจดั
โครงสรางถึง  6  ฝาย ประกอบดวย ฝายวิชาการ ฝายธุรการ ฝายกิจการนักเรียน ฝายบริการ ฝาย
แผนงานและฝายบริหารทั่วไป  นอกจากนี้แตละฝายยังมีโครงสรางของตนเองโดยเรียงลําดับจาก 
หัวหนาฝาย  รองหัวหนาฝาย     หัวหนางานและในบางฝายก็มีการแตงตั้งรองหัวหนาฝาย  2 - 3  
คน เชน  ฝายกิจการนักเรยีน  ซ่ึงถือวามากเกินความจําเปน นอกจากนีจ้ากการสังเกตและวเิคราะห
เอกสารแผนปฏบิัติการประจําปของโรงเรยีนพบวาโรงเรียนไดนําระบบกระจายอํานาจโดยสรางระบบ
การบริหารตามโครงสรางสายงานซึ่งประกอบดวยฝายตาง ๆ   และแตละฝายก็มีทีมงานประกอบไป
ดวยหวัหนางานรับผิดชอบคอยประสาน  การปฏิบัติงานภายใตการบริหารของหัวหนาสถานศึกษา   
บุคลากรทุกคนมีสวนรวมและมีสิทธิในการแสดงความคิดเห็นอยางเตม็ที่ตามบทบาทหนาที่ทีไ่ดรับ
ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมลูจากการสัมภาษณ  รวมทั้งจากเอกสารและการสังเกตของผูวิจัย   มี
รายละเอียดดังนี้ 
             3.1 ระบบโครงสราง   โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ   ไดสรางระบบ
โครงสรางของสายงานออกเปน  6 ฝาย  ประกอบดวย  1)  ฝายธุรการ  2)  ฝายแผนงาน  3)  
ฝายวิชาการ          4)  ฝายบริการ   5) ฝายกิจการนักเรียน   และ  6)  ฝายบริหารงานทั่วไป   
ดังปรากฏในแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน 
             3.2 บุคลากรทุกคนในหมวด / ฝาย / งานตาง ๆ  ตองกําหนดบทบาทหนาที่ของ
ตนเองอยางชัดเจน เพื่อใหทราบถึงกรอบงานในความรับผิดชอบของตนเอง ซ่ึงครอบคลุมการนิเทศ  
กํากับ     ติดตาม  และรายงานผลการปฏิบัติงานใหโรงเรียนทราบตามลําดับสายงาน  ดังปรากฏ
ในแผนปฏิบัตงิานของฝาย / หมวด / งาน และแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน 
             3.3 ใหโอกาสบุคลากรของโรงเรียนไดเลือกปฎิบัติหนาที่พิเศษตามที่ตนเอง
ถนัด นอกเหนือจากงานสอน       โดยฝายแผนงานของโรงเรียนไดจดัทําใบสมัครใหบุคลากรแสดง
ความจํานงวาจะเลือกปฎิบัติงานใด    เพื่อใหสิทธิและอํานาจการตัดสินใจแกบุคลากรอยางเต็มที ่          
             3.4 ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  จากหลักฐานคูมือนักเรียนและผูปกครอง
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภไดจดัระบบการดูแลชวยเหลือนักเรยีนโดยการกระจายอํานาจสู
รากหญา  เชน   ในระดับชั้นตาง ๆ  ตั้งแตมัธยมศึกษาปที่ 1 - 6  มีตัวแทนนักเรียน 1 - 2  คน 
รวมเปนสมัชชานักเรียน    ทําหนาที่ใหการดูแลชวยเหลือเพื่อนในหองเรียนเดียวกัน   โดยเปน
ตัวแทนหองเรยีนเขารวมประชุมกับคณะกรรมการนักเรียน  ในฐานะที่คณะกรรมการนักเรียนเปน
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ตัวแทนของนกัเรียนในโรงเรียนที่คอยดแูลและรับขอเสนอจากนกัเรียนผานไปยังฝายบริหารของ
โรงเรียน ถึงกระนั้นกต็ามครูที่ปรึกษา แตละชั้นเรียนยังไดรับหนาที่ในการคอยดูแลและใหคําปรึกษา
แกนกัเรียนในความรับผิดชอบของตนเอง    
             3.5 บุคลากรฝายบริหารทั้งหมด  7  คน   ประกอบดวย   1)  ผูบริหาร  และ 
2)  ผูชวยผูบริหาร  6  คน มีการประชุมวางแผนเพือ่พัฒนางานในแตละสัปดาห  โดยกําหนด
สัปดาหละ  3  ครั้ง  คือ  ทุกเชาของวันจันทร - พุธ - ศุกร  และบุคลากรหมวด / ฝาย / งาน   
เชนเดยีวกับบคุลากรฝายที่กลาวมาขางตน   ตองรวมประชุมวางแผนสัปดาหละ  1  คร้ัง  เพื่อเปน
การสรุปและปรึกษาหารือถึงปญหาและเสนอแนะแนวทางตาง ๆ ในการบริหารจัดการศึกษาให
ไดรับการพัฒนาอยางตอเนือ่ง   ซ่ึงขอมูลจากการสังเกตของผูวจิัยที่มีสวนรวมเปนครั้งคราวใน
ปรากฏการณจริงและจาก              การสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนครู พบวาทางโรงเรียนโดย
ฝายบริหารมีการประชุมตามที่กลาวมาขางตน   และฝายวิชาการกําหนดใหฝายและหมวดตาง ๆ 
รวมประชุมเกีย่วกับผลการปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายสัปดาหละ  1  คร้ัง   
 2.  หลักการมีสวนรวม 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณและสังเกตรวมทัง้การวิเคราะหเอกสาร พบวา 
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภไดนําหลักการมีสวนรวมมาใช  ดังนี ้ คือ 
             2.1  การมีสวนรวมดานวิชาการ    

                  2.1.1 คณะครูมีสวนรวมในการประชุม   การแสดงความคิดเห็น การเสนอ
นโยบาย   การวางแผนและแนวปฏิบัติวาดวยการดําเนินการงานวิชาการ เชน   รวมประชุมในการ
จัดหาแหลงเรียนรู   การเสนอนโยบายและแผนการเรยีน    การวางแผนในการจัดทําโครงสราง
ของหลักสูตรสถานศึกษา  ทั้งนี้โรงเรียนโดยฝายวิชาการจะออกเปนคําส่ังแตงตั้งคณะครูเปน
กรรมการรวมวางแผนงานวชิาการของโรงเรียนโดยหลักฐานคําส่ังจะเกบ็ไวที่ฝายวิชาการและฝาย
ธุรการ  ซ่ึงบรรยากาศการมสีวนรวมของคณะครูจากการสังเกตของผูวิจัย   พบวา  ครูมีความเต็ม
ใจและภูมิใจทีไ่ดรับมอบหมายงานตามคําสั่งแตงตั้ง  และเมื่อรวมดําเนินการจะมีการพูดคุยสนทนา
แลกเปลี่ยนแสดงความคิดเหน็ซึ่งกันและกนัอยางมากในลักษณะจริงจังตองานที่ไดรับมอบหมายและ
ครูที่ไดรับการแตงตั้งตามคําส่ังทุกคนไดเขารวมประชุมหรือรวมกิจกรรมตรงตามเวลาที่นัดหมาย
ดวยด ี

                  2.1.2  คณะครูมีสวนรวมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา    โดยกลุมสาระ
การเรียนรูแตละกลุมสาระรวมออกความคดิเห็น รวมพลังกาย  พลังสมอง  จัดทําหลักสูตร
สถานศกึษา  ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ  พุทธศักราช  2542 และปฏิทินการ
ปฏิบัติงานของโรงเรียนที่กําหนดขึ้น   โดยทุกกลุมสาระไดจัดทําเปนทีเ่รียบรอย  อาทิ  กลุมสาระ
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การเรียนรูวิชาสังคมและพุทธศาสนา ไดจดัทําหลักสูตรวัฒนธรรมทองถ่ินอําเภอหางดง   หลักสูตร
ศิลปะพืน้บานอําเภอหางดง  หลักสูตรการทําเครื่องปนดนิเผาบานเหมอืงกุง   หารแกว   บานกวน   
บานไฮและทุงออ  เปนตน  ซ่ึงหลักการมีสวนรวมที่ทางโรงเรียนยึดเปนแนวปฏบิัติคือหลักการ
ทํางานแบบรวมทีม (Team  Work)  ที่ทําใหเกดิผลสําเร็จดวยดีเสมอมา 

   2.1.3 การมสีวนรวมขององคกร  ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  หนวยงาน
ภาครฐัและเอกชนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น  เชน   การเปดบานวชิาการ (Open  
House)    ทางภาครัฐและเอกชนพรอมทั้งบุคลากรในชุมชนไดรวมจดับานทองถ่ิน ศิลปะ
พื้นบาน ผลงานชุมชน  และรวมถึงสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชน ไดแก  วิทยาลัยนอรท  
โรงเรียนพายพัเทคโนโลยีและธุรกิจ  วิทยาลัยเทคนิคไทยเยอรมันและอื่น ๆ    ไดรวมกิจกรรมดาน
การจัดการเรยีนการสอน   กิจกรรมโครงงานตาง ๆ นําเสนอรวมกบัทางโรงเรียน   ซ่ึงผลจาก
สังเกตของผูวจิัยและการประเมินผล     การดําเนินกิจกรรมของโรงเรียน พบวาทุกหนวยงานมีความ
พรอมและรวมแสดงความจํานงในการเขารวมกิจกรรมดังกลาว   โดยปรากฏจากการนําผลงานดาน
ตาง ๆ ของตนเองที่นําเสนอ  อาทิ  ผลงานดานวิชาการ  ผลงานดานเทคโนโลยีและผลิตผลที่เปน
ของตนเอง  ทุกหนวยงานจัดเสนอผลงานได  อยางเปนมาตรฐานและมีคุณภาพ   เชน  วิทยาลัย
นอรท นําเสนอผลงานของนักเรียนดานเครื่องจักรกล  รถยนตที่ทํางานดวยพลังแสงอาทิตย  
โรงพยาบาลสวนปรุงนําบุคลากรรวมกิจกรรมเปนจํานวนมากและเปดบริการใหคําปรึกษาแก
ผูเขารวมงานทั้งนักเรียน ผูปกครอง และประชาชน  โดยใหบริการดานการสาธารณสุขและการ
อนามัยตนเองทั้งหมด  5  จุด ไดแก  การตรวจชีพจร  การเตนของหัวใจ   การตรวจเลือด   การ
ตรวจฟน   และการใหคําปรึกษาดานทัว่ไป เปนตน   

    2.1.4 ฝายวิชาการกําหนดใหหัวหนาหมวดรวมประชุมงานวิชาการสัปดาห
ละ 1  คร้ัง  อีกทั้งหมวดตาง ๆ ก็ตองรวมประชุมบุคลากรของหมวดดานวิชาการสัปดาหละ  1  
คร้ัง เชนเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อเปนการรวมคิดรวมทาํและพัฒนางานวิชาการใหทนัตอการปฏิรูป
การศึกษาในปจจุบัน   และในการรวมประชุมทุกครั้งดังกลาว   จากเอกสารการบันทึกผลการ
ประชุมของฝายวิชาการไดปรากฏลายเซ็นของจํานวนผูที่เขารวมประชุมไดเซ็นชื่ออยางครบถวน
และผูเขารวมประชุมมี       การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมเสนอแนวทางการพัฒนาและการปรับปรุง
งานวิชาการอยางหลากหลาย  ดังปรากฏในปฏิทินปฏิบัติงานฝายวิชาการและรายงานการประชุมฝาย
วิชาการที่จดัขึ้นทุกครั้ง    

   2.1.5 มีสวนรวมในการจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการงานวิชาการรวมกับ
โรงเรียนในสหวิทยาเขต   เชน  สหวิทยาเขตเพชรเชียงใหม  ประกอบดวย โรงเรียนสันปาตอง
วิทยาคม โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  โรงเรียนน้าํบอหลวงวิทยาคม  และโรงเรียนบานกาด
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วิทยาคม   ซ่ึงอยูในสหวิทยาเขตเดยีวกัน  โดยไดประชุมรวมกันเพื่อจัดทํากลุมสาระการเรียนรูทุก
หมวดวิชา  ดังปรากฏตามแบบรายงานผลการดําเนนิงานของฝายวิชาการของโรงเรียนที่จัดทาํขึ้น
และคําส่ังของ โรงเรียนที่แตงตั้งคณะครูเขารวมในการประชุม และจากเอกสารสรุปผลการ
ดําเนินการประชุมของสหวทิยาเขตเพชรเชียงใหม ทั้งในดานจํานวนบุคลากร   บรรยากาศการ
ประชุม   งานวิชาการที่ไดรับและจากการสังเกตรวมทั้งการรวมปฏิบัติจริงของผูวิจัย พบวา  
ในขณะมีการประชุม  ผูเขารวมการประชุมไดแสดงความรูสึกเกีย่วกับหนาที่ความรับผิดชอบของตน
ในบทบาทตาง ๆ เชน การสนทนาซักถาม  การแสดงความคิดเหน็และการปฏิบัตกิิจกรรมที่ไดรับ
มอบหมาย  นอกจากนี้ทุกคนไดทุมเทความรวมมือใหกบังานทั้งของตนเองและสวนรวมในลักษณะ
รวมทีมทํางานเปนอยางด ี

   2.1.6 ในสวนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน   ผลการวิเคราะห
ขอมูลจากการสังเกตของผูวจิัยและเอกสารบันทึกการประชุมของฝายธุรการของโรงเรียน พบวา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรวมพิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนามาตรฐานและหลักสูตร
สถานศึกษา   ขั้นพื้นฐาน  สนับสนุนทรัพยากร  การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน   โดยเฉพาะอยางยิ่งประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานไดใหการสนับสนุนงานวิชาการอยางเต็มที่   ไดจัดหาผูมีความรู  ความสามารถและความ
ชํานาญจากภายนอกเปนครูชวยสอนวิชาตาง ๆ  เชน  ภาษาอังกฤษ  ฝร่ังเศส  และวิชาพลศึกษา
เฉพาะดาน  ทั้งยังรับผิดชอบในเรื่องคาจางคาตอบแทนตาง ๆ นอกจากนี้ไดแสดงความพรอมและ
ยินดใีหการสนับสนุนอยางตอเนื่องดังปรากฏในบันทกึการสังเกตการณของผูวิจยัและจากหลักฐาน
การรับโลเกียรติยศ ดานการสนับสนุนการบริหารจัดการศกึษาจากโรงเรียน   

   2.1.7 นักเรยีนมีสวนรวมในงานวิชาการของโรงเรียน    ผลการวิเคราะห
ขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนนักเรียน  พบวา   ในงานวิชาการ  นักเรียนมีสวนรวม
เฉพาะในบางเรื่อง  ยกเวนเรื่องใหญ ๆ เชน  การจัดทําธรรมนูญ  นโยบาย  การวางแผน  แตเปน
เร่ืองเกี่ยวกับการจดักิจกรรมการเรียนการสอน  โดยเฉพาะการมีสวนรวมในดานการกําหนดจุดประสงค  
การจัดเนื้อหา   การวัดผลประเมนิผล   ซ่ึงเปนการจัดการเรยีนการสอนทีเ่นนผูเรียนเปนสําคญั    
นอกจากนี้ผลการวเิคราะหขอมูลจากการสัมภาษณประธานนักเรยีนและรองประธานนักเรียน พบวา 
ตามหลักการปฏิรูปดานการจดักิจกรรมการเรียนการสอนที่โรงเรียนไดกําหนดไวในแผนปฏิบัติการ
ประจําปการศกึษาและแผนการเรียนการสอนของแตละรายวิชา  ไดกําหนดใหนกัเรียนเสนอความ
คิดเห็นและเลือกกิจกรรม  การเรียนการสอนไดตามความเหมาะสม  

  จากผลการวิเคราะหขอมูลจากกลุมตัวอยางซึ่งประกอบดวย  ผูบริหาร  ผูชวยผูบริหาร  
ครู และจากบนัทึกการสังเกตของผูวิจัยในดานการมีสวนรวมในงานวชิาการ พบวา คณะครูอาจารย 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูปกครอง ชุมชนหรือผูมีสวนไดสวนเสยี ไดรับทราบและ 
รับรูเรื่องราวเกี่ยวกับงานวิชาการของโรงเรียนไดทนัตามความเคลื่อนไหวของการศึกษาในปจจุบนั  
โดยเฉพาะบุคลากรในโรงเรียนไดพัฒนาตนเองและพฒันางานวิชาการอยางตอเนื่อง   ดังปรากฏ
หลักฐานหนังสือราชการของโรงเรียน เชน คําส่ังแตงตั้งคณะคร ู วิทยากรทองถ่ิน  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานรวมประชุมจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา  หนงัสือเชิญหนวยงานตาง ๆ รวม 
กิจกรรมงานวชิาการที่โรงเรียนจดัขึ้น   และการที่โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภไดรับคัดเลือก
จากกระทรวงศึกษาธิการ กรมสามัญศึกษา ใหเปนโรงเรียนฝกประสบการณและศึกษาดูงานของฝาย
บริหาร   โดยในจังหวดัเชียงใหมโรงเรียนที่ถูกคัดเลือกดงักลาวมีเพยีง  2 แหง ไดแก โรงเรียนวฒั
โนทัยพายัพและโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  ทั้งนี้เพราะเปนโรงเรียนที่มคีวามพรอมตาม
หลักการปฏิรูปการศึกษาที่กาํหนดขึน้  และในการจดักจิกรรมแบบมีสวนรวมทกุครั้ง   โรงเรยีนไดยดึ
หลักการมีสวนรวม ในลักษณะ “ทีมทํางานหรือรวมทีม” (Team  Work) และ “หลักการ
ระดมพลังสมอง” (Brain  Storming) เปนแนวปฏิบัติตลอดมา 
 2.2   การมีสวนรวมในดานบุคลากร     
                2.2.1 เกี่ยวกับการพิจารณาความดีความชอบ    เพื่อความโปรงใสและความ
เที่ยงตรง       โรงเรียนมีแนวปฏิบัติโดยใหคณะครูในโรงเรียนทกุคนมีสวนรวมในการพจิารณา
ความดีความชอบทั้งของตนเองและของคนอืน่ตามลักษณะของงานในแตละฝาย / หมวด / งาน   
ตลอดจนใหครูรวมพิจารณาเกณฑที่ใชในการประเมินความดีความชอบ   โดยการจดัประชาพิจารณ
เกณฑประเมินกอนที่จะนําไปใชวามีความยุติธรรมมากนอยเพียงใด  ทั้งนี้เพื่อใหเปนเกณฑ
มาตรฐานที่นําไปใชกับทกุคนและทุกคนพงึพอใจในสิ่งที่ตนไดรับ  ดังปรากฏในคําส่ังของ
โรงเรียนเรื่อง  การประชาพจิารณเกณฑ การประเมินความดีความชอบของบุคลากร 
                2.2.2 ฝายบริหารของโรงเรียน   ไดเปดโอกาสใหคณะครูในโรงเรียนทุกคนใช
สิทธิของตนเองในการประเมินและใหคะแนนการปฏิบัติหนาที่ของฝายบริหาร   รวมทั้งสามารถ
เสนอความคิดเห็นไดอยางเตม็ที่ในการประชุมประจําเดือนของโรงเรียนทุกครั้ง   ซ่ึงจากการสังเกต
และการบันทกึของผูวิจัยในการประชุมประจําเดือนพฤษภาคม  พ.ศ. 2545 เกี่ยวกับเรื่อง  
วิธีการประเมนิการพิจารณาความดีความชอบของครู  พบวา  วิธีการประเมนิถูกตองมีการให
คะแนนตามน้าํหนักของงานเปนรอยละ  แตในการตัดสนิของฝายบริหารคณะครูเหน็วา ไมมีความ
ยุติธรรมแกคณะคร ู  ฝายบริหารและครูตางฝายตางแสดงความคิดเหน็อยางดุเดือดสนุกสนาน  ซ่ึง
ในบรรยากาศการแสดงความคิดเห็นครั้งนัน้  คณะครูไดนําเอกสารการประเมนิออกแสดงและ
ช้ีใหเห็นขอผิดพลาดของแบบประเมินทีก่ําหนดเกณฑคะแนนสําหรบัฝายบริหารมากเกินไป แตใน



