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บทที่   5 

 

สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 

 การวิจยัเร่ืองการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน กรณีศกึษาโรงเรียนหาง
ดง-รัฐราษฎรอุปถัมภคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารปูแบบและสภาพการบริหารสถานศึกษาโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM) ปญหาในการบรหิารและแนวทางการพัฒนารปูแบบการบรหิาร
สถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนหางดงรฐัราษฎรอุปถัมภ   โดยคาดหวังวาจะ
สามารถนําผล การศึกษาไปใชในการปรับปรุงแกไขและพัฒนาการบรหิารโรงเรียน   ตลอดจนเปน
แนวทางสําหรับสถานศึกษาอื่น ๆ   ที่จะนํารปูแบบการบริหารดังกลาวไปใชในสถานศึกษาของตนเอง
ใหมีประสิทธภิาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น   การศึกษาครั้งนี้ผูวิจยัไดใชการสัมภาษณกลุมตวัอยาง
รวมทั้งส้ิน   30    คน   ประกอบดวย    ผูบริหารโรงเรียน   ผูชวยผูบริหารฝายตาง ๆ   5   
คน   ตัวแทนคณะครูในโรงเรียน   5   คน    คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน   5  คน     
ประธานและรองประธานนกัเรียน  2   คน  บุคลากรหลักในชุมชน   2   คน   และผูปกครอง
นักเรียน  10  คน  การสงัเกตทั้งแบบมีสวนรวมและแบบไมมสีวนรวมในกจิกรรมปกติและ
กิจกรรมพิเศษตาง ๆ ในโรงเรียนรวมทั้งศกึษาจากเอกสาร   ที่เกี่ยวของของโรงเรียน 
          ผูวิจัยไดนําขอมูลจากการสัมภาษณ การสังเกตและการศึกษาเอกสารมาวิเคราะหแยกแยะ
ประเด็นที่ศกึษาแลวจัดกลุมประเด็นขอมูลที่เหมือนกนัใหอยูในกรอบเดียวกัน   สวนการนําเสนอ
ใชวิธีนําเสนอเชิงพรรณนา  โดยนําเสนอสมมติฐานชั่วคราว (Working  Hypothesis)  
และขอเสนอแนะเกีย่วกับแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ซ่ึงจากขอมูลดังกลาว
สามารถสรุปและอภิปรายไดดังนี ้
 
สรุปและอภิปรายผล 
 
 1.  หลักการกระจายอํานาจ 
          จากรูปแบบการกระจายอํานาจ  จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณบุคลากร  
ในโรงเรียน สรุปไดวารูปแบบการกระจายอํานาจของโรงเรียนเปนการกระจายทั้งระบบโดยกระจาย
ทั้งกลุมนักเรียนตอนักเรยีน  นักเรียนตอครู  นักเรยีนตอฝายบริหาร  ครูตอครู  ครูตอหัวหนาฝาย 
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/ หวัหนางานและหวัหนาหมวด  ตลอดจนฝายบริหารทุกฝายขึ้นตรงตอผูบริหารโรงเรียน  ทําให
บุคลากรในโรงเรียนทุกคนอยูรวมกนัอยางมีความสุข  โรงเรียนไดนําหลักการบรหิารตามทฤษฎี
ของมาสโลว (Maslow) มาใช ดังที ่ทองใบ  สุดชารี (2543 : 201 - 204) ไดกลาว
ตามที่มาสโลวเสนอแนะวาตราบใดที่บุคคลไมไดรับการตอบสนองความตองการทางดานกายภาพ
กอน  บุคคลก็จะพยายามใหไดรับการตอบสนองในดานนี้ใหเปนที่พอใจและเมื่อไดรับแลวจึงจะหยุด
และไปแสวงหาความพอใจ ในขั้นที่สูงขึ้นจนกระทัง่เกิดความสําเร็จในชีวติ ซ่ึงการบริหารของ
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภสอดคลองกับทฤษฎีความตองการของมาสโลว โดยคํานึงถึงความ
ตองการและความสําเร็จในการทํางานของบุคคลทั้งระดับแนวตั้งและแนวนอนตามความตองการของ
มนุษยที่มาสโลวแบงไว  5  ประการ  ประกอบดวย 1) ความตองการทางกายภาพ 2) ความ
ตองการความปลอดภัย  3) ความตองการ      การเปนเจาของ  4) ความตองการการยอมรบั    
และ  5) ความตองการความสําเร็จในชีวติ     
          การบริหารตามหลักการกระจายอํานาจของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ มีการ
จัดระบบการกระจายอํานาจตามโครงสรางของโรงเรียนและมีแนวปฏบิัติตามธรรมนูญที่โรงเรียน
กําหนดที่ไดกลาวถึงบทบาทหนาที่ของฝายตาง ๆ  ดังนี ้  บทบาทหนาที่คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   บทบาทหนาทีข่องผูบริหาร บทบาทหนาทีข่องครู  /  อาจารย  /  บุคลากร  บทบาท
หนาที่ของผูปกครองและชุมชน รวมถึงบทบาทหนาที่ของนักเรียน   โรงเรียนไดนําทฤษฎีการการ
ระดมสมอง  (Brain  Storming)  จากฝายบริหารรวมวางแผนในการจดัโครงสรางการ
บริหารงานของโรงเรียน   และนําหลักทฤษฎีวาดวยกระบวนการพัฒนาวงจรคณุภาพ (PDCA) 
มาใชในการกระจายอํานาจดาน      งานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบุคลากร  และงานบรหิาร
ทั่วไป   นอกจากนีย้งัพบวาโรงเรยีนยดึหลักการกระจายอํานาจที่สอดคลองกับกรมสงเสริมการ
ปกครองสวนทองถ่ิน (2545 : 9) ที่กลาวถึง    พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่ 
2) พุทธศักราช 2545  มาตรา  39  วา “ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัด
การศึกษา  และสถานศึกษาในเขตพืน้ที่การศึกษาโดยตรง”    ซ่ึงจากมาตราดังกลาว ทางโรงเรียน
หางดงรัฐราษฎรอุปถัมภไดยดึเปนแนวปฏิบตัิและนําสูการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  
ไดกําหนดเปาหมายเพื่อใหเกดิความสําเร็จ คือ การประกันคณุภาพการศึกษาโดยดําเนินการในเรื่อง
การกําหนดเปาหมายและแผนการดําเนนิงานของโรงเรียน  กําหนดวิธีการดําเนนิงานดวยตนเอง  
กําหนดหลักการรวมทั้งเกณฑในการระดมทรัพยากรดวยตนเอง     การบริหารงบประมาณและ
ทรัพยากรดวยตนเอง และการกําหนดวิธีการประเมินตนเอง และในสวนของยุทธศาสตรโรงเรียนไดนาํ
ยุทธศาสตรสูแนวปฏิบัติ  ซ่ึงประกอบดวย  ยุทธศาสตรการปฏิรูปการเรียนรู   ยุทธศาสตรการประกัน
คุณภาพการศึกษา ยุทธศาสตรการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ยุทธศาสตรการมีสวนรวม  
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ยุทธศาสตรการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  และยุทธศาสตรการพัฒนาครูและบคุลากรทางการ
ศึกษา   
          ปญหาการกระจายอํานาจของการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน จากผลการ
วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตวัอยางที่เปนครู  พบวา  การมอบหมายงานของผูบริหารที่เกี่ยวกับ
การตัดสินใจ  การวินจิฉัยส่ังการ  เปนสิ่งที่สรางความลําบากใจแกผูปฏิบัติในโรงเรียนเปนอยางมาก   
ทั้งนี้เกิดจากผูบริหารใชการตัดสินใจและการวินจิฉัยส่ังการแบบรีบดวน   โดยที่ผูปฏิบัติไมไดรับรู
มากอน  ซ่ึงตามหลักการบริหารที่ถูกตองผูบริหารตองมีการประชุมวางแผนและเตรยีมตวัมา
ลวงหนาจึงจะทําใหการมอบหมายงานไมมปีญหาและผูปฎิบัติสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ  ซ่ึงขัดแยงกับ   ผลการวิจัยของ กาญจนา สอนงาย (อางใน  Thesis / 
Dissertation Abstracts, 2543 : 415) ไดทํา      การวิจัยเร่ือง  “การมอบหมาย
งานของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา  6”  โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษากระบวนการมอบหมายงานใน  5  ขั้นตอนตามความคิดเห็นของผูบริหาร
โรงเรียนมัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา เขตการศึกษา 6 โดยศึกษาจากประชากรกลุมตัวอยางที่
เปนผูบริหารโรงเรียนเขตการศึกษา  6  จํานวน  138  คน     ผลการวิจัย  พบวา  ผูบริหารมี
การวิเคราะหงานกอนการมอบหมาย มีการวางแผนการมอบหมายงาน  มีการคัดเลือกบุคลากรเพื่อ
มอบหมายงาน มีการดําเนินการเพื่อมอบหมายงาน และมีการติดตามผลการมอบหมายงาน อยูใน
ระดับสูง    สวนปญหาที่พบคือบุคลากรไมกลาตัดสินใจดวยตนเองผูบริหารไมไดกําหนดเกณฑ
มาตรฐานใน    การปฏิบัติ ขาดบุคลากรที่มีประสบการณในการมอบหมายงานใหปฏิบัติ บุคลากรไม
แสดงความคิดเห็นและกําหนดวิธีการปฏิบตัิอยางเปนอิสระและไมมกีารรายงานเปน ลายลักษณ
อักษร  อยางไรก็ตามหากจะเพิ่มประสิทธภิาพการมอบหมายงานของผูบริหารใหสูงขึน้  ผูบริหารไม
ควรมอบหมายงานที่ เกี่ยวกับการตัดสินใจ  วินจิฉัยส่ังการ      
          ดังนั้นจากผลการวิจัยดังกลาวจึงสะทอนใหเห็นวาหากการมอบหมายงานเกิดจากการ
ตัดสินใจและการสั่งการที่ผานกระบวนการวิเคราะหทีด่ ี  ยอมสงผลใหผูปฏิบัติ ๆ งานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ    ตลอดจนการบริหารจัดการศึกษาในการกระจายอํานาจควรไดนําหลักทฤษฎวีา
ดวยการทํางานแบบหมูคณะ (Team   Work)  เพื่อใหเกดิความสามัคคี  ความเปนหนึ่ง
เดียวกันในดานการคิด  การกระทําในการประกอบกิจกรรม  การรวมวางแผนการดาํเนินงานตาง ๆ 
จึงจะทําใหความสําเร็จดวยด ี
 
