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บทคัดยอ
  การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามกรอบการปฏิรูปการศึกษา             

ในทศวรรษที่สองของโรงเรียนมัธยมศึกษา  กลุมดอยอางขาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา           

เขต 34  กลุมตวัอยางในการวิจยัครัง้นี ้ คอื  ผูบรหิารสถานศึกษา จาํนวน 17 คน และครผููสอน จาํนวน 148  คน 

รวมจํานวนทั้งสิ้น 165 คน  ปการศึกษา 2558  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ (1) แบบสอบถามมาตราสวน

ประมาณคา 5 ระดับ  มีคาความเช่ือมั่นเทากับ .905  วิเคราะหขอมูลโดยใชความถ่ี  รอยละ คาเฉลี่ยและ     

สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน  และ  (2) การสมัภาษณ วเิคราะหขอมลูโดยการวเิคราะหเนือ้หา  ผลการวจิยัพบวา      

การบริหารสถานศึกษาตามกรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนมัธยม  กลุมดอยอางขาง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 โดยรวมและรายดาน  ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

วามกีารดาํเนนิงานอยูในระดบัมาก โดยมรีายละเอยีดเพิม่เตมิจากการสมัภาษณ ดงันี ้(1) ดานกระจายอาํนาจ

การบริหารและการจัดการศึกษาใหสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พบวา สถานศึกษายังคงยึดหลัก

การกระจายอํานาจโครงสรางการบริหารงาน  4  ฝาย ไดแก ฝายงานบริหารงานวิชาการ  ฝายงานบริหารงาน

บุคคล  ฝายงานบริหารงานท่ัวไป  และฝายงานบริหารงานงบประมาณ  ซึ่งอาจมีการปรับเปล่ียนโครงสราง
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ตามความเหมาะสมกับสภาพบริบทโดยมีการเนนทางดานงานวิชาการเปนหลักและมีการดําเนินการเปน

นิติบุคคลมากขึ้น (2) ดานพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใสเปนธรรม            

และมีระบบการตรวจสอบท่ีมีประสิทธิภาพ พบวา หลักธรรมาภิบาลชวยบรรเทาความขัดแยงภายใน            

สถานศกึษามกีารจดัระบบทีม่คีวามโปรงใสชดัเจนมากขึน้โดยมกีารนาํหลกัสถติมิาใชประกอบในการพจิารณา

ตัดสินใจ (3) ดานพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ  พบวา  สถานศึกษา

ควรมีการสรางแหลงเรียนรูเกี่ยวกับสายอาชีพหรือทวิศึกษาท่ีเหมาะสมกับบริบทผูเรียนเพ่ือลดปญหา                

เด็กดอยโอกาสแนะแนวทางการประกอบอาชีพสรางรายไดและลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน (4) 

ดานพัฒนาระบบบรหิารจดัการเพือ่สงเสรมิสนบัสนนุการมสีวนรวมของประชาชน ภาคเอกชนและทกุภาคสวน

ในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรูมากข้ึน  พบวาผูบริหารควรแสดงบทบาทการเปน      

ผูนําในการเขาหาองคกร และหนวยงานทุกภาคสวนที่มีสวนเกี่ยวของกับการจัดการศึกษา และนโยบาย         

ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู เปนการกําหนดบทบาทใหหนวยงาน  องคกรทองถิ่น  ภาครัฐและเอกชนเขามามี   

สวนรวมในการจัดการศึกษา (5) ดานพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ              

พบวาสถานศึกษาบริหารทรัพยากรของสถานศึกษาใชหลัก  4M’s  โดยดําเนินการตามกฎระเบียบการเงิน      

และพัสดุ  มีการกํากับติดตามโดยหนวยงานตนสังกัด

คําสําคัญ
  การบริหารสถานศึกษา    การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง

Abstract
  This research aimed to study the school administration based on the second decade    

education reform guidelines of  Doi Ang Khang cluster secondary schools attached to the Secondary 

Education Service Area Office 34.  The sample used in this study included 17 school administrators 

and 148 teachers.  There were totally 165 people in the academic year 2015. The tools used in this 

research comprised (1) 5-rating scaled and Reliability have .905. Questionnaires analyzed by 

frequency, percentage, mean and standard deviation and (2) interviews analyzed by content 

analysis. The study found that: according to the school administration based on the education 

reform in the second decade guidelines of  Doi Ang Khang cluster secondary schools attached to 

the Secondary Education Service Area Office 34 as the whole picture and each aspect, the               

respondents agreed that the performance was at high level as the following details. (1) Regarding 

the decentralized management and education administration for the schools in the education 

service area, it revealed that the schools still maintained the principle of decentralized management 

