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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
การศึกษาเป็นเคร่ืองมือของการพฒันาทรัพยากรมนุษยเ์พื่อเสริมสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้

(Learning Society) สร้างคนท่ีมีคุณภาพเพื่อมุ่งสู่ความเป็นมาตรฐานสากล การจดัการศึกษาได้
ปรับเปล่ียนให้สอดคลอ้งกบัสภาพบริบท(Context)รอบดา้น กระบวนการบริหารจดัการไดมุ้่งสู่
ระบบของการพฒันาให้สนองตอบต่อสังคมยุคขอ้มูลสารสนเทศ พฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์
สมบูรณ์ เป็นคนดี มีความสามารถ และมีความสุข ซ่ึงสอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 และเป็นไปตามหลักการของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ซ่ึงมรการจดัระบบโครงสร้าง และ
กระบวนการจดัการศึกษาของไทย มีเอกภาพเชิงนโยบาย และมีความหลากหลายในทางปฏิบติั มี
การกระจายอ านาจไปสู่พื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาดงับทบญัญติัในมาตรา 39 ก าหนดให้
กระทรวงศึกษากระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งดา้นการบริการวิชาการ ดา้นการ
บริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง 

ในการจดัการศึกษานั้นหน่วยงานท่ีรับผิดชอบในการศึกษาและพฒันาคุณภาพประชากร
ของประเทศก็คือ สถานศึกษาท่ีมีหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการจดัการศึกษาให้แก่เด็กท่ีมี
อายุในเกณฑ์ตามพระราชบญัญติั ตามนโยบายของรัฐโดยเป็นหน่วยงานระดบัปฏิบติัท่ีสามารถท า
ให้นโยบายของรัฐบาลเห็นผลการปฏิบติัท่ีเป็นจริงเกิดข้ึน และมีหน่วยงานท่ีมีระดับท่ีสูงกว่า
สถานศึกษารับผดิชอบร่วมกนั ทั้งในระดบักรม หรือระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา ถึงแมจ้ะมีหน่วยงาน
หลายระดบัรับผิดชอบร่วมกนัในการจดัการศึกษา แต่สถานศึกษาถือว่าเป็นหน่วยงานส าคญัยิ่ง
เพราะเป็นหน่วยปฏิบติัการ ผลของการจดัการศึกษาจะเกิดข้ึนท่ีสถานศึกษา ผูบ้ริหารเป็นผูท่ี้มี
บทบาทส าคัญและมีส่วนรับผิดชอบอย่างใกล้ชิดต่อการจัดการศึกษาท่ีให้เ กิดผลอย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะความส าเร็จของการบริหารสถานศึกษาข้ึนอยู่กบัผูบ้ริหารเป็นส าคญั และเม่ือ
การศึกษาของไทยได้มีการปฏิรูปการศึกษาอย่างต่อเน่ืองมาจนถึงปัจจุบนั1 การมีส่วนร่วมของ
                                                           

1รุ่ง แกว้แดง, รำยงำนควำมก้ำวหน้ำกำรปฏิรูป, (กรุงเทพมหานคร : แผนการศึกษา ศาสนา 
ศิลปะและวฒันธรรมแห่งชาติ, 2541), หนา้ 224. 
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ครูผูส้อนในการบริหารจดัการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมการบริหารโดยมีสถานศึกษาเป็นฐาน การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมนั้นมีมาตั้งแต่อดีต มนุษยร์วมตวักนัเพื่อร่วมกนัคิด วางแผนท่ีจะต่อสู้กบั
ธรรมชาติ การท ากิจกรรมใดก็ตามหากท าตามล าพงัแลว้ก็ยากท่ีจะประสบผลส าเร็จการมีส่วนร่วม
เป็นความเก่ียวขอ้งทางดา้นจิตใจและอารมณ์ของบุคคลท่ีมีต่อกิจกรรมของกลุ่มเป็น (Involvement) 
ตวักระตุน้ให้งานส าเร็จไดต้ามเป้าหมายเพราะการมีส่วนร่วมเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ไปเก่ียวขอ้งการ
ช่วยเหลือและการท าประโยชน์ (Contribution) และการรับผิดชอบ (Responsibility)  ดังนั้ น
ประสิทธิผลขององกรข้ึนอยู่กับการรวมพลังท่ีจะผลักให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายเพราะในบาง
สถานการณ์หลายหัวดีกว่าหัวเดียว ซ่ึงช้ีให้เห็นว่า หลายสมองหลายความคิดดีกว่าความคิดเดียว 
ดงันั้นควรให้ผูป้ฏิบติังานมีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินกิจกรรมองคก์ารและความเช่ือในสมติฐาน
ท่ีว่าฝ่ายปฏิบติังานถ้ามีโอกาสเขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีความเขา้ใจใน
ปัญหาขององคก์ารและบทบาทของฝ่ายบริหารมากข้ึนเท่านั้นซ่ึงจะเป็นผลให้เกิดความร่วมมือร่วม
ใจในปัญหาขององคก์ารและบทบาทของฝ่ายบริหารมากข้ึนเท่านั้นซ่ึงจะเป็นผลให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมใจและจะกระตุน้ให้ภารกิจบรรลุเป้าหมายในทางตรงกนัข้ามทั้งสองฝ่ายมีความคิดเห็นไม่
ตรงกนัก็อาจท าให้ผูป้ฏิบติังานแยกตวัออกจากองค์การทั้งน้ีเพราะเขาไม่มีส่วนเก่ียวขอ้งในการ
รับผิดชอบหรือการตดัสินใจ อีกทั้งอาจมองว่าผูบ้ริหารไม่เห็นคุณค่าของตนอาจแสดงออกในรูป
ของความเยน็ชาไม่เอาใจใส่ ส่ิงเหล่าน้ีไม่เป็นท่ีพึงประสงค์ขององคก์ารอย่างแน่นอน2 ดงันั้นควร
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาดา้นการบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล และการบริหารทัว่ไป ซ่ึงผลวิจยัพบวา่ครูมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาอยูใ่นระดบั
ปานกลางให้มากข้ึน เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคการบริหารจดัการศึกษา จึงตอ้งให้ครูผูส้อนมี
ความสามารถในการบริหารโดยมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มุ่งส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษาไดมี้การจดั
การศึกษาไปสู่เกณฑม์าตรฐานท่ีก าหนด โดยมีการก ากบั ติดตาม ประเมินผล และรายงานให้เป็นไป
ตามนโยบายท่ีโรงเรียนเป็นฐานและการบริหารแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้ประชากรในวยัเรียนไดรั้บ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทัว่ถึง มีคุณภาพตามมาตรฐาน โดยบริหารจดัการครอบคลุมในทอ้งท่ี 4 
อ าเภอประกอบดว้ย อ าเภอเมือง อ าเภอบา้นด่าน อ าเภอล าปลายมาศ อ าเภอช านิ ได้ด าเนินการจดั
การศึกษาตั้งแต่ระดบัก่อนประถมศึกษา ประถมศึกษา โดยมีโรงเรียนในความรับผิดชอบ จ านวน 

                                                           
2เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, พฤติกรรมผู้น ำทำงกำรศึกษำ, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันา

พานิช, 2537), หนา้ 182. 
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202 แห่ง3 ในช่วงการปรับเปล่ียนโครงสร้างและกระบวนการบริหารจดัการศึกษา การก าหนดนิติ
บุคคลของสถานศึกษาท่ีเป็นเร่ืองใหม่ท่ีจะต้องด าเนินการเป็นเร่ืองใหม่ท่ีจะต้องด าเนินการใน
หลายๆเร่ืองภายใตก้รอบ กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่งและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
และส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 1 ไดก้ าหนดแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา เพื่อเป็น
กรอบการด าเนินงานการจดัการศึกษาโดยมีกลยุทธ์และจุดเนน้ดา้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพการ
บริหารและจดัการศึกษา ท่ีตอ้งการพฒันาความเขม้แข็งของสถานศึกษาในดา้นประสิทธิภาพการ
บริหารจดัการองค์กร การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา รวมทั้งการส่งเสริมการบริหารโดยมี
สถานศึกษาเป็นฐาน เพื่อลดปัญหาและอุปสรรคต่อการบริหารจดัการแบบองคค์ณะบุคคลในระดบั
สถานศึกษาท่ีพบวา่ ยงัขาดการมีส่วนร่วม ขาดการร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ ร่วมด าเนินงาน ร่วมรับผล
ท่ีเกิดข้ึน ดงันั้นผูว้ิจยัในฐานะท่ีเป็นครูปฏิบติัการสอน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์
เขต 1 จึงสนใจท่ีจะศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารพร้อมทั้งให้ขอ้เสนอแนะแก่โรงเรียนในการปฏิบติังานร่วมกนัอนัจะส่งผล
ใหก้ารจดัการศึกษามีระดบัคุณภาพและมาตรฐานท่ีสูงข้ึน 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
 เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของในการบริหารงาน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านงานบุคคล ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ของครูผูใ้นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 และ เพื่อเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วม
ของครูผูส้อนในการบริหารใน 4 ดา้น นั้น จ าแนกตามวฒิุการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา  
  

1.3 สมมุติฐำนของกำรวจิัย 
จากผลการวิจยัของการมีส่วนร่วมของ ทวิท ระโหฐาน ซ่ึงศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของ

ครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาชลบุรี เขต 2และ
มีการเปรียบเทียบเทียบระดบัการพฒันาจ าแนกตามวุฒิการศึกษาพบวา่มีความแตกต่างกนั และจาก
ผลการวิจยัของ นฤมล พอดี ได้ศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้น

                                                           
3ส านักงานเขตพื้น ท่ีการประถมศึกษาบุ รี รัมย์ เขต1,  รำยงำนผลกำรประเมินผล

สภำพแวดล้อมภำยนอก ปีกำรศึกษำ 2554, (บุรีรัมย ์: ส านกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 1, 2554), หนา้ 3. 
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พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 มีการเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา พบว่า  มีความแตกต่างกัน ดังนั้ น  การวิจัย น้ี จึงตั้ งสมมุติฐานว่า  การพัฒนา
สภาพแวดลอ้มเพื่อการเรียนรู้ใน 4 ดา้น คือดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล 
ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์1 เม่ือจ าแนกตามวฒิุการศึกษาและขนาดสถานศึกษา มีความแตกต่างกนั 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 
 1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
 ประชากร ไดแ้ก่ ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ปีการศึกษา 2554 จ  านวนทั้งส้ิน 2,392 คน  
 1.4.2 ขอบเขตด้ำนตัวแปรประกอบด้วย 2 ตัวแปร  
 1. ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ วฒิุการศึกษา ขนาดสถานศึกษา  
 2. ตวัแปรตาม ได้แก่ ของครูผูส้อนในสภาพและปัญหาการบริหารงานสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1ใน 4 ดา้น4 คือ  
 1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ   
 2. ดา้นบริหารงานงบประมาณ  
 3. ดา้นการบริหารงานบุคคล 
 4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
 1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่  
 พื้นท่ี ท่ีใช้ในการวิจยั ได้แก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ปีการศึกษา 2555 
 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
  กำรมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ีทุกคนไดมี้บทบาทหน้าท่ี แสดงความคิดเห็นในการพฒันา

ทุกดา้น การร่วมปฏิบติั และการร่วมกนัในกิจกรรมต่างๆ การเปิดโอกาสให้ครูในสถานศึกษามีส่วน
เก่ียวขอ้งในการตดัสินใจ การปฏิบติัการ ผลประโยชน์ และการประเมินผล  

                                                           
4กระทรวงศึกษาธิการ, พระรำชบัญญตัิกำรศึกษำแห่งชำติ พุทธศักรำช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 

พุทธศักรำช 2545, (กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), หนา้ 32. 
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 กำรมีส่วนร่วมของครู หมายถึง ความปรารถนา ความมุ่งหวงั รวมทั้งการท่ีครูให้ขอ้มูล 
ข่าวสาร ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะ เสนอทางเลือกในการปฏิบติั รวมกระบวนการตดัสินใจทุก
ขั้นตอนในการบริหาร เพื่อมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนและเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหารในการ
เลือกทางปฏิบติัท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุด 
 กำรบริหำรงำนสถำนศึกษำขั้นพืน้ฐำน หมายถึง การมีส่วนร่วมในการด าเนินกิจกรรมของ
สถานศึกษา ประกอบดว้ย การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ
การบริหารทัว่ไป ดงัน้ี 
 กำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรบริหำรวชิำกำร หมายถึง การมีส่วนเก่ียวขอ้งในการพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา การพฒันากระบวนการเรียนรู้ วดัผล ประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การวิจยั
เพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา การพฒันา
แหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพฒันากระบวนการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา ส่งเสริมความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพฒันา
วิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน และส่งเสริม สนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร 
หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา  
 กำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ หมายถึง การมีส่วนเก่ียวขอ้งในการจดัท าและ
เสนอของบประมาณ การจดัสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล การรายงานในการ
ใชเ้งิน และผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน 
การบริหารการบญัชี การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
 กำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล หมายถึง การมีส่วนเก่ียวขอ้งของการวางแผน
อตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่งการสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติังานราชการ การด าเนินการทางวนิยั การรักษาวนิยั และการออกจากราชการ 
 กำรมีส่วนร่วมด้ำนกำรบริหำรทั่วไป หมายถึง การมีส่วนเก่ียวขอ้งในการด าเนินงานธุรการ 
งานพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ ประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษาการ
จดัระบบการบริหารและพฒันาองค์กร การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคลากร
และบริหารทัว่ไป ดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้มจดัท าส ามะโนผูเ้รียนการรับนกัเรียน การ
ส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษา การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การงานส่งเสริมงานกิ
จกรานักเรียน การประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงาน การจดัการศึกษาของ
บุคคล องคก์ร หน่วยงาน สถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา การจดัระบบ การควบคุมในหน่วยงาน 
และการบริการสาธารณะ 
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 ส ำนักงำนเขตพืน้ที่กำรประถมศึกษำบุรีรัมย์เขต 1 หมายถึง หน่วยงานท่ีท าหน้าท่ีบริหาร
และจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546  
 กำรมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในกำรบริหำรสถำนศึกษำ หมายถึง การท่ีครูให้ขอ้มูลแสดง
ความคิดเห็น ขอ้เสนอแนะทางเลือกในการปฏิบติัท่ีเห็นวา่ดีท่ีสุด เพื่อเป็นประโยชน์ต่อผูบ้ริหาร   
ในงาน 4 ดา้น คือ 
 ด้ำนงำนวิชำกำร หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบั การพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษา การ
ก าหนดครูประจ าสาระการเรียนรู้การพฒันากระบวนการเรียนรู้ การวดัประเมินผล การพฒันาส่ือ 
และแหล่งเรียนรู้ การนิเทศการศึกษา และประชาสัมพนัธ์ทางการศึกษา 
 ด้ำนงำนงบประมำณ หมายถึง จดัท าแผนการใช้งบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลและรายงานผลการใชง้บประมาณ และผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากรและการ
ลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน บริหารการบญัชี บริหารพสัดุและสินทรัพย ์มีความโปร่งใส 
ตรวจสอบได ้
 ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล หมายถึงการวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง สรรหา
และการบรรจุแต่งตั้ง การนิเทศติดตามการปฏิบติังาน การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติั
ราชการ 
 ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป หมายถึง งานท่ีเก่ียวขอ้งกบั การด าเนินงานธุรการ งานเทคโนโลยี
สารสนเทศ ส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทัว่ไปดูแลอาคาร
สถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม งานกิจกรรมนกัเรียน งานทุนการศึกษา ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
งานส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน ประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
 สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน หมายถึง สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
หลกัสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศกัราช 2554 ท่ีเปิดสอนช่วงชั้นท่ี 1-2 หรือ ช่วงชั้นท่ี 1-3 
(ยกเวน้กรมสามญัเดิม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 1) 
 ครู หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งใหป้ฏิบติัการสอนในต าแหน่งครูของโรงเรียนรัฐบาล 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 1  
 วุฒิกำรศึกษำ หมายถึง ความรู้ของผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีการศึกษาระดบัปริญญาตรี และ
สูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
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 ขนำดของสถำนศึกษำ หมายถึง การก าหนดขนาดสถานศึกษา ในสังกดั ส านกังานเขตพื้นท่ี
การประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1โดยพิจารณาจ านวนนกัเรียนเป็นเกณฑ์ การก าหนดขนาดสถานศึกษา 
จ าแนกเป็น 3 ขนาด ดงัน้ี  
 โรงเรียนขนาดเล็ก หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียนไม่เกิน 120 คน 
 โรงเรียนขนาดกลาง หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน 
 โรงเรียนขนาดใหญ่ หมายถึง โรงเรียนท่ีมีจ านวนนกัเรียน ตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป 
 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
1.6.1 ทราบการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา ไดน้ าไปใช้
เป็นขอ้มูลพื้นฐานและแนวทางในการบริหารจดัการในสถานศึกษา 

1.6.2 ทราบผลเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารงานสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ส าหรับน าไปใช้เป็นแนว
ทางการบริหารจดัการในสถานศึกษา 

1.6.3 ทราบขอ้เสนอแนะในการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารงานสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ส าหรับผูบ้ริหารสถานศึกษา
น าไปเป็นแนวทางในการบริหารสถานศึกษา 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัคร้ังน้ี เป็นการศึกษา การมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1ซ่ึงผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและ
งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งในการวจิยัคร้ังน้ี โดยขอน ามากล่าวเพื่อก าหนดกรอบในการวจิยัดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 
2.3 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.4 การมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
2.5 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.7 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารการศึกษา 
สถานศึกษาหรือโรงเรียน เป็นองค์กรรูปแบบหน่ึงท่ีให้บริการทางการศึกษาแก่สังคม

เพื่อใหส้มาชิกในสังคมไดมี้ความรู้ สติปัญญา อารมณ์ สังคม ท่ีจะท าให้ตนเองไดด้ าเนินชีวิตอยา่งมี
ความสุข ดงันั้นการท่ีองค์การจะให้ความรู้แก่สังคมไดจึ้งตอ้งมีบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ
ร่วมมือบริหารงานโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตามท่ีสังคมตอ้งการ ซ่ึงได้มีนักวิชาการท่ีได้ให้
ความหมายของการบริหารงานโรงเรียนไวด้งัน้ี 