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 

37 
 

ที่สุดก็ไดขอยตุิและเกดิความเขาใจซึ่งกันและกันได   โดยฝายบรหิารและคณะครูลงความเหน็ให
รวมกันกําหนดเกณฑพิจารณาใหมแลวนาํเสนอใหทุกคนรับทราบ 
                2.2.3 บุคลากรฝาย / หมวด / งาน   มีสวนรวมในการจดัโครงสรางการ
ทํางานโดยรวมพิจารณาโดยคํานึงถึงความรู    ความสามารถที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่
รับผิดชอบ    ซ่ึงจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางทีเ่ปนครูทราบวา  การจัดโครงสรางในการ
มอบหมายงานในหนาที่แกครู   ไดใชหลักทฤษฎ ี “บรรจุคนใหเหมาะกับงาน” (Put  the  
right  man  on  the  right  job)    เพื่อใหเกิดผลสําเร็จในการทํางานและเกิดความพงึ
พอใจในงานทีไ่ดรับ  ตลอดจนการพรรณนางานในบทบาทหนาที่ตาง ๆ ครูทุกคนไดชวยเสนอ
และแสดงความคิดเห็นรวมกนัในการพรรณนางานของฝาย/หมวด/งานตามลักษณะความแตกตาง
ของหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย   ทั้งนี้เพื่อใหทุกคนทราบบทบาทหนาที่หรือเขาใจงานในสวนที่กลุม
ตนเองรับผิดชอบอยางชัดเจนดังที่ฝายแผนงานของโรงเรียนไดทําแบบฟอรมใบสมัครใหคณะครูได
เลือกงานที่ตนเองถนัดและชืน่ชอบ 
                 2.2.4 การมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนครูผูสอน   ถึงแมจะมีบคุลากรครใูน
โรงเรยีนเกือบ  100  คน  แตการเรียนการสอนในบางวชิาขาดครูที่ตรงกับสายการสอน   ดังนั้น
ทางโรงเรียนจงึใชวิธีการยืมครูผูสอนจากกลุมวิชาหนึ่งไปชวยสอนอีกกลุมวิชาหนึ่ง เชน ในปจจุบัน 
(ปการศึกษา 2545)   ยืมครูที่ถนัดวิชาคอมพิวเตอรไปชวยสอนกลุมภาษาตางประเทศ   และยืม
ครูคณิตศาสตรที่ถนัดคอมพิวเตอรไปสอนคอมพิวเตอรโดยถือเปนงานในหนาที่พิเศษของครูนั้น ๆ  
และทุกครั้งครูผูสอนตองบันทึกลงในสมุดบันทึกการเรยีนการสอนที่ตนเองรับผิดชอบเสมอ   ซ่ึง
จากการสังเกตของผูวิจัย พบวา กรณีขาดครูสอนวิชาเฉพาะทางโรงเรียนพจิารณาครูที่มี
ความสามารถและสอนทดแทนไดใหชวยสอนเปนกรณพีิเศษ โดยทางโรงเรียนออกเปนคําส่ังให
ปฏิบัติหนาที่ในวิชานัน้ ๆ   และจากเอกสารประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติหนาที่ของ
บุคลากรในโรงเรียนที่ฝายแผนงานใชประเมินครูและบุคลากรในโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ
ทุกป ๆ ละ  1  คร้ังกอนปดภาคเรียน   พบวา   ครูที่ทําหนาที่นอกเหนือจากวิชาที่ตนเองสอนมี
ความพรอมในการปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับมอบหมายจากทางโรงเรียน  หากมีคําสั่งใหปฏิบัติเปน
ลายลักษณอักษร     
                2.2.5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีสวนรวมในดานบุคลากรโดย
ไดจัดหาบุคลากรภายนอกทําหนาที่เปนครพูิเศษในการใหความรูแกนักเรียน   ซ่ึงจากการสังเกตของ
ผูวิจัย  พบวา  ในโรงเรียนมีครูพิเศษที่ชวยสอนวิชาภาษาตางประเทศเทอมละ 2 - 4  คน  นอกจากนี้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังไดจัดหาโคชกฬีา ไดแก กฬีาเทเบิลเทนนิส  กีฬาตะกรอ  
มาชวยสอน   ตามเอกสารหนังสือสัญญาจางของโรงเรียนระหวางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 

38 
 

พื้นฐานกับโคชกีฬาเทเบิลเทนนิส  ลงวันที่  10 เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2545  จึงถือไดวามีสวน
รวมกับโรงเรียนตามบทบาทหนาที่เปนอยางดี  ดังปรากฏเปนลายลักษณอักษรในหนังสือสัญญาจางที่
คณะกรรมการสถานศึกษา        ขั้นพื้นฐานทําขึ้นและโรงเรียนเกบ็รักษาไว 
                2.2.6 นักเรียน  ครูที่ปรึกษา  และชุมชน ไดมีสวนรวมในการชวยดแูล
ติดตามและแกไขพฤติกรรมของนักเรียนทัง้ขณะอยูในโรงเรียนและขณะอยูที่บาน ซ่ึงผลการวิเคราะห
ขอมูลจากการสังเกต การสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนประธานนักเรยีนและเอกสารจากฝายกจิการ
นักเรียนเกีย่วกบัโครงการตาง ๆ   พบวา  โรงเรียนจัดทาํโครงการ  เชน  โครงการเพื่อนเตือนเพื่อน   
โครงการ  โซแหงความด ี  โครงการลูกรักในชุมชน ซ่ึงเปนโครงการที่ทั้งนักเรียน  ครูและชุมชน 
ตองชวยดูแลและติดตามพฤติกรรมของนักเรียน  ดังกรณ ี  โครงการลูกรักในชุมชน พบวา  กํานัน  
เจาอาวาส     ผูปกครอง  และเจาหนาที่องคกรสวนทองถ่ิน  รวมทั้งหมด  4  คน   ตองเซ็น
รับรองความประพฤติของนกัเรียนที่อาศยัอยูในชุมชนของตนเองลงในเอกสารควบคุมพฤติกรรมที่
ทางฝายกิจการนักเรียนจัดสงให  และเซ็นรับรองสงกลับคืนแกทางโรงเรียนตามระบบการดูแล
ชวยเหลือนักเรียน    
          จากการสังเกตของผูวิจัยเกี่ยวกับแนวปฎิบัตทิี่ยึดหลักการมีสวนรวมของบุคลากรที่
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภนํามาใช   พบวา   ผูบริหารหรือโรงเรียนไดพยายามนําหลักการ
บริหารแบบ   “การใชปฎสัิมพันธ” (Interaction) เปนหลักปฏิบัติเพื่อใหคณะคร ู  นักเรียน  
ผูปกครอง  ตลอดจนบคุลากรในชุมชนมีการเชื่อมไมตรีซ่ึงกันและกันตลอดเวลา   ดังที่กลุม
ตัวอยางที่เปนครูคนหนึ่งกลาววา “การมีสวนรวมของบุคลากรในโรงเรียนโดยเฉพาะบุคลากรครูผู
ปฏิบัติการสอนมีความสนิทสนมและใหการชวยเหลือการทํางานและใหความรวมมอืกันและกันมา
โดยตลอด  แตทางดานบุคลากรฝายบริหารจะมีบางคนที่ไมเขาใจคร ู   จะพยายามใชอํานาจของ
ตนเองออกคําสั่งใหปฏิบัติตามความคิดและความพึงพอใจของตนเอง  ซ่ึงรวมถึงสวนของ
ผูปกครองและชุมชนมีการประสานความรวมมือเปนครั้งคราว  ทั้งนี้ขึน้อยูกับเวลาของผูปกครองและ
ชุมชน  กิจกรรมสําคัญ ๆ ที่โรงเรียน จัดขึน้   ทําใหการใหความรวมมือเปนไปไมเต็มที่  จึงทําให
เกิดเปนจุดดอยของโรงเรียนตามหลักการบริหารแบบมีสวนรวมของโรงเรียน   แตถึงอยางไรก็ตาม
โรงเรียนยังมีจุดเดนที่เกิดจากความรวมมือและความสามัคคีของคณะครูในโรงเรียน  ซ่ึงทําใหอยู
รวมกันและเขาใจกันดวยดีมาตลอด” 
             2.3   หลักการมีสวนรวมดานงบประมาณ 
                 2.3.1 ครูในฝาย / หมวด / งานมีสวนรวมจัดทําโครงการ  แผนงาน  และ
แผนปฏิบัติงานของฝาย / หมวด / งาน  เพื่อทําแผนงบประมาณประจําป  ซ่ึงผลการวิเคราะห
ขอมูลจากการสังเกตของผูวจิัย พบวาในการจัดทําโครงการ แผนงานและแผนปฏิบัติงานของ
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โรงเรียนดังกลาว บุคลากรครูที่อยูในงานเดียวกันมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณตามลักษณะ
ของโครงการเพื่อใหเกิดความเหมาะสมระหวางงบประมาณกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ  จากนั้นนํา
แผนงบประมาณเสนอฝายแผนงานของโรงเรียน ดังปรากฏตามปฏิทินปฏิบัติงานของฝายแผนงานที่
กําหนดใหฝาย/หมวด / งาน  สงแผนการจัดทํางบประมาณเสนอฝายบริหาร และเมื่อฝายบริหาร
พิจารณาเห็นชอบ  จึงนําไปดําเนินการตามโครงการ / แผน และงานที่จัดทําขึ้น  ซ่ึงสอดคลองกับ
ผลการวิเคราะหขอมูลของผูวิจัยจากการสัมภาษณกลุมตวัอยางคนหนึ่งที่มีตําแหนงเปนผูชวยผูบริหาร  
ซ่ึงกลาววา “ตามวาระการประชุมประจําเดือนของโรงเรียนกอนส้ินภาคเรียน   การจัดทํา
งบประมาณประจําปการศึกษา ฝายบริหารโดยฝายแผนงานจะแจงแนวทางในการจดัทํางบประมาณ
ประจําปของฝาย / หมวด / งานตาง ๆ ใหบุคลากรในฝาย / หมวด / งานทราบ เพื่อรวมพิจารณา
เสนองบประมาณที่จะใชในฝาย/หมวด / งานของตนเอง ใหฝายบริหารทราบและนําไปพิจารณา  
โดยเนนหลักการประหยดัและคุมคา  ตามที่ผูบริหารใหแนวปฏิบัติไว”   
                 2.3.2 ครูทุกคนมีสวนรวมในดานการบริหารงบประมาณ ผลการวิเคราะห
ขอมูลที่ไดจากการสังเกต  เอกสารคําส่ังของโรงเรียนและการสัมภาษณกลุมตัวอยางกรณีครู  พบวา 
การจัดทํางบประมาณไดกระทําแบบมุงเนนผลงาน   (PBB = Performance Based 
Budgeting)   งบประมาณระยะกลาง (MTEF = Medium Term 
Expenditure Framework)  ทางโรงเรียนโดยฝายบริหารจะออกคําสั่งใหคณะครูมีสวนรวม
ในการจดัทํางบประมาณประจําปของโรงเรียน ซ่ึงถือเปนตัวแทนของครูรวมบริหารงบประมาณให
เกิดความเหมาะสมระหวางงบประมาณกับผลของงานที่ไดรับ  และผลการวิเคราะหขอมูลจากการ
สัมภาษณ ผูบริหารโรงเรียน     พบวา  ผูบริหารไดเนนถึงหลักและแนวทางการบริหาร
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานและใหแนวปฏิบัติหรือนโยบายที่เนน “ประโยชนสูง  ประหยัดสุด”  
ดังพบไดจากโครงการที่แตละฝาย / หมวด / งานตาง ๆ ของโรงเรียนทําขึ้น เพื่อใหฝายแผนงาน
นําเสนอฝายบริหารพิจารณาความเหมาะสม  ระหวางงบประมาณกับผลของการดําเนนิโครงการ 
                 2.3.3 ตัวแทนฝาย / หมวด / งาน รวมเปนคณะกรรมการนิเทศ  กํากับ  
ติดตาม ตรวจสอบประเมินผลและรายงานผลการใชงบประมาณของฝาย/หมวด/งานของโรงเรยีน  จาก
การวิเคราะหขอมูลเอกสารคําสั่งของโรงเรียน  การสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนครแูละจากการสังเกต
แบบมีสวนรวมของผูวิจัยในฐานะที่มีสวนรวมในปรากฏการณที่เกดิขึ้นจริง พบวา กรณีฝายกิจการ  
นักเรียน  คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้งจากทางโรงเรียนทําหนาที่การนิเทศ  กํากับ  ติดตามผลการ
ใชงบประมาณตามระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินปฏิบัติงานของฝายแผนงานและตามหลักฐาน
รายงานการใช      งบประมาณของฝายแผนงานที่รายงานตอฝายบริหารเมื่อส้ินปการศึกษาทุกป 
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                 2.3.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผูปกครองนักเรียน  องคกร
ภาครัฐและเอกชน  มีสวนรวมโดยการใหการสนับสนนุงบประมาณ  เชน  การซอมแซมอาคาร
เรียน การจัด  กิจกรรมของโรงเรียน   การจัดจางครูพิเศษชวยสอน    และการใหทุนเด็กยากจนแต
เรียนดี   จากการสังเกตและรวมประชุมปจฉิมนิเทศนกัเรียนและผูปกครองปการศึกษา  2544   
พบวากลุมตวัอยางซึ่งเปนประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  ไดบริจาคเงิน
ใหแกทางโรงเรียนเพื่อใชในกิจกรรมการเรยีนการสอนและอื่น ๆ แกทางโรงเรียนปละ  50,000   
บาท  โดยแจงเปนสญัญาทางวาจาผานนักเรียนและผูปกครองไดรับทราบในวาระการประชุม
ผูปกครองกอนเปดภาคเรียน  เปนตน 
                 2.3.5 นักเรยีนมีสวนรวมในการจดัทําโครงการ  และโครงการที่นกัเรียนทํา  
คือ  โครงการพัฒนาสิ่งแวดลอม   โดยวัตถุประสงคของโครงการเปนการสงเสริมใหนกัเรียนรูจัก
รักษาสิ่งที่เปนสาธารณประโยชน ไมทําลายสิ่งของเครื่องใชของโรงเรียน เปนการสงเสริมใหมีการ
ประหยดัเพื่อไมใหโรงเรียนตองใชจายหรือใชงบประมาณโดยไมจําเปน    ซ่ึงในโครงการที่
นักเรียนปฏิบัติแบงกลุมนักเรียนออกเปน  4   คณะส ี   แตละคณะสีรับผิดชอบในเขตรับผิดชอบ
ของตนเองตลอด   1 ภาคเรียน  จากนั้นจึงสับเปลี่ยนการดูแลเขตรับผิดชอบจากเดมิไปรับผิดชอบ
เขตอื่นแทนกลุมที่  รับผิดชอบเดิม    และมีคณะกรรมการจากครูหรือนักเรียนประเมินผลการ
ปฏิบัติโครงการของคณะสีทุก 1 สัปดาห   ตามหลักฐานที่ฝายกจิการนักเรียนไดรวบรวมและตดิ
ประกาศผลการดําเนินงานใหคณะสีทกุสีทราบ 
          ทั้งนี้ผูบริหารไดมอบแนวปฏิบัติหรือนโยบายที่เนน “ประโยชนสูง  ประหยดัสุด”   ให
ทางโรงเรียนไดนําไปปฏิบัตใิชในการบริหารงบประมาณของโรงเรียน โดยมีการประชุมเพื่อสํารวจ
ความตองการของครู   นักเรียน   ชุมชน  ผูปกครอง   และกําหนดงบประมาณโครงการ   
ตลอดจนกําหนดระบบการนิเทศ  กํากบั  ติดตามและการรายงานการปฏิบัติงาน   เพื่อใหเกดิ
ประสิทธิภาพ  ในการทํางาน โดยคณะครูหรือบุคลากรในฝาย/หมวด/งานรวมจัดทําโครงการ เพื่อ
จัดสรรงบประมาณเสนอผานฝายแผนงานและนําเสนอฝายบริหารเพื่อพจิารณาความเหมาะสม
ระหวางงบประมาณกับโครงการที่เสนอ   จากนัน้จึงนําไปใชเปนแผนปฏิบตัิการประจําปของ
โรงเรียน   ดังปรากฏหลักฐานในแผนปฏิบัติการประจําปที่โรงเรียนจัดทําขึ้น 
             2.4   การมีสวนรวมดานการบริหารงานทั่วไป 