structure with 4 divisions, such as academic affairs administration, personnel management,           
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general administration and budget administration which may be adjusted according to the                 
appropriateness with the context by emphasizing the academic affairs mainly and operating as a 
corporation a lot more. (2) Related to the management system development based on the principle 
of good governance with transparency, fairness and an effective monitoring system, it was found 
that the principle of good governance alleviated the conflicts within the schools with more transparent 
and clearer system management by using the principle of statistics for making a decision. (3)    
Related to the management development to enhance education qualitatively, it indicated that the 
schools should create learning sources about career study fields or dual education being suitable 
for learners to reduce disadvantaged children’s problems, guide them how to do a career, generate 
incomes and reduce the students’ dropout problems. (4) According to the management system 
development to promote the participation of people, private sectors and all sectors in educational 
management and support much more education and learning more, it was found that the                    
administrators should perform leadership their duties by contacting organizations, agencies and 
all sectors involving in educational management, the policy of reducing classroom hours and       
increasing learning time.  That assigned the roles for agencies, local organizations, public and 
private sectors to participate in the educational management. (5) According to the resource          
management system development for efficient education, it revealed that the schools managed 
their resources based on the principle of 4M’s by following financial and procurement rules and 

regulations and were monitored by the agencies.

Keywords
  School Administration Based,  The Second Decade Education Reform Guidelines

บทนํา
  ในการปฏริปูการศกึษานัน้สถานศกึษาถอืเปนหนวยงานทีส่าํคญัอยางยิง่เพราะเปนหนวยปฏบิตักิาร 

ซึ่งผลของการจัดการศึกษาจะเกิดขึ้นที่สถานศึกษา แตการปฏิรูปการศึกษาในอดีตไมไดเล็งเห็นความสําคัญ

ของการปฏิรปูการบริหารสถานศึกษาโดยเนนการปรับปรุงหนวยงานระดับสงูทีม่อีาํนาจเหนือกวาสถานศึกษา 

ซึง่มผีลตอการปฏบิตักิารของครแูละการเรยีนการสอนนอยมาก ถาตองการปรบัปรงุคณุภาพของนกัเรยีนใหดี

ขึน้ จดุทีต่องปฏริปูกค็อื โรงเรยีนหรอืสถานศกึษาเพราะการปฏิรปูของสถานศึกษาเทานัน้ทีจ่ะทาํใหการพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนของคนทั้งประเทศประสบความสําเร็จ (รุง แกวแดง, 2543, 244) ฉะน้ันจึงจําเปน

ตองใหความสําคญักบัการปฏิรปูการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือใหสามารถตอบสนองตอจดุมุงหมายสูงสดุ

ของการจัดการศึกษา คือพัฒนาคุณภาพของคนในประเทศใหดีขึ้น ซึ่งจะสงผลตอการพัฒนาประเทศ                  

ในดานตาง ๆ ตามมา อาทิ ดานเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 
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  ในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการใหมนั้น สถานศึกษาจะตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อพัฒนา

ศักยภาพในดานตาง ๆ ตามแนวทางการปฏิรูป  ดังนี้  1) กระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาให

กบัสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โดยในการบริหารจัดการท่ีดนีัน้จะตองใหความสําคญักบัการกระจาย  

อาํนาจการบรหิาร โดยใหสถานศกึษามอีาํนาจหนาทีค่วามรบัผิดชอบ มอีสิระและความคลองตวัในการตดัสินใจ

ในการบริหารจัดการทั้งดานวิชาการ งบประมาณ  บุคลากรและการบริหารงานท่ัวไป  2) พัฒนาระบบบริหาร

จดัการตามหลักธรรมาภิบาลใหมคีวามโปรงใสเปนธรรม และมีระบบการตรวจสอบท่ีมปีระสิทธภิาพ ผูนาํควร

มคีณุสมบัตใินการเปนผูนาํองคกรทีด่ ีมหีลกัธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการสถานศึกษา เพือ่ใหการบรหิารงาน

เปนไปดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได  3) พัฒนาการบริหารการจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสทาง                    

การศึกษาอยางมคีณุภาพ สถานศกึษาตองจดัการศกึษาอยางทัว่ถงึและมคีณุภาพ ใหกบัประชาชนทุกคน ทกุเพศ 

ทกุวยั ผูดอยโอกาสไดมโีอกาสเขาถงึการศึกษาและเรยีนรูทีม่คีณุภาพอยางตอเนือ่งตลอดชีวติ 4) พฒันาระบบ

บริหารจัดการเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน ภาคเอกชนและทุกภาคสวนในการจัดการ

ศกึษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรูใหมากข้ึน สถานศึกษาจัดใหบคุคล ครอบครัว ชมุชน องคกรปกครอง

สวนทองถิน่  องคกรเอกชน องคกรวิชาชพี สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอืน่ทกุภาคสวน

เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษามากข้ึน  และ 5) พัฒนาระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรเพื่อการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ สถานศึกษาควรมีการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา        