นิพนธ์ กนิาวงศ์ ไดส้รุป ความหมายของการบริหารงานโรงเรียนวา่ หมายถึง กระบวนการ
ต่าง ๆ ในการด าเนินงานของกลุ่มบุคลากรซ่ึงเรียกว่าผูบ้ริหารโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อการบริหาร
การจดัการศึกษาแก่สมาชิกในสังคม1 

                                                           
1นิพนธ์ กินาวงศ์, “การศึกษาสภาพและปัญหาการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารและครูใน

โรงเรียนประถมศึกษาเอกชนท่ีได้รับรางวลัพระราชทานสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน”, 
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนดุสิต), 2533, หนา้ 
12. 
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นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ ให้ความหมายของการบริหารงานโรงเรียนวา่ หมายถึง กิจกรรม
ต่างๆ ท่ีบุคลากรหลายคนร่วมกนัด าเนินการเพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในดา้นต่างๆ นบัตั้งแต่
บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถพฤติกรรมและคุณธรรมเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของสังคม2 

อัมพร เลิศณรงค์ ไดส้รุป ความหมายการบริหารงานโรงเรียนวา่ หมายถึง การด าเนินการ
จดัการบริหารเก่ียวกบักิจกรรมต่างๆ จากบุคลากรหลายฝ่ายร่วมมือกนั เพื่อให้การจดัการศึกษาของ
โรงเรียนเป็นไปตามวตัถุประสงคท่ี์รัฐก าหนดไวโ้ดยจะตอ้งพฒันานกัเรียนในทุกดา้นตั้งแต่ร่างกาย 
อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณธรรม จริยธรรมเพื่อให้นกัเรียนเป็นสมาชิกท่ีดีของสังคมและ
สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข3 

สรุปไดว้า่ การบริหารงานโรงเรียน หมายถึง การด าเนินกิจกรรม งานต่างๆ ท่ีบุคคลไดใ้ช้
กระบวนการ เทคนิค วิธีการท าให้สมาชิกในสังคมไดมี้ความรู้ สติปัญญา ตลอดจนจิตใจ อารมณ์ 
สังคมท่ีดีงาม และด ารงชีวติอยูใ่นสังคมอยา่งมีความสุข 

2.1.1 ขอบข่ายการบริหารงานโรงเรียน 
การบริหารงานโรงเรียน เป็นกระบวนการจดัการศึกษาท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งใชเ้ทคนิค 

วธีิการ ทั้งศาสตร์และศิลป์ในการบริหารใหผู้เ้รียนไดรั้บความรู้ เป็นคนดี คนเก่ง มีความสุขโดยตอ้ง
ให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ร่วมมือ ร่วมใจในการท างาน ทั้งครูอาจารย ์เจา้หนา้ท่ี นกัการภารโรงแตกต่าง
กนัไปตามหน้าท่ีความรับผิดชอบ ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งมีการวางแผนงาน สั่งการ มอบหมายงาน 
ประสานงาน ติดตามงาน และแกไ้ขปัญหางานถึงจะบรรลุผลตามวตัถุประสงค ์ เป้าหมายท่ีวางไว ้
จะตอ้งมีการจดัโครงสร้างงาน แบ่งสายงานการบงัคบับญัชา ไม่ให้เกิดความซ ้ าซ้อนกนัเพราะ
ภารกิจงานโรงเรียนมีมากมายหลายดา้นมิใช่การเรียนการสอนอย่างเดียว งานอาคารสถานท่ีงาน
การเงินงบประมาณ งานกิจการนกัเรียน มีความสัมพนัธ์กนั โดยเฉพาะในยคุท่ีการศึกษาไร้พรมแดน 
ผูบ้ริหารตอ้งมีวสิัยทศัน์ กวา้งไกล ในการจดัการศึกษาใหท้นัการเปล่ียนแปลงของสังคมโลกจะตอ้ง
จดัหาวสัดุอุปกรณ์การเรียนการสอนใหม่ ๆ ให้แก่ครูและนกัเรียน ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรเพื่อ
สามารถสนบัสนุนการเรียนการสอนให้มีประสิทธิผล  และประสิทธิภาพ จึงตอ้งมีการปรับเปล่ียน

                                                           
2นพพงษ ์บุญจิตราดุล, หลกัการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพบ์พิธการ

พิมพ ์,2534), หนา้ 3 – 4. 
3อมัพร เลิศณรงค์, “ความตอ้งการและแนวทางการมีส่วนร่วมของผูป้กครองในการ

บริหารงานของโรงเรียนประถมสาธิต สถาบนัราชภฏับา้นสมเด็จเจา้พระยา”, วิทยานิพนธ์ครุ-  
ศาสตรมหาบัณฑิต, (ส านกัวทิยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ : มหาวิทยาลยัราชภฏับา้นสมเด็จ
เจา้พระยา), 2545, หนา้ 13-14. 

http://202.28.199.3/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
http://202.28.199.3/tdc/basic.php?query=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A0%E0%B8%B1%E0%B8%8F%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2&field=1016&option=showresult&institute_code=0&doc_type=0
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โครงสร้าง สายงานการบงัคบับญัชาให้เหมาะสม ซ่ึงการบริหารงานโรงเรียนนั้นผูว้ิจยัไดศึ้กษา
ขอบข่ายการบริหารงานโรงเรียนดงัต่อไปน้ี 

กติิมา ปรีดีดิลกไดแ้บ่งขอบข่ายงานบริหารการศึกษาออกเป็น 6 ประเภท คือ 
1.การบริหารงานวชิาการ 
2. การบริหารงานธุรการและการเงิน 
3. การบริหารงานบุคคล 
4. การบริหารอาคารสถานท่ี 
5. การบริหารกิจการนกัเรียน 
6. การสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน 
ประเสริฐ เชษฐพันธ์ ไดก้ล่าวถึงภารกิจการบริหารการศึกษาหรือการบริหารโรงเรียน ควร

จะตอ้งประกอบดว้ย 5 งาน4 คือ 
1. งานวชิาการ 
2. งานธุรการ 
3. งานบริหารบุคคล 
4. งานกิจการนกัเรียน 
5. งานสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ได้สรุปว่าขอบข่ายการบริหารโรงเรียนท่ี

นกัวชิาการไดแ้บ่งไวจ้ะมีความแตกต่างกนับา้งในช่ือเรียกและเน้ืองานท่ีเป็นงานปลีกยอ่ยเฉพาะ แต่
เน้ืองานหลกันั้นส่วนใหญ่จะสอดคลอ้งหรือมีความคลา้ยคลึงกนัโดยทัว่ไป5 ซ่ึงสรุปเป็นกลุ่มงาน
โดยรวมไดด้งัน้ี 

1. งานวชิาการ หรืองานดา้นการเรียนการสอนและหลกัสูตร 
2. งานบุคลากร 
3. งานกิจการนกัเรียน 
4. งานบริหารทัว่ไป (ธุรการ การเงิน พสัดุ ฯลฯ) 

                                                           
4ประเสริฐ เชษฐพนัธ์, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางเขน, 2542), หนา้ 88. 
5 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ.2545 – 2559) 

ฉบับสรุป (พิมพ์คร้ังที่ 2), (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545), 
หนา้ 23. 
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5. งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
6. งานความสัมพนัธ์กบัชุมชนและสังคม 
นรินทร์ ภาระศรี ไดก้ล่าวถึงการบริหารงานในโรงเรียนมธัยมวา่ เพื่อให้สามารถด าเนินการ

ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ6 โดยทัว่ไปจะแบ่งสายงานหลกัดงัน้ี 
1. งานวชิาการ 
2. งานบุคลากร 
3. งานธุรการและการเงิน 
4. งานอาคารสถานท่ี 
5. งานบริการ 
6. งานประชาสัมพนัธ์ 
2.1.2 ภารกจิการบริหารงานโรงเรียน 
การบริหารงานโรงเรียน มีขอบข่ายภารกิจงานท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งรับผิดชอบดูแล

จดัการเรียนการสอนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผลประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของโรงเรียนท่ีวางไว  ้ท าให้นกัเรียนเป็นผูท่ี้มีความรู้ มีประสบการณ์ มีบุคลิกภาพ มีความ
ประพฤติ และมีคุณธรรม จริยธรรมท่ีดี ไดมี้นกัวิชาการกล่าวถึงภารกิจการบริหารงานโรงเรียนไว้
ดงัน้ี 

2.1.3 ภารกจิการบริหารงานด้านวชิาการ 
ในการบริหารงานวชิาการ โรงเรียนมีภารกิจงานท่ีจะตอ้ง ดูแลบริหารให้การเรียนการสอน

ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพทั้งการจดัท าหลกัสูตร การจดัการเรียนการสอน การนิเทศ การวดัและ
ประเมินผล ซ่ึงมีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงภารกิจการบริหารงานดา้นวชิาการไวด้งัน้ี 

สายัณห์ ผาน้อย ไดก้ล่าววา่ การบริหารงานวิชาการงานดา้นหลกัสูตร การน าหลกัสูตรไป
ใชป้ระกอบดว้ย ผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งแจง้ให้ครูเขา้ใจเก่ียวกบัหลกัการจุดมุ่งหมาย และโครงสร้าง
ของหลกัสูตร ให้ครูมีส่วนร่วมในการศึกษารายละเอียดของแผนการสอน และคู่มือครู วางแผน
ร่วมกบัครูในการนาหลกัสูตรไปใชใ้นโรงเรียน กากบัติดตามการจดัการเรียนการสอนของครูให้
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร จดัให้มีการประเมินผล การใชห้ลกัสูตร และการน าผลการ
ประเมินไปใชว้างแผนบริหารหลกัสูตร จดัให้มีการประเมินผล การใชห้ลกัสูตร และการน าผลการ
ประเมินไปใชว้างแผนบริหารหลกัสูตร พฒันาครูให้เกิดความรู้ความเขา้ใจ สามารถน าหลกัสูตรไป

                                                           

 6นรินทร์ ภาระศรี, การบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : บุค๊พอยท,์ 2545), หนา้ 13. 
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ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ จดัการประชุมสัมมนาเร่ืองการใช้หลกัสูตรให้กบัครูอย่างสม ่าเสมอ 
สนบัสนุนใหค้รูพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน7  

พชัิย เสงี่ยมจิตต์ ไดส้รุปงานวชิาการในโรงเรียนประกอบดว้ย8 
1. การวางแผนงานวชิาการ 
2. การจดัด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน 
3. การบริการวชิาการ 
4. การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
5. การจดัระบบงานวชิาการ 
6. การนิเทศงานวชิาการ 
7. การวดัและประเมินผล 
8. การพฒันางานวชิาการ 
ประเสริฐ เชษฐพนัธ์ ไดก้ล่าวถึงภารกิจการบริหารงานวชิาการวา่มี9 ขั้นตอน คือ 
1. ศึกษาสภาพปัจจุบนัปัญหา และความตอ้งการเก่ียวกบัการเรียนการสอน (การจดัท า

หลกัสูตร) 
2. วางแผนการจดัการเรียนการสอน ท าโครงการสอน การท าปฏิทินการศึกษา ท าแผนการ

สอน จดัตารางสอน บนัทึกการสอน จดัครูเขา้สอน จดันกัเรียนเขา้ชั้นเรียน 
3. การด าเนินการตามแผน ให้ครูเขา้ปฏิบติัการสอนตรงตามเวลา ควบคุม ก ากบัติดตาม

นิเทศ ใหค้รูสอนตามแผนหรือคู่มือครู 
4. การประเมินผล ไดแ้ก่การประเมินผลการเรียนของนกัเรียน ประเมินผลโครงการเรียน

การสอน ประเมินผลการปฏิบติังานของครู 
 
 

                                                           
7สาย ัณห์ ผาน้อย , การบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา ประชาศึกษา , 

(กรุงเทพมหานคร : ประชาศึกษา, 2539), หนา้ 3-10. 
8พิชยั เสง่ียมจิตต,์ การบริหารงานเฉพาะด้านในสถาบันการศึกษา, (อุบลราชธานี : คณะครุ

ศาสตร์สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี, 2542), หนา้ 11. 
9ประเสริฐ เชษฐพนัธ์, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2542), หนา้ 93. 
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รุจิร์ ภู่สาระ และจันทรานี สงวนนาม ไดก้ล่าวถึงภารกิจการบริหารงานวชิาการวา่
ประกอบดว้ยกิจกรรมดงัน้ี10 

1. หลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร ซ่ึงประกอบดว้ย การศึกษาสาระการเรียนรู้ของ
หลกัสูตร และการจดัระบบ การพฒันากระบวนการเรียนรู้ ส่ือการเรียนรู้ การวดัและประเมินผลการ
เรียนรู้ 

2. การวจิยัในชั้นเรียน 
3. การสอนซ่อมเสริม 
4. การจดักิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
5. การนิเทศภายในสถานศึกษา 
6. การประกนัคุณภาพการศึกษา 
นรินทร์ ภาระศรี ไดก้ล่าวถึงภารกิจงานวชิาการวา่ประกอบดว้ยงานดงัน้ี11 
1. หลกัสูตร 
2. การจดัแผนการสอน 
3. การจดัตารางเรียน 
4. การจดัครูเขา้สอน 
5. การจดักลุ่มการเรียน 
6. การจดัสอนซ่อมเสริม 
7. การประเมินผลการเรียน 
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ ไดแ้บ่งภารกิจหนา้ท่ีในการบริหารงานวชิาการ ไวด้งัน้ี 
1. การวางแผนเก่ียวกบังานวิชาการ เป็นการวางแผนเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตร และการ

น าหลกัสูตรไปใช ้การจดัการล่วงหนา้เก่ียวกบัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ 
1.1 แผนปฏิบติังานวิชาการ ไดแ้ก่ การประชุมเก่ียวกบัหลกัสูตรการจดัปฏิทิน

การศึกษา ความรับผดิชอบตามภาระหนา้ท่ี การจดัขั้นตอนและเวลาในการท างาน 
1.2 โครงการสอน เป็นการจดัรายละเอียดเก่ียวกบัวชิาท่ีตอ้งสอนตามหลกัสูตร 

                                                           
10รุจิร์ ภู่สาระและจันทรานี สงวนนาม, การบริหารหลักสูตรในสถานศึกษา, 

(กรุงเทพมหานคร : บุค๊พอยท,์ 2545), หนา้ 59-60. 
11นรินทร์ ภาระศรี, การบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : บุค๊พอยท,์ 2545), หนา้ 14. 
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1.3 บนัทึกการสอน เป็นการแสดงรายละเอียดของการก าหนดเน้ือหาท่ีจะสอน ใน
แต่ละคาบเวลาของแต่ละวนัหรือสัปดาห์ โดยการวางแผนไวล่้วงหน้า และยึดโครงการสอนเป็น
หลกั 

2. การจดัด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน เพื่อให้การสอนในสถานศึกษาด าเนินไป
ดว้ยดี และสามารถปฏิบติัได ้จึงตอ้งมีการจดัเก่ียวกบัการเรียนการสอน ดงัน้ี 

2.1 การจดัตารางสอนเป็นการก าหนดวิชา เวลา ผูส้อน สถานท่ี ตลอดจนผูเ้รียนใน
แต่ละรายวชิา 

2.2 การจดัชั้นเรียน เป็นงานท่ีฝ่ายวิชาการตอ้งประสานกบัฝ่ายอาคารสถานท่ี
รวมทั้งการจดัส่ิงอ านวยความสะดวกต่าง ๆ ในหอ้งเรียน 

2.3 การจดัครูเข้าสอน การจัดครูเข้าสอนต้องพิจารณาถึงความพร้อมของ
สถานศึกษา และความพร้อมของบุคลากร รวมถึงการเชิญวทิยากรภายนอกมาช่วยสอน 

2.4 การจดัแบบเรียนโดยปกติสถานศึกษาในสังกดักระทรวงศึกษาธิการ จะใช้
แบบเรียนท่ีกระทรวงก าหนด นอกจากนั้น ครูอาจใช้หนงัสืออ่ืนเป็นหนงัสือประกอบ  หรือจาก
เอกสารท่ีครูเตรียมเอง 

2.5 การปรับปรุงการเรียนการสอน เป็นการพฒันาครูผูส้อนให้กา้วทนัวิทยาการ
เทคโนโลยี ใหม่ ๆ เพื่อพฒันาการเรียนการสอน ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ความกา้วหนา้ของ
สังคม ธุรกิจ อุตสาหกรรม เป็นตน้ 

2.6 การฝึกงาน จุดมุ่งหมายของการฝึกงาน เป็นการให้นกัเรียนนกัศึกษารู้จกัน าเอา
ทฤษฎีมาประยุกตใ์ชก้บัชีวิตจริง ทั้งยงัมุ่งให้ผูเ้รียนไดเ้ห็นปัญหาท่ีแทจ้ริงในสาขาวิชา และอาชีพ
นั้น เพื่อใหโ้อกาสผูเ้รียนไดเ้ตรียมตวัท่ีจะออกไปเผชิญกบัชีวิตจริงต่อไป 

3. การจดับริหารเก่ียวกบัการเรียนการสอน เป็นการจดัส่ิงอ านวยความสะดวก และการ
ส่งเสริมการจดัหลกัสูตร และโปรแกรมการศึกษาใหมี้ประสิทธิภาพและคุณภาพ ไดแ้ก่งาน 

3.1 การจดัส่ือการเรียนการสอน เป็นส่ิงท่ีเอ้ือต่อการศึกษาของนกัเรียนนกัศึกษา
เนน้เคร่ืองมือและกิจกรรมใหค้รูไดเ้ลือกใชใ้นการสอน 

3.2 การจดัห้องสมุด เป็นท่ีรวมหนงัสือ เอกสาร ส่ิงพิมพ ์และวสัดุอุปกรณ์ท่ีเป็น
แหล่งวทิยาการ ใหน้กัเรียนนกัศึกษาไดศึ้กษาและคน้ควา้เพิ่มเติม 

3.3 การนิเทศการสอน เป็นการช่วยเหลือแนะแนวครูให้เกิดการปรับปรุงแกไ้ข
ปัญหาการเรียนการสอน 
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4. การวดัและประเมินผล เป็นกระบวนการเพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือในดา้นการตรวจสอบและ
วเิคราะห์ผลการเรียน12 

สมศักดิ์ คงเทีย่ง ไดก้ล่าวถึงภารกิจการบริหารงานวชิาการ ไดแ้ก่งานดงัต่อไปน้ี 
1. การเรียนการสอน ไดแ้ก่งานหลกัสูตรและแบบเรียน ส่ือการเรียนการสอน ผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียน 
2. การพฒันาส่ิงแวดลอ้มทางการเรียนการสอน ไดแ้ก่การจดัอาคารสถานท่ี อาคารประกอบ 

หอ้งเรียน หอ้งสมุด หอ้งพยาบาล สนามหญา้ สถานท่ีพกัผอ่น สนามกีฬา ห้องอ่ืนๆ ท่ีจ  าเป็นส าหรับ
การเรียนการสอน รวมทั้งแผนงานโครงการท่ีจะท าให้ครูมีความรู้ความสามารถทกัษะทางวิชาการ
มากข้ึน 

3. การส่งเสริมลกัษณะท่ีดีของผูเ้รียน เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนและ
ประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีอนามยั แพทย ์พยาบาล ส่งเสริมใหทุ้กคนรักษาความสะอาด สุขอนามยั
การส่งเสริมการกีฬา ลูกเสือ ยวุกาชาด การส่งเสริมท านุบ ารุงศิลปวฒันธรรมทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

4. การนิเทศการศึกษาและการตรวจเยี่ยม ตอ้งมีการวางโครงการนิเทศการศึกษาท่ีแน่นอน 
มีแผนปฏิบติังานประสานสัมพนัธ์กนัอยา่งทัว่ถึง 

5. การสนบัสนุนงานวิชาการ เป็นงานท่ีให้การสนบัสนุนให้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษาทั้งหลาย โดยเฉพาะโรงเรียนไดมี้โอกาสบริหารงานวิชาการไดค้รบถว้น  ลึกซ้ึง ถูกตอ้ง
และตรงเป้าหมายของการจดัการศึกษาอยา่งกวา้งขวางยิง่ข้ึน13 

รัชพล คชชารุ่งโรจน์ ไดก้ล่าวถึงการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนให้บรรลุเป้าหมายตาม
หลกัสูตรผูบ้ริหารและครูตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในขอบข่ายของการบริหารงานวิชาการซ่ึงจะ
เก่ียวขอ้งกบังานดงัน้ี14 

1. หลกัสูตรและการบริหารหลกัสูตร 
2. กิจกรรมเสริมหลกัสูตร 
3. การนิเทศภายในโรงเรียน 

                                                           

 12ปรียาพร วงศอ์นุตรโรจน์, การจัดและการบริหารอาชีวศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่ื์อ
เสริมกรุงเทพ, 2542), หนา้ 3-4. 