 2.  หลักการมีสวนรวม 
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          ตามที่สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงศึกษาธิการ (2542 : 29) กลาวถึง
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542  มาตรา  58  ระบุวา “ใหมีการระดม
ทรัพยากรและการลงทุนดานงบประมาณ   การเงินและทรัพยสิน   ทั้งจากรัฐ  องคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน บุคคล  ครอบครัว        ชุมชน  องคกรชุมชน   เอกชน  องคกรเอกชน   องคกร
วิชาชีพ   สถาบันศาสนา   สถานประกอบการ  สถาบันสังคมอื่นและตางประเทศมาใชจัด
การศึกษา  โดย  1) ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ินระดมทรัพยากรเพือ่การศึกษาโดย
จัดเก็บภาษเีพือ่การศึกษาไดตามความเหมาะสม   ทั้งนีใ้หเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด  2)  ให
บุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เอกชน  องคกรเอกชน  
องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันอื่นระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา   
โดยเปนผูจดัและมีสวนรวมในการจดัการศึกษา  บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอื่นใหแก
สถานศึกษา  และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน 
ซ่ึงถือเปนภาระหนาที่อยางหนึ่งที่ทั้งภาครัฐและเอกชน   องคกรตาง ๆ ตลอดจนบคุคลทุกคนตอง
มีสวนรวมในการจัดการศกึษา”  จากขอกําหนดการมีสวนรวมดังกลาว   และผลการวิเคราะห
ขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  
พบวาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานไดรับการบรจิาคทรัพยจากผูปกครองนักเรียน   
ตัวแทนชุมชน  บุคคลและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนเงิน  1,200,000  กวาบาท       
ในปการศึกษา  2545  เพื่อใชในการบริหารจัดการศึกษาแกนักเรียนและอืน่ ๆ ดังปรากฏใน
ทะเบียนการเงนิของโรงเรียน 
          นอกจากนี้ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ  พุทธศักราช  2542 มาตรา  8  
กลาวถึงหลักการจัดการศึกษาโดยใหยึดหลักขอ  2  เกี่ยวกับการใหสังคมมีสวนรวมในการจดั
การศึกษา   รวมทั้งมาตรา  9   วาดวยการจัดระบบโครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษา  ดัง
ขอ  6  ที่กําหนดไววาบุคคล   ครอบครัว  ชุมชน  องคกรชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
เอกชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ   สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ  และสถาบันสังคม
อ่ืนตองมีสวนรวมตาม   พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่กําหนดขึน้   
          จากการวิจัยคร้ังนี้ พบวาโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภไดนําหลักการมีสวนรวม    
มาใชในการบริหารโรงเรียนมากพอสมควร  ดังกลุมตัวอยางคนหนึ่งที่เปนครูไดกลาววา “โรงเรียน   
ไดเปดโอกาสใหคณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการบริหารและ 
การจัดการศกึษาในงานวิชาการ  งานงบประมาณ  งานบุคลากร  และงานบริหารทัว่ไป   
ตลอดจนการจดัทําแผน   การกําหนดวิสัยทัศน   พันธกิจ   แผนกลยุทธ   และแผนปฏิบัติงาน
ประจําป   โดยทุกคนไดรวมระดมสมอง (Brain  Storming)  และพลังกายในการทํางาน   
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ผูมีสวนไดสวนเสยีกรณ ี    ผูปกครอง ชุมชนและสังคมจะมีสวนรวมในการจัดทาํแผนงาน  การ
กําหนดวิสัยทศัน   พันธกจิ   แผนกลยทุธ   แผนปฏิบัติงานประจําปของโรงเรียนคอนขางนอย  
แตจะมีสวนรวมในงานกิจกรรมตาง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึน้ เชน   กิจกรรมไหวสาปาระมีครูบาเจาศรี
วิชัย  ทางโรงเรียนรวมกับองคกรและหนวยงานตาง ๆ รวมทั้งชุมชน  ไดรวมประชุมวางแผน   
ตลอดจนรวมกิจกรรมจนกระทั่งเสร็จสมบูรณเปนประจําทุกป”   ดังปรากฏตามหลักฐานภาพถาย
การจัดกจิกรรมที่แนบในภาคผนวก  
          อยางไรก็ตามแมโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภไดนําหลักการมีสวนรวมมาใชในการบริหาร  
แมจะไดรับความรวมมือจากผูมีสวนไดสวนเสีย  แตจากผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกต
สภาพการณในโรงเรียนและเอกสารของโรงเรียน พบวา การมีสวนรวมของคณะบุคลากรใน
โรงเรียนเปนการใหความรวมมือตามบทบาทภาระงานในหนาที่ที่ตองปฏิบัติและตามคําส่ังของ
โรงเรียนที่กําหนดขึ้น  แตในการปฏิบตัิบางครั้งก็ไดพบกับปญหา เชน กิจกรรมสําคัญ ๆ  ที่
โรงเรียนรวมกบัหนวยงาน   ภายนอกจดัขึ้น   บุคลากรในโรงเรียนสวนนอยทีไ่ดรวมประชุม
วางแผนและรวมดําเนินงาน  แตทุกคนไดรับคําสั่งใหปฏิบัติหนาที่แตกตางกันไป  เชนเดียวกับ
ผูปกครอง  ชุมชนและสังคมที่ยังขาดความเขาใจ ในบทบาทหนาที่ของตนเองตอโรงเรียน   
โดยเฉพาะบทบาทหนาที่ในการจัดการศกึษา    โรงเรียนควรไดรับความรวมมือจากชุมชนมากกวา
ที่เปนอยู   ดังผลงานการวิจัยของ  วรรณณ ี   ภาณุวัฒนสุข (อางใน Thesis / 
Dissertation Abstracts, 2542 : 464)   ที่ไดวิจัยเกี่ยวกับบทบาทของชุมชน       
ในการมีสวนรวมจัดการศึกษาตามการรับรูของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  
เขตกรุงเทพมหานคร  โดยใชประชากรกลุมตัวอยางผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา   สังกัดกรมสามัญ
ศึกษา    เขตกรุงเทพมหานคร  จํานวน   119   คน   ซ่ึงผลจากการวิจัย  พบวา   1)  ผูบริหาร
ใหความเห็นวาชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา   3  ดาน  คือ   ดานการบริหารจัดการศึกษา    
ดานวิชาการ    และดานสงเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา   2)  ปญหาที่มีตอการมีสวนรวมของ
ชุมชนและโรงเรียนนั้นเกิดจากชุมชนไมเขาใจในบทบาทของตนเองที่มีตอการจัดการศึกษา และ 3)  
ขอเสนอแนะของผูบริหาร  คือควรใหความรูเกี่ยวกับบทบาทของชุมชนที่มีสวนรวมในการจัด
การศึกษาตามความตองการของตนเอง  
          ดังนั้นจากการบริหารโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ตาม
หลักการมีสวนรวม โรงเรียนควรเนนหลักการบริหารที่ใหผูปกครอง ชุมชนและสังคมไดเขาใจถึง
บทบาทของตนเองและไดแสดงบทบาทอยางเต็มที่โดยทางโรงเรียนตองเปนผูประสานคอยกระตุนและให
ความสําคัญของชุมชนมากขึน้ 
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 3.  หลักการคืนอํานาจใหประชาชน 
          จากผลการวิเคราะหขอมูลจากการสังเกตและการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนครูและ
ประชาชนเกีย่วกับหลักการคืนอํานาจใหแกประชาชน  ดานการบรหิารจัดการศกึษา   พบวา
โรงเรียนใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นในบางครั้งและบางโอกาส  เชน  การประชุม
ผูปกครอง (Classroom  Meeting) และการรวมประชุมกับทางโรงเรียนกอนเปดภาคเรียน  
ปละ  1  คร้ัง         การแสดงบทบาทตามหนาที่ประชาชนยังมีสวนรวมไมมากนัก   เหตุเพราะ  
1) ประชาชนมีความรูและความสนใจดานการบริหารและจัดการศึกษานอย    2) ประชาชนไมมี
เวลาและโอกาสรวมกับโรงเรียนอยางเต็มที่   3) ขาดหนวยงานทีจ่ะเชื่อมประสานความรับผิดชอบ
ระหวางโรงเรยีนกับประชาชนโดยตรง    และ  4)  การรวมประชุมวางแผนระหวางประชาชน
กับโรงเรียนนอยเกินไป    

 และจากผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนครู   พบวา  ผูบริหาร
ควรหาวิธีการที่จะใหประชาชนไดมีสวนรวมและมีสวนเกี่ยวของกับโรงเรียนใหมากที่สุดในทุกดาน   
เชนเดยีวกับขอเสนอแนะงานการวจิัยของ วุฒิวรรณ คงคามาศ (อางใน Thesis / Dissertation 
Abstracts, 2544 : 486)  ที่ไดทําการวิจัยเร่ือง  บทบาทของผูบริหารโรงเรียนในการนําชุมชน           
เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา  เอกชนกรุงเทพมหานคร  โดยใช
ประชากรตัวอยาง  ผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาเอกชน  กรุงเทพมหานคร  จํานวน  410  คน     
ผลจากการวิจยั  พบวา  ผูบริหารโรงเรียนสวนใหญมบีทบาทในการนําชุมชนเขามามีสวนรวมมาก
ในการจดัการศึกษา  4 งาน คืองานวิชาการ ไดแก  การรวมวางแผนงานวิชาการในรปูคณะกรรมการ
โรงเรียน   การรวมจัดหาหนงัสือเขาหองสมดุ  การนําชมุชนและโรงเรียนรวมตั้งคณะกรรมการ  ติดตาม
ประเมินผลการเรียน และมอบเกียรติบัตรแกนักเรยีนที่มีผลการเรียนด ี  งานบุคลากร  ไดแก   การนํา
บุคลากรในชมุชนมาเปนผูสอนในวิชาทีข่าดแคลนครู งานกิจการนักเรียน ไดแก  การนําศูนยอนามัย
ในชุมชนเขามาตรวจสุขภาพและฉีดวัคซีนใหแกนักเรียน   งานอาคารสถานที่  ไดแก   การเขามาใช
ประโยชนดานอาคารสถานที่และอุปกรณของโรงเรียน  นอกจากนี้ผลงานการวิจัยดังกลาวยังไดขอ

คนพบเกี่ยวกับปญหาในการมีสวนรวมของชุมชน ไดแก  การรวมพิจารณาเนือ้หาที่กําหนดใน

หลักสูตรใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและชุมชน   การรวมแกปญหาการเรียนการ
สอน   การรวมหาสื่อการเรียนการสอน  การพิจารณาครูดีเดนประจําปการศึกษาของโรงเรียน   การ
รวมคนหา   ผูมีความสามารถในทองถ่ินมาใหการศึกษาในโรงเรียนตามความตองการของชุมชนใน
ทองถ่ิน การรวมรณรงคหาทุนการศึกษาใหแกนักเรียน   การเชิญผูปกครองกับคณะครูรวมวางแผน
กิจกรรมเสริมหลักสูตร   การรวมติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานดานอาคารสถานที่   และปญหา
การเขามาใชประโยชนดานอาคารสถานที่และอุปกรณของโรงเรียน  ซ่ึงสอดคลองกับปญหาของ
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โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร-อุปถัมภ  โดยเฉาะปญหาที่เกิดขึ้นจากโรงเรียน  เชน  โรงเรียนขาดการ
ประสานงาน   ขาดการกระตุน    ขาดการประชาสัมพันธใหแกสังคมและชุมชนอยางเตม็ที่ และในสวน
ของผูมีสวนไดสวนเสียจะพบปญหาดานการไมทราบและไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเองตอการ

บริหารและการจัดการศึกษา     โดยสวนมากเขาใจวาเปนหนาที่ของโรงเรียนที่ตองปฏิบตัิอยูแลว 
          ดังนั้นจากผลการวิเคราะหขอมูลของผูวิจัย   เปรียบเทียบกับผลงานการวิจัยขางตน สรุปได
วา  หากโรงเรียนหางดงรฐัราษฎรอุปถัมภเปดโอกาสใหผูปกครอง  ชุมชน และสังคม เขารวมเปน
คณะกรรมการของโรงเรียน และไดแสดงบทบาทหนาทีข่องตนเองอยางเต็มที่   ยอมทําใหการบริหาร
จัดการศึกษาของโรงเรียนดีขึน้  เพราะทางโรงเรียนและนักเรียนจะไดรับการสนับสนุนตาง ๆ ตรง
กับสิ่งที่ชุมชนตองการ  
 
 4.  หลักการบริหารตนเอง 
          การบริหารและการจัดการศกึษาของสถานศึกษาตาง ๆ สวนมากม ี  2  รูปแบบ  คือ       
1)  การบริหารและการจัดการศึกษาโดยภาครัฐ  และ  2) การบริหารและการจัดการศึกษาโดย
ภาคเอกชน      แตถาจะกลาวถึงบทบาทการบริหารดวยตนเอง  ถือวา การบริหารและการจัด
การศึกษาภาคเอกชนมีความเปนอิสระในหลาย ๆ เร่ือง   เชน   การจัดระบบโครงสราง   
กระบวนการจดัการศึกษา   รวมทั้งการบริหารงานบุคคลที่เอกชนสามารถพัฒนาไดตามความ
ตองการ   อยางไรก็ตามจากแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
(ฉบับที่ 2) พุทธศักราช  2545 มาตรา  39    ที่ระบุวา  “ใหกระทรวงกระจายอํานาจการ
บริหารและการจัดการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพืน้ที่โดยตรง”  ดังนั้นโรงเรียนหางดงรัฐ
ราษฎรอุปถัมภ  จึงไดนําหลักการกระจายอํานาจมาใชบริหารดวยตนเอง   ซ่ึงผลการวิเคราะห
ขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางและการศึกษาจากเอกสารธรรมนูญโรงเรียน  พบวา   ดาน
การบริหารจัดการ  โรงเรียนเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจากผูบริหารทีอํ่านาจแตเพียงผูเดียว  จัดเปน
รูปคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ที่ทําหนาที่ในการกําหนดนโยบาย  แผนงาน  การ
กําหนดวิสัยทศัน  พันธกิจ  เปาหมาย  แผนกลยุทธ  ตลอดจนการนิเทศ  กํากับ  ติดตามและ
ประเมินผลการดําเนินงานตาง ๆ ของโรงเรียนที่อยูในขอบขายงานวชิาการ     งานงบประมาณ  
งานบุคลากรและงานบริหารทั่วไป  มีการจัดระบบการทํางาน  โดยใชเทคนิคการวิเคราะหหาจดุ
แข็ง-จุดออน (Swat  Analysis)  ในการคนหาศกัยภาพทั้งภายในและภายนอก  โรงเรียน  
ใชกระบวนการใหความรวมมือ (Co - Operation) ในการปฏบิัติของฝาย / หมวด / งาน 
และกิจกรรมตาง ๆ นําหลักทฤษฎีบรรจุคนใหเหมาะสมกับงาน (Put  the Right  Man  on  
the Right Job) ในการเลือกงานที่ตนเองถนัด  ตลอดจนเนนกระบวนการทํางานแบบรวมทมี 
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(Team  Work) ซ่ึง  ทางฝายบริหารไดมอบนโยบายและใหบุคลากรในโรงเรียนยดึเปนแนว
ปฏิบัติเพราะถือวามีความสําคัญตอการทํางานและเปนองคประกอบที่มอิีทธิพลตอบรรยากาศการ
ทํางานในโรงเรียน  ดัง  สิทธิโชค  วรานุสันติกุล (2535 : 5-7) ไดใหความหมายของการ
ทํางานแบบทีม (Team  Work) วาเปนการรวมตวัของคนหลายคนที่มีปฏิสัมพันธตอกันอยาง
สม่ําเสมอในชวง เวลาหนึ่ง   คนเหลานั้นจะมีการรับรูใน ตนเองวาพวกเขาขึ้นตอกนัและกนัในอันที่
จะปฏิบัติการเพื่อบรรลุเปาหมายรวมกนั  ซ่ึงสอดคลองกับที่  ชาญชัย  อาจินสมาจาร  (2535 : 
10)   กลาววา การทํางานเปนทีมเปนการทํางานที่คนหลายคนมจีดุมุงหมายรวมกันและตองการ
ทํางานรวมกนัเพื่อใหจุดมุงหมายสัมฤทธิ์ผลตามที่ไดตั้งไว  
         ในสวนของปญหา  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ  การสังเกตกลุมตัวอยางที่
เปนครูและผูชวยฝายบรหิาร  พบวา  ในการบริหารตนเองโดยเฉพาะในสวนของผูมีสวนไดสวน
เสียยังขาดความเขาใจและการประชาสัมพันธถึงแนวปฏบิัติเกี่ยวกับหลักการบริหารสถานศึกษาโดย
ใช       โรงเรียนเปนฐานที่โรงเรียนนํามาใชใหเขาใจอยางชดัเจน และในเชิงบริหารถึงแมการ
บริหารจัดการจะเปลี่ยนเปนรูปคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทีม่ีหนาที่ในการดําเนินงานตาง 
ๆ    ของ      โรงเรียนโดยตรง  แตในบางครั้งการตัดสินและการสั่งการของผูบริหารยังใชรูป
แบบเดิม คือ คอยรับคําสั่งจากหนวยงานตนสังกัดกอนแลวจึงปฏิบัติตาม  ทั้ง ๆ ที่อยูในอํานาจที่
ตนเองสามารถตัดสินใจไดโดยไมตองคอยคําส่ัง 
          ดังนั้นจากการบริหารตนเองของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  เพื่อใหเกิดความสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพ  โรงเรียนควรมกีารบริหารโดยคํานงึถึงศักยภาพของตนเองหรือกําลังที่ตนเองมี
อยู  ในบางเรื่องไมตองรอการสั่งการจากตนสังกัดและผูบริหารควรใหอํานาจและบทบาทเต็มที่แก
บุคลากรหรือผูมีสวนไดสวนเสียอยางเต็มที่ในการตัดสนิใจและการทาํงานใด ๆ ของโรงเรียน จึงจะ
ทําใหการปฏิบตัิงานในหนาทีเ่ปนไปดวยความเรยีบรอย  มีการประสานงานที่สะดวกรวดเร็ว  ทําใหงาย
ตอการนิเทศ  กํากับ   ติดตาม   ตรวจสอบและประเมนิผล 
 