   2.4.1 งานแผนงาน    ครูทุกคนมีสวนรวมในการวางแผนกลยุทธ   
วิสัยทัศน    พันธกจิ    แผนปฏิบัติงานประจําป  และเปาหมายของโรงเรียน   ดังปรากฏใน
ธรรมนูญของโรงเรียน   โดยคณะครูหรือบุคลากรในฝาย / หมวด / งานทุกคน รวมกันจัดทํา
ธรรมนูญของตนเองที่ประกอบดวยแผนกลยุทธ  วิสัยทศัน  เปาหมายเสนอตอฝายแผนงาน   เพื่อ
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นําเสนอฝายบริหารในการพจิารณาและจัดทําเปนธรรมนูญโรงเรียนในลาํดับตอไป ซ่ึงจากการ
วิเคราะหขอมูลการสัมภาษณกลุมตัวอยาง    ที่เปนผูชวยผูบริหารและครู รวมทั้งจากการที่ผูวิจัยได
สังเกตการณแบบมีสวนรวมในฝายกิจการนักเรียนและในหมวดพลานามยั   พบวาคณะครูในโรงเรียนได
มีสวนรวมดานการบริหารงานทั่วไปหลาย ๆ เร่ือง   ดังกรณีคําส่ังแตงตั้งคณะครูเพื่อจัดทําธรรมนูญ
โรงเรียนหรือคําส่ังแตงตั้งคณะครูรับผิดชอบจัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียน  นอกจากนีจ้ากการ
สังเกตการณแบบมีสวนรวมของผูวิจัยในงานฝาย     กิจการนักเรียนมาตลอดปการศึกษา  2544 
พบวา ในขั้นแรกบุคลากรในฝายจะรวมประชุมวางแผนถึงเรื่องขอบขายงานภาระงาน  จุดเนนของ
งานในฝาย  แนวปฏิบัต ิ  แผนงบประมาณ  บทบาทหนาที่ของผูรับผิดชอบและการนิเทศ กํากับ 
ตรวจสอบและรายงานผล  และเมื่อสรุปไดลงตัวแลว  จึงเสนอตอฝายบริหารเพื่อนําไปปรับปรุง
แกไขและพัฒนาปรับปรุงใหสอดคลองกับแผนและนโยบายของโรงเรียนกอนนําไปใชเปน
ธรรมนูญของโรงเรียนตอไป 

   2.4.2 งานบริการ ผลการวิเคราะหขอมูลจากการบันทึก การสังเกตและ
หลักฐาน   คําส่ังของโรงเรียนที่ปรากฏ   งานบริการถือเปนงานที่ทางโรงเรียนมคีําส่ังแตงตั้งให
คณะคร ู     และบุคลากรนําไปปฏิบตัิและทุกคนตองรับรูถึงบทบาทหนาที่ของตนเองตามการ
พรรณนางานของฝายบริการและบุคลากรในโรงเรียนทกุคน  เชน  นักเรยีน  นักการภารโรง   
แมบาน  ครู  และฝายบรหิารทุกคนรวมวางแผนวาดวยการจัดอาคารสถานที่  การจัดสิ่งอํานวย
ประโยชน   การประสานกบัชุมชน   รวมทั้งองคกรภาครัฐและเอกชน ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ 
ทุกครั้งที่เกี่ยวของกับโรงเรียนหรือชุมชน  โดยโรงเรียนจะออกเปนคําสั่งแตงตั้งใหครูและบุคลากรมี
บทบาทหนาที่รับผิดชอบใหทุกคนมีสวนรวมตามความรู ความสามารถและความถนดั  เชน คําส่ังที่
เกี่ยวกับการจดัประชุมผูปกครองและนักเรียน   คําส่ังแตงตั้งกรรมการจัดการแขงขนัยกน้ําหนกักฬีา
แหงชาติคร้ังที ่23 ป 2545 ของโรงเรียน  เปนตน    

   2.4.3 งานแนะแนว  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตวัอยางที่
เปนครูและนกัเรียน รวมทั้งจากการสังเกตของผูวิจัยและคําสั่งของโรงเรียนเรื่อง การแตงตั้งผูปฎิบัติ
หนาที่รับผิดชอบในสถานศึกษา พบวา  โรงเรียนมีครูแนะแนวที่สําเร็จการศึกษาดานการแนะแนว
โดยตรง  จํานวน  1  คน  ทําหนาที่ในการใหคําปรึกษา  แนะแนวดานการเรียนการสอน   การจัดหา
ทุนแกนกัเรียน  ตลอดจนประสานกับผูปกครอง  ชุมชนและปฏิบตัิหนาที่อ่ืน ๆ ตามบทบาทที่
กําหนด  และเชนเดยีวกันในโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  ครูทุกคนทําหนาที่เปนครูที่ปรึกษา
นักเรียน  ใหการดูแล    แนะแนวนักเรียนของตนเองหองเรียนละ  2  คน  ตลอดจนใหคําปรึกษาแก
นักเรียนทุกคนในโรงเรียน   ตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ทั้งนี้ครูทุกคนเปนครูสังกัดฝายกิจการ
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นักเรียนเพื่อคอยดูแลความประพฤติของนักเรยีนโดยตรง ดังปรากฏหลักฐานในปฏิทินปฏิบัติงานฝาย
กิจการ นักเรยีน และคําส่ังบุคลากรในโรงเรียนใหมีหนาที่รับผิดชอบในสถานศึกษา    

   2.4.4  งานสารสนเทศ    ครู   นักเรียน  ผูปกครอง   และชุมชม   ได
แลกเปลี่ยนใหความรวมมือในการใหขอมลูขาวสาร   แสดงความคิดเห็นแกทางโรงเรียน  โดยเฉพาะ
ปญหาตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับนักเรียน  ครู  และฝายบริหาร    ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร  
การสังเกตแบบมีสวนรวมของผูวิจัยและเอกสารบันทึกของคณะกรรมการนักเรยีนในการปฏิบัติ
กิจกรรมหนาเสาธงและการสังเกตปรากฏการณจริงที่เกดิขึ้น   พบวาทางโรงเรียนไดจัดทํากลองรับ
ขอมูลขาวสารติดไวหนาหองผูบริหาร และทุกวันทางโรงเรียนจะเปดอานและแจงขาวสารในสวนที่
เกี่ยวของกับนกัเรียนหรือครูตามความเหมาะสมของระยะเวลา   โดยเฉพาะในวาระการประชุม
ประจําเดือนของโรงเรียนและในการประกอบกิจกรรมหนาเสาธงตอนเชาที่ทางผูบริหารแจงให
นักเรียนทราบเกี่ยวกับขาวความเคลื่อนไหวที่ไดรับจากชมุชน  หนวยงาน  องคกรในชุมชน ที่ให
ขอมูลขาวสารแกทางโรงเรียน อันประกอบดวย ขอมูลท้ังที่เปนประโยชนและไมเปนประโยชนที่
เกี่ยวกับทางโรงเรียน ครู บุคลากรในโรงเรียนและนักเรียน เชน ขาวสารเกี่ยวความประพฤติของ
นักเรียนโดยเฉพาะนักเรียนที่หนีเรียน มีความประพฤติไมเรียบรอย   โดยบุคลากรในหนวยงาน
ภายนอกที่พบเห็นจะโทรศัพทสงขาวแกทางโรงเรียน   ซ่ึงจะปรากฏเปนหลักฐานในสมุดบันทึก
ของฝายกิจการนักเรียนทีเ่กบ็ไวเปนขอมูล วาดวยความประพฤติของนักเรียน 

   2.4.5 ผูปกครอง  บุคลากรหลักในชุมชน  องคกรภาครัฐและเอกชน  ได
รวมกับทางโรงเรียนจดัการประชุมวางแผน และผลจากการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ
บุคลากรหลักในชุมชนและตวัแทนผูปกครอง พบวา การรวมประชุมวางแผนโดยสวนมากจะเปน
เร่ืองการจัด    กิจกรรมที่ชุมชนเกีย่วของดวย  เชน  กิจกรรมเปดบานวิชาการของโรงเรียน   
กิจกรรมสลากภัต  (ตานกวยสลาก) ของโรงเรียน     กิจกรรมเดนิขึน้ดอยไหวสาปาระมีครูบาเจา
ศรีวิจัย   แตทางดานนโยบาย  แผนกลยุทธ  แผนปฏิบัติตาง ๆ  โดยสวนมากทางโรงเรียนเปนผูได
ดําเนินการเอง  ดังหลักฐานจากการมสีวนรวมที่ปรากฏในรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
(SSR = Self Study Report) รวมทั้งบันทึกจากการสังเกตและภาพถายกิจกรรมที่
ผูวิจัยบันทึกไวจากการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ  ดังกลาวที่แนบในภาคผนวก 

   2.4.6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     ไดรวมในการกําหนด
นโยบาย  วางแผนการปฏิบัติงานดานตาง ๆ ของโรงเรียน  และปฏิบัติตามบทบาทหนาที่อยาง
สม่ําเสมอ รวมทั้งเปนที่ปรึกษาประสานความรวมมือกบัชุมชน   เพื่อใหการดําเนนิกิจกรรมเปนไป
ดวยความเรยีบรอย   ตลอดจนรวมประเมินสรุปผลการดําเนินงาน เพื่อเปนขอมูลในการดําเนินงาน
คร้ังตอไป ดังปรากฏตามแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนที่กําหนดบทบาทและหนาที่ของ
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คณะกรรมการสถานศึกษา     ขั้นพื้นฐานไวอยางชัดเจน และการลงนามอนุมัติแผนประจําปของ
ประธานกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานที่ลงนามไวเพื่อนําแผนไปใชในการจัดกจิกรรม / 
โครงการของโรงเรียน และจากบทบาทหนาที่และการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานดังกลาว   ผูวิจัยไดรับฟงขอคิดเห็นจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนคณะกรรมการ
สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน  คือ   ทานพระครูอาทรวิสุทธิคณุ   เจาอาวาสวดัหนองตอง  ซ่ึงกลาวถึงการมี
สวนรวมกับทางโรงเรียนวา “เนื่องจากโรงเรียนหางดง-   รัฐราษฎรอุปถัมภ  เปนโรงเรียนประจาํ
อําเภอมีการจดักิจกรรมทั้งภายในและภายนอกรวมกับชมุชน รวมทั้งหนวยงานภาครัฐและเอกชน
บอยมากและทุกครั้งทางโรงเรียนจะตองเรียนเชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนรวมประชุมวางแผนเปนประจํา” 

   2.4.7 นักเรียนมีสวนรวมในการดําเนินงานในรูปแบบของงานระดับชั้น
เรียน    ระดับกลุมหรือคณะกลุมสีและกิจกรรมที่เปนสวนรวมอื่น ๆ อยูเสมอ  ดังผูวิจยัไดสังเกต
จากภาพถายการจัดกิจกรรมที่ทางคณะกรรมการนักเรยีนไดจัดและเอกสารรายงานผลการดําเนิน
กิจกรรม      ประจําปของนักเรียนทีร่ายงานตอทางโรงเรียน  ดังที่กลุมตัวอยางคนหนึ่งซ่ึงเปน
ประธานนักเรยีนไดแสดงความคิดเห็นในการสัมภาษณวา “การมีสวนรวมของนักเรียนในงาน
ระดับชั้นเรยีน  นักเรยีนทุกคนตองเขารวมโครงการที่โรงเรียนจัดขึน้   เชน  โครงการเพื่อนเตอืน
เพื่อน  โครงการหนึ่งวาใกลตัว  โครงการโซแหงความด ี  ซ่ึงโครงการตาง ๆ ที่จัดขึ้นจะเกีย่วของกับ
นักเรียนในระดับชั้น  เพื่อสอดสอง   ดูแลความประพฤติของเพื่อนนักเรยีนดวยกัน   ตลอดจน
กิจกรรมคณะสี   กิจกรรมทําบุญตักบาตรทุกวันพฤหัสบดี  กิจกรรมกีฬาส ี  กิจกรรมวันเด็ก  
กิจกรรมวนัวิชาการ  เปนตน   โดยโรงเรียนไดมอบหมายหนาที่รับผิดชอบผานครูที่ปรึกษา ใหครู
ที่ปรึกษาแจงใหนักเรยีนทราบเพื่อรวมจดักจิกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย โดยครูเปนที่ปรึกษาและ
นักเรียนเปนผูดําเนินกิจกรรมทั้งหมด” 
          ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตสภาพการณในโรงเรียนและเอกสารของโรงเรียน 
พบวา ในการบริหารงานทั่วไปคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  นักเรยีน  ครู  ผูปกครอง  
บุคลากรในชมุชน ตลอดจนองคกรภาครฐัและเอกชน ไดใหความรวมมือกับทางโรงเรียนเปนอยาง
ดี  ทั้งนี้เพราะโรงเรียนไดเนนกระบวนการทํางานแบบรวมทีม (Team Work)  และผลการ
วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตวัอยางที่เปนผูปกครองนักเรียนและบุคลากรหลักในชุมชน 
พบวา โรงเรียนหางดงรฐัราษฎรอุปถัมภ ภายใตการนําของผูบริหารโรงเรียน มีความรู
ความสามารถในการชักชวนหนวยงานภาครัฐและเอกชนในชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนไดเปนอยางดี  เชน   กจิกรรมตานกวยสลากภัต   กิจกรรมเดนิขึน้
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ดอยไหวสาปาระมีครูบาเจาศรีวิชัย    กิจกรรม  100  ปหางดง    กิจกรรมชิงชนะเลิศยกน้ําหนัก
เยาวชนแหงชาติและกจิกรรมการแขงขันกฬีาแหงชาติคร้ังที่   23  ในป  2545   
 
 3.  หลักการคืนอํานาจใหประชาชน 
          ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางและการสังเกตการณของผูวิจยัที่
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภไดคืนอํานาจใหประชาชน  สรุปไดโดยรวมดังนี ้
              3.1 การจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุม
ตัวอยาง ที่เปนกลุมครู  พบวา  ในเรื่องการจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน  ทางโรงเรียนไดออกคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดทําหลักสูตรทองถ่ินรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและบุคลากรใน
ทองถ่ินขึ้น  โดยโรงเรียนและประชาชนไดรวมจัดทําหลักสูตรทองถ่ิน   และมีคณะครูจากหมวด
สังคมศึกษาเปนกรรมการรวมในการจดัทํา ซ่ึงครั้งแรกตัวแทนคณะครูจะออกสํารวจขอมูลแหลง
เรียนรูในทองถ่ินวาประกอบดวยเร่ืองใดบางและจะเรียนรูแตละเรื่องไดจากแหลงเรียนรูใด  จากนัน้
นําเสนอแกทางโรงเรียนเพื่อจัดประชุมหาแนวทางในการจัดทําหลักสูตร   ซ่ึงตามหลักฐานของฝาย
วิชาการและหมวดสังคมศึกษา   หลักสูตรที่ไดจัดทํา ไดแก  หลักสูตรการทําเครื่องปนดินเผาบาน
เหมืองกุง การทําเครื่องปนดินเผาบานหารแกว และหลักสูตรทองถ่ินเกี่ยวกบัวัดสาํคัญที่เกาแกของ
หางดง   เชน วดัตนเกวน  วัดบานดง  วัดพระเจานั่งโกน เปนตน  เหตุที่โรงเรียนไดจัดทํา
หลักสูตรดังกลาว     สืบเนื่องจากอําเภอหางดงหรือชุมชนที่อยูบริเวณใกลเคียงกบัโรงเรียนเปน
แหลงโบราณสถานอันเปนแหลงวัฒนธรรมมากมาย  และผลที่ไดรับจากการจดัทาํหลักสูตรทองถ่ิน
ของโรงเรียน  จากการวิเคราะหเอกสารประเมินของฝายวิชาการ พบวา ทั้งชุมชนและโรงเรียนมี
ความพึงพอใจที่ไดมีสวนรวมในดานการเตรียมความพรอมของบุคลากร  การจัดงบประมาณ  การ
จัดหาขอมูลแหลงความรูในทองถ่ิน   ตลอดจนพอใจผล    การดําเนินงานและผลงานที่ไดรับ  
นอกจากนี้ยังมคีวามพึงพอใจที่ทําใหชุมชนมีเอกสารทางวิชาการ     ที่เกี่ยวกับทองถ่ินของตนเอง
ไวศึกษาและเผยแพรแกประชาชนตอ ๆ ไป 
               3.2  การเปนวิทยากร  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตและเอกสารของ
โรงเรียน  พบวาทางโรงเรียนไดเชิญภูมปิญญาทองถ่ินหรือประชาชนที่มีความรูความสามารถเปน
วิทยากรพิเศษถายทอดใหความรูดานตาง ๆ  แกนกัเรียน  เชน   พอครูคํา  กาไวย   ศิลปน
แหงชาติซ่ึงเปนผูที่เชี่ยวชาญดานศิลปะพืน้บานเปนวิทยากรสอนการฟอนเจิง  การตกีลองปูเจ  การ
ตีกลองสะบัดชัย   การฟอนดาบ  รวมทัง้ผูปกครองนักเรียนที่มีอาชพีแกะสลักไม  ทางโรงเรยีนได
ก็นํานกัเรียนไปเรยีนรูฝกประสบการณตามแหลงเรียนรูในชุมชนโดยเฉพาะชุมชนบานถวาย  
จนกระทั่งนักเรียนสามารถประกอบอาชีพหารายไดในชวงปดภาคเรียนไดดวยตนเอง   
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              3.3  การวิเคราะหสภาพแวดลอม  โรงเรียนรวมกับบุคลากรหลักในชุมชน       ผลการ
วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากรหลักในชุมชน เชน  ทานพระครูวัดจอมทอง    ทานพระครู
วัดหนองตอง  กํานัน   ผูใหญบาน และตัวแทนผูปกครองนักเรียน   พบวา ทุกฝายไดรวมวิเคราะห
สภาพแวดลอมของโรงเรียน  โดยเฉพาะสภาพแวดลอมภายนอกซึ่งเปนการศกึษาจุดแข็งจดุออน
ของชุมชน แลวนําขอมูลไปจัดทําแผนกลยุทธของโรงเรียน ดังปรากฏตามปฏิทินงานฝายแผนงาน
ของโรงเรียน เอกสารการลงทะเบียนของผูเขารวมวิเคราะหสภาพแวดลอมของ โรงเรียนและผล
การดําเนินงานที่ทางโรงเรียนจัดรวบรวมไว 
              3.4 ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน   ผลการวเิคราะหขอมูลจากการสังเกต
และเอกสารคําสั่งประชุมนักเรียนและผูปกครอง พบวา ในทุกภาคเรียนทางโรงเรียนจัดใหมี
กิจกรรม  พบปะผูปกครอง (Classroom  Meeting)   เทอมละ  2  คร้ัง   ในโอกาสนี้
ผูปกครองนกัเรยีนจะรวมให    ขอเสนอแนะเกี่ยวกับปญหาและความตองการตาง ๆ      ของ
ผูปกครองลงในแบบประเมนิที่ฝายประเมินของโรงเรียนแจกใหเพื่อใหเกดิประโยชนกับนักเรยีน
โดยตรงตามสภาพความเปนจริงที่ผูปกครองตองการ    นอกจากนั้นสิ่งที่พบเห็นคือการระดม
ทรัพยากร   โดยประชาชนใหความรวมมือดานการเงิน   เชน  การจางครูสอนภาษาตางประเทศชวย
สอนบุตรหลานของตนเองใหเปนไปตามความตองการของผูเรียนและชุมชน   ดังปรากฏในเอกสาร
สัญญาจางที่โรงเรียนไดทําไวกับครูจางสอนในปการศึกษา  2544 – 2545  
              3.5 ดานการดูแลตามระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน   ผลการวิเคราะหขอมูลจากการ
สังเกต จากเอกสารรับรองความประพฤตแิละจากการสัมภาษณกลุมตวัอยาง  ซ่ึงประกอบดวยครู  
นักเรียนและบคุลากรหลักในชุมชน พบวา โรงเรียนไดรวมกับผูนําชมุชน เชน กํานัน  ผูใหญบาน  
เจาอาวาส และบุคลากรหลักในชุมชน ใหการรับรองความประพฤตขิองนักเรียน  โดยกรอกขอมูล
ของนักเรียนทีศ่ึกษาอยูในโรงเรียนและอาศยัอยูในชุมชนที่ตนเองรับผิดชอบใหกับโรงเรียน เพื่อให
การรวมมือในการชวยสอดสองดูแลควบคมุพฤติกรรมของนักเรียนขณะอยูที่บาน   และประสาน
กับโรงเรียนในการรวมแกไขปญหานักเรียนที่มีพฤติกรรมเสี่ยงตาง ๆ อยางใกลชิด   โดยฝายกิจการ 
นักเรียนจัดทําเอกสารรับรองความประพฤตินักเรียนสงใหคณะบุคคลดงักลาวเพื่อใหผูนําชุมชนที่
ไดรับมอบหมายเซ็นชื่อรับรองแลวสงกลับไปยังครูที่ปรึกษาแตละชัน้เรยีนเก็บรวบรวมไวเปน
หลักฐาน 
          ผลการวิเคราะหขอมูลที่เกี่ยวกับหลักการคนือํานาจใหแกประชาชนในประเดน็การมีสวน
รวมของประชาชนดานการบริหารและจัดการศึกษาของประชาชน พบวา ประชาชนยงัมีสวนรวมไม
มากนักโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับนโยบาย  แผนกลยุทธ  และแผนปฏิบัติตาง ๆ ซ่ึงผลการวิเคราะห ขอมูล
จากการสังเกต   และการสมัภาษณกลุมตวัอยางที่เปนครูและประชาชน  พบเหตุผลดังนี้     1)  
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ประชาชนมีความรูและความสนใจดานการบริหารและจัดการศึกษานอย  2)  ประชาชนไมคอยมีเวลา
ในการรวมกับโรงเรียนอยางเต็มที่  3) ขาดหนวยงานที่จะเชื่อมประสานความรับผิดชอบระหวาง
โรงเรียนกับประชาชนอยางจริงจังและโดยตรง  และ 4) ประชาชนไมมีคอยมีโอกาสรวมประชุม
วางแผนกับโรงเรียนโดยเฉพาะเรื่องที่สําคัญ ๆ 
 