13สมศกัด์ิ คงเท่ียง, หลกัการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพม์หาวิทยาลยั
รามค าแหง, 2545), หนา้ 193-200. 

14รัชพล คชชารุ่งโรจน์, โรงเรียนทันสมัย, พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธากา
รพิมพ,์ 2548), หนา้ 34-35. 
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4. การประกนัคุณภาพการศึกษา 
โดยสรุป ภารกิจการบริหารงานดา้นวชิาการ มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
1. การวางแผนเก่ียวกบังานวิชาการ ไดแ้ก่ การจดัท าหลกัสูตรและพฒันาหลกัสูตร การ

จดัท าโครงการสอนรายละเอียดวชิาท่ีจะเปิดสอน การรับสมคัรและคดัเลือกนกัเรียนเขา้เรียน 
2. งานจดัด าเนินงานเก่ียวกบัการเรียนการสอน ไดแ้ก่ การจดัท าปฏิทินการศึกษาการจดั

ตารางสอน การจดัชั้นเรียน การจดัครูเขา้สอน ครูประจ าชั้น การจดัแบบเรียน การฝึกสอน นิเทศการ
ฝึกสอน การปรับปรุงและพฒันาการเรียนการสอนนกัเรียน และผูส้อน 

3. การบริการทางวิชาการ ไดแ้ก่ งานจดัระเบียนประวติันกัเรียน ระเบียนผลสอบนกัเรียน
และการประกาศผลสอบ งานจดัการรับสมคัรนกัเรียน งานลงทะเบียนเรียน งานส่ือการเรียนการ
สอนงานหอ้งสมุด 

4. งานวดัและประเมินผล ไดแ้ก่ การจดัสอบคดัเลือกนกัเรียน งานจดัสอบประจ าภาคเรียน
งานวเิคราะห์เคร่ืองมือในการประเมินผล งานติดตามประเมินผลการเรียนการสอนของนกัเรียนและ
อาจารยผ์ูส้อน (นิเทศการสอน) 

2.1.4 ภารกจิการบริหารงานด้านกจิการนักเรียน 
งานกิจการนกัเรียนจดัเป็นงานท่ีมีส่วนเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบังานวชิาการ เพื่อให้นกัเรียนเม่ือ

ส าเร็จการศึกษาแลว้ นอกจากจะเป็นคนเก่ง ฉลาด มีความรู้วชิาการ และยงัตอ้งเป็นผูน้ าบุคลิกภาพท่ี
ดี มีระเบียบวนิยั ความประพฤติดี ด ารงตนอยูใ่นสังคมไดเ้ป็นอยา่งดีดว้ย การบริหารกิจการนกัเรียน
นั้น แต่ละโรงเรียนอาจจะแตกต่างกนัไปตามขนาดของโรงเรียนและองค์ประกอบอ่ืน ๆ ซ่ึงมี
นกัวชิาการไดก้ล่าวถึงภารกิจการบริหารงานดา้นกิจการนกัเรียนไวด้งัน้ี 

ประเสริฐ เชษฐพนัธ์ ไดแ้บ่งภารกิจการบริหารงานกิจการนกัเรียน เป็น 3ส่วนใหญ่ๆ15 คือ 
1. ภารกิจก่อนเด็กเขา้ศึกษา ไดแ้ก่การส ารวจและการจดัท าส ามะโนนกัเรียนในพื้นท่ีบริการ 

การศึกษา การรับเขา้เรียน การแบ่งกลุ่มชั้น และการลงทะเบียนเรียน การปฐมนิเทศนกัเรียนใหม่ 
2. ภารกิจระหวา่งท่ีเด็กศึกษาอยูใ่นโรงเรียน 

2.1 งานดา้นบริการ ไดแ้ก่ บริการรับ-ส่งนกัเรียน บริการอาหารกลางวนั บริการ
สุภาพอนมยั บริการร้านคา้โรงเรียน บริการให้ความปลอดภยั บริการช่วยเหลือดา้นการเงิน บริการ
แนะแนวและใหค้ าปรึกษา บริการสอนพิเศษ บริการหอ้งสมุด 

                                                           
15ประเสริฐ เชษฐพนัธ์, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางเขน, 2542), หนา้ 129. 
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2.2 งานดา้นกิจกรรมนกัเรียน ไดแ้ก่ สภานกัเรียน ชมรม การกีฬา ศิลปะและ
วฒันธรรมสังคมสงเคราะห์ วารสารส่ิงตีพิมพ ์

2.3 งานดา้นปกครองและวินยัในโรงเรียน ไดแ้ก่ การอบรมศีลธรรม จรรยา
มารยาท ขนบธรรมเนียมประเพณีและวฒันธรรม  การปกครองดูแลให้ความอบอุ่นและความ
ปลอดภยัแก่นกัเรียนขณะอยูใ่นโรงเรียน การให้ค  าแนะน าดา้นความประพฤติ แกปั้ญหาการมาเรียน
ของนกัเรียนประสานงานกบัผูป้กครองในการร่วมมือกนัแกปั้ญหาของนกัเรียน 

3. ภารกิจหลงัเด็กจบการศึกษา ไดแ้ก่ การจดัปัจฉิมนิเทศ การออกประกาศนียบตัร
ใบรับรอง ใบแทน การติดตามผลผูส้ าเร็จการศึกษา การจดังานชมรมศิษยเ์ก่า การประชาสัมพนัธ์
ระหวา่งสถาบนัการศึกษากบัศิษยเ์ก่า   

รัชพล คชชารุ่งโรจน์ ไดก้ล่าวถึงทรัพยากรทางการบริหารดา้นการเงินวา่ ทรัพยากรเงิน 
เป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญั โรงเรียนมีความจ าเป็นตอ้งใช้เงิน ในการด าเนินงานตอ้งบริหาร
จดัการโรงเรียนให้ทนัสมยั เงินงบประมาณตอ้งมีขอ้มูลสารสนเทศด้าน งบประมาณท่ีดี ตอ้ง
สามารถในการจดัสรรงบประมาณท่ีไดรั้บมาสู่โครงการต่าง ๆ อยา่งทัว่ถึงเหมาะสมและเป็นธรรม 
โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้การบริหารจดัการเก่ียวกบัการพสัดุ ก็ตอ้งปฏิบติัตามระเบียบวา่ดว้ย
การพสัดุของราชการ โดยควรน าโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใชจ้ดัการระบบพสัดุ ระบบจดัซ้ือจดัจา้ง 
ทะเบียนบญัชีพสัดุ การเบิกจ่ายในระบบบาร์โคด้ และควรมีแผนการบริหารจดัการพสัดุครุภณัฑ์ให้
ชดัเจน16 

3.4 งานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม งานอาคารสถานท่ีเป็นปัจจยัท่ีส าคญัปัจจยัหน่ึงท่ีจะ
ช่วยให้การจดัการศึกษาบรรลุจุดมุ่งหมายท่ีก าหนดไวอ้ย่างมีประสิทธิภาพ17 ขอบข่ายของการ
บริหารงานอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้มมีดงัน้ี18  

1. การออกแบบและควบคุมการก่อสร้างอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอ้ม 
2. การก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารสถานท่ี 
3. การบ ารุงรักษาและการพฒันาอาคารสถานท่ี 

                                                           
16รัชพล คชชารุ่งโรจน์, โรงเรียนทันสมัย, พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธา   

การพิมพ,์ 2548), หนา้ 86-100. 
17ประเสริฐ เชษฐพนัธ์, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2542), หนา้ 116. 
18พิชยั เสง่ียมจิตต,์ การบริหารงานเฉพาะด้านในสถาบันการศึกษา, (อุบลราชธานี : คณะครุ

ศาสตร์สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี, 2542), หนา้ 204. 
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4. การใชอ้าคารสถานท่ี 
5. การรักษาความปลอดภยัและควบคุมการใชอ้าคารสถานท่ี 
6. การประเมินผลอาคารสถานท่ี 
รัชพล คชชา รุ่งโรจน์ ไดก้ล่าวถึงงานอาคารสถานท่ีวา่ อาคารสถานท่ีของโรงเรียนถือว่า

เป็นหนา้ตาของโรงเรียน เม่ือบุคคลภายนอกมองเห็นโรงเรียนจากภายนอกท าให้รู้ไดเ้ลยวา่โรงเรียน
ทนัสมยัหรือไม่ ต้องมีการวางแผนผงัระบบอาคารและบริเวณโรงเรียนให้เอ้ืออ านวยสร้าง
บรรยากาศให้เกิดการเรียนรู้ สะอาด ปลอดภยั ส่งเสริมการเรียนรู้ดว้ยอุปกรณ์เทคโนโลยีท่ีทนัสมยั
ทั้งในหอ้งเรียน ห้องประชุม โรงอาหาร สามารถให้ขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งทัว่ถึงโรงเรียนท่ีทนัสมยั
อาคารสถานท่ีเป็นเอกลักษณ์ภายนอกท่ีมองเห็น  จะเป็นภาพลักษณ์ของโรงเรียนในการ
ประชาสัมพนัธ์สู่ภายนอกและจะเป็นการพฒันาการเรียนรู้ของนกัเรียนอยา่งสมบูรณ์19 

2.1.5 ภารกจิการบริหารงานด้านนโยบายและแผน 
การบริหารงานโรงเรียน เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีทิศทาง บรรลุวตัถุประสงค์

และเป้าหมาย ผูบ้ริหารโรงเรียนจะตอ้งก าหนดนโยบาย วตัถุประสงค์ เป้าหมายพนัธกิจของ
โรงเรียนไวอ้ยา่งชดัเจน ซ่ึงมีนกัวชิาการไดก้ล่าวถึงภารกิจการบริหารงานดา้นนโยบายและแผนงาน
ไวด้งัน้ี 

1. งานนโยบายและแผน ในการบริหารงานโรงเรียนเพื่อให้การด าเนินงานเป็นระบบอยา่ง
ต่อเน่ืองและมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายท่ีตั้งไว ้ตอ้งมีแผนเป็นเคร่ืองมือส าคญั ซ่ึง
ในระดบัโรงเรียนท่ีส าคญัมี 3 แผนคือ ธรรมนูญโรงเรียน แผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบติัการ20ท่ี
ไดก้ล่าววา่การวางแผนการเงิน ควรวางแผนไวเ้ป็นระยะยาวท่ีสุดและแบ่งกระบวนการปฏิบติัการ
เป็นช่วง ๆ ไป ทั้งน้ีตอ้งคอยตรวจสอบและปรับปรุงให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงทางสังคมและ
การศึกษาอยู่ตลอดเวลา งบประมาณของโรงเรียน ควรจะพิจารณาตามแผนงานการศึกษาของ
โรงเรียนในระยะ 5 ปี หรือ 1 ปี (ถา้เป็นไปได)้ ไม่ควรก าหนดเพียงแต่พิจารณาเพื่อความตอ้งการ
ของการศึกษาของชุมชน โรซาลินด์ ไดก้ล่าวถึงภาระหนา้ท่ีการบริหารงบประมาณ และการเงิน 
เก่ียวกบัการบริหารการเงิน การวางแผนและการงบประมาณ การควบคุมการเงิน และการบริหาร
สารสนเทศการจดัการ 

                                                           
19รัชพล คชชารุ่งโรจน์, โรงเรียนทันสมัย, พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธา  

การพิมพ,์ 2548), หนา้ 105. 
20นรินทร์ ภาระศรี, การบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : บุค๊พอยท,์ 2545), หนา้ 163. 
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2. งานพัฒนาบุคลากร การบริหารงานบุคคล หมายถึง การจดัและด าเนินการเก่ียวกบัการ
วางในโยบายเก่ียวกบัตวับุคคลท่ีปฏิบติังานในองคก์ารตั้งแต่การสรรหาผูมี้ความรู้ความสามารถ ท่ีมี
จ  านวนเพียงพอเขา้มาด าเนินงานใหเ้กิดประโยชน์เตม็ท่ี ตลอดทั้งการบ ารุงรักษาส่งเสริม และพฒันา
สมรรถภาพของผูป้ฏิบติังานใหส้ามารถปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพและบรรลุผลส าเร็จความมุ่ง
หมายขององคก์าร  

ประเสริฐ เชษฐพนัธ์ ไดก้ล่าวถึงกระบวนการบริหารงานบุคคล ประกอบดว้ย21 
1. การวางแผนก าลงัคน (Manpower Planning) 
2. การสรรหาหรือการรับสมคัรบุคคลเขา้ท างาน (Recruitment) ไดแ้ก่ การท่ีจะเสาะหา 

แหล่งบุคคลท่ีมีคุณสมบติัตามตอ้งการท่ีจะใช ้ปฏิบติังาน 
3. การคดัเลือกบุคคลเขา้ท างาน (Selection) 
4. การน าเขา้สู่งาน (Induction) 
5. การประเมินบุคลากร (Evaluation) 
6. การพฒันาบุคลากร (Development) 
7. การตอบแทนบุคลากร (Compensation) 
8. การสร้างสภาพความมัน่คงในการท างานของบุคลากร (Security) 
9. การปกครองบงัคบับญัชา (Commanding) 
10. การใหพ้น้จากงาน (Separation) 
พชัิย เสงี่ยมจิตต์ ไดก้ล่าววา่การบริหารงานบุคคลเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบติังาน 

โดยน าเอาวิธีการต่างๆ มาใช้ในการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์และมี
ประสิทธิภาพสูงสุด โดยรู้จกัสรรหาและเลือกบุคคลเขา้ท างานอยา่งเหมาะสม พร้อมทั้งรู้จกักระตุน้
ใหเ้ขาเหล่านั้นเกิดแรงจูงใจท่ีจะปฏิบติังานดว้ยความเอาใจใส่และพึงพอใจในงานนั้นๆ อีกดว้ยและ
ไดส้รุปวา่ภารกิจหนา้ท่ีงานบริหารบุคคลไดแ้ก่22 

1. การวางแผนก าหนดความตอ้งการบุคลากร 
2. การแสวงหาบุคลากร 
3. การบ ารุงรักษาบุคลากร 

                                                           
21ประเสริฐ เชษฐพนัธ์, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการบริหาร

การศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางเขน, 2542), หนา้ 12. 
22พิชยั เสง่ียมจิตต์, การบริหารงานเฉพาะด้านในสถาบันการศึกษา, (อุบลราชธานี:คณะครุ

ศาสตร์สถาบนัราชภฏัอุบลราชธานี, 2542), หนา้ 109-115. 
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4. การพฒันาบุคลากร 
5. การใหบุ้คลากรพน้จากงาน 
รัชพล คชชารุ่งโรจน์ ไดก้ล่าวถึงการบริหารโรงเรียนท่ีทนัสมยันั้นตอ้งมีกลยุทธ์ในการ

บริหารจดัการทรัพยากรทางการบริหาร ทรัพยากรบุคคล เป็นทรัพยากรท่ีมีความส าคญัอย่างยิ่ง
เพราะคนเป็นทรัพยากรท่ีมีชีวติ มีจิตใจ มีอารมณ์ มีความรู้สึก จึงสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มได ้กลยุทธ์
การจดัการทรัพยากรบุคคล เร่ิมตั้งแต่การแสวงหาและการคดัเลือก การมอบหมายงานรับผิดชอบ 
ขวญัก าลงัใจ การพฒันา และการสนบัสนุนส่งเสริม23 

3. งานประกนัคุณภาพการศึกษา ตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ี
แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 ไดก้ าหนดให้มีระบบการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดบั สถานศึกษาจึงตอ้งจดัให้มีการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาโดย
ให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการบริหารการศึกษาท่ีตอ้งด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและสถานศึกษา
จะตอ้งจดัท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงานตน้สังกดั หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และต่อสาธารณชน 
เพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพภายนอก 
ระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นส่วนหน่ึงของการบริหารสถานศึกษา 
ประกอบดว้ย24 

1. การจดัระบบบริหารและสารสนเทศ 
2. การพฒันามาตรฐานการศึกษา 
3. การจดัท าแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
4. การด าเนินการตามแผนพฒันาคุณภาพการศึกษา 
5. การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา 
6. การประเมินคุณภาพการศึกษา 
7. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
8. การผดุงระบบการประกนัคุณภาพกรศึกษา 

                                                           
23รัชพล คชชารุ่งโรจน์, โรงเรียนทันสมัย, พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : ด่านสุทธา  

การพิมพ,์ 2548), หนา้ 105. 
24รุจิร์ ภู่สาระและจนัทรานี สงวนนาม, การบริหารหลกัสูตรในสถานศึกษา, 

(กรุงเทพมหานคร : บุค๊พอยท,์ 2545), หนา้ 73. 
 