อยางมีประสิทธิภาพ รูจักใชทรัพยากรอยางเหมาะสม เพื่อขับเคลื่อนสถานศึกษาใหเปนสถานศึกษายุคใหม

ในศตวรรษที่ 21 (สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา, 2553)

  โรงเรียนมัธยม กลุมดอยอางขาง สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 มีทั้งหมด                 

5  โรงเรียน  ประกอบดวย โรงเรียนฝาง ชนูปถัมภ โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม โรงเรียนไชยปราการ โรงเรียน

อรโุณทัยวิทยาคม และโรงเรียนเวียงแหงวิทยาคม  ไดรบันโยบายจากสํานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา 

เขต 34 ใหกําหนดทิศทางการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาและการบริหารจัดการที่มีความสอดคลองกับ

กรอบการปฏิรปูการศึกษาในทศวรรษท่ีสอง ซึง่มยีทุธศาสตรทีส่าํคญั 4 ประการ คอื (1) พฒันาคุณภาพผูเรียน

ทุกระดับทุกประเภท (2) ขยายโอกาสทางการศึกษาใหครอบคลุมผูเรียน (3) พัฒนาคุณภาพครู และบุคลากร

ทางการศึกษา (4) พัฒนาระบบการบริหารจัดการ ทั้งนี้ในแตละโรงเรียนในกลุมดอยอางขาง สังกัดสํานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ไดปฏิบัติตามนโยบายในการบริหารสถานศึกษาดานการพัฒนา     

ระบบการบรหิารจดัการมาแลวเปนระยะเวลา 7 ป  แตกลบัพบวา สถานศกึษาไดมกีารนาํกรอบการปฏิรปูการศกึษา

ในทศวรรษทีส่อง โดยเฉพาะดานพัฒนาบรหิารจดัการใหมมาปรบัใชในการดาํเนนิงานการบรหิารสถานศกึษา 

แตยังไมมีการศึกษาวาการบริหารสถานศึกษาตามกรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองเปนอยางไร 

(ศรันย วรรณรัตน, การสื่อสารสวนบุคคล, 17 ธันวาคม 2558) จากเหตุผลดังกลาว ผูวิจัยจึงตองการศึกษา  

การบริหารสถานศึกษาเพื่อนําไปพัฒนาในการบริหารสถานศึกษาตามกรอบการปฏิรูปการศึกษาใน         

ทศวรรษที่สองของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา                  

เขต 34  ตอไป
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วัตถุประสงค
   เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาตามกรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียน

มัธยมศึกษา  กลุมดอยอางขาง สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34

วิธีการวิจัย
  1. กลุมตัวอยาง  คือ ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 17 คน และบุคลากรครู จํานวน 148 คนของ

โรงเรียนมัธยม กลุมดอยอางขาง รวมทั้งสิ้นจํานวน 165 คน ปการศึกษา 2558 โดยการใชวิธีการสุมอยางงาย

จากตารางเลขสุมของ Krejcie &  Morgans (อางถึงในบุญชม ศรีสะอาด, 2553, 43-44)  หลังจากน้ันใชวิธี

เทียบบัญญัติไตรยางศ  และใชวิธีการสุมอยางงายโดยการจับฉลาก

  2.   เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  คือ  แบบสอบถามเก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาตามกรอบการ    

ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองของโรงเรียนมัธยมศึกษา  กลุมดอยอางขาง  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษาเขต 34 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ มีคาความเช่ือมั่นเทากับ .905  วิเคราะหขอมูล

โดยใชความถ่ี รอยละ คาเฉลีย่และสวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และการสัมภาษณวเิคราะหขอมลูโดยการวิเคราะห

เนื้อหา โดยการจัดหมวดหมู นําเสนอเนื้อหาสาระในรูปความเรยีง

ผลการวิจัย
  การบริหารสถานศึกษาตามกรอบการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองของโรงเรียนมัธยมศึกษา    

กลุมดอยอางขาง  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 โดยรวมและรายดาน พบวาผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นวา มีการดําเนินงานในระดับมาก  ซึ่งสอดคลองกับพรอมทั้งการสัมภาษณ           

โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. ดานการกระจายอํานาจการบริหารและการจดัการศึกษาในสถานศึกษาและเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

พบวา  ประเด็นทีม่คีาเฉล่ียสูงสดุ คอื แตงต้ังคณะกรรมการซึง่มาจากกลุมผูปกครอง ครู และชุมชนโดยกาํหนด

บทบาทในการใหคําปรึกษา  สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การปรับและพัฒนาการบริหารรูปแบบใหม     

ทีเ่นนวิชาการโดยลดภาระงานเชิงธรุการและการส่ังการ และสถานศึกษามอีาํนาจรณรงค ปองกนัการดําเนนิการ