 4.   หลักการบริหารตนเอง 
          ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางและจากเอกสารเกีย่วกับธรรมนูญ       
โรงเรียน   พบวา   โรงเรียนไดนําหลักการบริหารตนเองมาใช  ดังนี ้
              4.1 ดานการบริหารจัดการ   โรงเรียนทําการวิเคราะหหาศกัยภาพของโรงเรียน  
โดยใชเทคนิควิธีการหาจดุแข็ง จุดออน (Swat  Analysis) ประกอบดวยบุคลากรที่เกี่ยวของ
โดยเฉพาะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานและคณะครูในโรงเรียน  ไดรวมกาํหนดแนวทาง
ของโรงเรียนเพื่อนําไปสูทิศทางการบริหารจัดการที่ถูกตอง  ซ่ึงจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางฝาย
บริหารที่ประกอบดวย    ผูบริหารโรงเรียน   ผูชวยผูบริหาร ครูในโรงเรียนและการสังเกตแบบมี
สวนรวมของผูวิจัย พบวา โรงเรียนไดกําหนดใหคณะครู  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
รวมกันวิเคราะหหาจุดแข็งและจุดออนทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน  โดยจัดแบงกลุมผูรวม
วิเคราะหออกตามหมวดวิชาและฝายตาง ๆ จากนั้นคณะครูทุกคนรวมวิจารณตลอดจนใหขอเสนอแนะ
ในการนําเอาจุดแข็งและจุดออน    ไปเปนโอกาสและอุปสรรคของโรงเรียนเพื่อนําไปเปนแนวปฏิบัตสูิ
แผนกลยุทธในการบริหารโรงเรียน  ตามเอกสารหลักฐานฝายแผนงานของโรงเรียนที่เก็บไวเปน
หลักฐาน 
               4.2 การจัดทําแผนกลยุทธ   ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุม
ตัวอยางที่เปนผูบริหาร ผูชวยผูบริหาร  ครูและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพรอม
ทั้งเอกสารธรรมนูญโรงเรียน พบวา ในการจัดทําแผนกลยุทธระดบัองคกร ระดับแผนงานและ
ระดับโครงการ   โรงเรียนรวมกับบุคลากรที่เกี่ยวของ  ซ่ึงประกอบดวย   คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    คณะกรรมการโรงเรียน   คณะครูอาจารย   นักเรียน    รวมจัดทําแผน
กลยุทธเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ  ที่สอดรับกับแผนปฏิบัตงิานอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ   ดัง
ปรากฏรายละเอียดในธรรมนูญของโรงเรียน 
              4.3 จัดใหมกีารประชุมเชงิปฏิบัติการ   ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุม
ตัวอยางที่เปนตัวแทนคร ู  ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน  และจากเอกสารวาระการ
ประชุมประจําเดือนของโรงเรียน พบวา  ทางโรงเรียนไดรวมกบับุคลากรที่เกี่ยวของ  ซ่ึง
ประกอบดวย บุคลากรฝายบริหาร  ตัวแทนครู  ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรวม
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กําหนดวิสัยทศัน  พันธกิจ  และเปาหมายของโรงเรียน   เพื่อนําไปสูการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน  
ตลอดจนการจดัทําแผนงบประมาณ   แผนปฏิบัติงานของโรงเรียน   โดยการมีสวนรวมของบุคลากรที่
เกี่ยวของตามเทคนิควิธีที่โรงเรียนใชปฏิบัต ิคือ การรวมพลังสมอง (Brain Storming) และ
ผลการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารวาระการประชุมของฝายบริหารที่รวมประชุมเปนประจําทุกวัน
จันทร พุธและศุกร พบวา ไดมีการกําหนดหวัขอ  การรวมเสนอและวิเคราะหเกี่ยวกับการจัดทํา
วิสัยทัศน  พันธกิจ  และเปาหมายของโรงเรียนกอนทีจ่ะนําเสนอแกบุคลากรที่เกี่ยวของ 
              4.4   การประกันคณุภาพการศึกษา    ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุม
ตัวอยางในฝายบริหารของโรงเรียน พบวา โรงเรียนไดดําเนินการในเรื่องการประกันคณุภาพ
การศึกษา      ดังที่กลุมตัวอยางในฝายบริหารทานหนึ่ง  กลาววา “โรงเรียนไดนํากระบวนการ
วงจรคุณภาพ PDCA มาใชในการบริหารงานทั้งในสวนของการบริหารจัดการ   การจัดการ
เรียนการสอน   การวดัผลประเมินผล   การดําเนินงานโครงการตาง ๆ   การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร   การจัดทําแผนกลยุทธ แผนปฏิบัติการ  มีการตรวจสอบโดยการรายงาน
ผลการปฏิบัติงานแลวนําผลการปฏิบัติมาวเิคราะหเพื่อปรับปรุงและแกไขใหเกดิระบบคุณภาพที่
สมบูรณ  ดังปรากฏในแผนปฏิบัติงานของฝายตาง ๆ ที่จัดทําขึ้น” 
               4.5 การประเมินตนเองของบุคลากร   ผลการวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร
แบบฟอรมการประเมินตนเอง  พบวา เอกสารที่ฝายแผนงานจัดทําขึ้นเพื่อใหบคุลากรไดทําการ
ประเมินและสงใหฝายแผนงานนําไปจดัทําเปนแบบรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียน  โดย
แนวปฏิบัติบุคลากรทุกคนตองทําการประเมินตนเองภาคเรียนละ  1  คร้ัง   และโรงเรียนรายงาน
ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนปละ  1  ครั้ง   ตามที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาํปของโรงเรยีน
ที่ไดรายงานตอตนสังกดัทกุปการศึกษา  และจากการที่ผูวิจัยไดมีสวนรวมโดยตรงกับการประเมิน
ตนเองในสวนของงาน  ฝายกิจการนกัเรียน  บุคลากรในฝายทุกคนตองทําการประเมินตนเองสงให
เลขานุการฝายตรวจสอบกอนที่จะนําสงฝายแผนงานเพื่อดําเนินการจัดทําเปนรายงานของโรงเรียน
ตอไป  
               4.6 การนิเทศ   กํากับ   ติดตามและประเมินผล   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานปฏิบัตหินาที่ของตนเองตามบทบาทของคณะกรรมการอยางสม่ําเสมอ   ซ่ึงผลการวิเคราะห
ขอมูลจากการสังเกตและเอกสารบันทกึการรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรยีนตอคณะกรรมการ
สถานศกึษาขั้นพื้นฐาน   พบวาทุกสิ้นปการศึกษาโรงเรียนโดยการนําของฝายบริหารของโรงเรียนซึ่ง
ประกอบดวย      ผูบริหารและผูชวยผูบริหารทุกคนจะตองนําเสนอผลการดําเนินงานของโรงเรียนใน
รอบ  1 ปการศึกษา  เสนอรายงานตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   จากนัน้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับทางโรงเรียนไดรวมกันวางแผนเพื่อพัฒนาปรบัปรุงการดําเนนิงานที่ผานมา
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และที่จะดําเนนิการตอไป   หากงานใดที่มีคุณภาพก็คงรักษาไวและพัฒนาการดําเนินงานที่ยงัมี
ขอบกพรองใหดีขึ้น รวมทัง้รวมระดมทรพัยากรในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพือ่ใหเกดิคุณภาพ
ทางการศึกษาจนเปนทีย่อมรับของชุมชน  และจากเอกสารรายงานผลการนิเทศของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่โรงเรียนเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยประธาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูลงนามผลการตรวจสอบดวยตนเอง  รวมถึงไดให
ขอเสนอแนะ เปนลายลกัษณอักษร  นอกจากนี้จากการสังเกตของผูวิจยัในปรากฏการณจริง   
พบวา  เมื่อส้ินป  การศึกษา ทางโรงเรียนไดรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากนั้นประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหขอสรุปและหา
แนวทางรวมกบัโรงเรียนในการปรังปรุงพัฒนาตลอดจนระดมทรัพยากร เพื่อพัฒนาโรงเรียนใหดีและ
มีคุณภาพ  ดังปรากฏในรายงานการปฏิบัติงานของโรงเรียน 
              4.7 การจัดระบบการทํางานโรงเรียนเนนกระบวนการทาํงานแบบรวมทีม (Team 
Work) โดยลักษณะการจดัโครงสรางของแตละฝาย / หมวด / งาน  จะประกอบดวย  บุคลากรที่
เปนหวัหนางานและทีมงานและมีการประเมินและพัฒนาทีมงาน (Team Development) 
อยางตอเนื่อง  ดังปรากฏในปฏิทินปฏิบัติงานของฝาย / หมวด / งานตาง ๆ และมีการจัด
ประชุมสัมมนาทั้งภายในและภายนอกโรงเรียนเพื่อนําเอาความรู  เทคนิควิธีการ   ตลอดจน
ยุทธศาสตรที่ไดรับไปพัฒนางานที่รับผิดชอบ   รวมทั้งขยายผลสูทีมงาน  เพื่อการประสาน
สัมพันธการทํางานเปนทีม   ดังปรากฏในเอกสารคูมือปฏิบัติงานฝายตาง ๆ เชน  คูมือปฏิบัติงาน
ฝายกิจการนักเรียน  คูมือปฏิบัติงานฝายวิชาการ   คูมือปฏิบัติงานฝายธุรการ   คูมือปฏิบัติงานฝาย
บริการ   คูมือปฏิบัติงานฝายแผนงานและคูมือปฏิบัติงานฝายบริหารทั่วไป  ซ่ึงผลการวิเคราะห
ขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนผูชวยผูบริหารและเปนหัวหนาฝาย จากการสังเกตของ
ผูวิจัยและจากการวิเคราะหเอกสารการรายงานผลการดาํเนินงานของฝายตาง ๆ   พบวา  ในแตละ
ภาคเรียนหลังจากที่ฝายตาง ๆ ไดดําเนินการตามคูมือปฏิบัติงานไปแลว   จะตองทาํรายงานผลการ
ปฏิบัติงานหรือการดําเนินงานสงฝายแผนงานของโรงเรียน  เพื่อรวบรวมและจดัทําเปนรายงานผล
การดําเนินงานของโรงเรียนตอไป 
 