21 
 

รัชพล คชชารุ่งโรจน์ ไดก้ล่าววา่ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ข
เพิ่มเติม พ.ศ.2545 ไดก้ าหนดให้มีการประกนัคุณภาพการศึกษาเพื่อพฒันาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึกษาทุกระดบั ดงันั้นโรงเรียนจ าเป็นตอ้งมีการประกันภายใน ซ่ึงจะเป็นส่วนหน่ึงของ
กระบวนการบริหารจดัการการศึกษาท่ีต่อเน่ือง โรงเรียนตอ้งท ารายงานประจ าปีเสนอต่อหน่วยงาน
ตน้สังกดั และเพื่อน าไปสู่การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาเพื่อรองรับการประกนัคุณภาพ
ภายนอก ซ่ึงกระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษาประกอบดว้ย25 

1. การจดัระบบบริหารจดัการสารสนเทศ 
2. การพฒันามาตรฐานการศึกษา 
3. การจดัท าแผนกลยทุธ์พฒันาคุณภาพการศึกษา 
4. การด าเนินการตามแผนกลยทุธ์พฒันาคุณภาพการศึกษา 
5. การประเมินคุณภาพการศึกษา 
6. การรายงานคุณภาพการศึกษาประจ าปี 
7. การจดัระบบประกนัคุณภาพ 
4. งานระบบบริหารและขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน ระบบสารสนเทศ เป็นระบบท่ี

จดัตั้งข้ึนเพื่อรวบรวม จดัเก็บ และใชส้ารสนเทศสนองความตอ้งการของหน่วยงาน ทั้งน้ีโดยมีการ
จดัเก็บอยา่งเป็นระบบ ปัจจุบนัขอ้มูลข่าวสารสารสนเทศมีบทบาทส าคญัต่อมนุษยอ์ยา่งมากคือ ช่วย
ในการวางแผนการด าเนินงานและเพื่อประกอบการตดัสินใจ เป็นเคร่ืองช้ีน าในการด าเนินงานต่างๆ 
ไดต้ามวตัถุประสงค ์และการประเมินผลการด าเนินงาน26 การพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศในการ
บริหารงานโรงเรียนปัจจุบนัมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งอาศยัฐานขอ้มูลท่ีมีคุณภาพ จะท าให้การ
บริหาร การตดัสินใจในการจดักิจกรรมการศึกษาหรือการแกปั้ญหาการด าเนินงานของโรงเรียน
เป็นไปอย่างถูกตอ้ง มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโรงเรียนควรสร้างฐานข้อมูล  หรือระบบ
สารสนเทศเพื่อการตดัสินใจในการบริหาร  ซ่ึงข้อมูลเหล่าน้ีจะเก่ียวข้องกับการปฏิบติังานขอ
โรงเรียนอยูแ่ลว้ เช่น ขอ้มูลเก่ียวกบันกัเรียน บุคลากร ทรัพยากรอาคารสถานท่ี ฯ และตอ้งส ารวจ 

                                                           
25รัชพล คชชารุ่งโรจน์, โรงเรียนทนัสมัย, พิมพค์ร้ังท่ี 7, อา้งแลว้, หนา้ 75. 
26เกรียงศกัด์ิ พราวศรี, การจัดระบบสารสนเทศในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานเพื่อ

การประมินคุณภาพการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บุค๊ พอยท,์ 2544), หนา้ 2-4. 
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วจิยัหาขอ้มูลเชิงประจกัษ์ ความตอ้งการจ าเป็นต่าง ๆ ความมีประสิทธิภาพของการบริหารหรือการ
จดัการเรียนการสอน27  

สรุปไดว้า่ ภารกิจการบริหารงานดา้นนโยบายและแผน มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
1. งานนโยบายและแผน รับผิดชอบดูแลการจดัท าแผนยุทธ์ศาสตร์ แผนงาน โครงการทั้ง

แผน 5 ปีและแผน 1 ปี รวมทั้งการจดัท างบประมาณรายจ่ายทั้ง จดัท าแผนกรอบอตัราก าลงั 
2. งานพฒันาบุคลากร ดูแลจดัท าโครงการสัมมนาวิชาการหรือฝึกอบรมบุคลากรของ

โรงเรียน เพื่อพฒันาบุคลากรท่ีเขา้ใหม่ ฝึกอบรมดา้นการจดัการเรียนการสอน การวิจยั ฝึกอบรม
ทกัษะการปฏิบติังานในรูปแบบใหม่แก่บุคลากรท่ีเป็นเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบริการทางการศึกษา การจดัส่ง
บุคลากรเขา้ร่วมการฝึกอบรม สัมมนาวชิาการต่าง ๆ ของหน่วยงานภายนอก และการศึกษาดูงานใน
ประเทศและต่างประเทศ 

3. งานประกนัคุณภาพการศึกษา รับผดิชอบดูแลการประกนัคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 
เพื่อการบริหารจดัการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ ตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 โดยมีคณะกรรมการประกนัคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน ร่วมเป็นกรรมการในการจดัท าเอกสารการประเมินตนเอง (SAR) เพื่อเตรียมการรับการ
ประเมินคุณภาพภายในจากหน่วยประกนัคุณภาพภายใน และจากส านกังานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา 

4. งานระบบบริหารและขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน รับผิดชอบในการออกแบบระบบ
สารสนเทศ จดัท าฐานขอ้มูลสารสนเทศของโรงเรียน และเก็บรวบรวมขอ้มูลทุกประเภทของทุก
หน่วยงาน และจดัท าระบบสารสนเทศในการตดัสินใจของผูบ้ริหาร การจดัท าระบบโรงเรียน
ตน้แบบโรงเรียนเครือข่าย 

2.1.6 ภารกจิการบริหารงานด้านสวสัดิการ 
งานสวสัดิการนักเรียน เป็นภารกิจหน่ึงท่ีส าคญัของการบริหารกิจการนักเรียน งาน

สวสัดิการจะช่วยให้นักเรียนบรรลุจุดหมายท่ีก าหนดไว  ้ ท าให้นักเรียนสามารถใช้ชีวิตอย่างมี
ความสุขในสถาบนั สวสัดิการนกัเรียนมีบริการท่ีสถาบนัสามารถจดัไดด้งัน้ี 1) บริการแนะแนว 2) 
บริการทางการเงิน 3) บริการสุขภาพอนามยั 4) บริการอาหารในสถาบนั 5) บริการดา้นความ
ปลอดภยั 6) บริการรับส่งนกัเรียน 7) บริการไปรษณียแ์ละโทรศพัท์ 8) บริการการเรียนวิชาทหาร

                                                           
27นรินทร์ ภาระศรี, การบริหารโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : บุ๊คพอยท,์ 2545), หนา้ 195-

196. 
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และการผอ่นผนัการตรวจคดัเลือกทหาร 9) บริการร้านคา้ในสถาบนั 10) บริการศิษยเ์ก่า พิชยั เสง่ียม
จิตต์28  

กติิมา ปรีดีดิลก ไดก้ล่าวถึงงานการบริการต่างๆ ท่ีใหบ้ริการแก่นกัเรียน เช่น ห้องสมุด การ
แนะแนว สุขภาพอนามยั อาหารกลางวนั ความปลอดภยันกัเรียน รถรับส่งนกัเรียน29 

ประเสริฐ เชษฐพันธ์ ไดก้ล่าวถึงงานดา้นบริการหรือสวสัดิการนกัเรียนวา่ ไดแ้ก่ บริการ
รับ-ส่งนกัเรียน บริการอาหารกลางวนั บริการสุขภาพอนมยั บริการร้านคา้โรงเรียนบริการให้ความ
ปลอดภยั บริการช่วยเหลือดา้นการเงิน บริการแนะแนวและให้ค  าปรึกษา บริการสอนพิเศษ บริการ
หอ้งสมุด30 

โดยสรุปแลว้ ภารกิจการบริหารงานดา้นสวสัดิการ มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
1. งานสวสัดิการโรงเรียน รับผิดชอบดูแลงานสวสัดิการแก่นกัเรียนและบุคลากรของ

โรงเรียนท่ีเก่ียวกบัการหาทุนการศึกษา สวสัดิการเงินกูเ้พื่อการศึกษาของนกัเรียนและเงินสวสัดิการ
กูย้ืมของบุคลากร การจดัท าประกนัอุบติัเหตุให้แก่นกัเรียนและบุคลากร จดัหาแบบเรียนต าราเรียน
ร่วมกบัฝ่ายวชิาการจ าหน่ายใหแ้ก่นกัเรียน 

2. งานโภชนาการและร้านคา้ รับผดิชอบดูแลงานจดัเล้ียงและรับรองแขกผูม้าเยือนโรงเรียน
และการประชุมหรือกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ดูแลจดัการประมูลร้านอาหารภายในโรงเรียน
ตลอดจนสุขอนามยัและโภชนาการของนกัเรียนและบุคลากร 

3. งานพยาบาลและอนามยัโรงเรียน รับผิดชอบดูแลงานการรักษาพยาบาลของโรงเรียน ท่ี
ให้บริการแก่นกัเรียนและบุคลากรของโรงเรียนจากการเจ็บป่วย หรือประสบอุบติัเหตุในโรงเรียน 
ประสานงานกบับริษทัประกนัภยักรณีนกัเรียนหรือบุคลากรประสบอุบติัเหตุ บริการตรวจสุขภาพ
นกัเรียน และติดตามภาวะโภชนาการ และการเจริญเติบโตของนกัเรียนทุกระดบัชั้นให้บริการ
เผยแพร่ความรู้ และขอ้มูลสุขภาพ ขอ้มูลอตัราการเจริญเติบโตของนกัเรียน 

4. สหกรณ์ของโรงเรียน รับผดิชอบดูแลบริหารกิจกรรมร้านคา้สหกรณ์โรงเรียน 
 

                                                           
28พิชยั เสง่ียมจิตต,์ การบริหารงานเฉพาะด้านในสถาบันการศึกษา, (อุบลราชธานี : คณะครุ

ศาสตร์สถาบนัราชภฎัอุบลราชธานี, 2542), หนา้ 74. 
 29กิติมา ปรีดีดิลก, การบริหารและการนิเทศการศึกษาเบือ้งต้น เอกสารประกอบการสอน
วชิาบริหาร 300, (กรุงเทพมหานคร : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ, 2529), หนา้ 167. 

30ประเสริฐ เชษฐพนัธ์, การบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาการบริหาร
การศึกษา มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ บางเขน, 2542), หนา้ 129. 
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2.1.7 ภารกจิการบริหารงานด้านกจิการพเิศษ 
การบริหารงานดา้นกิจการพิเศษ เป็นงานบริหารท่ีมีภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบท่ีเป็นงาน

นอกเหนือจากงานการจดัการเรียนการสอนแต่มีความสัมพนัธ์เช่ือมโยงกนัเพราะเป็นงานท่ีส่งเสริม
และสนับสนุนให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุตามวตัถุประสงค์และ
เป้าหมายของโรงเรียน ทั้งการจดักิจกรรมพิเศษต่างๆ ของโรงเรียน การประชาสัมพนัธ์และ
ความสัมพนัธ์กบัชุมชน การให้บริการโสตทศัน์ศึกษา ซ่ึงมีนกัวิชาการท่ีไดก้ล่าวถึงภารกิจการ
บริหารงานดา้นกิจการพิเศษไวด้งัน้ี 

สรุปไดว้า่ ภารกิจการบริหารงานดา้นกิจการพิเศษ มีหนา้ท่ีความรับผดิชอบ ดงัน้ี 
1. งานโครงการกิจกรรมพิเศษต่างๆ รับผิดชอบดูแลงานกิจกรรมและโครงการท่ีจดัเป็น

ประจ าของโรงเรียน ในทุกภาคการศึกษา และโครงการกิจกรรมต่าง ๆ ของนกัเรียน สมาคมศิษยเ์ก่า 
สมาคมผูป้กครองและครู เช่นงานกีฬา งานจดัหาทุนต่าง ๆ ของโรงเรียนทั้งท่ีโรงเรียนจดัเองและ
ร่วมกบัสมาคมศิษยเ์ก่า และสมาคมผูป้กครองและครู 

2. งานประชาสัมพนัธ์ รับผิดชอบดูแลงานประชาสัมพนัธ์โรงเรียนและการสัมพนัธ์กบั
ชุมชน จดัท าข่าวประชาสัมพนัธ์โรงเรียน วารสาร และรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของ
โรงเรียน 

3. งานโสตทศัน์ศึกษาของโรงเรียน ดูแลใหบ้ริการส่ือการเรียนการสอนทาง
โสตทศันูปกรณ์ การจดัโทรทศัน์วงจรปิด การจดัเสียงตามสาย รายการวทิยุโรงเรียน 

จากรายละเอียดต่างๆ เก่ียวกบัการบริหารงานสถานศึกษา ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่ มีภาร
งานท่ีระบบการบริหารจดัการสถานศึกษาตอ้งด าเนินประกอบดว้ย ดา้นวชิาการ ดา้นการบริหารงาน
บุคคล ดา้นการบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานทัว่ไป 
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วม 
2.2.1 ความหมายการมีส่วนร่วม 
วอง (Wong)การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการเขา้ไปด าเนินงาน งานบุคคลหรือกลุ่ม

เพือ่ใหส้ะทอ้นถึงความสนใจของตน หรือเพื่อใหก้ารสนบัสนุนทางดา้นก าลงังาน หรือทรัพยากรต่อ
สถาบนั31 

                                                           
31Wong, อา้งใน ชูชาติ พ่วงสมจิตร์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชนบท , 

(นนทบุรี : สุโขทยัธรรมาธิราช, 2540), หนา้ 13. 
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วชัระ สกุล ณ มรรคา กล่าววา่ การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท างานท่ีมีบุคลากรใน
องค์การมีส่วนเก่ียวข้องกบัการด าเนินงานขององค์การทุกขั้นตอนด้วยความตั้งใจและสบายใจ 
เพื่อใหง้านบรรลุเป้าหมายตามท่ีองคก์ารตอ้งการ และท าให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความรู้สึกรับผิดชอบ
กบัองคก์าร32 

ก าพล แสนบุญเรือง กล่าวว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การท างานร่วมกนั เพื่อให้บรรลุ
วตัถุประสงคด์ว้ยความตั้งใจ โดยกระท างานดงักล่าวในห้วงเวลาและล าดบัการท่ีทรงประสิทธิภาพ 
ถูกจงัหวะและเหมาะสม กบัทั้งการท างานดงักล่าวดว้ยความรู้สึกผูกพนัให้ประจกัว่าเช่ือถือและ
ไวใ้จได ้

สรุปไดว้่า การมีส่วนร่วม คือ กระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้บุคคลในหน่วยงานหรือผูท่ี้มี
ส่วนไดส่้วนเสียหรือมีส่วนเก่ียวขอ้ง มีส่วนในการตดัสินใจร่วมรับผิดชอบ ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ร่วมแกปั้ญหาของการบริหาร โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคล 

2.2.2 การบริหารแบบมีส่วนร่วม 
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในรูปแบบท่ีสอดคลอ้งกบัการปฏิรูปการศึกษา เป็นกระบวนการ

ท่ีสนบัสนุนส่งเสริมพฒันามาตรฐานการศึกษา ไดมี้ผูท้  าการศึกษาไวจ้  านวนมาก และให้ความหมาย
แตกต่างกนั ดงัน้ี 

สมาน อศัวภูมิ กล่าววา่ การบริหารและการจดัการ เป็นกระบวนการในการท างานให้ส าเร็จ
ตามวตัถุประสงค์ขององค์กร โดยสรรหาและผสมผสานทรัพยากรบุคคลกบัทรัพยากรปัจจยัต่างๆ 
ยิง่ไปกวา่นั้นองคก์ารกบัการบริหารมีความสัมพนัธ์กนัอยา่งแยกไม่ออก33 

วิโรจน์ สารรัตนะ กล่าวว่า การบริหาร เป็นกระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจดหมาย
ขององค์การ โดยอาศยัหน้าท่ีหลกัการบริหารอย่างน้อย 3 ประการ คือ การวางแผน การจดัการ
องคก์าร และการควบคุม34 

อนันตชัย อุทยัพฒันาชีพ กล่าววา่ การบริหารแบบมีส่วนร่วมจ าเป็นต่อการบริหารเพราะ 

                                                           
32วชัระสกุล ณ มรรคา, “การศึกษาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของผูบ้ริหารโรงเรียน

ประถมศึกษาขนาดใหญ่ สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัขอนแก่น), 2541, หนา้ 42.  

33สมาน อศัวภูมิ, การบริหารสมัยใหม่, (อุบลราชธานี : อุบลกิจออฟเซทการพิมพ,์ 2549), 
หนา้ 49. 

34 วิโรจน์ สารรัตนะ, หลักการ ทฤษฎี หน้าที่ประเด็นและบทวิเคราะห์, (กรุงเทพมหานคร: 
โรงพิมพทิ์พยวสุิทธ์ิ, 2546), หนา้ 69. 
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1. จะเกิดความมีระสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
2. ท าใหพ้ฤติกรรมของบุคคลสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์ององคก์าร 
3. ช่วยสร้างแรงจูงใจการบริหารแบบมีส่วนร่วมสนองความตอ้งการทางจิตใจ 
สรุปไดว้า่ การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการท างานหรือกิจกรรมต่างๆ ทางการศึกษาท่ี

บุคคลมีส่วนเก่ียวขอ้งไดร่วมมือกนัด าเนินงาน โดยอาศยัทรัพยากรการบริหารเพื่อพฒันาทรัพยากร
มนุษยใ์หเ้ป็นสมาชิกท่ีมีคุณภาพของสังคมตามวตัถุประสงคท่ี์ไดก้ าหนดไว ้

2.2.4 ลกัษณะของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
นกัวชิาการไดเ้สนอลกัษณะของการมีส่วนร่วม ไวม้ากมาย ดงัน้ี 
โคเฮนและอพัฮอฟ (Cohen & Uoloff) ไดแ้บ่งชนิดของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ชนิด 
1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ เร่ิมตดัสินใจ ด าเนินการ

ตดัสินใจ และตดัสินใจปฏิบติัการ 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ ประกอบดว้ย การสนบัสนุนดา้นทรัพยากรการบริหาร

และการประสานขอความร่วมมือ 
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางวตัถุ ผลประโยชน์ทาง

สังคม หรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล35 
เอกชัย กี่สุขพันธ์ กล่าวถึง ระบบการมีส่วนร่วมท่ีเป็นท่ียอมรับในปัจจุบนัมี 3 ระบบ คือ 

ระบบการปรึกษาหารือ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล36 
เมตต์ เมตต์การุณ์จิต ไดส้รุปลกัษณะของการมีส่วนร่วมโดยพิจารณาไดห้ลายมุมมอง ดงัน้ี 
1. การจ าแนกตามกระบวนการบริหาร ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการวางแผน ตดัสินใจ การ

จดัองคก์าร การส่ือสาร การใชอิ้ทธิพล การประสานงาน และการประเมินผล 
2. จ  าแนกตามประเภทของกิจกรรมท่ีเขา้ร่วม ไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการประชุม การเสีย

ละทรัพยสิ์น การเป็นกรรมการ การเป็นผูช้กัชวน และการเป็นผูใ้ชแ้รงงาน 

                                                           
35Cohen & Uoloff, Effective Behavior in Organizations, (New Yoke : Richard D. Irwin 

Inc, 1980), p 63. 
36เอกชยั ก่ีสุขพนัธ์, การบริหารทักษะและการปฏิบัติ, (กรุงเทพมหานคร : สุภาพใจ, 2538), 

หนา้ 12. 
 