เขาสูตําแหนงโดยไมชอบธรรม จากการสัมภาษณสรุปไดวา การกระจายอํานาจการบริหารและจัดการศึกษา

ในสถานศึกษาระหวางการกระจายอํานาจการบริหารสถานศึกษากับการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ                    

ที่หนึ่งและการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง สถานศึกษายังคงยึดหลักการกระจายอํานาจโครงสราง        

การบรหิารงาน  4  ฝาย  คอื (1) ฝายงานบรหิารงานวชิาการ  (2) ฝายงานบรหิารงานบคุคล (3) ฝายงานบรหิาร

งานท่ัวไป (4) ฝายงานบริหารงานงบประมาณ  ซึ่งอาจมีการปรับเปล่ียนโครงสรางตามความเหมาะสมกับ

บริบท  โดยมีการเนนงานวิชาการเปนหลักและ สถานศึกษามีการดําเนินงานเปนนิติบุคคลมากข้ึน มีอํานาจ

ในการจัดสนิใจโดยไมตองรอคาํสัง่จากหนวยงานตนสังกดั  สวนปญหาพบวา ครูยงัมีภาระหนาทีม่ากนอกเหนือ

จากการสอน  ขาดแคลนบุคลากรทางการศึกษาท่ีมีบทบาทในดานของงานสํานักงาน  อีกทั้งการโยกยาย         
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ผูบริหารทําใหการบริหารขาดความตอเนื่อง โดยมีขอเสนอแนะวา หนวยงานตนสังกัดควรจัดสรรตําแหนง

บุคลากรทางการศึกษาประจําทุกสถานศึกษาทั้งในงานดานการเงินและพัสดุ  ทะเบียนวัดผลและประเมินผล  

เพื่อลดภาระงานครูผูสอนในสถานศึกษา  และ  สถานศึกษาควรกระจายงานใหทั่วและเหมาะสมกับบุคลากร

ทุกคน

  2. ดานการพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใสเปนธรรม และ            

มีระบบการตรวจสอบที่มปีระสิทธิภาพ พบวา ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การสงเสริมใหครูมีจรรยาบรรณ

วิชาชีพครู  สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ  การใชหลักธรรมาภิบาลมาประสานความตองการท่ีแตกตาง 

โดยตั้งอยูบนพื้นฐานของประโยชนสวนรวม  จากการสัมภาษณสรุปไดวาการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษ         

ทีห่นึง่ไมมกีารมุงเนนในการบรหิารจดัการตามหลกัธรรมาภิบาล  จงึทาํใหเกดิความแตกแยกภายในสถานศกึษา

สวนในปจจุบันการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สองไดกําหนดใหสถานศึกษามีการนําหลักธรรมาภิบาล        

เขามีสวนในการบริหารอยางชัดเจน  อีกทั้งหลักธรรมาภิบาลยังชวยบรรเทาความขัดแยงภายในสถานศึกษา  

มกีารจัดระบบทีม่คีวามโปรงใสชดัเจนมากขึน้โดยหลกัสถติ ิ รวมทัง้ผูบรหิารและครมูสีวนรวมในการพจิารณา

ความชอบ  นอกจากน้ีการดําเนินงานการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองท่ีผานมา  7  ป ทําใหเกิดมุมมอง

ภาพลักษณวชิาชีพครเูปนวชิาชีพชัน้สงู  คนเกง  คนดี  หนัมาเรียนครู  สวนปญหาท่ีเกดิข้ึน คอื การขาดแนวทาง

ที่ชัดเจนในการลดความขัดแยงภายในองคกร  อีกท้ังการมีสวนรวมหนวยงานตนสังกัดและเอกชนเขามา        

จัดระบบความโปรงใสและรวมพัฒนางาน ขาดแนวทางในการสรางความพึงพอใจในการอยูรวมกัน  โดยมี  

ขอเสนอแนะวา การบริหารโดยยึดนําหลักธรรมาภิบาลจะชวยบรรเทาความขัดแยงที่เปนปญหาเรื้องรัง             

โดยจัดกิจกรรมรวมกันภายในองคกร อีกทั้งนําหลักธรรมภิบาลปรับใชใหเหมาะสมกับสถานการณ บริบท     

ของสถานศึกษา

  3. ดานการพัฒนาการบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ พบวาประเด็น

ที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ  จัดใหทุกคนไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยมีเปาหมายไม   

ตํา่กวา 15 ปในสถานศึกษา  สวนประเดน็ทีม่คีาเฉล่ียต่ําสดุ  คอื  พฒันาระบบการศึกษาและการจัดการเรียนรู  

ที่หลากหลาย เขาถึงไดงาย  จากการสัมภาษณสรุปไดวา  สถานศึกษาดําเนินการตามแผนการกําหนด              

รับนักเรียน มุงใหทุกคนไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยางท่ัวถึงมีเปาหมายไมตํ่ากวา  15  ปในสถานศึกษา       