 5.  หลักการตรวจสอบประเมินผลและการถวงดุล 
          ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณและสังเกตรวมทัง้การวิเคราะหเอกสารพบวา
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภไดนําระบบการประกนัคุณภาพมาใชดังนี ้ คือ 
 5.1   การประกันคณุภาพภายใน 
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                               5.1.1 การตรวจสอบการบรหิารจัดการศึกษาของโรงเรยีน   ผล
การวิเคราะหขอมูลจากการสมัภาษณกลุมตวัอยางที่เปนตวัแทนฝายบรหิาร  ตัวแทนครูและจากการ
สังเกตของผูวจิัย   พบวา  สหวิทยาเขตทําการคัดเลือกบุคลากรครูในแตละโรงเรยีน  โดยกําหนด
โรงเรียนละ  2  คนเปนกรรมการตรวจสอบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียน ที่เรียกวา 
“คณะกรรมการประเมินคุณภาพ สหวิทยาเขตเพชรเชียงใหม” ดังปรากฏในคําสั่งของสหวิทยาเขต 
คณะกรรมการดังกลาว ทําการประเมินคุณภาพมาตราฐานของโรงเรียนในสังกัดสหวิทยาเขตปละ  1  
คร้ัง ซ่ึงจากผลการประเมินตรวจสอบถาเปนจุดออนของทางโรงเรียนคณะกรรมการจะแจงพรอมให
การแนะนําแกทางโรงเรียน เพื่อทําการปรับปรุงแกไขและพัฒนาใหมีคุณภาพตามมาตราฐานการ
ประกันคณุภาพของสถานศึกษา        ที่กําหนด  และถาการประเมินเปนจดุแข็ง   ก็จะดํารงไว
และพัฒนาใหยั่งยืนตอไป   ดังหลักฐาน      ที่ปรากฏในเอกสารรายงานตนเองของโรงเรียนหาง
ดงรัฐราษฎรอุปถัมภ 
                  5.1.2 โรงเรียนไดกระจายอํานาจใหหวัหนาฝาย  หัวหนาหมวด  
หัวหนางาน   นิเทศ   กํากับ   ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของฝาย/หมวด/งานของตนเอง  
ซ่ึงผลการวิเคราะห  ขอมูลจากการสังเกตแบบมีสวนรวมของผูวิจัยและขอมูลจากกลุมตัวอยาง อาท ิ
ตัวแทนคร ู พบวา โรงเรียนไดกระจายอํานาจตามระบบโครงสรางการบริหารของโรงเรียน โดย
กระจายอํานาจตามลําดับจากผูบริหารสูผูชวยผูบริหารและคณะครูบุคลากรอื่น ๆ  ในกรณีฝายตาง ๆ 
แตละฝายจดัทาํเกณฑประเมนิในสวนที่ตนเองรับผิดชอบขึ้นแลวนําเสนอตอคณะครูทัง้หมดเพื่อทํา
ประชาพิจารณเกี่ยวกับเกณฑที่กําหนดในแตละสวน จากนั้นจึงนํากลบัไปใชสําหรบัการประเมินครู
ทุกคน  แลวรายงานผลการประเมินตอทางโรงเรียน  เพื่อใหทราบผลการดําเนินงานโดยรวมของ
ฝาย / หมวด /งาน ซ่ึงมีผลตอการพิจารณาความดีความชอบแกคณะครูอาจารย   ดังรายงานการ
ประเมินตนเองของฝาย/หมวดและงานที่ฝายแผนงานไดรวบรวมและเก็บเปนขอมูลไว 
                 5.1.3 โรงเรียนแตงตั้งคณะกรรมการในโรงเรียนประเมินตรวจสอบและ
ประเมินการดําเนินงานในโรงเรียน  ดังขอมูลจากเอกสารคําส่ังของโรงเรียนและเอกสารวาระการ
ประชุมของโรงเรียนที่เรียกวา “คณะกรรมการตรวจสอบภายในของโรงเรยีน”  โดยออกเปนคําสั่งของ
โรงเรียนทุกปการศึกษา   เพื่อทําการตรวจสอบและประเมินผลการดาํเนินงานฝาย / หมวด / งาน 
ในโรงเรียนและรายงานผลตอฝายบริหาร   เพื่อทราบขอมูลการพัฒนางานฝาย/หมวด/งานและหา
แนวทางพัฒนาปรับปรุงแกไขในสวนที่เปนจุดออน   ดังเอกสารหลักฐานแบบรายงานผลการ
ตรวจสอบภายในของคณะกรรมการที่โรงเรียนแตงตั้งขึน้ 
                 5.1.4 การประเมินและตรวจสอบระหวางโรงเรียน   จากขอมูลการ
สัมภาษณและเอกสารคําส่ังที่โรงเรียนเก็บรวบรวมเปนขอมูล พบวาโรงเรียนตาง ๆ ในสหวิทยาเขต
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จะคัดเลือกคณะครูอาจารยจากแตละโรงเรียนที่มีคุณสมบตัิตามที่กําหนด   เปนคณะกรรมการสห
วิทยาเขต  เชน   สหวทิยาเขตเพชรเชียงใหม  ซ่ึงประกอบดวย  โรงเรียนสันปาตองวิทยาคม   
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ โรงเรียนน้ําบอหลวงวิทยาคม  และโรงเรียนบานกาดวิทยาคม  
ไดคัดเลือกตวัแทนครูโรงเรียนละ 2 คน ทําหนาที่ตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของ
โรงเรียนในสหวิทยาเขต   แลวรายงานผลการดําเนนิงานตอโรงเรยีนนัน้ ๆ  เชน   จากการตรวจสอบ
โรงเรยีนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ   คณะกรรมการตรวจสอบแจงผลการตรวจสอบเพื่อใหทราบจุดแข็ง
และจุดออน   พรอมทั้งเสนอแนวทางการพัฒนารวมกันกับโรงเรียนในกรณทีี่เปนจุดออนของ
โรงเรียน 
                5.1.5 การประเมินโดยผูมีสวนไดสวนเสีย  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการ
สังเกตและการสัมภาษณตวัแทนนกัเรียน  ตัวแทนผูปกครอง บุคลากรหลักในชุมชน  พบวา การมี
สวนรวมในกจิกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นในสวนของผูมีสวนไดสวนเสีย เชน นักเรียน ผูปกครอง บุคลากร
ในชุมชน   บุคลากรในหนวยงานหรือองคกรภาครัฐและเอกชนไดมีสวนรวมประเมินการ
ดําเนินงานของ     โรงเรียนปละ  1  คร้ัง   ดังที่โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภปฏิบัติคือ   
โครงการเปดบานวิชาการ   “ภูมิรูสูชุมชน”  ซ่ึงในกิจกรรมดังกลาว   โรงเรียนไดแจกแบบ
ประเมินเพื่อใหผูมีสวนไดสวนเสียประเมนิผลงานของนักเรียน  ผลงานของครูและผลงานของ
โรงเรียน  ในดานงานวิชาการ   งานฝายและงานหมวดตาง ๆ ตลอดจนการบรหิารจัดการศกึษา
ของโรงเรียน  จากนัน้ใหนาํผลการประเมินมาวิเคราะหหาจุดแข็งและจุดออน  เพื่อนําไปพัฒนาและ
ปรับปรุงแกไขในปตอ ๆ ไป   ดังผลการประเมินโครงการเปดบานงานวิชาการ   “ภูมิรูสูชุมชน”  ที่
โรงเรียนไดดําเนินการไปแลว 
                 5.1.6 การประเมินประสทิธิผลของนักเรียน จากการศึกษาเอกสารแผนงาน
และปฏิทินงานฝายวิชาการ   การวเิคราะหขอมูลจากการสมัภาษณตวัแทนครูและนักเรยีน  พบวา ในการ
ประเมนิประสทิธิผลของนักเรียน   ทางฝายวิชาการของโรงเรียนไดกําหนดวันเวลาลงในปฏิทินงาน
เพื่อใหครูผูสอนไดปฏิบัติอยางชัดเจน  โดยมีการประเมินในรูปของการจัดกจิกรรมการเรียนการ
สอนตลอดปการศึกษาของแตละรายวิชา เชน การประเมินกอนและหลังภาคเรียน  การประเมนิ
ระหวางภาค  การประเมินปลายภาค   และการประเมินในสวนของกรมวิชาการโดยเฉพาะการ
ประเมินความถนัดทางการเรยีนระดับชั้นมธัยมศึกษาปที ่ 3 (GAT = General 
Aptitude Test) และการประเมินความถนัดทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่ 6 
(SAT = Scholastic Aptitude Test)    ซ่ึงถือวาทุกโรงเรียนทําเปนปจจุบันอยูแลว 
                  5.1.7 การประเมินประสทิธิผลการสอนของครู   ผลการวิเคราะหขอมูล
จากการสังเกตและการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนผูชวยผูบริหารและตัวแทนครู  พบวาปหนึ่งจะมี
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การประเมินครู  2  คร้ัง   คือภาคเรียนละ  1 คร้ัง  โดยประเมนิจากการนิเทศการสอน    การ
จัดทําโครงการสอน   แผนการสอน   เครื่องมือวัดผล   การวัดและประเมินผลและรายงานผลการ
ใชแผนการสอน   รวมทั้งวัดจากผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของแตละรายวิชาและการทําวิจัยในชัน้
เรียน   เพื่อเปนการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของครูใหมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับการปฎิ
รูปการศึกษาในปจจุบัน   ซ่ึงแนวปฏิบัติทีป่รากฏคือ   หัวหนาฝายตาง ๆ ทั้ง  6   ฝายจะกําหนด
วันเวลาในการประเมินและใหครูเตรียมเอกสารหลักฐานสําหรับการประเมินทุกอยางไว ณ  จดุที่
กําหนดหรือภายในหมวดของตนเอง 
                 5.1.8  การประเมินการบริหารงานของโรงเรียน       ผลการวิเคราะหขอมูล
จาก การสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนนกัเรียน  ครูและบุคลากรที่เกี่ยวของและจากเอกสารคําส่ัง
แตงตั้งของโรงเรียน  เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการประเมินผลการบริหารโรงเรียนพบวา 
คณะกรรมการ      ดังกลาวประเมินการปฏิบัติงานของฝายบริหารปละ  1  คร้ัง โดยหาจุดแข็ง
จุดออน  แลวนําผลการประเมินแจงตอที่ประชุมของโรงเรียน   โดยผูบริหารโรงเรียนแจงใหครูทุกคน
ทราบและใหทุกคนเสนอแนวทางการพัฒนาและการบริหาร  เพื่อนาํไปใชในปตอไปโดยยึดแนว
ปฏิบัติตามหลักการมีสวนรวม และจากการสังเกตปรากฏการณจริงในการประเมินการบริหารงาน
ของโรงเรียนที่ผานมา พบวาทาง      ผูบริหารโรงเรียนไดตั้งตูรับแบบประเมินและขอเสนอแนะจาก
บุคลากรทุกฝายทั้งในและนอกโรงเรียนตลอดปการศึกษา   และทําการเปดตูอาทิตยละ  2  คร้ัง 
จากนั้นจึงแจงตอคณะครูและนักเรยีนในสวนที่เกี่ยวของโดยตรง  สวนฝายแผนงานของโรงเรียนได
ออกแบบประเมินใหคณะครแูละบุคลากรที่เกี่ยวของรวมทั้งนักเรียนรวมประเมนิโดยใหประเมินป
ละ  1  คร้ัง เชนเดียวกนั  ซ่ึงผลการประเมินทําใหบรรยากาศระหวางฝายบริหารและบุคลากรใน
โรงเรียนมีความเขาใจกนัมากขึ้นรวมทั้งทาํใหสนุกกับการทํางาน  ดังที่กลุมตวัอยางที่เปนครูคน
หนึ่ง  กลาววา “ในการบรหิารงานของฝายบริหารที่ผานมามักจะทําเองคิดเองเสียสวนมาก  ครูและ
บุคลากรในโรงเรียนไมคอยไดแสดงบทบาทมากเทาที่ควรและงานไหนที่เปนหนาทีโ่ดยตรงของฝาย
บริหารครูผูนอยมักจะไมทราบและไดรับรูลวงหนา   แตการบริหารในปจจุบัน (ป พ.ศ. 2544) 
ไดใหสิทธิและเสรีทางความคิดตลอดจนใหครู  นักเรียน และบคุลากรทั้งภายในและภายนอก   
โรงเรียนไดแสดงความคิดเห็นอยางเต็มที ่  รวมทั้งนําขอเสนอที่ไดรับเปดเผยแกคณะครูไดรับทราบ
เพื่อหาแนวทางในการพัฒนารวมกัน” 
                 5.1.9 การประเมินโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ผลการ
วิเคราะหจากการสังเกต การสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนครู และการสังเกตจากปรากฏการณจริงที่
ผูวิจัยไดรวมประชุมในการตรวจสอบและประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียน  พบวา เมื่อส้ินป
การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทําการประเมินผลการดําเนินงานของโรงเรียนปละ  
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1  คร้ัง  โดยในเบื้องตนทางโรงเรียนสรุปผลการดําเนินงานในกจิกรรมตางๆ ของโรงเรียนให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทราบ จากนั้นทางฝายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได
ซักถามถึงวิธีการ  รูปแบบและแนวทางการพัฒนาเปนกรณี ๆ ตามหัวขอการรายงานจนเสร็จสิน้  
จากนั้นทางโรงเรียนจดัทําเปนรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนเสนอและรายงานผลตอ
สาธารณชน โดยประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนผูลงนามรับรอง  เพื่อแสดงผล
การประเมินการดําเนินงานของโรงเรียนในแตละปการศึกษา  ดังปรากฏในแผนปฏิบัติการประจาํป
ของโรงเรียน 
                5.1.10 การประเมินโดยผูปกครองนักเรียน ผลการวิเคราะหขอมูลจากการ
สังเกตและการรวมกิจกรรมกับโรงเรียน ผูปกครองมีสวนประเมนิการบริหารและการจัดการศึกษา
ของ        โรงเรียนภาคเรียนละ 1 คร้ัง  โดยสวนมากเปนลักษณะของการเขารวมประชุมที่
โรงเรียนจัดขึน้       ผูบริหารจะเสนอใหผูเขารวมประชุมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะสิ่งที่พบเห็นใน
การบริหารจัดการศึกษา รวมทั้งเรื่องตาง ๆ ที่เกีย่วของกบันักเรียนและผูปกครองหรือชุมชนโดยตรง  
จากนั้นผูบริหารนําขอมูลที่ไดรับ เสนอตอที่ประชุมของโรงเรียนแจงใหคณะครูอาจารยทราบ   เพื่อ
หาแนวทางพฒันาแกไขขอบกพรองและรกัษาไวในสิ่งทีเ่ปนจุดแข็งของโรงเรียน 
                5.1.11 การจัดทําระบบสารสนเทศ  จากการศึกษาขอมูลเอกสารระบบ
สารสนเทศของโรงเรียน  พบวา ทางโรงเรียนไดนําเอาสารสนเทศของฝาย / หมวด / งาน  รวมทั้ง
ของชุมชนหลอมรวมเปนสารสนเทศของโรงเรียน   ซ่ึงมีทั้งระบบการประชาสัมพันธขอมูล
สารสนเทศดานการจัดการศึกษา (EIS = Educational Information System) 
และการประชาสัมพันธขอมูลดาน     การบริหารของโรงเรียน (AIS = Administrative  
Information  System) โดยงานสารสนเทศและ  ฝายแผนงานของโรงเรียนจัดทําขึน้  
เพื่อเปนแนวทางในการศึกษาและนําไปใชพัฒนาในปตอ ๆ ไป ดังปรากฏในคูมอืการปฏิบัติงาน
ของฝาย/หมวด/งานและจากแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน 
          5.2   การประกันคณุภาพภายนอก 
             สําหรับการประกันคณุภาพภายนอก   โรงเรียนหางดงรฐัราษฎรอุปถัมภเปนโรงเรยีน
หนึ่งทีจ่ะตองไดรับการตรวจสอบจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(สมศ.)  ตามหลักการปฏิรูปการศึกษาและการประกันคณุภาพทางการศึกษาของโรงเรียนในป
การศึกษา  2546  เปนตนไป   ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ  สังเกตและเอกสาร  
พบวา  ทางโรงเรียนไดจัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการใหแกคณะครูและบุคลากรที่เกี่ยวของทั้งใน
สวนของการจดั     กิจกรรมการเรียนการสอน   การจัดหลักสูตรสถานศึกษา   หลักสูตรสาระการ
เรียนรู   การจัดทําเกณฑมาตรฐานตัวช้ีวัดตาง ๆ รวมถึงไดรวมกับสหวทิยาเขตเพชรเชียงใหมในการ
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จัดประชุมวางแผนเพื่อรองรบัการประเมินภายนอกในปการศึกษา  2546 - 2548   ดังเอกสาร
การประชุมสัมมนาดานตาง ๆ ที่เกีย่วของกับคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนที่แนบในภาคผนวก  
ซ่ึงผลการวิเคราะหจากการสงัเกตหรือการวิพากษวจิารณของครู  พบวา  เร่ืองการประกันคณุภาพ
ภายนอก  คณะครูยังมีความเขาใจ ไมชัดเจนถึงการเตรียมตัวเพื่อรับการประเมิน  รูปแบบวิธีการ
ประเมินของ สมศ.   ทั้งนี้ส่ิงที่ครูไดเตรียมตัวเองและไดรับแจงจากทางโรงเรียนสวนมากจะเปน
เร่ืองของการจัดแผนการเรยีนการสอน  ที่ตนเองรับผิดชอบ  มาตรฐานและตวัช้ีวดัที่จะตองไดรับ
การประเมินในเบื้องตนเทานั้น 
 

 

ตอนที ่ 2     ปญหาการบรหิารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) ของโรงเรียนหาง
ดง- 
                    รัฐราษฎรอุปถัมภ  จังหวัดเชียงใหม 
          
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาวจิัยครัง้นี้  พบวา ปญหาการบริหารที่โรงเรียนหาง
ดง-รัฐราษฎรอุปถัมภจําแนกเปน   5  ดาน  ดังนี ้

    1.   ปญหาดานการกระจายอํานาจ 
    2.   ปญหาดานการมีสวนรวม 
 3.   ปญหาดานการคืนอํานาจใหแกประชาชน 

 4.   ปญหาดานการบริหารดวยตนเอง 
 5.   ปญหาดานการตรวจสอบประเมินผลและการถวงดลุ 
 

  1.  ปญหาดานการกระจายอํานาจ    
 ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณและจากการสังเกตของผูวิจัย    ตามหลักการบริหาร
ของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภที่เกี่ยวของกับงานฝายและงานทั่วไป  เชน  งานดานวิชาการ  
งานดานธุรการ งานดานแผนงาน งานดานบริการ  งานดานกิจการ  นักเรียน  และงานดานบริหาร
ทั่วไปมีขอมูลที่พอสรุปเปนประเด็นปญหาเกี่ยวกับการกระจายอํานาจไดดังนี ้
  1.1 การมอบหมายงานทีไ่มตรงกับความรู   ความสามารถของบุคลากร  ซ่ึงจาก
ขอมูลการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนตวัแทนผูชวยผูบริหาร   ไดความวา  การบริหารงานของฝาย
บริหารโดยเฉพาะดานการกระจายอํานาจในบางครั้งฝายบริหารไมไดคาํนึงถึงความรูความสามารถ
ของบุคลากรหรือขาดการพจิารณาคุณสมบัติที่เหมาะสมกับหนาที่ที่มอบหมายใหแกบคุลากร   เชน  
งานวิชาการในหมวดวิชาบางหมวดทีห่วัหนาหมวดยังไมมีความรูความเขาใจงานดานวิชาการดีเทา
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ควร  แตกลับไดรับมอบหมายใหเปนหวัหนาหมวด   ซ่ึงผลที่ตามมาทําใหงานวชิาการเสร็จลาชา  
และในเรื่องของการออกคําส่ังในการใหบคุลากรปฏิบัติหนาที ่  เชน  งานเลขานกุารฝาย  ครูบาง
คนไมถนัดในงานเลขานุการ แตกลับไดรับมอบหมายใหปฏิบัติหนาที่เลขานุการฝาย จึงเปนลักษณะ
การกระจายอํานาจ      ที่ขาดการวิเคราะหที่ถูกตอง  แตจาํเปนตองปฏิบัตหินาที่ตามทีไ่ดรับ
มอบหมาย ซ่ึงผลที่ไดรับทําใหงานมีประสิทธิภาพต่ํา ดังขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่
เปนตัวแทนคร ูปรารภวา  “การแตงตั้งหวัหนาฝายในบางฝาย   ผูไดรับมอบหมายทํางานไมเปน  ไม
รูภาระหนาที่ตามบทบาทของตนเองดําเนนิงานโดยอาศยัคนอื่นคอยชวยเหลืออยูเสมอบางครั้งใช
อํานาจมอบหมายงานใหคนอืน่ทําแทน    ทุกอยางทั้งที่เปนความรับผิดชอบของตนเอง” 

 1.2  การขาดการวางแผนที่แนนอน  โดยเฉพาะเรื่องของเวลา   โรงเรียนมักออก
คําส่ังและใหปฏิบัติหนาที่ในกิจกรรมตาง ๆ ในเวลาที่ส้ันและรีบดวน  ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลที่
ไดจากการสังเกตและการสัมภาษณกลุมตัวอยาง เชนในกรณีที่โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภเปน
เจาภาพ จัดแขงขันกีฬาแหงชาติ  คร้ังที่  23  พบวาฝายบริหารไมมีการเรียกประชุมคณะครูหรือ
บุคลากรที่เกี่ยวของไดรับทราบขาวคราวความเคลื่อนไหวใด ๆ มากอน ดวยความรีบดวนโรงเรียน
ไดออกคําสั่งและกําหนดบทบาทหนาที่ใหผูที่รับมอบหมายปฏิบัติและผลการปฏิบัติไมเปนที่ยอมรบั
ของคณะกรรมการกลาง  จึงทําใหการปฏิบัติหนาที่ไดรับการตําหนิและเปนผลทําใหเกิดความทอแท
ในการทํางานในขณะนั้น    ตลอดจนทาํใหขาดความกลาที่จะแสดงตนเองในการรับหนาที่ในการ
ปฏิบัติกิจกรรมอื่น ๆ ตอไป 

 1.3  การมอบหมายภาระงานมากเกนิไป  บุคลากรในโรงเรียนบางคนไดรับคําส่ัง
และใหปฏิบัติหนาที่ที่เกนิขดีความสามารถ ผลที่ไดรับทําใหงานขาดคุณภาพและปฏิบัติไมทันตาม
กําหนด   ดังขอมูลจากเอกสารคําส่ัง  เชน   คําส่ังใหปฏิบัติหนาที่ในสถานศึกษา   บุคลากรบาง
คนถูกกําหนดใหรับผิดชอบในหนาที่หลาย ๆ ดานมากเกินไป   ดังกรณีตัวอยาง  ครูคนหนึ่งเปน
ทั้งหัวหนาหมวด   หัวหนาระดับ หัวหนาคณะส ี  ครูที่ปรึกษา  รวมทั้งงานในหนาที่พิเศษที่ตอง
รับผิดชอบงานหลายฝาย   ไมต่ํากวา  2 - 3  ฝาย   จึงทําใหประสิทธิผลของงานที่ไดรับ
มอบหมายขาดคุณภาพมาตรฐานหรือ ไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนด 
 1.4  การไมสรางความเขาใจดานระบบและหลักการ    จากผลการวเิคราะหขอมูล
จากการสัมภาษณกลุมตวัอยางและการสังเกตของผูวิจัย  สรุปประเด็นไดวาเมื่อผูบริหารนําระบบการ
บริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาใชแลว ไมไดช้ีแจงทําความเขาใจใหบุคลากรที่
เกี่ยวของทราบอยางทั่วถึง  เชน   ขาดการประชาสัมพันธรูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน   ทําใหเกิดความสับสนเพราะครูโดยสวนมากยังขาดความรู ความเขาใจในเรือ่ง
ดังกลาว ขณะเดยีวกันฝายบริหารไมจัดประชุมสัมมนาเพื่อสรางความเขาใจแกครู  รวมทั้งการเตรียม
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บุคลากรเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM)  ของโรงเรียนไมได
กําหนดหรือแตงตั้งใหเปนรูปแบบที่ชัดเจนและเทาที่สังเกตอีกประเดน็หนึ่ง ผูบริหารและประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ไดกลาวชี้แจงถึงเรื่องการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐานในทีป่ระชุมของคณะครูโดยคราว ๆ   แตขาดความชัดเจนในระบบหลักการและแนว
ปฏิบัติที่จะดําเนินการอยางจริงจัง 