27 
 

3. จ  าแนกตามระดบัความเขม้แข็งของการมีส่วนร่วม ได้แก่ ระดบัการมีส่วนร่วมเทียม 
ระดบัการมีส่วนร่วมบางส่วน และระดบัการมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริง 

 
4. จ  าแนกตามวธีิกรมรส่วนร่วม คือ การมีส่วนร่วมโดยตรงและการมีส่วนร่วมโดยออ้ม37 
สรุปได้ว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมประกอบด้วย การมีส่วนร่วมในกระบวนการ

ตดัสินใจ การมีส่วนร่วมในการปฏิบติัการ การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการด าเนินงาน 
และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 
 

2.3 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
2.3.1 นโยบายกระทรวงศึกษาธิการ 
รัฐบาลมีนโยบายการศึกษาต่อสภานิติบญัญติัแห่งชาติ เร่งรัดการปฏิรูปการศึกษาโดยยึด

คุณธรรมน าความรู้ มุ่งมัน่ท่ีจะขยายโอกาสทางการศึกษาของประชาชนใหก้วา้งขวางและทัว่ถึง โดย
ค านึงถึงการพฒันาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาทุกระดบัเสริมสร้างความตระหนกัในคุณค่าของ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ความสมานฉนัท ์สันติวิธี ประชาธิปไตย พฒันาคนโดยใชคุ้ณธรรมเป็น
พื้นฐานของกระบวนการเรียนรู้ท่ีเช่ือมโยงความร่วมมือของสถาบนัครอบครัว ชุมชน สถาบนั
ศาสนาและสถาบนัการศึกษาการจดัการศึกษาจะเน้นการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สถานศึกษาและทอ้งถ่ิน รวมทั้งของประชาชนและเอกชน เพื่อให้การศึกษาสร้างคนและสร้าง
ความรู้ สู่สังคม คุณธรรม คุณภาพ สมรรถภาพและประสิทธิภาพ และหน่ึงในนโยบายนั้นคือ การ
จดัการศึกษา จะเนน้การกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาและทอ้งถ่ิน38  

นโยบายดา้นการศึกษาโดยยดึคุณธรรมน าความรู้ 
2.3.1.1 การปฏิรูปการศึกษาโดยยดึคุณธรรมน าความรู้ 

1. ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
2. การพฒันาคุณธรรมโยงความร่วมมือบา้น วดั โรงเรียน 
3. การพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอนและการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

                                                           
37เมตต์ เมตต์การุณ์จิต, การบริหารจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม: ประชาองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น และราชการ, (กรุงเทพมหานคร: บุค๊พอยท,์ 2553), หนา้ 39. 
38กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม พุทธศักราช 2545, (กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ์, 2550), หนา้ 
13-14. 
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4. การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2.3.1.2 การขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1. การจดัการศึกษาภาคบงัคบั 9 ปี 
2. การรับนกัเรียน ม.1และการจดัสรรท่ีเรียนใหน้กัเรียน 

2.3.1.3 การพฒันาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา 
1. การปรับเปล่ียนรูปแบบเทคนิคและวธีิการสอน 
2. การบริหารสถานศึกษา 
3. การแกไ้ขปัญหาขาดแคลนครู 
4. การน าเทคโนโลยมีาใชร่้วมพฒันาคุณภาพการศึกษาและสถานศึกษา 

2.3.1.4 การกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา 
1. การพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
2. ผูน้  าการเปล่ียนแปลงและการเปล่ียนแปลงระดบัต่างๆ 
3. การกระจายอ านาจทั้ง 4 ดา้น และการสร้างความเขม้แขง็สถานศึกษา 

2.3.1.5 การมีส่วนร่วมของเอกชน ประชาชน และทอ้งถ่ิน 
1. การมีส่วนร่วม 
2. รูปแบบการบริหารจดัการร่วม 
3. การถ่ายโอนสถานศึกษา 

2.3.2 การบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานทีเ่ป็นนิติบุคคล 
นอกจากการบริหารและการจดัการศึกษาตามอ านาจหน้าท่ีเพื่อพฒันาคุณภาพของผูเ้รียน

แลว้ รัฐบาลไดมี้การปฏิรูประบบราชการเพื่อบริการประชาชนให้มีความพึงพอใจในการบริหาร
ภาครัฐมากข้ึนเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดงักล่าวส านักนายกรัฐมลตรีจึงออกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการสร้างระบบการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542  ข้ึน
เพื่อใหทุ้กกระทรวง ทบวง กรม และส่วนราชการถือปฏิบติั39  

การบริหารการจดัการของสถานศึกษาซ่ึงมีหน้าท่ีให้บริการการศึกษาแก่ประชาชน และ
เป็นสถานศึกษาของรัฐ จึงตอ้งน าหลกัการดงักล่าววา่ดว้ยการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมท่ีดี 
ซ่ึงเรียกกนัโดยทัว่ไปวา่ “ ธรรมาภิบาล ” มาบูรณาการในการบริหารและจดัการศึกษาเพื่อเสริมสร้าง

                                                           
39กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม พุทธศักราช 2545, (กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ์, 2546), หนา้ 
31. 
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ความเขม้แข็งให้กบัโรงเรียนในฐานะนิติบุคคลดว้ยหลกัการดงักล่าว ได้แก่ หลกันิติธรรม หลกั
คุณธรรม หลกัความโปรงใส หลกัการมีส่วนร่วม หลกัความรับผิดชอบ และหลกัความคุม้ค่า หลกั
ธรรมาภิบาลจะบูรณาการเขา้กบัการด าเนินงานดา้นต่างๆ ของสถานศึกษา ซ่ึงไดแ้ก่ การด าเนินงาน
ดา้นวิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล และบริหารทัว่ไป และเป้าหมายในการศึกษาคือท าให้
ผูเ้รียนเป็นคนดี เก่ง และมีความสุข ดงัแผนภูมิแสดงความสัมพนัธ์ในภาพ ดงัน้ี 

 
 
แผนภาพที ่2.1 ภาพรวมการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานทีเ่ป็นนิติบุคคล 
 
การบริหารโรงเรียนในปัจจุบนัไดมี้การเปล่ียนแปลงไปจากการบริหารแบบเดิมทั้งในเร่ือง

ของโครงสร้างการบริหารงาน การบริหารในฝ่ายยอ่ย รูปแบบการบริหารงาน จะเป็นแบบนิติบุคคล
ซ่ึงผูบ้ริหารจะตอ้งให้ความสนใจและวางแผนการบริหารงานในฝ่ายต่างๆ โดยแบ่งงานออกเป็น 4 
ดา้น ได้แก่ ดา้นการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้าน
บริหารทัว่ไป ดงัน้ี 
 

หลกันิตธิรรม 

                      หลกั 

                       ความ 

                     คุ้ม 

                     ค่า 

                      หลกั 

                       คุณ 

                        ธรรม 
 

หลกัการมส่ีวนร่วม 

                      หลกั 

                       ความ 

                   รับ 

                       ผดิชอบ 

                      หลกั 

                       ความ 

                       โปร่ง 

                      ใส 

ผู้เรียน เก่ง ด ีมสุีข 

                      ด้านบริหารทัว่ไป 
 

   ด้านวชิาการ 

                   ด้านบริหารงานบุคคล 

                     ด้านงบประมาณ 



30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.2 ขอบข่ายการบริหารสถานศึกษาทั้ง 4 ด้าน 
 
 
 
 
 

 

ขอบข่ายและภารกจิการบริหารและจัดการสถานศึกษา 

การบริหารวชิาการ 

 

การบริหารงบประมาณ 

 

การบริหารงานบุคคล 

 

การบริหารงานทัว่ไป 

 
1. การพฒันาหลกัสูตร
สถานศึกษา 
2. การพฒันาการเรียนรู้ 
3. การวดั ประเมินผลและ   
เทียบโอนผลการเรียน 
4. การวจิยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา 
5. การพฒันาส่ือนวตักรรม
และเทคโนโลยทีางการ
ศึกษา 
6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวการศึกษา 
9. การพฒันาระบบการ
ประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 
10. การส่งเสริมความรู้
ดา้นวชิาการแก่กลุ่มชุมชน 
11. การประสานความ
ร่วมมือในการพฒันา
วชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
12.การส่งเสริมและ
สนบัสนุนงานวชิาการแก่
บุคคล ครอบครัว องคก์ร 
หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน
ท่ีจดัการศึกษา  

 

1.การจดัท าและเสนอ
ของบประมาณ 
2. การจดัสรร
งบประมาณ 
3. การตรวจสอบ 
ติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการใช้
เงินและผลการ
ด าเนินงาน 
4. การระดมทรัพยากร
และการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 
5. การบริหารการเงิน 
6. การบริหารบญัชี 
7. การบริหารพสัดุ
และสินทรัพย ์
 

1. การวางแผนอตัราก าลงั
และก าหนดต าแหน่ง 
2. การสรรหาและการ
บรรจุแต่งตั้ง 
3. การเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการ
ปฏิบติัราชการ 
4. วินยัและการรักษาวินยั 
5. การออกจากราชการ 
 

1. การด าเนินงานธุรกิจ 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
3.งานพฒันาระบบและเครือข่าย
ขอ้มูลสารสนเทศ 
4. การประสานและพฒันา
เครือข่ายการศึกษา 
5. การจดัระบบการบริหารและ
พฒันาองคก์ร 
6. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. การส่งเสริมสนบัสนุนดา้น
วชิาการ งบประมาณ บุคลากร 
และบริหารทัว่ไป 
8. การดูแลอาคารสถานท่ีและ
สภาพแวดลอ้ม 
9. การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
10. การรับนกัเรียน 
11.การส่งเสริมและประสานงาน
การศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และตามอธัยาศยั 
12.การระดมทรัพยากร 
13.งานส่งเสริมงานกิจการ
นกัเรียน 
14. การประชาสัมพนัธ์งาน
การศึกษา 
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2.3.2.1. ดา้นการบริหารวชิาการ 
งานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจของสถานศึกษาท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจในการบริหาร
จดัการไปใหส้ถานศึกษาให้มากท่ีสุด ด้วยเจตนารมณ์ท่ีให้สถานศึกษาด าเนินการไดโ้ดยอิสระ และ
การมีส่วนร่วมจากผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกฝ่าย ซ่ึงจะเป็นปัจจยัส าคญัท าให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งใน
การบริหารและการจดัการสามารถพฒันาหลกัสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวดัผล 
ประเมินผล รวมทั้งการวดัปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน ได้อย่างมี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ 

2.3.2.2 ดา้นการบริหารงบประมาณ 
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษามุ่งเนน้ความเป็นอิสระในการบริหารจดัการมีความ

คล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณ 
รวมทั้งจดัหารายได้จากบริการใช้บริหารจัดการเพื่อผลประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิด
คุณภาพท่ีดีข้ึนต่อผูเ้รียน 

2.3.2.3 ดา้นการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาเป็นภารกิจส าคญัท่ีมุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษาสามารถ

ปฏิบติังานเพื่อตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพื่อด าเนินการดา้นการบริหารงานบุคคลให้เกิด
ความคล่องตวั อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันา มีความรู้ ความสามารถ มีขวญัและก าลงัใจ ไดรั้บการยกยอ่ง
เชิดชูเกียรติ มีความมัน่คงและความกา้วหนาในวิชาชีพ ซ่ึงจะส่งผลต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา
ของผูเ้รียนเป็นส าคญั 

2.3.2.4 ดา้นการบริหารทัว่ไป 
การบริหารทัว่ไปเป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองคก์รให้บริการบริหารงาน

อ่ืนๆ บรรลุตามผลตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยมีบทบาทหลักในการ
ประสานงานส่งเสริม สนับสนุนและการอ านวยความสะดวกต่างๆในการบริการการศึกษาทุก
รูปแบบ มุ่งพฒันาสถานศึกษาให้ใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม ส่งเริมในการบริหาร
และการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกั 
โดยการเน้นความโปร่งใส ความรับผิดท่ีตรวจสอบได ้ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน
และองคก์รท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2.3.3 การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) 
การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานหรือการบริหารแบบฐานโรงเรียน (School based 

management) ดังนั้นในประเทศไทยนิยมเรียกกันว่า (SBM) น้ี เป็นแนวคิดในด้านการบริหาร
โรงเรียนหรือการบริหารสถานศึกษา (School management approach) ท่ีเกิดข้ึนในประเทศ
สหรัฐอเมริกาในช่วงทศวรรษ 1980 เป็นรูปแบบการบริหารท่ียึดโรงเรียนเป็นศูนยก์ลางของการ
บริหารจดัการเป็นตวัแบบการบริหารโรงเรียนเป็นแกนกบางหรือเป็นฐานในการคา้และด าเนินงาน
ในกระบวนการบริหารโรงเรียนของแต่ละโรงเรียนมีการกระจายอ านาจการบริหารการศึกษาไปสู่
ตวัโรงเรียนโดยตรง ใหโ้รงเรียนดูแลรับผดิชอบการบริหารจดัการโรงเรียนดว้ยตวัเอง 

การบริหารแบบฐานโรงเรียน (School based management) น้ีเป็นรูปแบบการบริหาร 
(Management model) ท่ีมีการกระจายอ านาจการบริหารจดัการศึกษาไปจากส่วนกลาง หรือจากเขต
การศึกษาไปยงัสถานศึกษาโดยตรง ให้สถานศึกษามีอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบในการ
บริหารโรงเรียนทั้งโรงเรียนในแบบเบ็ดเสร็จ มีความเป็นอิสระและคล่องตวัในการตดัสินใจในการ
บริหารจดัการ ในการสั่งการเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนในทุกด้านท่ีเก่ียวข้องกับภารกิจของ
โรงเรียน ทั้งดา้นหลกัสูตร การเงินการงบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารทัว่ไป ฯลฯ  

การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SMB) เป็นรูปแบบในการบริหารและจดัการศึกษาท่ี
ริเร่ิมในปี 1960 ในประเทศสหรัฐอเมริกาท่ีไม่พอใจผลลพัธ์การศึกษาพอใจของชาติ จึงหาแนวทาง
ท่ีจะพฒันาคุณภาพการศึกษาให้สูงข้ึน เป็นรูปการบริหารโรงเรียนท่ีได้รับความสนใจในวงการ
บริหารโรงเรียนอย่างมากในปัจจุบนั กระทรวงศึกษาธิการได้น าแนวคิดด้านการบริหารและการ
จดัการสถานศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน ถือเป็นนโยบายท่ีส าคญัท่ีมุ่งหวงัให้การกระจายอ านาจ
การบริหารและการจดัการศึกษาเป็นเคร่ืองมือท่ีจะเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจดั
การศึกษาไปสู่การปฏิบติั40  

แนวคิดการบริหารโดยใช้รูปแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานจะผูกพนัอย่างใกล้ชิดกบัเร่ืองการ
กระจายอ านาจในการบริหารจดัการศึกษา จากการศึกษาประวติัและพฒันาการในการจดัการศึกษา
ของประเทศสหรัฐอเมริกา จะมีแบบการบริหารจดัการท่ีแตกต่างหลากหลายกนัไปไม่มีแบบใดแบบ
หน่ึงเป็นมาตรฐานกลางรูปแบบของการบริหารจดัการศึกษาของแต่ละท่ีแต่ละแห่งจะเปล่ียนแปลง
หรือปรับเปล่ียนตวัเองในตลอดเวลา 

                                                           
40กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม พุทธศักราช 2545, (กรุงเทพมหานคร: องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ์, 2550), หน้า 
13-14. 
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การบริหารโรงเรียนตามแนวคิดน้ีจะเป็นการยกอ านาจหน้าท่ีในการตดัสินใจและความ
รับผิดชอบในการบริหารจดัการศึกษาไปจากส่วนกลาง และจากเขตพื้นท่ีการศึกษาไปยงัโรงเรียน
โดยการมอบอ านาจไปยงัคณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษา ในปัจจุบนัน้ีไดใ้ชแ้นวคิดการ
บริหารโรงเรียนเป็นฐาน เป็นกลยุทธ์หรือยุทธศาสตร์ส าคญัในการขบัเคล่ือนพฒันาประสิทธิภาพ
การบริหารจดัการศึกษา การบริหารตามรูปแบบน้ีมีผูท้รงคุณวฒิุไดป้ระมวลหลกัการและแนวคิดใน
การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานหลายคน สรุปสาระดงัน้ี 

1. ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ไดก้ าหนดใหมี้การกระจายอ านาจการบริหารและจดัการศึกษา ไปยงัคณะกรรมการส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษา โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาท าหน้าท่ีก ากบัส่งเสริมและ
สนับสนุนภารกิจของสถานศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และ
บริหารทัว่ไป 

2. เป็นรูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นหวัใจหรือหลกัส าคญัส าหรับการบริหารโดย
ใชโ้รงเรียนเป็นฐาน โดยเฉพาะแนวคิดการมีส่วนร่วมหรือการบริหารแบบร่วมมือเป็นท่ียอมรับกนั
มากในวงการบริหารต่างๆ รวมทั้งดา้นการศึกษาดว้ย โดยเช่ือวา่การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะท าให้
ไดผ้ลผลิตเพิ่มข้ึน ผูป้ฏิบติังานมีความพึงพอใจในงานมากข้ึน 