อีกทั้งการใหทุนการศึกษาสําหรับนักเรียนเรียนดี  และนักเรียนผูดอยโอกาสซึ่งทําใหมีการวางแผนในการ      

ชวยเหลอืผูเรยีนกลุมดงักลาวและมกีารจัดการเรยีนรวมกบัเดก็พเิศษซึง่มคีวามบกพรองทางการเรยีนรู โดยมี     

ครูพี่เลี้ยงเด็กคอยกํากับดูแล  สวนปญหาท่ีเกิดขึ้นคือ การชวยเหลือเด็กดอยโอกาสฐานะยากจนยังไมทั่วถึง 

เน่ืองจากขอจํากัดดานเงินทุนในการสนับสนุนของภาครัฐ และขาดครูการศึกษาพิเศษโดยตรงในการกํากับ

ดูแลชวยเหลือเด็กพิเศษ อีกทั้งคานิยมของนักเรียนบางกลุม ไมมีเปาหมายทางการศึกษามาเรียนแตเพื่อ         

ใหมีสถานะในการขอสัญชาติไทยโดยมีขอเสนอแนะวาสถานศึกษาควรมีการสรางแหลงเรียนรูเกี่ยวกับ          

สายอาชพี  หรอืทวิศกึษาทีเ่หมาะสมกบับรบิทผูเรยีนเพือ่ลดปญหาเดก็ดอยโอกาส  มแีนวทางการประกอบอาชพี 

สรางรายไดและลดปญหาการออกกลางคันของผูเรียน 
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  4. ดานการพัฒนาระบบบริหารจดัการเพ่ือสงเสริมสนบัสนนุการมสีวนรวมของประชาชนภาคเอกชน

และทุกภาคสวนในการจัดการศึกษา สนับสนุนการศึกษาและการเรียนรูที่เพิ่มมากขึ้นพบวา ประเด็นที่มี          

คาเฉล่ียสงูสดุ  คอื กาํหนดบทบาทในการสงเสริมสถาบันครอบครัวและสถาบันศาสนา เพือ่รวมพัฒนาการศึกษา

ดานคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงคแกผูเรียนในรูปแบบที่หลากหลาย  สวนประเด็นที่มี  

คาเฉลีย่ตํา่สดุ  คอื  สงเสรมิใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน มบีทบาทในการจัดการศกึษาตามความตองการของ

ทองถ่ิน  จากการสัมภาษณสรุปไดวาการมีสวนรวมของผูใหญบาน ผูนําชุมชนถือเปนหัวใจสําคัญในการ       

เปนผูประสานและขบัเคลือ่นระหวางสถานศกึษากบัชุมชนในการรวมจดัการศกึษา อกีทัง้การปฏริปูการศึกษา

ในทศวรรษที่สองมีหนวยงานตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษามากขึ้น องคกรหลัก คือ                   

องคการบรหิารสวนทองถิน่จะเนนสนบัสนนุทางดานการเงนิโดยมกีารแนบโครงการของบประมาณ สวนหนวยงานอืน่

และภาคเอกชนเขามามสีวนรวมในดานการใหความรู  อบรมผูเรียน  บางครัง้สถานศกึษากไ็ดรบัการสนบัสนุน

งบประมาณจากรานคา สวนปญหาที่เกิดขึ้นพบวา บางบริบทและชุมชนของสถานศึกษามีความแตกตาง      

ทางภาษา  คานิยม  และวัฒนธรรมทําใหการมีสวนรวมของชุมชนมีนอย  โดยมีขอเสนอแนะวา นโยบาย        

ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารูเปนกิจรรมการกําหนดบทบาทใหหนวยงาน  องคกรทองถิ่น ชุมชน ภาครัฐและเอกชน

รวมจัดการศึกษาและอีกท้ังผูบริหารตองมีการแสดงบทบาทในการเขาหาองคกร  หนวยงานทุกภาคสวน           

ที่มีสวนเกี่ยวของรวมจัดการศึกษา  

  5. ดานพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือการศึกษาใหมีประสิทธิภาพพบวา ประเด็นท่ีมี         

คาเฉลีย่สงูสดุ  คอื จดัระบบทนุการศกึษาใหเปลาและทนุกูยมืเพือ่การศกึษา เพือ่เพิม่โอกาสทางการศกึษาใหกบั

ผูเรียน  สวนประเด็นที่มีคาเฉลี่ยตํ่าสุด  คือ พัฒนาระบบการประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา  จากการสัมภาษณสรุปไดวาสถานศึกษาบริหารทรัพยากรของสถานศึกษาใช           

หลัก  4M’s โดยดําเนินการตามกฎระเบียบการเงินและพัสดุ มีการกํากับติดตามโดยหนวยงานตนสังกัด         