 1.5 การบริหารแบบเบ็ดเสร็จ     เปนการกระจายอํานาจที่ฝายบริหารเมื่อส่ังการ
หรือใหแนวปฏิบัติ  ใหอํานาจแกบุคคลอืน่ไปแลว แทนที่ผูปฏิบัติจะดําเนินการไดอยางเต็มที ่ กลับ
พบวา ฝายบริหารยังตองมากําชับควบคมุอยางใกลชิด  ทําใหผูปฏิบัติงานอึดอัดใจขาดกําลังใจ  
และขาดความเชื่อถือในกลุมผูทํางานดวยกัน   เชน จากการสังเกตของผูวิจัยเอง  พบวาในการจัด
กิจกรรมงานเลี้ยง  ที่ทางอําเภอหางดงและโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภรวมเปนเจาภาพ   ทั้ง ๆ 
ที่ทางโรงเรียนไดออกคําส่ังและมอบหมายความรับผิดชอบใหคณะครปูฏิบัติหนาที่ตามบทบาทแต
กลับถูกฝายบริหารบางคนตําหน ิ และแสดงความไมพึงพอใจออกใหเห็นทันท ี   จึงเปนผลทําให
คณะครูผูปฏิบัติขาดขวัญและกําลังใจทันททีี่ถูกตําหนิและตองปฏิบัติตามที่ผูบริหารสั่งเทานั้น  ซ่ึง
ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนครูและตัวแทนนักเรียน  พบวา  
การบริหารงานในบางฝาย หัวหนาฝายมกัใชอํานาจและความคิดเห็นของตนเองเปนเกณฑในการสั่ง
การ   โดยไมไดคํานึงถึงความพอดีและความเหมาะสมของคนกับงาน  ในที่สุดทําใหผูปฏิบัติงาน
ขาดความเชื่อถือและ       ไมอยากรวมทาํงานดวย 

 1.6  การประชาสัมพันธ  การสื่อสาร   และการประชมุมีนอย   ผลการวิเคราะห
ขอมูลจากการสัมภาษณนักเรยีน   ผูปกครอง   และบุคลากรในชุมชนเกีย่วกับการแจงขาวสารเรื่องการ
บริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน พบวา ฝายบริหารแจงขาวตาง ๆ ใหบคุลากรที่เกี่ยวของ
นอยเกนิไป    โดยเฉพาะเรื่องเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน นักเรียน 
ผูปกครองและบุคลากรในชมุชนไมเคยรับรูมากอน   ซ่ึงครั้งหนึ่งผูใหสัมภาษณหรือกลุมตัวอยาง  
ถามผูวิจัยวา   การบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีลักษณะเปนเชนไร      ในครั้งนั้น
การสัมภาษณจึงกลายเปนการสนทนาซักถามเกี่ยวกับลักษณะของการบริหารสถานศึกษาโดยใช 
โรงเรียนเปนฐานเสียมากกวา   สุดทายกลุมตัวอยางทีใ่หสัมภาษณไดใหขอมูลวาฝายบริหารเคยแจง
ใหทราบแตไมไดสรางความเขาใจ ความกระจางในเรือ่งการนําหลักการบริหารดังกลาวมาใชใด ๆ   
จนกระทั่งคดิวาเปนเรื่องการบริหารโดยปกติทั่วไป   

 1.7 การกระจายอํานาจทีไ่มแนนอนและมีการเปลี่ยนแปลงบอย    จากเอกสาร
คําส่ังและการรวมกิจกรรมกบัทางโรงเรียนดานการกระจายอํานาจของฝายบริหาร  พบวา ใน
บางครั้งยังขาดความแนนอน เชน กรณีโรงเรียนออกคําสั่งแตงตั้งผูมีหนาที่รับผิดชอบใน
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สถานศึกษา   ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกตบรรยากาศที่ผานมา   ฝายบริหารขาดความ
ตระหนกัในการวางคนใหเหมาะสมกับงานโดยหลักฐานที่ปรากฏ ดังการออกคําสั่งเปลี่ยนแปลง
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานบอยครั้งและการออกคําส่ังแตงตั้งผูรับผิดชอบเพิ่มเติม จึงทําใหการ
ทํางานตาง ๆ ไมบรรลุความสําเร็จ   ทั้งนี้เพราะความไมแนนอนในการมอบหมายหนาทีแ่ละผูที่
ไดรับมอบหมายขาดความพรอมและการตัดสินใจที่จะปฏิบัติหนาที่ในทันทีทันใด  ทําใหการ
ปฏิบัติหนาที่ไมตอเนื่อง งานที่ปฏิบัติขาดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 1.8 ประชาชนหรือชุมชนขาดความพรอม     จากการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปน
บุคลากรในโรงเรียนเกี่ยวกับการกระจายอํานาจของโรงเรียนไปยังประชาชนหรือชุมชน ไดขอสรุป
วา  ประชาชนหรือชุมชนไมคอยใหความรวมมือและเสยีสละเทาที่ควร  โดยเฉพาะหากเปนเรื่องที่
ให เขารวมประชุมดวยแลวประชาชนหรอืชุมชนมักไมคอยใหความสนใจมากเทาใด   จึงทําให
โรงเรียนไมกลาตัดสินใจทีจ่ะมอบบทบาทและภาระหนาที่แกประชาชนไปปฏิบัติ  เชน การแตงตั้ง
ผูปกครองเปนคณะกรรมการระดับหองเรยีนในการประชมุผูปกครองและนักเรยีน   ปรากฏวา
คณะกรรมการที่ไดรับแตงตั้ง   ไมแสดงบทบาทหรอืใหความเห็นใด ๆ ที่เปนประโยชนตอ
โรงเรียน   แตกลับฝากความไววางใจกบัคณะครูเปนสวนใหญและจากการสัมภาษณกลุมตวัอยาง
กรณีผูปกครองนักเรียน   พบวาประชาชนหรือชุมชนจะตองรับภาระในการประกอบวิชาชีพและ
ตองรับจางเปนสวนใหญ   จึงไมสามารถสละเวลาไดในบางครั้งที่โรงเรียนเชิญประชุมหรือมอบหมาย
ภาระความรับผิดชอบใหไปปฏิบัติ     และบางคนขาดความรูความถนดัในหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
จึงขาดความมัน่ใจและไมกลาที่จะกระทําการใด ๆ ดวยตนเอง   นอกจากนี้การที่ประชาชนหรือชุมชน
ขาดความพรอม   เปนผลจากการขาดการประชาสัมพันธระหวางกันและกัน จึงยากที่จะรวมกลุมรวม
ทีมรับภาระหนาที่ที่โรงเรียนมอบหมายไดอยางเต็มที ่

 1.9 การกระจายอํานาจไมทั่วถึง  จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการสัมภาษณ
กลุมตัวอยางและจากการสังเกตการกระจายอํานาจของโรงเรียน  พบวา  โรงเรียนมีการกระจาย
อํานาจตามระบบตามโครงสรางของโรงเรียนที่กระจายจากสวนบนลงสูสวนลาง  แตในการ
กระจายอํานาจครูสวนมากยงัไมทราบวาโรงเรียนไดนําระบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานมาใช มีการรับรูเฉพาะสวนของฝายบรหิารเทานั้น   ทั้งนี้เพราะฝายบริหารมีการ
ประชุมและพดูคุยกันในเรื่องนี้บอยครั้ง  สวนครูผูปฏิบัติจะมีสวนไดรับรูนอย  สาเหตุเพราะฝาย
บริหารโรงเรียนมองขามความสําคัญที่จะอบรมและทําความเขาใจแกคณะครูในเรื่องการบริหาร
สถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานเชนเดียวกับการมองขามความสําคัญของผูปกครองและชุมชน  
โดยเฉพาะครูบางคนไมรูมากอนวาโรงเรียนไดนําหลักการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
มาใชในการบริหาร โรงเรียนจึงทําใหการปฏิบัติงานของครูในระดับลางที่ไดรับมอบหมายหนาที่



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 

57 
 

จากโรงเรียน   ไมสอดคลองกับการบริหารเพราะไมเขาใจ  ทําใหการปฏิบัติหนาที่ไมเปนไปตามที่
ฝายบริหารคาดหวังไวเทาทีค่วร  เชน   การจัดกจิกรรมปองกันการใชสารเสพติดในโรงเรียนที่ผาน
มา   จะรับรูเฉพาะฝายบริหาร   และในการปฏิบัติไดออกคําส่ังใหครูทุกคนมีสวนรวมปฏิบัติ   แต
ครูสวนใหญไมทราบรายละเอียดของกิจกรรม   จึงทําใหผลการปฏิบัติกิจกรรมมีปญหาในการ
ควบคุมและไมสามารถดําเนินไปไดตามที่คาดหวัง 

  1.10 การขาดหลักธรรมในการบริหารโดยเฉพาะดานอารมณและความอดทน ผล
การวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณและเอกสารการประเมินความคิดเหน็ของครู  พบวาครู
ผูปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายปฏิบัติงานดวยความลําบากใจ  เนื่องจากการขาดการ
ควบคุมอารมณและความอดทนของผูบริหารในการสั่งการเพื่อใหการปฏิบัติงานเกดิความสําเร็จตาม
ความตองการของตนเอง   ดังนั้นจึงทําใหผูปฏิบัติงานในหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเกิดความเครียดและ
ขาดความกลาหาญในการตดัสินใจดวยตนเอง  จึงทําใหงานในหนาที่ไมมีประสิทธิภาพ  
  

 2.   ปญหาดานการมีสวนรวม 
             โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภเปนอีกโรงเรียนหนึ่ง   ที่ผูบริหารสถานศึกษาไดรับ
การกลาวขานมากเปนพิเศษในดานการจัดกิจกรรมตาง ๆ  โดยนําหลักการบริหารแบบมีสวนรวม  
มาใชไดดวยดมีาตลอด แตอยางไรก็ตามการทํางานบางครั้งประสบปญหาบาง ดังปรากฏผลการ
วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตวัอยาง การสังเกตและเอกสารการประเมินผลการจดั
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนโดยสรุปคือ 
             ในการจดักิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนบุคลากรในโรงเรียนทุกคน ซ่ึงไดแก คณะครู   
นักการภารโรง   พอบานแมบาน   นักเรียน   ตลอดจนพอคาแมคาไดใหความรวมมือดวยดีตั้งแต
เร่ิมจัดกิจกรรมจนกระทั่งกจิกรรมเสร็จเรียบรอย   แตสภาพที่เปนปญหาในบางครั้งเกิดจากการ
ประชุมของฝายหรือของหมวดที่ผูเขารวมประชุมไมใหความรวมมือ   เชน  กรณกีารประชุมของ
ฝาย ๆ หนึ่งในโรงเรียน   หัวหนาฝายขาดการประชุมเนื่องจากติดภารกิจอยางอื่นบอยครั้ง   อีกทั้ง
การแสดงออกดานการใชอํานาจและความคิดเห็นของตนเองเปนเกณฑเพื่อใหบุคลากรนําไปปฏิบัติและ
ไมยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน จึงทําใหผูเขารวมประชุมอ่ืน ๆ นําไปเปนเยี่ยงอยางโดยการไม
เขารวมประชมุและไมใหความรวมมือในการประชุมเทาที่ควร 
             นอกจากนี้ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตพบวา มีบอยครั้งที่ทางโรงเรียนไดจัด  
กิจกรรมขึ้นและขอความรวมมือไปยังองคกรหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชน  บุคลากร  
ประชาชนรวมทั้งชุมชนในทองถ่ิน   โรงเรียนไดรับความรวมมือดวยดีมาตลอด     โดยเฉพาะการ
จัดกิจกรรม   สําคัญ ๆ แตส่ิงที่ทางโรงเรียนยังมีปญหาและมองขาม  คือ การขาดความรวมมือดาน
การรวมกําหนดนโยบาย  แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน   กลาวคือ   บุคลากรที่มี
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สวนไดสวนเสียซ่ึงหมายถึง   นักเรยีน   ผูปกครอง   ตลอดจนบคุลากรหลักในชุมชน   ทาง
โรงเรียนยังไมเปดโอกาสใหบุคลากรเหลานี้ไดรับรูและไดรวมในการวางแผนที่สําคัญ ๆ ของ
โรงเรียน 
             ในสวนของขอมูลที่ไดจากเอกสารการประเมินในการจัดกจิกรรมของโรงเรียน จากการวิเคราะห
ถึงสภาพปจจบุันและปญหา สรุปผลไดวาในดานการบริหารและการจดัการศึกษาการใหความรวมมอื
ในสวนของคณะครูในโรงเรียนไมคอยมปีญหาเพราะทกุคนใหความรวมมือกันดวยดี  แตระหวาง
ฝายบริหารกับคณะครูกลาวไดวา ครูบางคนยังไมไดรับความไวเนื้อเชือ่ใจจากทางฝายบริหารและ
ในบางครั้งการแสดงความคดิเห็นทีไ่มตรงกัน ซ่ึงจะมีกรณีถกเถียงทาทายกนัในที่ประชุมใน
บางครั้ง    
             อยางไรก็ตามจากขอมูลที่ไดวิเคราะหมาเบือ้งตน   ผูวิจัยขอสรุปเปนประเด็นใหชัดเจน   
เพื่อใหมองเหน็สภาพปญหาดานการรวมมอืไดดังนี ้
  2.1 ในสวนของบุคลากรครูในโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ   จากการสังเกต
ของ   ผูวิจัยพบวาบุคลากรครูในโรงเรียนทุกคนใหความรวมมือกันดวยด ี   โดยเฉพาะการประชมุ
ประจําเดือนครูแทบทุกคนจะเขารวมประชุมอยางพรอมเพรียง   แตเทาที่สังเกตในการประชุมของฝาย / 
หมวด / งาน ตาง ๆ มีบางครั้งที่บุคลากรในฝาย / หมวด / งาน ขาดการประชมุตามวันเวลาที่
กําหนด    สวนปญหาบุคลากรครูกับการใหความรวมมือดานกิจกรรมที่โรงเรียนจดัขึ้นนั้น ครูให
ความรวมมือเกือบทุกคน   สวนที่ไมใหความรวมมือนัน้ปรากฏใหเหน็นอยมาก    
  2.2  ในสวนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน     ในการรวมประชุมและ
รวม กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน   จากการสัมภาษณโดยตรงกับคณะกรรมการดงักลาว   พบวา  
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในลักษณะของงานหรือกิจกรรมหลักที่สําคัญ ๆ   
เชน   งานนโยบาย  งานวางแผน  งานดานวิชาการ  และกจิกรรมรวมกับหนวยงานอืน่ ๆ   
คณะกรรมการไดมีสวนรวมเสมอโดยทางโรงเรียนไดแจงเปนลายลักษณอักษร   แตในปการศึกษา
หนึ่งจะไมเกิน  3  คร้ัง  สวนการรวมประชุมภายในหมายถึง   การประชุมประจําเดือนของ
โรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแทบจะไมมีสวนไดรวมประชุม เพราะขาดการ
ประสานงานจากทางโรงเรียน 
 2.3 ในสวนของนักเรียน ผูปกครอง ชุมชนและบุคลากรหลักในชุมชน ผลการ
วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตวัอยางที่เปนตวัแทนนักเรยีน  ตัวแทนผูปกครอง  บุคลากร
หลักในชุมชน  พบวา สวนใหญมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึน้และที่เกีย่วของ
โดยตรงเทานัน้ เชน  การปฐมนิเทศนักเรียนและผูปกครอง   การปจฉมินเิทศนักเรียนและ
ผูปกครองระดบัมัธยมศึกษาปที่ 3  และมัธยมศึกษาปที่ 6  และการประชุมในระดับชั้นเรียนที่
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โรงเรียนจัดขึน้ทุกภาคเรยีนเทานั้น   แตถาเปนการประชุมที่เปนพิธีการ  หรือดานการจัดทํานโยบาย  
แผนตาง ๆ บุคคลเหลานี้แทบจะไมไดเขารวม  ทั้งนี้เพราะทางโรงเรียนยังมองไมเห็นความสําคัญ
ของนักเรียน  ผูปกครอง  ชุมชนและบุคลากรหลักในชมุชนเทาที่ควร   
 2.4  ในสวนขององคกรภาครัฐและเอกชน   ผลจากการสังเกตของผูวิจยัจาก
ปรากฏการณจริง  เปนลักษณะเชนเดยีวกบัการมีสวนรวมของนักเรยีนและผูปกครอง   โดยมีสวน
รวมในดานกจิกรรมที่โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภจดัขึ้นเทานั้น   เชน   งานวนัวิชาการ  งาน
สืบสานวัฒนธรรมหางดง  งานประเพณีตานกวยสลาก  และถาเปนกจิกรรมที่มีความสําคัญ ๆ ตอ
สวนรวม  ทางโรงเรียนไดเชิญองคกรที่กลาวมาขางตนรวมกิจกรรมเปนครั้งคราว แตที่มีปญหาและ
ทางโรงเรียนไดรับความรวมมือไดไมเต็มที ่ คือ  องคกรดังกลาวมีกจิกรรมที่เปนของตนเองมากมาย 
เวลาที่ใหแกทางโรงเรียนมีนอย   อีกทั้งปญหาการติดตอสัมพันธที่ลาชาทําใหองคกรไมไดรวมงาน
อยางเต็มที ่   
 