 5.   การตรวจสอบประเมินผลและการถวงดุล  
          การตรวจสอบประเมนิผลและการถวงดุล   ผลการวเิคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุม
ตัวอยางที่เปนฝายบริหารและครู  สรุปไดวา โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภใชกระบวนการ
ตรวจสอบประเมินผลและถวงดุล   กลาวคือ   ในประการแรก  คณะกรรมการที่เรียกวา 
“คณะกรรมการประเมินคุณภาพสหวิทยาเขตเพชรเชียงใหม” ซ่ึงประกอบดวยครูที่เปนตัวแทนจาก
โรงเรียนตาง ๆ ในสหวิทยาเขตเพชรเชียงใหม  โรงเรียนละ  2  คน  รวม  8  คน   ทําหนาที่
ประเมินคุณภาพมาตรฐานของโรงเรียนในสงักัดสหวิทยาเขตเพชรเชียงใหมปละ 1 คร้ัง   ซ่ึงผลจาก
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การประเมินตรวจสอบ  พบวา จาก  26  มาตรฐาน  130  ตัวช้ีวัด  ถามาตรฐานดานใดเปน
จุดออนของโรงเรียน  คณะกรรมการไดแจงพรอมใหการแนะนาํแกโรงเรียน เพื่อทําการปรับปรุง
แกไขและพัฒนาใหมีคณุภาพตามมาตรฐานการประกนัคุณภาพที่โรงเรียนกําหนดขึน้  และการ
ประเมินดานใดที่เปนจดุแข็งก็ใหดํารงไวและพัฒนาใหยัง่ยืนตอไป   ดังรายละเอียดที่ปรากฏใน
แผนปฏิบัติการประจําป  2545  ของโรงเรยีนหางดง-รัฐราษฎรอุปถัมภ  ประการที่สอง  โรงเรียน
ไดรับการนิเทศ กํากับ ติดตาม จากคณะกรรมการภายในที่โรงเรียนแตงตั้งขึ้นซึ่งเรียกวา 
“คณะกรรมการตรวจสอบภายในของโรงเรยีน”  โดยตวัแทนไดรับการแตงตั้งจากหมวดวิชาตาง ๆ  
หมวดละ  1  คน  รวมทั้งหมด   9  คน   ทําหนาที่ในการนิเทศ  กํากับ  ติดตาม และ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของฝาย / หมวด / งานตาง ๆ ตลอดจนประเมินผล  การบริหารงาน
ของฝายบริหาร  กระทําปละ  1  คร้ัง  ประการที่สาม    โรงเรียนไดรับการตรวจสอบประเมินผล
และถวงดุลจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประเมินโรงเรียนปละ  1  คร้ัง  โดยโรงเรียน
เปนฝายสรุปผลการดําเนินงานกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียนใหคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐานทราบ จากนั้นทางฝายคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดซักถามถึงวิธีการรูปแบบและ
แนวทางการพฒันาเปนกรณ ี ๆ     ตามหัวขอการรายงานจนเสร็จสิ้น โรงเรียนทํารายงานผล      
การดําเนินงานของโรงเรียนเสนอและรายงานผลตอสาธารณชน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเปนผูลงนามรับรอง   เพื่อแสดงผลการประเมินการดาํเนินงานของโรงเรียนในแตละ      
ปการศึกษา  ดังรายละเอยีดที่ปรากฏในแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน   ประการที่ส่ี
โรงเรียนไดรับการตรวจสอบประเมินผลและถวงดุล    โดยผูปกครองประเมินในสวนของการ
บริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนภาคเรียนละ 1  คร้ัง  ในลักษณะของการเขารวมประชุมที่
โรงเรียนจัดขึ้น  แลวเสนอความคิดเห็นแกทางโรงเรียน  และในดานการประเมินประสิทธิผลของ
นักเรียนและครู  ผลการวิเคราะหขอมูลจากการศึกษาเอกสารแผนปฏิทินงานฝายวชิาการและการ
สัมภาษณตวัแทนครูและนักเรียน  พบวา ในการประเมินประสิทธิผลของนักเรียน   ทางฝาย
วิชาการของโรงเรียนไดกําหนดวันเวลาลงในปฏิทินงานเพื่อใหครูผูสอนไดปฏิบัติอยาง    ชัดเจน  
โดยมีการประเมินในรูปของการจัดกจิกรรมการเรียนการสอนตลอดปการศึกษาของแตละรายวิชา 
เชน  การประเมินกอนและหลังภาคเรียน  การประเมินระหวางภาค  การประเมินปลายภาค   และ
การประเมินในสวนของกรมวิชาการโดยเฉพาะการประเมินความถนัดทางการเรียนระดับชั้น
มัธยมศึกษาปที่ 3 (GAT = General  Aptitude  Test)   และการประเมินความถนัด
ทางการเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปที ่  6  (SAT =  Scholastic Aptitude  Test)    
ซ่ึงถือวาทุกโรงเรียนทําเปนปจจุบันอยูแลว  สําหรับในสวนของครู  พบวาปหนึง่จะมีการประเมิน
ครู  2  คร้ัง  คือภาคเรียนละ  1  คร้ัง   โดยประเมินจากการนิเทศการสอน    การจัดทาํ
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โครงการสอน  แผนการสอน   เครื่องมือวัดผล  การวัดประเมนิผล   และรายงานผลการใช
แผนการสอน   รวมทั้งวัดจากผลสัมฤทธิ์การเรียนในแตละรายวิชาและการทําวิจยัในชัน้เรียน  ซ่ึง
ส่ิงที่ปฏิบัติ คือ หัวหนาฝายตาง ๆ ทั้ง  6   ฝายกําหนดวนัเวลาในการประเมินและใหครูเตรียม
เอกสารหลักฐานสําหรับการประเมินทุกอยางไว ณ จุดที่กําหนดหรือภายในหมวดของ   ตนเอง   
และในทํานองเดียวกันผลการวิเคราะหขอมูลการสัมภาษณกลุมตัวอยางเฉพาะที่เปนครู   พบวา  
ในปการศึกษา 2546 - 2548   โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภตองไดรับการตรวจสอบ
ประเมินผลจากสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศึกษา (สมศ.)  ที่ทําหนาที่
พัฒนาเกณฑวธีิการประเมินคุณภาพภายนอก   และทาํการประเมินผลการจัดการศึกษาเพื่อใหมีการ
ตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา  จากที่โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภไดรับการตรวจสอบ
ประเมินผลและการถวงดุลโดยคณะกรรมการตาง ๆ    ที่ทางโรงเรียนแตงตั้งขึน้และจากสหวยิา
เขตที่โรงเรียนสังกัดไปแลว  ผลการวิเคราะหขอมูลจากเอกสาร  ยังพบวา โรงเรียนหางดงรัฐ
ราษฎรอุปถัมภ ไดรับการตรวจประเมินผลจากหนวยศึกษานิเทศก   เขตการศึกษา  8  กรม
สามัญศึกษา (2543 : 25)  ในโครงการการสื่อสารเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในปการศึกษา 
2544 วาดวยเรื่อง การประกันคณุภาพการศึกษาและการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปน
ฐาน เมื่อปการศึกษา 2544 ที่ผานมา      
          ดังนั้นจากผลการวิเคราะหขอมูลดังกลาว  สรุปไดวา การตรวจสอบประเมินผลและ
การถวงดุลของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภไดกระทาํมาโดยตลอดเปนขั้นตอน   เพื่อการปรับปรงุ
และการพฒันาใหถูกทิศทางทีต่องการ ดังเชน ดานการศึกษาโรงเรียนไดจัดใหมีการตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาภายในตลอดทุกปการศึกษา  โดยมีคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการทําหนาที่ในการตรวจสอบ
ประเมินผล  และในปการศกึษา 2546 ไดรับการประเมินคณุภาพภายนอกจากสํานักงานรับรอง 
มาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.)   เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 47  ที่บัญญัติไววา 
ใหมีระบบการประกันคณุภาพการศึกษาเพือ่การพัฒนาคณุภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดับ 
ไดแก ระบบการประกันคณุภาพภายในและระบบการประกันคณุภาพภายนอก   และโดยเฉพาะ
มาตรา  48  ที่กําหนดโดยตรงวา  ใหสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการประเมินผลการจดั
การศึกษา   เพื่อใหมีการตรวจสอบคุณภาพของสถานศึกษา การตรวจสอบประเมินผลจึงมี
ความสําคัญและจําเปนอยางยิ่งที่สถานศึกษาตองไดรับการประเมิน เพราะเปนกระบวนการที่ทําให
ทราบผลการดําเนินงานของ โรงเรียนและสะทอนถึงคุณภาพดานตาง ๆ ของโรงเรียน  ตลอดทั้งทํา
ใหทราบจุดเดนและขอควรพัฒนาตาง ๆ ของโรงเรียนเพือ่การปรับปรุงแกไขใหเกิดคณุภาพ
มาตรฐาน  ดงั นิรันดร  คําวงคปน (2546 : 45) ไดวิจัยเกี่ยวกับการประเมินตนเองของ
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานประถมศึกษา     กิ่งอําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม พบวาประชากร
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สวนใหญเห็นวาการประเมนิตนเองของโรงเรียนดานผูเรียน  ดานกระบวนการและดานปจจยัมีการ
ปฏิบัติในทุกกจิกรรม   สวนปญหาที่พบ  ไดแก  โรงเรียนขาดแคลนสื่อการเรียนการสอน   ขาด
งบประมาณ       นักเรียนขาดความรับผิดชอบ   มีความแตกตางระหวางบุคคล  ขาดครูที่มี
ความรูตรงตามสาขาวิชา  รวมถึงครูตองทํางานดานอื่นมากกวาการสอน  และทางดาน พงศพันธุ  
ไชยวณัณ (2541 : 50) ไดวิจยัประเมนิดานผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนระดับ
มัธยมศึกษาปที่ 3   และปที่ 6    โรงเรียนบานกาดวิทยาคม  อําเภอแมวาง  จังหวดัเชยีงใหม  
พบวา คุณภาพการศึกษาของนักเรียนมัธยมศึกษาปที ่3  อยูในเกณฑระดับพอใชถึงต่ํา โดยเฉพาะ
รายวิชาภาษาองักฤษ  สังคมศึกษา  และคณิตศาสตร  สวนภาษาไทยและวิทยาศาสตร    อยูใน
ระดับพอใช  และในดานมธัยมศึกษาปที ่ 6 พบวาแผนการเรียนวิทยาศาสตร  คณิตศาสตร    อยู
ในเกณฑตองปรับปรุง  สวนวิชาภาษาไทย   และสังคมศึกษา  อยูในเกณฑพอใชและด ี   ซ่ึงจาก
งานวิจยัดังกลาวเมื่อเทยีบกบัผลการประเมินภายนอกของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  สรุปไดวา  
ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  ดานผูเรียน  ครู  
สถานศึกษา  การจัดการเรยีนการสอนและการบริหารงานของผูบริหาร โดยสวนมากอยูในระดบั
พอใชถึงด ี   และในสวนของปญหาเกี่ยวกับการตรวจสอบประเมนิผลและการถวงดุล ผลการ
วิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตวัอยางที่เปนคร ู  และจากการวิเคราะหเอกสารแบบประเมนิ
ของโรงเรียน  ปญหา    ที่พบไดแก  ผูมีสวนไดสวนเสียในสวนของชุมชน  ผูปกครอง มีสวน
รวมในการตรวจสอบประเมนิคอนขางนอย 
         ดังนั้นเพื่อใหหลักการตรวจสอบประเมินผลและการถวงดุลของโรงเรียนหางดง          
รัฐราษฎรอุปถัมภตามหลักการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานมีคุณภาพไดมาตรฐาน   
ควรใหชุมชน  ผูปกครองมีความรู  ความเขาใจถึงกระบวนการตรวจสอบประเมินผลและการ
ถวงดุล   โดยโรงเรียนควรตระหนกัถึงความสําคัญและคํานึงถึงหลักการมีสวนรวมใหมากขึ้น  
  