สวนดานงบประมาณ  สถานศึกษามีรายไดนอกจากเงินอุดหนุนรายหัวและการระดมทุนเพ่ือการศึกษา          

และสถานศึกษา  มีการนําเทคโนโลยีเขามาชวยในการดําเนินงานใหเปนระบบมากย่ิงขึน้ สวนปญหาท่ีเกดิขึน้ 

คอื สถานศกึษามรีายไดจากเงนิอุดหนนุรายหวันกัเรยีนลดลงทกุปเนือ่งจากมกีารแขงขนัสูงในการรบันกัเรยีน

เขาศึกษาในสถานศึกษาตาง ๆ  และการใหทุนการศึกษาเรียนฟรี ทําใหคาใชจายมีมากกวารายรับ  อีกทั้ง

โรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็กขาดขาดบุคลากรทางการศึกษามาชวยจัดการดานการเงินและการพัสดุ  

โดยใหขอเสนอแนะวา หนวยงานตนสังกัดควรแตงตั้งบรรจุบุคลากรทางการศึกษาทางดานการเงินบัญชี        

และพสัดใุหกบัทกุโรงเรยีน  รวมทัง้สถานศกึษาควรนาํระบบเทคโนโลยเีขามาบรหิารงานการเงนิและพสัดแุทน

การใชเอกสาร และการสรางเครือขายในการพัฒนาระบบการบริหารแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางหนวยงาน     

และสถานศึกษา
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อภิปรายผลการวิจัย
  ดานกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาใหสถานศึกษาและเขตพ้ืนที่การศึกษา                 

พบวา  สถานศึกษาปรับและพัฒนาการบริหารรูปแบบใหมที่เนนวิชาการโดยลดภาระงานเชิงธุรการและ        

การส่ังการ มกีารดําเนนิงานในระดับมากซ่ึงในสวนการสัมภาษณพบวา สถานศึกษามีการปรับเปล่ียนโครงสราง

ตามความเหมาะสมกับสภาพบริบท  โดยมีการเนนงานวิชาการเปนหลัก และสถานศึกษามีการดําเนินงาน

เปนนติบิคุคลมากขึน้ มอีาํนาจในการตัดสนิใจโดยไมตองรอคาํสัง่จากหนวยงานตนสังกดั ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวา  

สถานศึกษามีการปรับระบบและพัฒนาการบริหารรูปแบบใหมอยางตอเนือ่ง มกีารกระจายอํานาจการบริหารงาน

ใหเหมาะสมกับบริบทของแตละสถานศึกษา สามารถดําเนินงานใหบรรลุเปาหมาย  แตปญหาที่ยังคงมี           

คือ สถานศึกษาขาดบุคลากรทางการศึกษาในการทํางานดานสํานักงานโดยตรง  จึงทําใหมีการกระจาย       

ภาระงานไปสูครผููสอนตามเดมิ  ซึง่ตามหลกัในการบรหิารงานบคุคล ควรจะมกีารวางแผนอตัรากาํลงั กาํหนด

ตําแหนง  สรรหาและบรรจุแตงต้ังตามขอบขายภารกิจ  (ประภาพรรณ  รักเลี้ยง, 2556, 76) สอดคลองกับ  

งานวจิยัของวลภีรณ  จงแกววฒันา (2553) ทีไ่ดศกึษาสภาพการบรหิารงานบคุคลในดานบคุลากรของโรงเรยีน

ในสังกัดกรุงเทพมหานคร  ผลการวิจัยพบวาโรงเรียนสวนใหญมีการวางแผนกําลังคน  ทั้งนี้เปนเพราะ               

การวางแผนกําลังคนเปนขั้นตอนแรกของการบริหารงานบุคคล  เปนการคาดคะเนวา จะตองใชคนใน               

การทํางานมากนอยเพียงใด มีคุณสมบัติอยางไรเพื่อใหบรรลุจุดมุงหมายขององคกร

  ดานพัฒนาระบบบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลใหมีความโปรงใสเปนธรรม และมีระบบการ

ตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพ  พบวา สถานศึกษาใชหลักธรรมาภิบาลมาประสานความตองการที่แตกตาง        

โดยตัง้อยูพืน้ฐานของประโยชนสวนรวม  มกีารดาํเนินงานในระดบัมาก ซึง่ในสวนการสมัภาษณพบวา ปจจบุนั

การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษท่ีสองไดกําหนดใหสถานศึกษามีการนําหลักธรรมาภิบาลเขามีสวนใน              

การบริหารอยางชัดเจน อีกทั้ง หลักธรรมาภิบาลชวยบรรเทาความขัดแยงภายในสถานศึกษา มีการจัดระบบ

ทีม่คีวามโปรงใสชดัเจนมากขึน้โดยใชหลกัสถติ ิ ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวา สถานศกึษามกีารนาํ หลกัธรรมาภบิาล