 
 3.  ปญหาดานการคืนอํานาจใหแกประชาชน 
              สภาพปจจุบนัตามที่โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภไดนําระบบการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน (SBM) มาใชตามหลักของการกระจายอํานาจและการคืนอํานาจแกประชาชน
นั้น  คอนขางมีปญหาพอสมควร   ซ่ึงจากการวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณ  พบวา  อํานาจที่
แทจริงที่โรงเรียนไดมอบใหประชาชนมีสวนรวมนั้นเปนเรื่องที่มองเห็นไมชัดเจนเทาที่ควร เชน 
ดานการจดัทํานโยบาย  แผนกลยุทธ ดานการบริหารจดัการศึกษา ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอน ประชาชนสวนมากแทบไมรับรูความเคลื่อนไหวจากทางโรงเรียน ไมวาจะเปนรูปของการ
ประชุมวางแผนดานนโยบาย/ โครงการตาง ๆ   ทั้งนี้เพราะโรงเรียนจะดําเนินการเองตามระบบที่
เคยใชเปนประจํา   และขอมูลจากการสังเกตหลังจากวิเคราะหแลว  พบวา โรงเรียนยังขาดความ
ตระหนกัในการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน โดยเฉพาะหลักการคืนอํานาจใหแก
ประชาชนโรงเรียนมีนโยบาย วิสัยทัศน   พันธกิจ  เปาประสงค  แผนกลยุทธ   ทั้งกลยุทธ
แผนงานและกลยุทธโครงการ   ตลอดจนแผนปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ แตในการบริหารงานทุกเรื่อง 
ทางโรงเรียนไมเคยแจงใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมเลย   มีเพียงการ
แจงในที่ประชมุนักเรียนและผูปกครองเพื่อใหรับทราบเทานั้น  เชน แจงปฎิทินการบริหารโรงเรียน
วาจะทาํอะไร   ลักษณะใดและเมื่อไร   แตไมเคยเนนย้ําใหประชาชนไดตระหนักถึงบทบาทหนาที่
การมีสวนรวมกับทางโรงเรียน   ในทํานองเดียวกนัจากการวิเคราะหขอมูลเอกสารการบริหาร
สถานศึกษาโดยใช    โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  ตามกรอบแนว
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ปฏิบัติที่โรงเรียนนําไปใช  ซ่ึงประกอบดวย  หลักการกระจายอํานาจ หลักการมีสวนรวม หลักการ
ตรวจสอบและความโปรงใส  พบวา ในสวนของหลักการกระจายอํานาจที่เกี่ยวกับการคืนอํานาจหรอื
การมอบหมายภารกิจแกประชาชนนั้นยังไมกระทําอยางเต็มที่   เพราะตามหลักฐานการจดบนัทกึ
จากบอรดที่โรงเรียนจดัไวเปนเรื่องของการตัดสินใจ   การพัฒนาระบบสารสนเทศ   การพัฒนา
ความรูและทักษะ   ตลอดจนการสรางแรงจูงใจ   ดังเอกสารที่แนบในภาคผนวก   ดังนั้นประชาชน
กับโรงเรียนจึงเปนการมองตางมุมตางทิศ   และหากโรงเรียนยังขาดความตระหนักในสวนของการ
ใหประชาชนไดมีสวนรวมกบัทางโรงเรียนเหมือนที่เคยปฏิบัติ   เชื่อวาในอนาคตยิ่งจะทําให
ประชาชนเปนเพียงผูบริโภคและโรงเรียนคือผูให  และจากผลการวิเคราะหขอมูลเบื้องตนดังกลาว   
ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในแตละประเด็น   ดังนี ้
 3.1 โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธ   ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุม
ตัวอยางที่เปนตัวแทนผูปกครองนักเรียน  บุคลากรหลักในชุมชนและจากการสังเกตของผูวิจยั   พบวา 
หากมีขาวความเคลื่อนไหวใด ๆ ที่มีความเกี่ยวของระหวางโรงเรียนกบัประชาชน     ทางโรงเรียน
ไมไดแจงขาวสารหรืออธิบายแนวปฏิบัติของโรงเรียน   โดยเฉพาะหลักการบริหารที่นํามาใชให
ประชาชนไดรับทราบ 
 3.2  ประชาชนขาดความรู     ความเขาใจหลักการบริหารที่โรงเรียนนํามาใช   
สาเหตุเพราะโรงเรียนไมเห็นความสําคัญของประชาชน  ทั้ง ๆ ที่การบริหารเชนนี้ประชาชนตองมี
สวนรับรูเพื่อรวมพัฒนาโรงเรียนอันเปนบทบาทของประชาชนโดยตรง  ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูล
จากการสัมภาษณกลุมตวัอยางที่เปนตัวแทนผูปกครองนักเรียนและบุคลากรหลักในชุมชน  พบวา   
ในเชิงการบรหิารของโรงเรียน  สวนมากโรงเรียนดําเนินการบริหารเองแทบทั้งส้ิน  โดยอาศยั
บุคลากรที่มีอยูในโรงเรียนเปนแกนหลักรวมคิดรวมสรางและยังมองวาประชาชนยังมีความรูความ
เขาใจไมมากพอในเรื่องเกี่ยวกับการบรหิารโรงเรียน 
 3.3  ประชาชนไมทราบบทบาทและหนาที่ของตนเอง       ผลการวิเคราะหขอมูล
จากการสัมภาษณกลุมตวัอยางที่เปนครูและตัวแทนผูปกครองนักเรียน พบวา นอยคร้ังมากที่ทาง
โรงเรียนไดแจงใหประชาชนรับทราบถึงบทบาทและหนาที่ของตนเองที่พึงมีแกโรงเรียนทั้งนี้เพราะ
โรงเรียนไมใหความรูหรือกระตุนใหประชาชนเห็นความสําคัญของโรงเรียน  ตลอดจนนําเสนอแนว
การบริหารสถานศึกษาแบบใหมแกประชาชนทราบเทาที่ควร จึงทําใหภาระทีจ่ะรวมสนับสนุนแก
ทางโรงเรียนไมเปนไปตามที่โรงเรียนคาดหมาย 
 3.4  โรงเรียนขาดขอมูลและขาดการกระตุนประชาชนโดยตรง     ถึงแมทาง
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ จะเคยนาํเสนอขอมูลการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
(SBM) แกประชาชนในโอกาสและกิจกรรมตาง ๆ  เชน     ในงานมหกรรมวิชาการของกรม



มห
าว
ิทย
าล
ัยร
าช
ภัฏ
เช
ียง
ให
ม่

 

61 
 

สามัญศึกษา   งานวิชาการของเขตการศึกษา   งานวชิาการของสหวิทยาเขตมาแลวก็ตาม  แตใน
สวนของโรงเรียนที่นําเสนอขอมูลใหกับประชาชนโดยตรงยังไมมากพอ ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูล
จากการสัมภาษณกลุมตวัอยางที่เปนบุคลากรหลักในชุมชน  ตัวแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและการสังเกตของผูวิจัย  พบวา  การนําเสนอขอมูลที่โรงเรียนพึงใหแกประชาชนโดยตรง
เฉพาะในสวนของโรงเรียน  โรงเรียนยังขาดการนําเสนอใหประชาชนรับรู   จึงทําใหเกิดความ
ยุงยากแกประชาชนในการศึกษาขอมูลและยากทีจ่ะเขาใจรูปแบบการบริหารที่โรงเรียนนํามาใช 
 3.5 ขาดหนวยงานที่จะประสานความรวมมือระหวางโรงเรียนกับประชาชน  ในการ
พัฒนา      กิจกรรมตาง ๆ  เชน กิจกรรมการเรียนการสอน  ระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน   ซ่ึง
ในบางครั้งบางโอกาสประชาชนตองการทีจ่ะมีสวนรวม   แตขาดผูประสานที่จะรับภาระแจงให
ประชาชนทราบในเรื่องที่โรงเรียนตองการพัฒนา   ซ่ึงจากกลุมที่ผูวจิัยสัมภาษณ อาทิ ตัวแทน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลาววา “ในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ที่
ประกอบดวยบุคคลหลายฝาย และถือเปนตัวแทนของประชาชนในการรวมกิจกรรมตาง ๆ   กบั
ทางโรงเรียน      แตในบางครั้งไมสามารถแจงขอมูลขาวสารหรือประสานกบัประชาชนไดโดยสะดวก  
จึงถือเปนจดุบกพรองในการบริหารที่ประชาชนควรไดรับรูเพื่อการรวมพัฒนาของโรงเรียน “ปญหา
ดานการบริหารดวยตนเอง” 
 

 4.  ปญหาดานการบริหารดวยตนเอง 
             ตามที่โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  ไดนําระบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน (SBM)  มาใชนั้น  พบวาในสวนของการดําเนนิงานดานการบริหารดวยตนเอง    
คอนขางมีปญหา   ซ่ึงจากผลการวิเคราะหขอมูลของผูวิจัย พบวา 

  4.1 ในสวนของบุคลากรครู   ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุม
ตัวอยางที่เปนครูและจากการสังเกตของผูวิจัย พบวา ครูในโรงเรียนไมไดรับขาวสารการ
ประชาสัมพันธเพื่อรับทราบหรือรับการอธิบายเกีย่วกับแนวปฏิบัติของโรงเรียนอยางทั่วถึง  
โดยเฉพาะหลกัการบริหารทีน่ํามาใช  และขาดการมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นสนับสนุน
แกฝายบริหารตามหลักการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  ในมุมมองดานบรรยากาศ
ของคณะครูในโรงเรียน     ครูสวนมากยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติหรือวิธีการ
โดยเฉพาะการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

  4.2 นักเรียน  ผูปกครอง  และประชาชนขาดความรู  ความเขาใจ   หลักการ
บริหารที่โรงเรียนนํามาใช   ทั้งนี้เพราะโรงเรยีนไมตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรเหลานี ้  ทั้ง ๆ 
ที่การบริหารในแนวทางนี้ทกุคนตองมีสวนรับรู  เพื่อจะไดรวมพัฒนาโรงเรียนใหดียิ่งขึ้น   ดงัที่
ผูวิจัยไดวเิคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยาง   ที่เปนนกัเรียนและผูปกครอง  พบวา   
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นักเรียนและ ผูปกครองมีสวนรับรูบางแตมีจํานวนนอยมากที่จะเขาใจความเคลื่อนไหวและการ
เปลี่ยนแปลงในการบริหารของโรงเรียน  เชน   การปฏิรูปการศึกษา   เมื่อสอบถามกลุมตัวอยาง
ดังกลาวทุกคนกลาววา  ไมเคยไดรับแจงขาวสารแนวทางของโรงเรียนมากอน   ทั้งไมเฉพาะการ
ปฏิรูปการศึกษาแตยงัรวมถงึเรื่องอื่น ๆ ดวยเชนเดยีวกนั   ยกเวนกรณีใหผูปกครองไปพบเมื่อเดก็มี
ปญหาและรับผลการเรียนเมือ่ส้ินภาคเรียนเทานั้น   และจากการสังเกตของผูวิจัยทําใหวเิคราะหได
วาในขณะที่ฝายบริหารดําเนนิการเรื่องตาง ๆ ภายในโรงเรียน   ในสวนของนกัเรียนครูที่ปรึกษาจะ
เขาพบนักเรยีนในคาบกิจกรรมโฮมรูมและแจงขาวคราวความเคลื่อนไหวตาง ๆ ใหนักเรียนทราบ
เพียงหลักการ กวาง ๆ แตไมลงลึกใน  รายละเอียด    สําหรับผูปกครองและประชาชนโรงเรียนได
แจงแนวทางการบริหารจัดการศึกษาตลอดจนเรื่องตาง ๆ ในการประชุมผูปกครองเพียงใหรับรูวา
โรงเรียนไดทําอะไรในขณะนั้น  แตขาดความชัดเจนในแนวทางที่จะใหรับรูถึงแนวปฏิบัตแิละ
บทบาทการมีสวนรวมของประชาชน 

  4.3 ผูมีสวนไดสวนเสียไมทราบบทบาทและหนาที่ของตนเอง  สืบเนื่องจาก
โรงเรียนไมเคยใหความรูหรือนําเสนอถึงแนวทางการบรหิารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
(SBM) ซ่ึงเปนการบริหารแบบใหมใหแกประชาชน   ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ
กลุมตัวอยางทีเ่ปนตัวแทนผูปกครองและบุคลากรหลักในชุมชน    พบวา   ในสวนของบทบาท
และหนาที่ที่มตีอ โรงเรียนนั้นไมทราบวามีบทบาทอยางไรและดานใดบาง  ยกเวนในกรณีที่
โรงเรียนไดแจงใหทราบเพยีงเทานั้น  เชน ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดขอความ
รวมมือจากผูปกครองใหชวยบริจาคเงินเพื่อใชในกิจกรรมการเรียนการสอน   หรือโรงเรียนมี
หนังสือเชิญรวมประชุม  เปนตน 

  4.4 บุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวมนอยในกิจกรรมสําคัญที่โรงเรียนจัดขึน้   
สาเหตุเพราะฝายบริหารของโรงเรียนอาศัยบุคลากรภายนอกเปนหลักเสียสวนใหญ  เชน  เจาหนาที่
ระดับอําเภอ  เจาหนาที่ระดับจังหวัด  หรือระดับเขตเปนผูดําเนนิงาน  ฝายบริหารหรือทีมงาน
มองขามความสําคัญของบุคลากรในโรงเรียน   ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตของผูวิจัยเกี่ยวกบั
ความสําคัญของบุคลากรในโรงเรียนซ่ึงหมายรวมถึงนักเรียน ครู นักการภารโรงตลอดจนแมบาน 
พอบาน พบวา   ในการมีสวนรวมดานกจิกรรมที่เปนกิจกรรมของทองถ่ินหรือชุมชนนั้น  
โรงเรียนจะใหความสําคัญและออกคําส่ังใหบุคลากรในโรงเรียนมีสวนรวม  แตถากลาวถึงการ
แสดงบทบาทหนาที่ในกิจกรรมที่สําคัญ ๆ เชน งานระดับจังหวดั  งานระดับชาต ิ  ในเรื่องนี้โดย
สวนใหญโรงเรียนไดใหบุคลากร  ในโรงเรียนมีสวนรวมคอนขางนอย  ยกเวนฝายบริหารของ
โรงเรียนเทานัน้ที่รวมแสดงบทบาทตั้งแตการประชุมวางแผนตลอดจนการดําเนนิงานจนแลวเสร็จ 
ดังผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางทีเ่ปนครู  พบวาฝายบริหารมีการรวม
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ประชุมบอยครั้ง  ดังเชน   กิจกรรมการแขงขันกีฬายกน้ําหนกัแหงชาติคร้ังที่  23  ที่โรงเรียนเปน
เจาภาพจัดขึ้น โรงเรียนไดเชิญบุคลากรภายนอกรวมประชุมอยางมากมายแตบุคลากรในโรงเรียน
นอยคนนกัที่มสีวนรวมในการประชุมทุกครั้ง  

 4.5  การบริหาร    ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปน
ตัวแทน  ผูชวยผูบริหาร  ตัวแทนคร ูและจากการบันทกึเหตุการณจริง  พบวาถึงแมโรงเรียนไดนํา
หลักการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานมาใช  แตลักษณะการบริหารในบางครั้งยังยึดรูป
แบบเดิม  คือ   ยึดคําส่ังและปฏิบัติตามคําส่ังของหนวยงานตนสังกดัเปนหลัก   ฝายบริหารขาด
ความกลาที่จะบริหารดวยตนเอง ซ่ึงในบางเรื่องโรงเรียนมีความพรอมและมีศักยภาพที่จะบริหารได
ดวยตนเอง   ตัวอยางเชน  โรงเรียนพรอมที่จะจัดทําหลักสูตรทองถ่ินและมีบุคลากรที่มีความรูความ
ถนัดในโรงเรียนมากมาย แตฝายบริหารไมกลาที่จะดําเนินการไปลวงหนา โดยตองคอยดูระเบยีบ  
กฎเกณฑ   วธีิการหรือแนวปฏิบัติจากสวนกลางกอนแลวถึงจะลงมือปฏิบัติ  

 