3. เป็นรูปแบบการบริหารตนเอง สถานศึกษาจะมีความอิสระ คล่องตัว มีอ านาจการ
ตดัสินใจดว้ยตวัเองมากข้ึนภายใตก้ารบริหารงานรูปองคค์ณะบุคคล 

4. เป็นรูปแบบท่ีมอบอ านาจหรือกระจายอ านาจ การตดัสินใจเ ก่ียวกบัการบริหารและการ
จดัการศึกษาไปใหส้ถานศึกษา 

5. เป็นรูปแบบการบริหารจดัการท่ีตอบสนองหรือสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน
และชุมชนไดม้ากท่ีสุด 

6. เป็นรูปแบบท่ียดึโรงเรียนเป็นศูนยก์ลางของการเปล่ียนแปลง 
 จากแนวคิดขา้งตน้ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (SBM) เป็นการกระจายอ านาจการ

บริหารจดัการศึกษาจากส่วนกลางไปใหโ้รงเรียนท่ีใชโ้รงเรียนเป็นศูนยก์ลาง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลของโรงเรียน มีอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบ คล่องตวัในการบริหารและจดัการดา้น
วชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป โดยให้ผูมี้ความส าคญัแก่ผูมี้ส่วน
ได้ส่วนเสียให้มีส่วนร่วมตดัสินใจ รับผิดชอบ วางแผน ติดตามผล พฒันาคุณภาพการศึกษาตาม
ความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
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2.3.4 การบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)

พทุธศกัราช 2545 มาตรา 39 ก าหนดใหก้ระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจบริหารและจดัการศึกษา
ทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการและ
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง และมาตรา 40 ก าหนด 
ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อท าหน้าท่ีก ากบัและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา ประกอบดว้ยผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคชุ์มชน ผูแ้ทนองคก์ร 
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา ผูแ้ทนภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนา
อ่ืนในพื้นท่ี และผูท้รงคุณวุฒิ (ส านกันิติกร ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ, 2548 : 27) ดงันั้น 
โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีสอดคล้องกบัพระราชบญัญติัการศึกษา 
แห่งชาติ พุทธศกัราช 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พุทธศกัราช 2545 การบริหารโรงเรียน
ในรูปแบบท่ีเป็นนิติบุคคลจะมีความแตกต่างไปจากการบริหารแบบเดิมทั้งในเร่ืองของโครงสร้าง
การบริหารงาน การบริหารในฝ่ายงานย่อย ซ่ึงผูบ้ริหารจะต้องให้ความสนใจและวางแผนการ
บริหารงานในฝ่ายต่างๆ ดงัน้ี41  

2.3.4.1.โครงสร้างการบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
1. บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้ล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการ

สถานศึกษาสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวด้งัน้ี 
1.1 ดา้นวชิาการ 
1. ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสูตรของสถานศึกษาให้มีความ

สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
2. ใหข้อ้เสนอแนะและส่งเสริม สนบัสนุนในการจดับรรยากาศ 

กระบวนการเรียนรู้ สภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ฯลฯ เพื่อการปรับปรุงและ
พฒันาคุณภาพการจดั การศึกษาของสถานศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
  3. รับทราบและใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัระบบและการด าเนินการตามระบบ
ประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 

                                                           
41กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม พุทธศักราช 2545, (กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ์, 2546), หนา้ 
32. 
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 1.2 ดา้นงบประมาณ 
 1.ใหค้วามเห็นและขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดัตั้งและการใชจ่้าย 
งบประมาณของสถานศึกษา 
 2. ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะในการออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ และแนว
ปฏิบติัเก่ียวกบัการบริหารการเงินและการจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาหรือปฏิบติั 
หนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบัเร่ืองน้ีตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 1.3 ดา้นการบริหารบุคคล 
 1. ก ากบั ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบาย กฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ี ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด 
 2. เสนอความตอ้งการจ านวนและอตัราต าแหน่งของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ในสถานศึกษาเพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาพิจารณา 
 3. ให้ข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาต่อ ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 4. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวกบัเร่ืองน้ีท่ีกฎหมายอ่ืนหรือตามท่ี อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี
การศึกษามอบหมาย 
 1.4 ดา้นการบริหารทัว่ไป 
 1. ให้ความเห็น เสนอแนะ และให้ค  าปรึกษาในการจดัท านโยบายแผนพฒันา
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการส านกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งความตอ้งการของชุมชน
และทอ้งถ่ิน 
 2. รับทราบ ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง  พฒันาคุณภาพ
การศึกษาและกิจการของสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจน
นโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน และรายงานส านกังานเขตพื้นท่ี
เม่ือสถานศึกษาไม่ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบประกาศค าสั่ง ตลอดจนนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
และความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 3. ให้ความเห็น ขอ้เสนอแนะ ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนเก่ียวกบัการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช ้และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น
ของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
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 4. ใหค้วามเห็น เสนอแนะ และใหค้ าปรึกษาในการออกระเบียบ ขอ้บงัคบัประกาศ 
แนวปฏิบติั ฯลฯ ในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 5. ใหค้วามเห็น เสนอแนะ และใหค้ าปรึกษาในการส่งเสริมความเขม้แข็งในชุมชน
และสร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืน ๆ ในชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 6. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบประกาศ 
ฯลฯ ก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกรณีท่ีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความเห็นว่าการด าเนินงานของสถานศึกษาไม่สอดคลอ้งหรือไม่ปฏิบติั
ตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หลกัเกณฑ์ นโยบายให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เสนอความเห็นดงักล่าวใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษารับทราบเพื่อพิจารณาสั่งการให้สถานศึกษา
ปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ ต่อไป 
 2.3.4.2 บทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดก้ล่าวถึงบทบาทหนา้ท่ีของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ซ่ึงผูบ้ริหารสถานศึกษาจะตอ้งรับผดิชอบด าเนินการไวด้งัน้ี 
 1. ดา้นวชิาการ 
 1.1 พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชนและทอ้งถ่ิน 
 1.2 จดัการเรียนการสอน สภาพแวดลอ้ม แหล่งเรียนรู้ บรรยากาศการเรียนการ
สอนท่ีเหมาะสม และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั ตลอดจน 
การปรับปรุงและพฒันาการจดัการศึกษาอยา่งต่อเน่ือง 
   1.3 จดัให้มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและรายงานผลการ
ประเมินใหค้ณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ 
 2. ดา้นงบประมาณ 
 1. จดัตั้งและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย
ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 2. ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศและแนวปฏิบติั ฯลฯ เก่ียวกบัการบริหารการเงิน
และการจดัหารายไดจ้ากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ฯลฯก าหนด 
 3. ดา้นการบริหารบุคคล 
 1. ควบคุม ดูแลให้การบริหารบุคคลในสถานศึกษาสอดคล้องกับนโยบาย 
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั หลกัเกณฑแ์ละวธีิการตามท่ีคณะกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาและคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด  
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 2. พิจารณาความดีความชอบของขา้ราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
 1. ส่งเสริม สนบัสนุนขา้ราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาให้มีการพฒันา
อยา่งต่อเน่ือง 
 2. จดัท ามาตรฐาน ภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
 3. ประเมินผลการปฏิบติังานตามมาตรฐานของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาเพื่อเสนอต่อคณะอนุกรรมการขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 4 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามกฎหมายก าหนด และตามท่ีคณะอนุกรรมการขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นท่ีการศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 

4. ดา้นการบริหารทัว่ไป 
1. จดัท านโยบาย แผนพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา ให้สอดคลอ้งกบันโยบาย

และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

2. ด าเนินการ และก ากบั ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน งานโครงการของ
สถานศึกษา 

3. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษาใชแ้ละจดัหา 
ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯก าหนด 

4. ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ แนวปฏิบติั ฯลฯ ในการด าเนินงานดา้นต่าง ๆ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 

5. ส่งเสริมความเขม้แข็งในชุมชน และสร้างความสัมพนัธ์กบัสถาบนัอ่ืน ๆใน
ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

6. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษา หรือตามท่ีได้รับมอบหมาย 
และตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 2.3.5 อ านาจหนา้ท่ีของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษา  พุทธศกัราช 2546 มาตรา 35 
ก าหนดให้สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานมีฐานะเป็นนิติบุคคล และมาตรา 39 ก าหนดให้
สถานศึกษามีอ านาจหนา้ท่ีของส่วนราชการนั้น ๆโดยมีผูอ้  านวยการสถานศึกษาเป็นผูบ้งัคบับญัชา
และมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
 1. บริหารกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทาง
ราชการและของสถานศึกษา รวมทั้งนโยบายและวตัถุประสงคข์องสถานศึกษา 



38 
 

 2. ประสานการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา รวมทั้งควบคุมดูแลบุคลากร การเงินพสัดุ 
สถานท่ี และทรัพยสิ์นอ่ืนของสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ 
 3. เป็นผูแ้ทนของสถานศึกษาในกิจการทัว่ไป รวมทั้งการจดัท านิติกรรม สัญญาในราชการ
ของสถานศึกษาตามวงเงินงบประมาณท่ีสถานศึกษาไดรั้บตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 4. จดัท ารายงานประจ าปีเก่ียวกบักิจการของสถานศึกษา เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 5. อ านาจหนา้ท่ีในการอนุมติัประกาศนียบตัรและวุฒิบตัรของสถานศึกษาให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด 
 6. ปฏิบัติงานอ่ืนตามท่ีได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ศึกษาธิการ 
ปลดักระทรวง เลขาธิการสภาการศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เลขาธิการ
คณะกรรมการการอุดมศึกษา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และผูอ้  านวยการส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนท่ีกระทรวงมอบหมายจากบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษา สถานศึกษาและผูบ้ริหารสถานศึกษาท่ีกล่าวมาแลว้น้ี จะเห็นวา่ผูบ้ริหารสถานศึกษา
เป็นตัวจักรส าคัญในการบริหารงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบภาระหน้าท่ีอย่างมี
ประสิทธิภาพภายใตก้ารก ากบั ส่งเสริม สนบัสนุนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษานั้น ๆ ดงันั้น การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพนั้น จึงเป็นการท าให้
สถานศึกษามีคุณลกัษณะท่ีจะสนองเจตนารมณ์ พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 
2542 ซ่ึงส านกังานปฏิรูปการศึกษา ไดก้ล่าวถึงไวด้งัน้ี 
 6.1. สถานศึกษาควรมีบทบาทหลกัเป็นหน่วยบริการทางการศึกษาท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการจ าเป็นของทอ้งถ่ิน และควรเป็นหน่วยน าสังคมของชุมชนนั้นโดยอาศยักรอบนโยบายท่ี
ก าหนดในระดบัชาติเป็นแนวทาง ไม่ควรก าหนดบทบาทให้เป็นหน่วยงานรองรับนโยบายและ
สนองความตอ้งการของศูนยอ์  านาจส่วนกลางเพียงอยา่งเดียว 
 6.2. สถานศึกษามีคุณภาพและศกัยภาพเพียงพอท่ีจะด าเนินการตามวตัถุประสงคใ์นการจดั
การศึกษาไดด้ว้ยตนเอง ดงันั้น จึงเป็นหนา้ท่ีของเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาท่ีจะตอ้งพฒันา
สถานศึกษาทุกแห่งให้มีคุณภาพและศกัยภาพเพียงพอท่ีจะด าเนินการไดด้ว้ยตนเองอยา่งมีคุณภาพ 
สถานศึกษาใดท่ีพฒันาไม่ไดคุ้ณภาพตามมาตรฐาน จ าเป็นตอ้งยุบ รวม หรือแปรสภาพเป็นแหล่ง
บริการการศึกษาในรูปแบบอ่ืน 
 6.3. สถานศึกษามีอิสระในการบริหารจดัการสถานศึกษาภายใตก้รอบนโยบายท่ีก าหนด
ดว้ยตนเอง ดงันั้น การตดัสินใจโดยสมบูรณ์ในการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บริหารบุคคล
และบริหารทัว่ไป ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของสถานศึกษาจึงควรเบด็เสร็จอยูท่ี่สถานศึกษา 
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 6.4 สถานศึกษาทุกแห่งสามารถประกนัคุณภาพได ้ดงันั้น สถานศึกษาจึงมีวิสัยทศัน์พนัธ
กิจ เป้าหมาย แผนการด าเนินงานและการปฏิบติังานท่ีเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและดชันีช้ีวดั
คุณภาพท่ีสามารถตรวจสอบและเปิดเผยต่อสาธารณชนได ้
 6.5 สถานศึกษามีการรวมพลงักนัในการด าเนินงาน ดงันั้น การสร้างเครือข่ายความร่วมมือ
กบัหน่วยงาน องคก์รและบุคคลทั้งภาครัฐและเอกชน และการรวมกลุ่มสถานศึกษา จึงเป็นแนวทาง
หลกัในการเพิ่มประสิทธิภาพและเสริมพลงัให้สถานศึกษาสามารถจดับริการไดอ้ย่างกวา้งขวาง
หลายรูปแบบ 
 สรุปไดว้า่ การบริหารงานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีโครงสร้างงานท่ีเป็นระบบเดียวกนั
ทุกแห่ง ทั้ งกฎระเบียบการบริหารงานและภาระงานต่างๆท่ีเก่ียวข้อง นอกเหนือจากแผนงาน
กิจกรรม โครงการในระดบัปฏิบติัการเท่านั้น ท่ีมีความหลากหลายตามลกัษณะเฉพาะและบริบท
ของสถานศึกษาแต่ละแห่ง 
 2.3.5.1 การบริหารวชิาการ 

1. วตัถุประสงค์ 
1. เพื่อให้โรงเรียนบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตวั รวดเร็วและ

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนกัเรียน โรงเรียน ชุมชน และทอ้งถ่ิน 
2. เพื่อให้การบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมี

คุณภาพสอดคลอ้งกบัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และการประเมินคุณภาพภายใน เพื่อพฒันา
ตนเองและการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 

3. เพื่อให้โรงเรียนพฒันาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจดัปัจจัย
เก้ือหนุนการพฒันาการเรียนรู้ท่ีสนองตามความตอ้งการของผูเ้รียน ชุมชน และท้องถ่ินโดยยึด
ผูเ้รียนเป็นส าคญัไดอ้ยา่งมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 

4. เพื่อให้โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียนและบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืนๆอยา่งกวา้งขวาง 

2. ขอบข่าย/ภารกจิ 
1. การพฒันาหลักสูตรสถานศึกษา ควรวิเคราะห์เอกสารหลกัสูตรการศึกษาขั้น

พื้นฐาน พ.ศ. 2544 สาระแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ ขอ้มูลสารสนเทศเก่ียวกบัสภาพปัญหา
และความตอ้งการของสังคม ชุมชน และทอ้งถ่ิน วิเคราะห์สภาพแวดลอ้ม และประเมินสถานภาพ
สถานศึกษา เพื่อก าหนดวิสัยทศัน์ ภารกิจ เป้าหมาย คุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์ โดยการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายรวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จดัท าโครงสร้างหลกัสูตรและสาระต่างๆ
โดยพยายามบูรณาการเน้ือหาสาระทั้งในกลุ่มสาระการเรียนรู้เดียวกนัและระหว่างกลุ่มสาระการ
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เรียนรู้เดียวกนัและระหวา่งสาระการเรียนรู้ตามความเหมาะสม น าหลกัสูตรไปใช ้มีการนิเทศการใช้
หลกัสูตร ติดตามและประเมินผล และปรับปรุง และพฒันาหลกัสูตรตามความเหมาะสม 

2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ ควรส่งเสริมครูจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ตาม
สาระและหน่วยการเรียนรู้โดยเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั จดักระบวนการเรียนรู้ โดยจดัเน้ือหาสาระการ
เรียนรู้ โดยจดัเน้ือหาสาระและกิจกรรมใหส้อดคลอ้งกบัความสนใจ ความถนดัของผูเ้รียน ฝึกทกัษะ 
กระบวนการคิด การจดัการ การเผชิญสถานการณ์ การประยุกต์ใช้ความรู้เพื่อป้องกนัและแก้ไข
ปัญหา การเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการปฏิบติัจริง การส่งเสริมให้รักการอ่าน และใฝ่รู้อยา่ง
ต่อเน่ือง การผสมผสานความรู้ต่างๆใหส้มดุลกนั ปลกฝังคุณธรรม ค่านิยมท่ีดีงาม และคุณลกัษณะท่ี
พึงประสงคท่ี์สอดคลอ้งกบัเน้ือหาสาระกิจกรรม ทั้งน้ีโดยจดับรรยากาศและส่ิงแวดลอ้ม และแหล่ง
เรียนรู้ใหเ้อ้ือต่อการเรียนรู้และการน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ินหรือเครือข่ายผูป้กครอง ชุมชน ทอ้งถ่ินมามี
ส่วนร่วมในการจดัการเรียนการสอนตามความเหมาะสม จดัให้มีการนิเทศการเรียนการสอน 
ส่งเสริมใหมี้การพฒันาครูเพื่อพฒันากระบวนการเรียนรู้ตามความเหมาะสม 

3. การวดัผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียนก าหนดระเบียบ แนวปฏิบติั
เก่ียวกบัการวดัผลและประเมินผลของสถานศึกษา ส่งเสริมให้ครูจดัท าแผนการวดัผลแต่ละรายวิชา 
ให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานการศึกษา สาระการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ แผนการจดัการเรียนรู้ และ
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ โดยเน้นการประเมินผลตามสภาพจริงจากกระบวนการการปฏิบติั และ
ผลงาน จดัใหมี้การเทียบโอนความรู้ ประสบการณ์ ทกัษะและผลการเรียนจากสถานศึกษาอ่ืน สถาน
ประกอบการ และอ่ืนๆ ตามแนวทางท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดพฒันาเคร่ืองมือและวดั
ประเมินผลใหไ้ดม้าตรฐาน 

4. การวิจยัเพื่อพฒันาคุณภาพการศึกษา วิเคราะห์ วิจยั การบริหาร การจดัการและ
การพฒันาคุณภาพงานทางวิชาการในโดยรวมของสถานศึกษา และส่งเสริมให้ครูศึกษา วิเคราะห์ 
วิจัย เพื่อพฒันาการเรียนรู้ให้แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ประสานความร่วมมือในการศึกษา 
วิเคราะห์ วิจยั ตลอดจนการเผยแพร่ผลงานการวิจยัหรือพฒันาคุณภาพการเรียนการสอนและงาน
วชิาการกบัสถานศึกษาบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนัอ่ืน 