มาใชในการประสานความตองการที่แตกตางของบุคลากร  แตสถานศึกษายังขาดแนวทางที่ชัดเจนใน             

การประสานความแตกตางของบุคลากร นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลงานวิจัยของ อลัมพล เจียมศรีพลษ 

และ ประทีป  ตระกูลสา (2554)  ที่ผลการวิจัยพบวา การดําเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล จะตองข้ึนอยูกับ

สภาพจรงิจงึจะประสบผลสาํเรจ็ตามท่ีคาดไวอยางมีประสทิธภิาพ  ตองมองถึงระบบโครงสราง ซึง่ประกอบดวย

หนาที่ตาง ๆ ใหสัมพันธกับการดําเนินงาน ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงและความตองการของ                     

สภาพแวดลอม

  ดานพัฒนาการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มโอกาสทางการศึกษาอยางมีคุณภาพ  พบวา สถานศึกษา       

เปดโอกาสใหบุคคล ทุกเพศ ทุกวัย มีโอกาสในการเขาถึงการศึกษาและเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต                 

มีการดําเนินการในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับการสัมภาษณที่กลาวถึงการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาใหกับ       

ผูดอยโอกาส โดยมุงเนนในดานหลกัสตูรการอาชพี ทกัษะชวีติ  ทัง้นีอ้าจเปนเพราะวา ผูดอยโอกาสมคีวามตองการ

พฒันาทักษะเพ่ือการประกอบอาชีพดานแรงงาน ซึง่จะเปนการสรางรายไดใหกบัครอบครัว สอดรับกบันโยบาย
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ใหมในการจัดการศึกษาทวิศึกษาของกระทรวง ศึกษาธิการท่ีตองการผลิตผูเรียนดานอาชีวศึกษาใหมากข้ึน

เพื่อรองรับการจางงานท้ังภาคธุรกิจบริการ ภาคอุตสาหกรรม และภาคการเกษตร โดยเฉพาะอยางย่ิง              

กลุมอาชีพท่ีเปนทีต่องการของตลาดแรงงานท่ีกาํลงัขยายตัวในทกุภาคสวนจงึมีการสงเสริมใหจดัการศึกษาใน

สถานศกึษาและชวยผูดอยโอกาสมแีนวทางในการสรางอาชพียกระดับความยากจน (สาํนกังานคณะกรรมการ

การอาชีวศกึษา, 2558)  ซึง่สอดคลองกับงานวิจยัเรือ่งการติดตามและประเมินการจัดการศึกษาตามนโยบาย

ดานการศึกษาของรัฐบาลป 2556 ที่ผลการวิจัยพบวา หลักสูตรระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  สงผลให     

ผูเรยีนมีความรู  ความสามารถ และสมรรถนะทางวิชาชีพอยางเพยีงพอ สอดคลองและทนัตอการเปลีย่นแปลง

ของโลก  ตรงกบัความตองการของตลาดแรงงานและสามารถนําไปใชในการประกอบอาชีพทัง้ในประเทศและ

ในกลุมประเทศอาเซียน (สํานักประเมินผลการจัดการศึกษา, 2557)

  ดานพัฒนาระบบบริหารจัดการเพ่ือสงเสริมสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชน   ภาคเอกชนและ

ทุกภาคสวนในการจัดการศึกษาและสนับสนุนการศึกษาและเรียนรูมากขึ้น  พบวา สถานศึกษาสงเสริมการมี

สวนรวมของผูปกครอง ชมุชน ในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาการศึกษา  มกีารดาํเนนิการในระดับมาก  

ซึ่งในสวนการสัมภาษณกลับพบวา ผูใหญบาน ผูนําชุมชน ถือเปนหัวใจสําคัญในการเปนผูประสานและ         

ขับเคลื่อนระหวางสถานศึกษากับชุมชนในการรวมจัดการศึกษา  ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ผูใหญบานและผูนํา

ชุมชน เปนตัวแทนชุมชนที่ไดรับความเคารพ  เปนผูมีอิทธิพลดานความคิด ความตองการ และวิถีชีวิตจึง

สามารถนาํพาชมุชนใหมสีวนรวมในการจดัการศกึษากบัสถานศกึษาไดซึง่ตามหลักนโยบาย การลดเวลาเรยีน  

เพิ่มเวลารู  มีวัตถุประสงคเพื่อใหพอ แม ผูปกครอง และผูเกี่ยวของกับการจัดการศึกษามีความพึงพอใจใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียนและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา, 

2558)  และสอดคลองกับงานวิจัยของสุรียรัตน  ธรรมทิง  (2558) ไดศึกษาเกี่ยวกับ แนวทางการดําเนินงาน

เพื่อแกปญหาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียนเทศบาลตําบลวังผาง  อําเภอ        