 5.  ปญหาดานการตรวจสอบ/ประเมินผลและการถวงดลุ 
              การบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) ที่มีระบบการ
ตรวจสอบ / ประเมินผล  และการถวงดุล   เปนกระบวนการหนึ่งที่โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร
อุปถัมภไดนํามาใช   โดยมีรูปแบบและวิธีการที่ใหบุคลากรไดมีสวนรวมมากที่สุด    ดัง
รายละเอียดจากเอกสารหลักฐานการรายงานผลการศึกษาตนเองของโรงเรียน (SSR)  เชน  การ
รายงานผลการดําเนินงานของฝายตาง ๆ การรายงานผลการดําเนินงานของหมวดตาง ๆ และการ
รายงานผลการดําเนินงานในหนาที่รับผิดชอบของบุคลากรในโรงเรียนตามโครงการและงานที่ไดรับ
มอบหมาย   รายงานตอฝายแผนงานของ   โรงเรียนเพือ่รวบรวมเปนรายงานผลการดําเนินงานของ
โรงเรียน     และจากการดําเนินงานเกี่ยวกบัการตรวจสอบ/ประเมินและการถวงดุลตามสภาพ
ปญหาที่ผูวิจยัไดสังเกตและวิเคราะหตามสภาพที่ปรากฏพอสรุปได  ดังนี ้
 5.1 การกระจายอํานาจ   โรงเรียนมีการกระจายอํานาจอยางเต็มที่ตามโครงสราง
ของโรงเรียน จึงเปนสวนหนึ่งที่ทําใหบคุลากรที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะบุคลากรในโรงเรียนมีความ
สับสนในกระบวนการตรวจสอบประเมินผล   เพราะหาความเที่ยงตรงไดคอนขางยาก   ทั้งนี้เพราะ
แนวปฏิบัติ  ในการมอบอํานาจแกทุกคนขาดความชัดเจน เชน  หัวหนาฝาย  หัวหนาหมวด   
หัวหนางานทกุคน   ออกแบบประเมนิผลตรวจสอบบุคลากรทุกคนในโรงเรียนตามอํานาจทีม่ีอยู   
โดยขาดการประชุมวางแผนแนวเกีย่วกับการนําไปปฏิบัติที่ชัดเจน   ทําใหผลการประเมินบุคลากร
ไมเที่ยงตรง 
 5.2  ดานการมีสวนรวม   โรงเรียนเปดโอกาสใหบุคลากรทุกคนในโรงเรียน   มีสวน
รวมในการตรวจสอบประเมนิผลและถวงดุลหรือคานอํานาจการปฏิบตัิกิจกรรมของฝายตาง ๆ แต
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ผลที่ไดรับกลับทําใหบุคลากรขาดความเชื่อถือในระบบการประเมินของโรงเรียน  เชน  กรณกีาร
ประเมินความดีความชอบของบุคลากรในโรงเรียนจากเอกสาร  การปฏิบัติ  และความประพฤติ
ของบุคลากรหลายคนมีความเหมาะสมที่จะไดรับการพจิารณา   แตกลับไมไดรับการพิจารณา  เมื่อ
มีการสอบถามฝายบริหารไมสามารถใหคําตอบที่ชัดเจนได จึงทําใหบุคลากรขาดความเชื่อถือใน
ระบบการประเมินที่โรงเรียนนํามาใชและขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่ในโอกาสตอ ๆ ไป   
 5.3 ดานการบริหารดวยตนเอง   ทางฝายบริหารยังขาดความกลาหาญในการ
บริหารจัดการดวยตนเอง   ยังมีความกลวัตอระบบของหนวยงานทีส่ั่งการใหปฏิบัติ   ทั้ง ๆ ที่มี
แนวปฏิบัติที่สามารถทําไดตามศักยภาพของโรงเรียน  เชน  กรณีตัวอยางเรื่องการจัดทําหลักสูตร
ทองถ่ินที่ผานมา   หรืออีกกรณีไดแก   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแหลงเรียนรูตาง ๆ    
ที่ฝายบริหารไมกลาดําเนินการตามศักยภาพของโรงเรียนที่มีอยู   แตตองคอยรับคําส่ัง / นโยบาย
และแนวปฏิบตัิจาก   ตนสังกัด  ทั้ง ๆ ที่โรงเรียนมีความพรอมอยางเต็มที่อยูแลว   
 5.4 ดานการคืนอํานาจใหแกประชาชน     ประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ 
/ประเมินผล และการถวงดลุการบริหารงานของโรงเรียนคอนขางนอย   ทั้งนี้เพราะโดยสวนมาก
ประชาชนจะมแีนวคดิที่คลอยตามฝายบริหารของโรงเรียน   โดยถือวาโรงเรียนคิดในสิ่งที่ดีอยูแลว   
ดังนั้นมุมมองจากฝายประชาชนที่สะทอนใหโรงเรียนรบัทราบขอมูล   จึงไมคอยชัดเจนเทาทีค่วร   
ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางของผูวิจัย  พบวา  ประชาชนไมอยากยุง
เกี่ยวกับระบบการบริหารของโรงเรียน   โดยเฉพาะการจดักิจกรรมการเรียนการสอน การ
ตรวจสอบ  และประเมนิผล  โดยเห็นวาควรจะเปนเรื่องที่ทางโรงเรียนดําเนนิการเอง   แต
ประชาชนไดมุงเนนการมีสวนรวมในการตรวจสอบและประเมินผลในรูปแบบของการจัดกจิกรรม
ตาง ๆ ที่ไมเกี่ยวกับการเรยีนการสอนที่โรงเรียนจัดขึน้  การบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียน  และ
การถวงดุลก็เชนเดียวกนัโดยสวนมากอยูในรูปของการแสดงความคิดเห็นและเสนอแนวคดิแกทาง
โรงเรียนในบางเรื่องบางโอกาสเทานั้นแตกน็อยมาก  ทั้งนี้จากปรากฏการณที่ผานมาระหวาง
โรงเรียนกับประชาชนยังขาดการประสานความรวมมือซ่ึงกันและกันอยางตอเนื่อง 
          จากผลการวิเคราะหขอมูลเกีย่วกับสภาพปจจุบันและปญหาที่รวบรวมได  กลุมตัวอยาง
ซ่ึงประกอบดวย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูบริหารโรงเรียน  ผูชวยผูบริหาร ตัวแทน
คณะคร ูนักเรยีน ผูปกครองนักเรียน และบุคลากรหลักในชุมชน  บงชี้วาการกระจายอํานาจในสวน
ของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภมีรูปแบบที่เปนรูปธรรมตามโครงสรางและบทบาทหรือคําสั่งที่
ไดรับ  แตยังขาดความชัดเจนในดานการนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตองเพราะโรงเรียนนําเสนอ  แจง
หรืออธิบายกระบวนการกระจายอํานาจแกผูเกี่ยวของใหไดรับความรู  ความเขาใจไมมากพอและ
ตอเนื่อง   การบริหารงานบุคลากรมีโครงสรางสายงานมากเกินไป   ทําใหการประสานงานยุงยาก
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เกิดชองวางระหวางหนวยงานในองคกรเพราะขาดการประสานงานที่ด ี  การดําเนินการที่ไม
ตอเนื่อง  ทําใหความรวมมอืที่มีอยูลดนอยลง รวมทั้งในสวนของชุมชนและประชาชน   ที่ยังขาด
ความพรอมและความสนใจในระบบการบริหารที่โรงเรียนนํามาใช   ยังเปนปญหาที่โรงเรียน
จะตองนําไปคิดและหาหนทางกระตุนใหประชาชนและชมุชนไดแสดงบทบาทกับทางโรงเรยีนใหมาก
ขึ้น  ดังผูวิจยัไดขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนครแูละตัวแทนฝายบริหาร พบวา 
การกระจายอํานาจเฉพาะในสวนของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ ไดกระจายอํานาจตามระบบ
โครงสรางที่โรงเรียนมีอยู  ดังปรากฏในภาคผนวก  แตหากกลาวถึงการกระจายอํานาจจากโรงเรียน
สูชุมชน ประชาชน หนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนคอนขางนอยและขาดหนวยงานในการประสาน
ความรวมมือ จึงทําใหประชาชน   ชุมชนและหนวยงานตาง ๆ ไมคอยทราบความเคลื่อนไหวของ
โรงเรียน   ตลอดจนไมสามารถใหความรวมมือกับทางโรงเรียนไดเทาที่ควร 
 
ตอนท่ี  3   แนวทางการพฒันารปูแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 
 
 กรณีศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ ศึกษารูปแบบการบริหารสถานศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐาน (SBM)  ศึกษาสภาพปจจุบัน ปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลจากศกึษาครั้งนี ้ ทํา
ใหไดขอเสนอแนะเกี่ยวกับแนวทางการพฒันาทีจ่ะนําไปสูความสําเรจ็ในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน   กรณีโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ   ดังนี้ 
              1.  โรงเรียนโดยฝายบรหิาร    ควรใชหลักการกระจายอํานาจกับบุคลากรทั้งใน
โรงเรียนและนอกโรงเรยีนอยางทัว่ถึงและมอบหมายความรับผิดชอบใหถูกตองตามศกัยภาพตรงตาม
ความสามารถของผูนําไปปฏิบัติ    จึงจะทําใหผลการดาํเนินกจิกรรมตาง ๆ  สําเร็จไดตามเปาหมาย 
             2.  โรงเรียนควรมีการกระจายอํานาจใหบุคลากรที่เกี่ยวของ   ผูมีสวนไดสวนเสียมี
สวนรวมในการกําหนดนโยบาย   วิสัยทศัน   พันธกจิ   แผนกลยทุธตาง ๆ อยางเปนปกติอยาง
สม่ําเสมอ   และเปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในทีป่ระชุมของโรงเรียนทุกครั้ง จึงจะทําใหแนว
ทางการปฏิบัติ กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนไดรับการปรบัปรุงแกไขพฒันาในทางทีด่ีขึ้น 
              3.  โรงเรียนควรมีการกระจายอํานาจใหบุคลากรที่เกี่ยวของ         ผูมีสวนได
สวนเสียมีสวนรวมในการตรวจสอบ/ประเมินผลและถวงดุลในกจิกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึน้
อยางเต็มที ่  เพราะจะเปนแนวทางในการนําไปพัฒนากจิกรรมของโรงเรียนไดอยางหลากหลาย 
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              4. ฝายบรหิารของโรงเรียนควรคํานงึถึงความรูความสามารถของบุคลากรที่มีสวนได
สวนเสีย   และมีการสงเสริมขวัญกําลังใจในการปฏิบัติกิจกรรมของบุคลากรดวยความเต็มใจและ
พรอมให   ขอเสนอแนะอยางใกลชิด    
             5.  โรงเรียนควรจัดระบบโครงสรางที่เปนระบบชัดเจนและมอบหมายหนาที่ความ
รับผิดชอบใหบุคลากรในโรงเรียนอยางชดัเจน  
             6. โรงเรียนโดยฝายบริหารควรใหบุคลากรทั้งในโรงเรยีนและนอกโรงเรียน  มีสวน
รวม  มีสวนรับรูและรับผิดชอบงานดานการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน   ตลอดจน
ใหเสนอแนวทาง  เสนอความคิดเห็นบอยขึ้น    เพื่อใหโรงเรียนไดแนวทางทีจ่ะนําไปปฏิบัติอยาง
หลากหลาย  จึงจะทาํใหงานดานการบริหารและการจัดการศกึษา สําเร็จไดตามเปาหมายของ
โรงเรียนและตามความตองการของชุมชน 
              7. โรงเรียนควรใหบุคลากรที่เกี่ยวของผูมีสวนไดสวนเสีย   มีสวนรวมในการ
กําหนดนโยบาย   วิสัยทัศน   พันธกิจ   แผนกลยุทธตาง ๆ อยางเปนปกติอยางสม่ําเสมอ   และ
เปดโอกาสใหแสดงความคิดเห็นในที่ประชุมของโรงเรียนทุกครั้ง   จึงจะทําใหแนวทางการปฏิบัติ
กิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนไดรับการปรบัปรุงแกไขพฒันาในทางทีด่ีขึ้น 
               8.  โรงเรียนควรใหบุคลากรที่เกี่ยวของผูมีสวนไดสวนเสีย มีสวนรวม
ในการตรวจสอบ/  ประเมินผล และถวงดลุในกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้นอยางเต็มที่   เพราะ
เปนแนวทางในการนําไปพัฒนากิจกรรมของโรงเรียนไดอยางหลากหลาย 
              9.  โรงเรียนควรจัดตั้งคณะกรรมการที่คัดเลือกจากบุคลากรในโรงเรียนทั้ง
ภาครัฐและเอกชนในชมุชนหรือทองถ่ินเปนคณะกรรมการของโรงเรยีน เพื่อทําหนาทีต่ิดตอและ
ประสานงานในการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนใหสะดวกและรวดเร็วขึ้น 
            10. โรงเรียนควรจัดอบรมสัมมนาหรือใหแนวปฏิบัตแิกบุคลากรในโรงเรียน   และผู
มีสวนไดสวนเสีย  ใหเขาใจถึงระบบการบริหารแบบมสีวนรวม  เพื่อนําไปปฏิบัติในทางที่ถูกตอง
และทํางานอยางมีความสุข  
             11. โรงเรียนควรจัดการประชุมและใหความรูความเขาใจกบัประชาชน    ตามหนาที่ความ
รับผิดชอบ  ที่มีตอโรงเรียน    โดยจัดประชุมอยางนอยภาคเรียนละ  2 - 3  คร้ัง  ซ่ึงผลจากการ
วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตวัอยาง  พบวา การประชุมที่โรงเรียนจัดขึน้สวนมากจดัใหกับ
ผูปกครองนักเรียน  ที่เรียกวา  การพบปะผูปกครอง (Classroom  meeting)  ซ่ึงมี
รูปแบบวิธีการโดยใหผูปกครองนักเรียนในแตละระดับชัน้พบกับครูทีป่รึกษา  มีการพูดคุย
แลกเปลี่ยน  เสนอความคิดเห็นตาง ๆ นานา      อันจะทําใหโรงเรียนไดรับขอมูลและ
ขอเสนอแนะจากผูปกครองในเรื่องตาง ๆ และเกดิผลโดยตรงกับผูปกครองคือ  ทําใหผูปกครองได
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แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกนัและกนั   ตลอดจนมีการแตงตั้งคณะกรรมการประจาํหองเรียนทีไ่ด
จากการคัดเลือกของผูปกครองโดยตรง  ซ่ึงคณะกรรมการ        ดังกลาวจะทํางานรวมกับ
โรงเรียนในฐานะกรรมการประจําหองเรยีน 
             12. โรงเรียนควรใหโอกาสประชาชนไดรับรูถึงรูปแบบการบรหิารของโรงเรียน       
ซ่ึงผลจากการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตวัอยางตามที่อางมาตั้งแตตน พบวา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนอกจากทําหนาที่ตามบทบาทของตนเองตามทีก่ําหนดแลว 
อีกดานหนึ่งตองเปนตัวแทนของประชาชนที่คอยรับขาวสารจากทางโรงเรียนแลวแจงใหประชาชน
ทราบ เชนนโยบาย  วิสัยทศัน  พันธกิจ  และแผนปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน 
            13. โรงเรียนควรกําหนดใหบุคลากรในโรงเรียน     ทําหนาที่ประสานความสัมพันธ
ระหวางโรงเรยีนกับประชาชน  เพื่อใหประชาชนไดรับรูขาวสารความเคลื่อนไหวตาง ๆ ของโรงเรียน
และประเทศชาติ   ซ่ึงจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางทีเ่ปนตัวแทนครู กลาววา ในฐานะทีเ่ปนครูที่
ปรึกษาจึงมีความใกลชิดกับนักเรียนมีความคุนเคยสนิทสนมกับนักเรยีนมากกวาฝายบริหารโดยตรง  
ดังนั้นหากโรงเรียนตองการสงขาวสารถึงผูปกครองจึงควรมอบหมายใหครูแจงผานนักเรียนในหอง
ถึง     ผูปกครอง  อีกรูปแบบหนึ่งทางโรงเรียนควรแตงตั้งคณะครูในโรงเรียนทําหนาที่เปน
ประชาสัมพันธของโรงเรียน   นอกจากทําหนาทีป่ระชาสัมพันธโดยตรงแลวคณะกรรมการ
ดังกลาว  ควรจัดทําเอกสารประชาสัมพันธของโรงเรียน  เพื่อเปนการแจงขาวสารความเคลื่อนไหว
ตาง ๆ ของโรงเรียนใหประชาชนทราบเปนระยะ 
           14. โรงเรียนควรคัดเลือกประชาชนเปนตัวแทนของชุมชนหรือทองถ่ิน ในรูปของ
คณะกรรมการชมรมผูปกครองและนักเรียน  เพื่อทําหนาที่เปนที่ปรึกษาของโรงเรียน หรือเปนการ
ถายโอนอํานาจผานคณะกรรมการชุดนี้ไปยังประชาชนโดยทั่วไปซึ่งจะทําใหไดรูปแบบที่เหมาะสม 
             15. โรงเรียนควรศึกษารปูแบบการจัดโครงสรางสถานศึกษาอื่น ๆ    ที่มีจาํนวน
นักเรียน และบุคลากรใกลเคียงกัน  ที่บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานทีป่ระสบความสําเร็จเปนที่ยอมรับ
โดยท่ัวไป 
             16. โรงเรียนควรใหความรู   ความเขาใจและแนวปฏิบัติในการทํางาน    โดยจัด
อบรม   สัมมนาดานเทคนคิ วิธีการ ตลอดจนหลกัทฤษฎีที่จะนําไปใชในการทํางาน  เชน  การ
ทํางานเปนทีม   การรูจักวเิคราะหงาน   เทคนิคการพัฒนางานหรือหลักมนุษยสัมพนัธ  เปนตน 
              17. โรงเรียนควรประเมนิผลการดําเนินงานของฝาย  / หมวด / งานโครงการ  และ
กิจกรรมตาง ๆ อยางตอเนือ่งและเปนปจจุบัน  เชน   ควรกําหนดระยะเวลาในการประเมินผลการ
ดําเนินงานตาง ๆ ใหชัดเจนและทําการประเมินอยางจริงจัง 
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             18. โรงเรียนควรเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสยี  มีสวนรวมในการเสนอความ
คิดเห็นและรวมปฏิบัติงานหรือกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนไดตามความเหมาะสม   เชน   มีสวน
รวมในการกําหนดนโยบาย   วิสัยทัศน   ตลอดจนแผนงานตาง ๆ  เปนตน 
             19. โรงเรียนโดยเฉพาะผูบริหารควรใหการยอมรับในความรูความสามารถของ
ผูใตบังคับบัญชา   เมื่อมอบหมายงานใดใหปฏิบัติก็ควรใหโอกาสและใหแสดงฝมืออยางเต็มที ่ ไม
ควรไปกาวกายและควบคุมใหทําตามคําส่ังหรือตามความคิดของตนเองเทานั้น 
             20. โรงเรียนควรเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดแสดงความคิดเหน็  ไดซักถามตาม
สภาพความเปนจริง  เชน  การซักถามในการประชุมผูปกครองนักเรียน   การปฐมนิเทศนกัเรยีน
และ     การประชุมพบปะผูปกครอง  เปนตน 
             21. โรงเรียนควรจัดเวทีประชาพิจารณ    โดยใหผูมีสวนไดสวนเสียไดแสดงทศันคติ
ในมุมมองการบริหารหรือการจัดการศึกษาของโรงเรียน   ซ่ึงผลการวิเคราะหขอมูลจากการ
สัมภาษณกลุมตัวอยาง  พบวามีขอเสนอแนะใหโรงเรียนจัดเวทีประชาพิจารณแกผูมีสวนไดสวน
เสียอยางนอยภาคเรียนละ  1  คร้ัง  เพื่อเปนกระจกสะทอนใหโรงเรียนนําไปพฒันาในทิศทางที่
ถูกตองในบางเรื่องบางสิ่งที่ขาดหายไป เชนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไมตอบสนองความ
ตองการของทองถ่ิน   การบริหารงานที่ขาดสติเอาแตใจตนเอง  เปนตน 
             22. โรงเรียนควรมีการรายงานผลการดาํเนินงานตาง ๆ    ใหผูมีสวนไดสวนเสียได
รับรูโดยผานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  เชน   ดานการเงนิ   
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรแจงรายละเอียดใหบุคลากรทีเ่กี่ยวของไดรับทราบ ดงั
ขอมูลที่ผูวิจัยสังเกต    ในการประชุมผูปกครองนักเรยีนกอนปดภาคเรียนของทุกป  พบวาผูมีสวนได
สวนเสียมีความพึงพอใจเมื่อทางโรงเรียนไดแจงและรายงานผลการบริหารและการดาํเนินงาน
กิจกรรมตาง ๆ ใหรับทราบ   โดยเฉพาะเรื่องงบประมาณที่ไดนําไปใชในการบริหารจัดการภายใน
โรงเรียนที่ผานมาและที่จะใชในปการศึกษาตอ ๆ ไป 
             23. โรงเรียนควรจัดทําเอกสารรายงานผลการดําเนนิงานของโรงเรียน  แจกให
บุคลากรที่เกี่ยวของหรือผูมีสวนไดสวนเสียไดศึกษาภาคเรียนละ  1  คร้ัง   เพื่อเปนการรายงานผลการ
ดําเนินงานของโรงเรียนใหผูเกี่ยวของรับทราบ   
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