 สมมติฐานชั่วคราว ( Working  Hypothesis ) 
         ในการวิเคราะหขอมูลจากการวิจัยคร้ังนี ้   ผูวิจัยไดพัฒนาสมมติฐานชั่วคราว 
(Working  Hypothesis) เกี่ยวกับการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน   จึงขอนําเสนอ
สมมติฐานชั่วคราวควบคูกับการพรรณนาเกี่ยวกับขอสรุปสําคัญ  ดังตอไปนี ้
 สมมติฐานที ่ 1 การบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะประสบความสําเร็จ   
ถาผูบริหาร และบุคลากรมีความเขาใจที่ถูกตองเกีย่วกับรูปแบบการบรหิารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน                 
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          ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางและจากการศึกษาเอกสารพบวา 
ผูบริหารและบุคลากรโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ  ไดนําเอารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชในโรงเรียนเฉพาะดานทีจ่ําเปน  ดังปรากฏหลักฐานแนวปฏิบัตจิาก
ธรรมนูญโรงเรียนปการศึกษา  2544  ซ่ึงมี  3  ดาน ไดแก  1) ดานการกระจายอํานาจ  แบง
ออกเปนสวนตาง ๆ ประกอบดวย  การตัดสินใจ   การพัฒนาระบบสารสนเทศ   การพัฒนา
ความรู  ทักษะ  และการสรางแรงจูงใจ   2) ดานการมสีวนรวม  สถานศึกษาเปดโอกาสใหผูมีสวน
ไดสวนเสียมีสวนรวมในการตัดสินใจดานการบริหารและการจัดการศกึษา   และ  3) ดานการ
ตรวจสอบและความโปรงใส  โรงเรียนจัดใหมกีารตรวจสอบผลการดําเนินการบริหารและจัด
การศึกษาทุกปการศึกษาเพียงปละ   1  คร้ัง   และในปการศึกษา  2545   โรงเรียนไดจัดทาํ
กรอบแผนกลยุทธ  ไดกําหนดกลยุทธระดับองคกรเกีย่วกับการพัฒนาระบบการบริหารจัดการโดย
ใชโรงเรียนเปนฐาน ในระดบัแผนงานไว      5  แผน  ไดแก  1) งานจัดการมัธยมศึกษา   โดย
มุงเนนการจดัการศึกษาแกนกัเรียนทั้งระดบัมัธยม-ศึกษาตอนตนและตอนปลายอยางทั่วถึง   2) 
โครงการพัฒนาการบริการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยมุงเนนใหการบริหารการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ทุกฝายมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา    3) โครงการจัดการศกึษาขั้นพื้นฐานใน
รูปแบบที่หลากหลาย  มุงเนนใหการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามความตองการของผูเรียน   4) 
การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ   และ  5) สงเสริมและสนับสนุนการใชเทคโนโลยีและ
สารสนเทศเพื่อพัฒนาการศกึษา  มุงเนนใหครูและบุคลากรใชเทคโนโลยีเพื่อการศกึษา 
          ดังนั้นจากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะหขอมูลจากเอกสารของโรงเรียน จากการสัมภาษณ
กลุมตัวอยางพบวา บุคลากรในโรงเรียน  ขาดความเขาใจทีถู่กตองในรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่ใหกรอบแนวคิดและรูปแบบไวชัดเจน  ดังหลักการบริหาร
สถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ   อุทัย   บุญประเสริฐ (2543 : 79) ที่กําหนดไว  
ประกอบดวย  หลักการกระจายอํานาจ  หลักการมีสวนรวม   หลักการคืนอาํนาจจัดการศกึษาให
ประชาชน  หลักการบรหิารตนเอง    และหลักการตรวจสอบและการถวงดุล    ตลอดจนในการ
นําไปใชในโรงเรียนฝายบรหิารควรให  การอบรม   ใหความรู   ความเขาใจกับคณะครแูละ
บุคลากรที่เกี่ยวของใหกระจาง  เพื่อใหสามารถนําไปใชและปฏิบัติไดอยางถูกตอง   รวมถึงควรมี
การประเมินผลการนําหลักการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานไปใชเปนระยะ ๆ บอย
ขึ้น  เพื่อเปนการตรวจสอบผลการดําเนินงานของ โรงเรียนและบงชีถึ้งความสําเร็จในการบริหารจัด
การศึกษาของโรงเรียน   
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 สมมติฐานที ่2   การบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานจะประสบผลสําเร็จถา
โรงเรียนมีความพรอมดานงบประมาณ  ทรัพยากร  และไดรับการสนับสนุนการมีสวนรวมหรือ     
มีความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  และบุคลากรที่เกี่ยวของอยางเต็มที ่

    ผลการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณกลุมตัวอยางที่เปนตัวแทนคร ู พบวา ที่ผานมา  
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภไดรับการสนับสนุนดานทรัพยากร  งบประมาณ  และการมีสวน
รวมของชุมชนหรือหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไมเพียงพอเทาที่ควร  โดยเฉพาะดานทรัพยากร
และงบประมาณ   โรงเรียนมีขอจํากัดเรือ่งระเบียบที่กระทรวงศึกษาธิการกําหนดไว  วาดวยการ
เก็บเงินใด ๆ     จากนกัเรยีนและผูปกครอง  ซ่ึงถือเปนขอปฏิบัติที่ทางโรงเรียนควรหลีกเล่ียงตาม
หนังสือ    ศธ. 04050/1589  เร่ือง ประกาศคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหนวย
ราชการ ระเบยีบสํานักนายกรัฐมนตร ี  วาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ  พ.ศ.  2544 
หมวด  1 ขอ  6  กําหนดวา หนวยงานของรัฐจะจดัใหมีการเรีย่ไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกบั
การเรี่ยไรมิได โดยแจงให       โรงเรียนยึดเปนแนวปฏิบัติ   ตลอดจนการมีสวนรวมของชุมชน
และบุคลากรที่เกี่ยวของ โรงเรียนไมคอยเปดโอกาสใหชุมชนและบคุลากรที่เกี่ยวของมีสวนรวมใน
การบริหาร   ตัดสินใจ และการจัดการศึกษาที่เกีย่วกับการจัดทาํนโยบาย การวางแผน การ
ตัดสินใจในพนัธกิจและภารกิจของโรงเรียนอยางแทจริง   ทั้งที่มาตรา  8  ขอ  2 ใหสังคมมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา   มาตรา  9  ขอ 5 และ ขอ 6  ใหมกีารระดมทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ 
มาใชในการจดัการศึกษา  และการมีสวนรวมของบุคคล  เอกชน  องคกรเอกชน  องคกรวิชาชีพ  
สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  
พุทธศักราช 2542 ที่ไดกําหนดไว   แตโดยสวนมากในเบื้องตนทางฝายบริหารและตัวแทน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน     จะดําเนินการเองแทบทั้งส้ิน จากนั้นจึงแจง
ใหคณะครูทราบในการประชุมประจําเดือนของโรงเรียนทําใหไมมีการดําเนินงานในสวนที่
เกี่ยวของกับบคุลากรทางชุมชนหรือบุคลากรตัวแทน  องคกร ภาครัฐและเอกชน   นอกจากนี้ยังมี
จุดออนในเรื่องการประชาสัมพันธหรือเชญิรวมประชุมวางแผนรวมกบัโรงเรียน       
 