เวียงหนองลอง  จังหวัดลําพูน  ผลการวิจัยพบวา ในการประชุมแตละครั้งควรมีการกําหนดกิจกรรม                    

รวมทั้งบทบาทหนาที่ในการปฏิบัติงานรวมกับชุมชนใหชัดเจน

  ดานพฒันาระบบบรหิารจดัการทรพัยากรเพือ่การศกึษาใหมปีระสทิธภิาพ  พบวา สถานศกึษาพฒันา

ระบบการประเมินผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใชทรัพยากรเพื่อการศึกษา  โดยมีการดําเนินงาน          

ในระดับมาก  สวนการสัมภาษณพบวา  งบประมาณอุดหนุนรายหัวลดลงทุกป ทําใหการบริหารจัดการ

ทรัพยากรยากข้ึน  โดยการท่ีงบประมาณลดน้ันเพราะตองจายเปนทุนเรียนฟรี ซึ่งเปนนโยบายการเพ่ิมโอกาส

ทางการศึกษาของสถานศึกษา  นอกจากน้ีสถานศึกษามีการนําเทคโนโลยีเขาชวยในการดําเนินงานใหเปน

ระบบมากย่ิงข้ึน ทั้งนี้อาจเปนเพราะสถานศึกษาดําเนินการบริหารภายใตสภาวะการเปล่ียนแปลงทางดาน

เศรษฐกิจและสังคม  ดังนั้น ถึงแมวางบประมาณตามรายหัวลดลง  แตสถานศึกษาก็ยังคงมีการพัฒนา        

ระบบการประเมินผลประสิทธภิาพและประสิทธผิลการใชทรพัยากรเพ่ือการศึกษา  ซึง่เปนไปตามพระราชบัญญตัิ

การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 59  ทีก่าํหนดใหสถานศึกษา

ของรัฐที่เปนนิติบุคคล มีอํานาจในการปกครองดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของ
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สถานศึกษาทีเ่ปนราชพสัดุตามกฎหมาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2553) สอดคลองกับงานวิจยัของ ชญานี นาตนั 

(2555) ไดศึกษาการบริหารความเส่ียงดานการเงินของโรงเรียน บานแมหงานหลวง อําเภอแมแจม              

จังหวัดเชียงใหม ผลการวิจัยพบวา ความเสี่ยงดานการเงินอันดับแรก คือ การใชเงินที่ไมเปนไปตามแผน       

หรือโครงการ  การจัดทําเอกสารการเงิน การเบิกจายเงินโดยขาดการศึกษาระเบียบและแนวปฏิบัติ โดยมี      

ขอเสนอแนะวา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาซ่ึงเปนผูสั่งการควรสรรหางบประมาณรองรับภารกิจเรงดวน      

ใหกบัโรงเรยีน และควรจดัสรรบคุลากรทีม่คีวามรูดานการเงนิ บญัช ีพสัดุโดยเฉพาะใหมาปฏบิตังิานในโรงเรยีน

สรุป
  จากผลการวิจัยพบวา มีการดําเนินงานในระดับมากแตก็ยังพบปญหาหลายประการ เชน                         

ครยูงัมีภาระหนาท่ีมากนอกเหนือจาก  การสอน  การขาดแนวทางท่ีชดัเจนในการลดความขัดแยง ภายในองคกร  

การชวยเหลือเด็กดอยโอกาสฐานะยากจนยังไมทั่วถึง  ชุมชนของสถานศึกษามีความแตกตางทางภาษา          

คานิยม  วัฒนธรรมทําใหการมีสวนรวมของชุมชนมีนอย  และสถานศึกษามีรายไดจากเงินอุดหนุนรายหัว

นักเรียนลดลง  ดังนั้นผูวิจัยจึงมีมีขอเสนอแนะท่ีไดจากการวิจัยและขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังนี้ตอไป  ดังนี้

  1. ควรลดภาระหนาที่ครูผูสอนโดยจัดสรรบุคลากรทางการศึกษาทําหนาที่ดานงานสํานักงาน

  2. ควรนําหลักธรรมาภิบาลเปนกรอบหลักการคุณภาพท่ีทกุองคกรตองนําไปดําเนินการบริหารจัดการ

  3. ควรมีหลักสูตรการอาชีพสําหรับเด็กผูดอยโอกาสนําไปใชในสถานศึกษาอยางจริงจัง

  4. ควรกําหนดบทบาทของชุมชนใหชัดเจนในการเขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาเพ่ือจัดการเรียนรู

ใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น

  สําหรับขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาเรื่องการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาภายใต    

หลักสูตรทวิศึกษาในสถานศึกษา กลุมดอยอางขาง  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต  34 และ

ควรศึกษาการบริหารงานวิชาการตามนโยบายลดเวลาเรียน เพิม่เวลารูของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุมดอยอางขาง 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
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