5. การพฒันาส่ือ นวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ศึกษา วิเคราะห์ ความ
จ าเป็นในการใชส่ื้อเทคโนโลยีเพื่อจดัเตรียมการสอนและการบริหารงานวิชาการและส่งเสริมให้ครู
ผลิต พฒันาส่ือ และนวตักรรมการเรียนการสอน ประสานความร่วมมือในการผลิต จดัหา พฒันา
และการใช้ส่ือนวตักรรม และเทคโนโลยี รวมทั้ งให้มีการประเมินผล การพัฒนาการใช้ส่ือ
นวตักรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา 
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6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ มีการส ารวจแหล่งเรียนรู้ท่ีเก่ียวข้องกับการพฒันา
คุณภาพการศึกษาทั้งในสถานศึกษาชุมชน ทอ้งถ่ิน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาใกลเ้คียงจดัหาเอกสาร
เผยแพร่แหล่งการเรียนรู้ พฒันาแหล่งการเรียนรู้รวมทั้งพฒันาให้เกิดองค์ความรู้ ประสานความ
ร่วมมือสถานศึกษาอ่ืน บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษาใน
การจดัตั้ง ส่งเสริม พฒันาแหล่งเรียนรู้ท่ีใชร่้วมกนั และส่งเสริม สนบัสนุนให้ครูใชแ้หล่งการเรียนรู้
ทั้งในและนอกโรงเรียน ในการจดักระบวนการเรียนรู้โดยครอบคลุมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

7. การนิเทศการศึกษา จดัระบบการนิเทศงานวิชาการ และการเรียนการสอน
ภายในสถานศึกษา ด าเนินการนิเทศงานวิชาการ ในรูปแบบหลากหลาย ประเมินผล การจดัระบบ
และกระบวนการนิเทศการศึกษาในสถานศึกษา ติดตาม ประสานงานกบัเขตพื้นท่ีการศึกษา เพื่อ
พฒันาระบบและกระบวนการนิเทศงานวิชาการ และแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์การ
จดัระบบนิเทศการศึกษาภายในสถานศึกษาภายในสถานศึกษากบัสถานศึกษาอ่ืน 

8. การแนะแนวการศึกษา จดัระบบการแนะแนวทางวิชาการ และวิชาชีพภายใน
สถานศึกษา โดยเช่ือมโยงกับระบบดูและช่วยเหลือนักเรียน และกระบวนการเรียนการสอน
ด าเนินการแนะแนวการศึกษา โดยความร่วมมือของครูทุกคนในสถานศึกษา ติดตามและประเมินผล
ประสานความร่วมมือและแลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ด้านการแนะแนวการศึกษากับ
สถานศึกษาหรือเครือข่ายการแนะแนวภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

9. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาและองค์กรอ่ืน 
การมีการประสานความร่วมมือ ช่วยเหลือในการพฒันาวิชาการกบัสถานศึกษาของรัฐ เอกชน และ
องค์ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ทั้งท่ีจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและระดบัอุดมศึกษา ทั้งบริเวณใกล้เคียง
ภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา ต่างเขตพื้นท่ีการศึกษา 

10. สนบัสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัอ่ืน
ท่ีจดัการศึกษาควรส ารวจและศึกษาขอ้มูลการจดัการศึกษารวมทั้งความตอ้งการในการไดรั้บการ
สนบัสนุนดา้นวชิาการของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา
และจดัใหมี้การแลกเปล่ียนความรู้ในการจดัการศึกษาของบุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน และ
สถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

สรุป การบริหารวิชาการหมายถึงการด าเนินงานเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา
การพฒันากระบวนการเรียนรู้ วดัผล ประเมินผล การเทียบโอนผลการเรียน การวิจยัเพื่อพฒันา
คุณภาพการศึกษา การพฒันาส่ือ นวตักรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
การนิเทศการศึกษา การแนะแนวการศึกษา การพฒันากระบวนการการประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษาส่งเสริมความรู้ความรู้ดา้นวิชาการแก่ชุมชน การประสานความร่วมมือในการพฒันา
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วชิาการกบัสถานศึกษาและส่งเสริม สนบัสนุนงานวิชาการ แก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงาน 
และสถาบนัอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

2.3.5.2 การบริหารงบประมาณ 
1. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้

2. เพื่อใหไ้ดผ้ลผลิต ผลลพัธ์เป็นไปตามขอ้ตกลงการใหบ้ริการ 
3. เพื่อให้สถานศึกษาสามารถบริหารจดัการทรัพยากรท่ีได้อย่างพอเพียงและมี

ประสิทธิภาพ 
2. ขอบข่าย/ภารกจิ 

1. การจัดท าและขอเสนองบประมาณ การวิเคราะห์และพฒันานโยบายทาง
การศึกษามีการจดัท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพฒันาการศึกษา การวิเคราะห์ความเหมาะสม การเสนอ
ของบประมาณ 

2. การตรวจสอบ การติดตามผล ประเมินผล และรายงานผลการใชเ้งิน และผลการ
ด าเนินงาน มีการตรวจสอบติดตามการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน และการประเมินผลการใชง้าน
และผลการด าเนินงาน 

3. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา มีการจดัการทรัพยากร การ
ระดมทพัยากร การจดัหารายไดแ้ละผลประโยชน์ กองทุนกูย้ืมเพื่อการศึกษากองทุนสวสัดิการเพื่อ
การศึกษา 

4. การบริหารการเงิน การเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน การ
จ่ายเงิน การน าส่งเงิน และการกนัเงินไวเ้บิกเหล่ือมปี 

5. การบริหารบญัชี การจดัท าบญัชีการเงิน การจดัท ารายงาน ทางการเงินและงบ
การเงิน และการจดัท าจดัหาแบบพิมพบ์ญัชี ทะเบียน และรายงาน 

6. การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์การจดัท าฐานระบบและขอ้มูลสินทรัพยข์อง
สถานศึกษา การจดัหาพสัดุ การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน 
การบริหาร การบญัชี การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์

สรุปการบริหารงบประมาณ หมายถึง การด าเนินงานเก่ียวกบัการจดัท าและน าเสนอขอ
งบประมาณการจดัสรรงบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และการรายงานการใชเ้งิน 
และผลการด าเนินงาน การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา บริหารเงิน การบริหาร การ
บญัชี การบริหารพสัดุ 
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2.3.5.3 การบริหารงานบุคคล 
1. วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อใหด้ าเนินงานดา้นการบริหารงานบุคคลถูกตอ้งและรวดเร็วเป็นไปตามหลกั
ธรรมาภิบาล 

2. เพื่อส่งเสริมบุคลากรใหมี้ความรู้ความสามารถ และมีจิตส านึกในการปฏิบติังาน
เตม็ศกัยภาพโดยยดึมัน่ในระเบียบวนิยั จรรยาบรรณ อยา่งมีมาตรฐานวชิาชีพ 

2. ขอบข่าย/ภารกจิ  
2.1 การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง  

ก. การวิเคราะห์และวางแผนอตัราก าลงัคน วิเคราะห์ภารกิจและประเมิน
สภาพความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของสถานศึกษา จดัท าแผนอตัราก าลงัขา้ราชการครูและ
บุคคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน 

ข. การก าหนดต าแหน่ง ให้สถานศึกษาจดัท าภาระงานส าหรับขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา น าแผนอตัราก าลงัมาก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษา 

2.2 การสรรหาและบรรจุต าแหน่ง 
ก. การด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเขา้รับราชการครูแบะบุคคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีได้รับมอบอ านาจจาก อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาโดยการ
สอบแข่งขนั การแต่งตั้งผูช้  านาญการหรือผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูง 

ข. การจา้งลูกจากประจ าและลูกจา้งชัว่คราว กรณีการจา้งลูกจากประจ า
และลูกจ้างชั่วคราวโดยใช้ เ งินงบประมาณให้ด า เ นินการตามหลัก เกณฑ์และวิ ธีการ ท่ี
กระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์และวิธีท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนด 

ค. การแต่งตั้ง ยา้ย โอนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ง. การบรรจุเขา้รับราชการ ให้ด าเนินการไปตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ

ขา้ราชการและบุคลากรทางการศึกษา กรณีออกจากราชการตามมติรัฐมนตรี ออกจากราชการเพื่อ
รับราชการทหารตามกฎหมายว่าดว้ยการรับราชการทหาร และลาออกจากพนกังานสวนทอ้งถ่ิน
หรือขา้ราชการอ่ืนท่ีไม่ใช่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 จ. การรักษาราชการแทนและรักษาการในต าแหน่ง  
2.3 การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
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ก. การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ข. การเล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้

ผูอ้  านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคดีความ ความชอบของขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

ค. การเพิ่มค่าจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจ้างชั่วคราว ใช้งบประมาณให้
ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกระทรวงการคลังหรือตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ี
ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนด  

ง. การด าเนินเก่ียวกบับญัชีถือจ่ายเงินเดือน ด าเนินการท่ีกระทรวงการคลงั
ก าหนด 

จ. เงินวิทยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืน ด าเนินการตามท่ีกระทรวงการคลงั
ก าหนด 

ฉ. งานทะเบียนประวติั การจดัท าและการเก็บรักษาทะเบียนประวติัของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจา้ง การแกไ้ข วนั เดือน ปี เกิด ของขา้ราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา และลูกจา้ง 

ช. งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ให้มีการตรวจสอบผูมี้คุณสมบติัครบถว้น
สมควรไดรั้บการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองอิสริยาภรณ์ 

ซ. การขอมีบัตรประจ าตัว เจ้าหน้า ท่ีของรัฐ ให้ผู ้ขอมีบัตรกรอก
รายละเอียดข้อมูลส่วนบุคคลต่างๆ โดยมีเอกสารท่ีเก่ียวข้อง ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง
น าเสนอผูมี้อ านาจลงนามในบตัรประจ าตวั โดยผา่นผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบั 

ฌ. งานขอรับหนงัสือรับรอง งานขออนุญาตให้ขา้ราชการไปต่างประเทศ 
งานขออนุญาต ลาอุปสมบท งานขอพระราชทานเพลิงศพ การลาศึกษาต่อ ยกยอ่งเชิดชูเกียรติ และ
ให้ไดรั้บเงินวิทยพฒัน์และการจดัสวสัดิการ ด าเนินตามกฎหมาย ระเบียบ หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2.4 วนิยัและการรักษาวนิยั 
ก. กรณีความผิดวินัยไม่ร้ายแรง ให้ผูอ้  านวยการสถานศึกษาแต่งตั้ ง

คณะกรรมการ เพื่อด าเนินการสอบสวนใหไ้ดค้วามจริงและความยติุธรรมโดยไม่ชกัชา้ 
ข. กรณีความผิดวินยัร้ายแรงให้ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 

53 แห่งกฎหมายระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน
กรณีอนัมีมูลวา่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรง 

ค. การอุทธรณ์  
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ง. การร้องทุกข์ กรณีครูและบุคลากรทางการศึกษา ถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการใหร้้องทุกขต่์อ ก.ค.ศ. ภายใน 30 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่ง 

จ. การเสริมสร้างและกระบวนการป้องกันการกระท าผิดวินัยให้
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผูใ้ต้บงัคบับญัชา ด าเนินการให้ความรู้ 
ฝึกอบรม การสร้างขวญัและก าลงัใจการจูงใจ ฯลฯ หมัน่สังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส่ ป้องกนัและ
ขจดัเหตุ เพื่อมิใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชากระท าผดิวนิยั 

2.5 งานออกจากราชการ 
ก. การลาออกจากราชการ 
ข. การใหอ้อกจากราชการ 
ค. การออกจากราชการ กรณีขาดคุณสมบติัทัว่ไป 
ง. การใหอ้อกจากราชการไวก่้อน 
จ. การให้ออกจากราชการเพราะรับราชการนานหรือเหตุทดแทนกรณี

เจบ็ป่วยโดยมาสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดส้ม ่าเสมอ 
ฉ. กรณีมีมลทินมวัหมอง 
ช. กรณีไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือรับโทษจ าคุกโดย ทั้งน้ีค  า

พิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความลหุโทษ 
สรุป การบริหารงานบุคคล หมายถึง การด าเนินงานเก่ียวกบัการวางแผนอตัราก าลงั และ

ก าหนดต าแหน่ง การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ
การด าเนินการทางวนิยั และการรักษาวนิยั และการออกจากราชการ 

2.3.5.4 การบริหารทัว่ไป 
1.วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงาน และอ านวยการให้การ
ปฏิบติังานของสถานศึกษาเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ 

2. เพื่อประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และผลงานของสถานศึกษาต่อ
สาธารณชน  

2. ขอบข่าย/ภารกจิ 
1. การด าเนินงานธุรกิจ 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3. การพฒันาระบบและเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ 
4. การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา 
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5. การจดัระบบการบริหารและพฒันาองคก์ร 
6. งานเทคโนโลยสีารสนเทศ 
7. การส่งเสริมสนบัสนุนดา้นวชิาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทัว่ไป 
8. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม 
9. การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน 
10. การรับนกัเรียน 
11. การส่งเสริมการประสานงานการจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตาม

อธัยาศยั 
12. การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
13. การส่งเสริมงานกิจการนกัเรียน 
14. การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา 
15. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน 

หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 
16. งานประสานราชการกบัเขตพื้นท่ีการศึกษาและหน่วยงานอ่ืน 
17. การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วย 
18. งานบริการสาธารณะ 
19. งานท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นงานอ่ืน 

สรุป การบริหารทัว่ไป หมายถึง การด าเนินงานเก่ียวการด าเนินงานธุรการงานพฒันาระบบ
และเครือข่ายขอ้มูลข่าวสารสนเทศ ประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา การจดัระบบการ
บริหารและพฒันาองค์กร การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหาร
ทัว่ไปดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม จดัท าส ามะโนผูเ้รียน การรับนกัเรียน ส่งเสริมและ
ประสานงานการจดัการศึกษา การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การงานส่งเสริมงานกิจการ
นกัเรียนการประชาสัมพนัธ์ การส่งเสริมสนบัสนุนและประสานงาน การจดัการศึกษาของบุคคล 
องคก์รหน่วยงาน สถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา การจดัระบบการควบคุมในหน่วยงาน และการ
บริการสาธารณะ 

 

2.4 การมส่ีวนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
2.4.1 ลกัษณะการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
การบริหารแบบมีส่วนร่วม คือ วิธีการบริหาร หรือรูปแบบการตดัสินใจ ซ่ึงเปิดโอกาสให้

ทุกฝ่ายซ่ึงเก่ียวขอ้งกบังานหรือการบริหารมีส่วนแสดงความคิดเห็นและมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจ
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ของผูบ้ริหาร ทั้งน้ีเน่ืองจากการท างานในองค์การนั้นส่ิงส าคญัท่ีสุดของผูบ้ริหารคือ การตดัสินใจ 
ในประเทศโลกเสรีเช่ือเร่ืองความเสมอภาคและประชาธิปไตยเช่ือว่าถ้าเอาวิธีการน้ีมาใช้ในการ
บริหารแลว้ จะช่วยเพิ่มความพอใจ และแรงจูงใจให้ผูร่้วมงาน มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ส าหรับ
หลกัการตดัสินใจทัว่ไป42 มี 4 ระดบั คือ  

1. ตดัสินใจโดยผูบ้ริหารเอง 
2. ปรึกษาผูร่้วมงาน ในท่ีสุดผูบ้ริหารตดัสินใจ 
3. ตดัสินใจร่วมกนั 
4. ผูบ้ริหารมอบหมายใหผู้อ่ื้นตดัสินใจ 
ดงันั้น จะเห็นไดว้า่ ลกัษณะการมีส่วนร่วมนั้นมีหลากหลายรูปแบบ เช่น การร่วมตดัสินใจ 

การร่วมแสดงความคิดเห็น การร่วมปรึกษาหารือ การร่วมด าเนินการ การร่วมตรวจสอบ การร่วม
ติดตามประเมินผล ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ีจะกล่าวถึงการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานใน 3 เร่ือง คือ การมีส่วนร่วมวางแผน การมีส่วนร่วมด าเนินการ และการมีส่วนร่วมติดตาม
ประเมินผล 

2. ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
การเปิดโอกาสใหผู้ป้ฏิบติังานมีส่วนร่วมในการท างาน จะท าให้ผูป้ฏิบติังานเกิดความรู้สึก

เก่ียวขอ้งผกูพนักบังานหรือองคก์าร ความรู้สึกเก่ียวขอ้งผกูพนัน้ีหากมีการตดัสินใจด าเนินการอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงกนัแลว้ จะมีผลใหเ้กิดขอ้ผกูมดัหรือส่ิงท่ีตกลงร่วมกนั ความสัมพนัธ์ 

สรุป การบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการท่ีช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
การท างานและการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้นสามารถน าไปใชไ้ดทุ้กระดบั อยูท่ี่ขอบเขตของงานวา่
มีแค่ไหน แต่ละคนมามีส่วนร่วมอยา่งไร มีส่วนร่วมต าแหน่ง หรือมีส่วนร่วมโดยเจาะจงเชิญมา ตาม
ความสามารถหรือความช านาญของแต่ละคนแต่ทั้ งน้ีต้องเร่ิมจากผูบ้ริหารขององค์การเห็น
ความส าคญัของวิธีการน้ี เขา้ใจปรัชญาของวิธีการน้ีว่าจะใช้อย่างไร เม่ือไร และผูบ้ริหารตอ้งมี
ทกัษะท่ีจะใช ้วิธีการน้ีมิฉะนั้นจะไม่ไดผ้ลจนตอ้งหนักลบัไปตดัสินใจคนเดียว ซ่ึงไม่เหมาะสมกบั
การบริหารในองค์การสมยัใหม่ เพราะความส าเร็จของงานจะข้ึนอยู่กบัความร่วมมือของคนใน
องคก์าร และชุมชน ไม่ใช่ผูบ้ริหาร หรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงเป็นผูต้ดัสินใจคนเดียว 

3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา 
พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ ให้ความส าคัญกบัการปฏิรูป 5 ด้าน คือ  