ขอเสนอแนะ 
 
 ขอเสนอแนะและแนวทางในการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐานที่มีผลตอ
โรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ 
          เนื่องจากในปจจุบันโรงเรียนตาง ๆ โดยเฉพาะในเขตการศึกษา 8  ไดนํารูปแบบการ
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (SBM)   มาใชแตยังไมมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจน  และยังไมไดมี
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การกระจายอํานาจจากสวนกลางไปยังโรงเรียนตาง ๆ อยางเต็มที ่ เชนเดียวกับโรงเรียนหางดงรฐั
ราษฎรอุปถัมภที่นําหลักการบริหารแบบนี้มาใช   ซ่ึงในทางปฏิบัตพิบวาทั้งสวนที่ดีและสวนทีต่อง
ปรับปรุงไดกระทําเสมอมา  ดังนั้นขอเสนอแนะและแนวทางในการบริหารสถานศึกษาโดยใช
โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภ ที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล  มีดังนี ้
               1.  ในการจัดโครงสรางของโรงเรียน   ควรมีโครงสรางการบริหารที่ไมมาก
เกินไป  โดยเฉพาะโรงเรยีนหางดงรัฐราษฎรอุปถัมภควรมีประมาณ 4 ฝาย จึงจะเหมาะสมกับ
ขนาดของโรงเรียน    
 2.  ในการมอบอํานาจของฝายบริหารควรกระทําอยางแทจริงและชัดเจน    และตอง
เชื่อมั่นในตัวบคุลากรที่ไดรับมอบหมายอํานาจ 
 3.  ในการบริหารสถานศึกษาโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ฝายบริหารตองเปนผูบริหารมือ
อาชีพ  มีความรู  ความเขาใจในรูปแบบและหลักการบริหารแบบนีใ้หกวางขวางชัดเจน 
 4.  ในการปฏิบัติหรือนํากระบวนการบริหารรูปแบบนี้ไปใช บุคลากรที่เกี่ยวของ
นับตั้งแต คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน   ผูบริหาร   และคณะครูในโรงเรียนตองมีความรู  
ความเขาใจ  รูจักนําเอาเทคนิค   วิธีการ  และทฤษฎีหลักการบริหารมาใชประกอบในการปฏิบตัิ
หนาที ่
 5.  ในการตรวจสอบ ประเมินผลและถวงดุล  ไมควรมีระบบการตรวจสอบและ
ประเมินผลมากเกินไป  และควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีการที่ชัดเจน   โดยกําหนดความ
รับผิดชอบงานดานนีใ้หเปนหนาที่เฉพาะของฝายหรือกลุมหรือคณะใดคณะหนึ่งโดยตรง  และใน
การถวงดุลควรมีการซักถาม  สอบถาม   ทําประชาพิจารณ   จากผูมีสวนไดสวนเสยีอยาง
สม่ําเสมอ 
               6. โรงเรียนควรเปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียไดรับรู     เขาใจลักษณะการ
บริหารของโรงเรียนและมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย  รวมเสนอสิ่งที่ชุมชนตองการ เพื่อให
สอดคลองกับแนวการจัดการศึกษารูปแบบใหม       
               7. โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน       ตองรวมประชุม    
วางแผน   ปรึกษาหารือเกี่ยวกับการบรหิารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนใหบอยขึ้น   เพื่อการ
พัฒนาที่เปนระบบและยั่งยนื  (A4  =  Accredited  System) 
               8. โรงเรียนโดยฝายบรหิารตองกระตุนบุคลากรในโรงเรียนและผูมีสวนไดสวน
เสีย   ใหตระหนักถึงหลักการบริหารรูปแบบนี้     โดยจัดประชุมชีแ้จงใหเขาใจอยางสม่ําเสมอ 
               9. โรงเรียนตองมีการประชาสัมพันธ  นําเสนอผลการบริหารใหสาธารณชน
ทราบ   และเสนอผลงานของโรงเรียนที่ไดรับจากการบริหารรูปแบบนี้อยางกวางขวาง 
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 10. โรงเรียนควรนําหลักการประกนัคุณภาพมาใชกับหลักการบริหารรูปแบบนี้   
(SBM)         โดยโรงเรียนจัดรูปแบบการประกันคณุภาพขึ้นเองตามศักยภาพที่โรงเรียน
ตองการอยางเปนรูปธรรม   รวมทั้งรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียน (SSR) ภาคเรียนละ  
1  คร้ัง  เพื่อใหไดรับการพฒันาอยางตอเนื่อง 
 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 
          1.  การทําวิจยัเชิงคุณภาพ   ควรประกอบดวยกลุมผูวจิัยที่ไมต่ํากวา   3  คน  จึงจะ
ทําใหการดําเนินงานเปนไปดวยความสะดวก  รวดเร็ว  และผลการวจิัยมีความสมบูรณยิ่งขึ้น 
          2. หัวขอหรือประเด็นในการศึกษาวจิัย   ควรเลือกเฉพาะดานใดดานหนึ่ง หรือเร่ืองใด
เร่ืองหนึ่งเพยีงเรื่องเดียว  ไมควรเปดประเด็นมากเกินไป  เชน   การวิจัยการบริหารสถานศึกษา
โดยใชโรงเรียนเปนฐานที่ผูวิจัยศกึษามีทั้งหมด  5  ดาน   จึงทําใหตองใชระยะเวลาในการ
ศึกษาวจิัยเปนเวลานาน  เฉพาะดาน อาทิ เร่ืองการมีสวนรวมหรือการกระจายอํานาจอยางใดอยาง
หนึ่งจึงเหมาะสมและสําเร็จตามกําหนด 
 

 

 

 

 

ปญหาในการวจัิยคร้ังนี ้
 

          1.  ปญหาของผูวิจัย เนื่องจากผูวิจยัไดเลือกวิธีการวิจัยเชงิคุณภาพในการศึกษาวจิัยคร้ัง
นี้   ซ่ึงผูวิจัยคิดวาหากจะทาํการวิจยัลักษณะนี ้  ควรประกอบดวยกลุมผูวิจัยทีไ่มนอยกวา 3  คน
ขึ้นไป  เพื่อความสะดวกในการดําเนนิการ แตครั้งนีผู้วิจัยไดกระทาํการวิจัยเพียงลําพังดวยตนเอง 
ปญหาที่พบ คือ ทําใหขาดความคลองตัวไมสะดวกในการลงมือปฏิบัติ  เชน   กรณีการสัมภาษณ
กลุมตัวอยางตองสัมภาษณดวยตนเอง   การจดบนัทึกทําดวยตนเอง  ศึกษาสภาพแวดลอม   
ถายภาพและบนัทึกการสัมภาษณดวยตนเองทั้งส้ิน    
          2.  ปญหาของกลุมประชากร 

 2.1 ฝายบริหาร   ประกอบดวย   ผูบริหารโรงเรียนและผูชวยผูบริหารฝายตาง ๆ 
ไมสามารถใหผูวิจัยทําการสัมภาษณไดตามระยะเวลาทีก่ําหนด   ทั้งนี้เนื่องจากฝายบริหารมีภาระ
งานดานการประชุมทั้งในและนอกโรงเรียนบอยครั้ง  เชน   ในโรงเรียนฝายบริหารมีการประชมุ  
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ทุกวันจันทร - พุธ - ศุกร และนอกโรงเรียนมีการประชุมรวมกับสหวิทยาเขตเพื่อเตรียมการ
ประเมินใน     ปการศึกษา  2546  เปนตน 

 2.2 กลุมประชากรที่เปนครู   เนื่องจากครูมีภาระงานมากดานการเรียนการสอน
และงานในหนาที่พิเศษซึ่งแตละคนตองรับผิดชอบไมต่ํากวา  2  งาน   ดังนั้นการดําเนนิการ
สัมภาษณ  จึงใชเวลานานทําใหไมเปนไปตามระยะเวลาในปฏิทินงานที่ปฏิบัติและบุคลากรครูบาง
คนกวา      จะสัมภาษณเสร็จตองใชชวงเวลาสั้น ๆ หลาย ๆ คร้ัง 

 2.3 กลุมประชากรที่เปนผูปกครองนักเรียน   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน   บุคลากรหลักในชุมชน   ปญหาที่ผูวิจยัพบคือ  กลุมประชากรดังกลาวมีภาระงานทัง้ในสวน
งานตนเองที่จะตองทําเปนประจําทุกวันและงานภายในครอบครัวที่ตองรับผิดชอบ  จึงทําใหการนดั
หมายและ     การสัมภาษณไมเปนไปตามที่กําหนดเปนผลใหการวจิยัมีความลาชาไมเปนไปตาม
กําหนดระยะเวลาที่คาดหมาย 

3. ปญหาดานระยะเวลา      ในการดําเนินการวิจยั ผูวิจยัไมสามารถดําเนินการวิจัยได
ตาม 

ระยะเวลาที่กําหนดในปฏิทินปฏิบัติงาน  เหตุเพราะมปีจจัยหลายดานที่เปนตวักําหนดและมีปญหา 
เชน  กลุมตัวอยางไมพรอม   สถานการณไมเอื้ออํานวย ภาระงานที่เรงดวน การอบรมสัมมนาที่
หนวยงานตนสังกัดและหนวยงานตาง ๆ จัดขึ้น   เปนตน 
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