                                                           
42ประกอบ กุลเล้ียงและคณะ, การบริหารโดยองค์คณะบุคคลชุดฝึก การอบรมผู้บริหาร 

ประมวลสาระ , (กรุงเทพมหานคร : ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2547), หนา้ 27-30. 
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1. ปฏิรูปการศึกษาให้สอดรับซ่ึงกันและกันทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบ 
การศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั การศึกษาในระบบเป็นรูปแบบของการศึกษาท่ีมี
การก าหนดจุดมุ่งหมายวธีิการศึกษา หลกัสูตร ระยะเวลาของการศึกษา การวดัผลและประเมินผล ท่ี
เป็นเง่ือนไขของการส าเร็จการศึกษาท่ีแน่นอน การศึกษานอกระบบ เป็นการจดัการศึกษาท่ีมีความ
ยืดหยุ่นในการก าหนดจุดมุ่งหมาย รูปแบบ วิธีการจดัการศึกษา ระยะเวลาการศึกษา การวดัและ
ประเมินผล การศึกษา ซ่ึงเป็นเง่ือนไขส าคญัของการส าเร็จการศึกษา โดยเน้ือหาและหลกัสูตร
จะตอ้งมีความเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัสภาพปัญหา และความตอ้งการของบุคคลแต่ละกลุ่มส่วน
การศึกษาตามอธัยาศยั เป็นรูปแบบการศึกษาแบบหน่ึงท่ีให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ด้วยตนเองตามความ
สนใจ ศกัยภาพ ความพร้อมและโอกาส โดยศึกษาจากบุคคล ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม ส่ือ 
แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ 

2. ปฏิรูปการเรียนรู้ โดยให้ความส าคญัแก่หลกัสูตร ผูเ้รียน เน้ือหาสาระ วิธีการเรียนการ
สอน แหล่งเรียนรู้ และกระบวนการเรียนรู้ในชุมชน โดยมีสาระส าคญั ดงัน้ี คือ ให้มีการเรียนรู้เต็ม
ตามศกัยภาพของผูเ้รียน เช่ือมโยงหลกัสูตร สาระการเรียนรู้ของผูเ้รียนตั้งแต่ อายุ 0-20 ปี ปฏิรูป
วิธีการเรียนรู้และวิธีการสอนโดยใช้กระบวนการวิจยั  ใช้แหล่งเรียนรู้ทุกรูปแบบ ประเมินผลจาก
การพฒันาการของผูเ้รียน และใชว้ิธีการท่ีหลากหลายในการจดัสรรโอกาสการเขา้ศึกษาต่อ และใช้
ส่ือเทคโนโลยเีพื่อการเรียนรู้ 

3. ปฏิรูประบบการบริหารและการจดัการศึกษาทั้งของหน่วยงานรัฐ องคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน และเอกชน โดยเน้นการกระจายอ านาจ การบริหารและการจดัการศึกษาเป็นกลไกส าคญั
ของการปฏิรูปการศึกษา ในอนัท่ีจะท าให้การปฏิรูปการศึกษาขบัเคล่ือนไปไดท้ั้งระบบ โดยเฉพาะ
การปฏิรูปการศึกษาตามแนวทางของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 ท่ีก าหนดให้การบริหารและการจดัการศึกษา เป็นหมวดส าคญัหมวด
หน่ึงท่ีตอ้งมีการปฏิรูปไปพร้อม ๆ กบัการปฏิรูปการศึกษาด้านอ่ืน ๆ ทุกด้าน ทั้งในส่วนท่ีรัฐจดั
การศึกษาเองและในส่วนท่ีให้องคก์รประชาชน และทุกส่วนของสังคมเขา้มามีส่วนร่วม ในการจดั
การศึกษาตลอดจนการก ากบั สนับสนุน ส่งเสริมและพฒันาคุณภาพการศึกษาทั้งของรัฐ เอกชน 
ทอ้งถ่ิน ชุมชน และบุคคลท่ีจดัการศึกษา การจดัโครงสร้างองค์กร จึงตอ้งจดัให้เอ้ือต่อการพฒันา
กระบวนการเรียนรู้ และการประกนัคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา เอ้ือต่อการผลิตและพฒันาครู
และบุคลาการ เอ้ือต่อการจดัทรัพยากร เพื่อสนบัสนุนการศึกษาให้เกิดความทัว่ถึง เท่าเทียม และ 
เป็นธรรม ตลอดจนเอ้ือต่อการพฒันาเทคโนโลยีทางการศึกษา ซ่ึงเป็นสาระส าคญัของการปฏิรูป
การศึกษาทั้งระบบ 
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4. ปฏิรูปครู คณาจารย ์และบุคลากรทางการศึกษา โดยถือวา่เป็นผูป้ระกอบวิชาชีพชั้นสูง 
เน้นมาตรฐานและจรรยาบรรณของวิชาชีพ และการพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง โดยก าหนดกรอบ
ในการด าเนินงานการปฏิรูป 4 ดา้น คือ การผลิตครู ท่ีเนน้การผลิตครูแนวใหม่ การพฒันาให้เป็นครู
มืออาชีพ พร้อมท่ีจะจดัการเรียนรู้ท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั และเป็นแบบอยา่งท่ีดี การเตรียมการท่ีจะ
พฒันาครูใหมี้ความพร้อมท่ีจะน าหลกัสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่ห้องเรียน พฒันาครูให้มีความเข็ม
แขง็ โดยไดพ้ฒันาหลกัสูตรพฒันาครูและผูบ้ริหารทางการศึกษา 

5. ปฏิรูประบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา เพื่อระดมทรัพยากรจากแหล่ง ต่าง ๆ 
มาใช้เพื่อการจดัการศึกษา จดัสรรทรัพยากรให้ถึงผูเ้รียนอย่างเสมอภาค และเป็นระบบ มีระบบ
บริหารทรัพยากรท่ีมีความคล่องตวัอยา่งมีประสิทธิภาพตรวจสอบได ้
จากการปฏิรูปการศึกษา จึงท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงการบริหารจดัการศึกษาแนวใหม่ท่ีเรียกว่า 
การบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ท่ีเป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองท่ีดี  (Good 
Governances) ซ่ึงอาศยัหลกัธรรมาภิบาลมาใชใ้นการบริหารจดัการศึกษาใหมี้คุณภาพ 
 4. สภาพความส าเร็จของการบริหารแบบมีส่วนร่วม ซ่ึงมีลกัษณะ ดังนี ้
 1. บุคลากรทุกฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกนัวางแผนพฒันาโรงเรียน ซ่ึงเป็น
แผนยทุธศาสตร์ 
 2. ใชข้อ้มูลพื้นฐานเก่ียวกบัแนวโนม้ของการพฒันาเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงของสภาวะ
แวดล้อม ความต้องการของชุมชน นโยบายการจดัการศึกษา แลศกัยภาพของโรงเรียนในการ
วางแผนพฒันาโรงเรียน 
 3.  แนวทางการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์มีความชดัเจน ใชแ้ผนยุทธศาสตร์เป็นหลกั
ในการปรับปรุงโรงเรียน และน าผลการประเมินมาปรับปรุงแกไ้ขการปฏิบติังานอยา่งต่อเน่ือง 
 จากหลักการและแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สามารถสรุปเป็นขั้นตอนในการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดด้งัน้ี 
 1. บุคลากรทุกฝ่ายและคณะกรรมการสถานศึกษา ร่วมกนัศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัชุมชนและโรงเรียน เช่น แนวโนม้การพฒันาเศรษฐกิจ สภาวะแวดลอ้มและชุมชน ความตอ้งการ
ของชุมชน นโยบายการจดัการศึกษา และก าหนดงาน/โครงการพฒันาตามศกัยภาพ ของโรงเรียน 
 2. ประชุมคณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ระดมสมองเพื่อก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานท่ีได้ผลดีท่ีสุด เป็นยุทธศาสตร์หลกัในการพฒันาโรงเรียนและผูเ้รียน โดยน าขอ้มูลท่ี
เก่ียวขอ้งกบัชุมชนและโรงเรียนมาเป็นขอ้มูลวิเคราะห์ผลกระทบ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม 
ก่อนก าหนดวตัถุประสงค ์กิจกรรม 
 3. ร่วมกนัปฏิบติัตามแผนยทุธศาสตร์การพฒันาโรงเรียนท่ีก าหนดไว ้
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 4. ร่วมกนัประเมินผลการด าเนินงาน โดยน าผลไปปรับปรุงแกไ้ขแนวทางการด าเนินงาน
ตามแผนอยา่งต่อเน่ือง 
 5. สรุปผลการพฒันาโรงเรียนตามแผนยุทธศาสตร์ และรายงานผลความก้าวหน้าต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน และหน่วยงานตน้สังกดั43 
 สรุป การจดัการศึกษาจะประสบความส าเร็จก็ต่อเม่ือ ชุมชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาและผลการวิจยัส่วนใหญ่พบว่าชุมชนตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาระดบั
มาก แต่การปฏิบติัในสภาพจริงส่วนใหญ่เขา้มาม่ีวนร่วมในระดบัปานกลาง ดงันั้น จึงจ าเป็นอยา่งยิ่ง
ท่ีจะตอ้งส่งเสริมและสนบัสนุนใหชุ้มชนมีโอกาสเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากข้ึน ทั้งน้ี
เพื่อจะน าไปสู่ความส าเร็จตามเป้าหมายของการศึกษาอยา่งเป็นล าดบัสืบไป 
 

2.5 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1เป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแล

ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมาตรา 38 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.
2546  

2.5.1 สภาพทัว่ไป 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1ตั้งอยู่ทางทิศตะวนัออกของจงัหวดับุรีรัมย ์

ประกอบดว้ย อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์อ าเภอล าปลายมาศ อ าเภอบา้นด่าน และอ าเภอช านิ 
2.5.2 ข้อมูลพืน้ฐาน 
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ประกอบดว้ย 4 อ าเภอ ดงัน้ี 
1. อ าเภอเมืองบุรีรัมย ์ 
2. อ าเภอล าปลายมาศ  
3. อ  าเภอบา้นด่าน  
4. อ าเภอช านิ 
2.5.3 อ านาจหน้าทีใ่นการจัดการศึกษา 
การบริหารราชการของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 เป็นหน่วยท่ีอยูภ่ายใต้

การก ากบัดูแล ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีหนา้ท่ีการด าเนินการให้เป็นไปตาม

                                                           
43ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2547), หนา้ 13. 
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อ านาจหน้าท่ีของคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 แกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 และมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติัระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ก าหนดให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีอ านาจหนา้ท่ี44 
ดงัน้ี  

1. การจัดท านโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาให้
สอดคล้องกบันโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 

2. วเิคราะห์ การจดัตั้งงบประมาณ เงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขต
พื้นท่ีการศึกษาและแจ้งการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานรับทราบ รวมทั้ งก ากับ
ตรวจสอบติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงานดงักล่าว 

3. ประสาน ส่งเสริม สนับสนุน และพฒันาหลักสูตร ร่วมกบัสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

4. ก ากบัดูแล ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
5. ศึกษา วเิคราะห์วจิยัและรวบรวมขอ้มูลสารสนเทศดา้นการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยด์า้นต่างๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคล เพื่อส่งเสริมสนบัสนุนการ

จดัการศึกษาและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
7. จดัระบบประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
8. ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องค์กรปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งบุคคล องค์การชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและ
สถาบนัอ่ืนท่ีจดัรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

9. ด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนับสนุน การวิจยัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

10. ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะท างานดา้นการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองค์กร หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์กร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในฐานะผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
12. ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจกรรมภายใน ในเขตพื้นท่ีการศึกษาท่ีมิไดร้ะบุให้เป็นหนา้ท่ี

ของผูใ้ดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีมอบหมาย 

                                                           
44ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1, ประวตัิสถานศึกษา, (บุรีรัมย ์:  วฒันาพานิช, 

2550), หนา้ 22. 
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นอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการ ไดป้ระกาศ เร่ืองการแบ่งส่วนราชการภายในส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 โดยก าหนดให้ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 โดย
ก าหนดให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามีโครงสร้างส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประกอบดว้ย 7 
กลุ่มมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี  

1. กลุ่มอ านวยการ 
1.1 ปฏิบติังานสารบรรณของส านกังานเขต 
1.2 ด าเนินการเก่ียวกบังานช่วยอ านวยการ 
1.3 ด าเนินการเก่ียวกบัอาคารสถานท่ี ส่ิงแวดลอ้มและยานพาหนะ 
1.4 จดัระบบบริหารงานและพฒันาองคก์รส านกังานเขต 
1.5 ประชาสัมพนัธ์ เผยแพร่กิจกรรมและผลงานของส านักงานเขตและส่วน

ราชการในสังกดั 
1.6 เผยแพร่และใหบ้ริการขอ้มูลข่าวสาร 
1.7 ประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกเขตพื้นท่ี

การศึกษา 
1.8 ประสานงานเก่ียวกบัการสรรหากรรมการและอนุกรรมในระดบัต่างๆ 
1.9 ด าเนินการเก่ียวกบัการบริหารงานการเงิน บญัชี พสัดุและทรัพยสิ์น 
1.10 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบักิจการภายในส านกังานเขตท่ีมิใช่ส่วนราชการ

ใดโดยเฉพาะ 
1.11 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
2. กลุ่มบริหารงานบุคคล 

2.1 วางแผนอตัราก าลงั ก าหนดต าแหน่งและวทิยฐานะ 
2.2 สรรหา บรรจุ แต่งตั้ง ยา้ย โอน และการออกจากราชการของขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษา 
2.3 ด าเนินงานบ าเหน็จความชอบ และทะเบียนประวติั 
2.4 พฒันาบุคคล ส่งเสริม ยกย่อง เชิดชูเกียรติ และพฒันามาตรฐานวิชาชีพและ

จรรยาบรรณ 
2.5 ด าเนินงานวจิยั อุทธรณ์ ร้องทุกข ์และการด าเนินคดีของรัฐ 
2.6 ปฏิบติังานเลขานุการอนุกรรมการบริหารงานบุคคลของพื้นท่ีการศึกษา 



53 
 

2.7 จดัท ามาตรฐาน คุณภาพงาน ก าหนดภาระงานขั้นต ่าและเกณฑ์การประเมินผล
ส าหรับขา้ราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษาของส านกังานเขต 

2.8 ประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคลและจดัท ารายงานประจ าปีท่ีเก่ียวกบั
บริหารงานบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในหน่วยงานการศึกษาเพื่อเสนอ
อนุกรรมการบริหารงานบุคคลเขตพื้นท่ีการศึกษาและคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

2.9 ปฏิบติังานร่วมมือหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

3. กลุ่มนโยบายและแผน 
3.1 ศึกษา วเิคราะห์ วจิยัและพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหารและการ

จดัการศึกษา 
3.2 จดัท านโยบายและแผนพฒันาการศึกษาให้สอดคลอ้งกบันโยบายมาตรฐาน

การศึกษา แผนการศึกษา แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
3.3 วิเคราะห์จดัตั้ งงบประมาณเงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษาและแจง้การ

จดัสรรงบประมาณ 
3.4 ตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชจ่้ายงบประมาณและผล

การปฏิบติังานตามนโยบายและแผน 
3.5 ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัตั้ง ยบุ รวม หรือเลิกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
3.6 ปฏิบติังานเลขานุการคณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา 
3.7 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
4. กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา 

4.1 ส่งเสริมการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษา ในระบบการศึกษา
นอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยั 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของบุคคล ครอบครัว 
องคก์ร ชุมชน องคก์รวชิาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัอ่ืนสังคมอ่ืน 

4.3 ประสานและส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินให้สามารถจดัการศึกษา
สอดคลอ้งกบันโยบายและมาตรฐานการศึกษา 

4.4 ส่งเสริมการศึกษาส าหรับผูพ้ิการ ดอ้ยโอกาสและมีความสามารถพิเศษ 
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4.5 ส่งเสริมงานการแนะแนว สุขภาพอนามยั กีฬาและนันทนาการ ลูกเสือ ยุว
กาชาด เนตรนารี ผูบ้  าเพ็ญประโยชน์ นกัศึกษาวิชาทหาร ประชาธิปไตย วินยันกัเรียน การพิทกัษ์
สิทธิเด็กและเยาวชน และงานกิจการนกัเรียนอ่ืน 

4.6 ส่งเสริมสนบัสนุนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
4.7 ส่งเสริมการจัดสวสัดิการและสวสัดิภาพในส านักเขตสถานศึกษา และ

หน่วยงานทางการศึกษา 
4.8 ส่งเสริมงานกิจกรรมพิเศษเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติและงานโครงงานอนั

เน่ืองมาจากโครงการพระราชด าริ 
4.9 ประสานการป้องกนัและแกไ้ขการใช้สารเสพติด และส่งเสริมป้องกนัแกไ้ข

และคุม้ครองความประพฤตินกัเรียน นกัศึกษา 
4.10 ด าเนินงานวเิทศสัมพนัธ์ 
4.11 ประสานส่งเสริมการศึกษากบัศาสนาและวฒันธรรม 
4.12 ส่งเสริมแหล่งการเรียนรู้ ส่ิงแวดลอ้มทางการศึกษาและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
4.13 ประสานและส่งเสริมสถานศึกษาให้มีบทบาทในการสร้างความเขม้แข็งของ

ชุมชน 
4.14 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
5. กลุ่มงานนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจดัการศึกษา 

5.1 ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนและพฒันาหลกัสูตรการสอนและกระบวนการ
เรียนรู้ของผูเ้รียน 

5.2 ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั เพื่อพฒันาหลกัสูตรการสอนและกระบวนการเรียนรู้ของ
ผูเ้รียน 

5.3 วิจยั ส่งเสริม พฒันา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินเก่ียวกบัการวดัละการ
ประเมินผลการศึกษา 

5.4 วจิยั พฒันา ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
ประเมิน ติดตาม และตรวจสอบคุณภาพการศึกษา 

5.5 นิเทศ ติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา 
5.6 ศึกษา วิเคราะห์ วิจยั พฒันา ส่งเสริมและพฒันาส่ือนวตักรรมและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
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5.7 ปฏิบติังานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ปนะเมินผล และนิเทศ
การศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5.8 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 

6. กลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการจดัการศึกษา 
6.1 ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษามีความเขม้แข็งทั้งด้านวิชาการ 

งบประมาณ บริหารงานบุคคล และ บริหารทัว่ไป 
6.2 ด าเนินงานท่ีเป็นภารกิจของส านกังานเขตท่ีไดรั้บมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
6.3 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

หรือท่ีไดรั้บมอบหมาย 
7. กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน 

7.1 ก ากบั ดูแล ประสาน ส่งเสริม และสนบัสนุนสถานศึกษาเอกชนตามกฎหมาย
วา่ดว้ยโรงเรียนเอกชน 

7.2 ด าเนินการเก่ียวกบัการออกใบอนุญาตจดัตั้งโรงเรียน และการเปล่ียนแปลง
กิจการโรงเรียนเอกชน 

7.3 ด าเนินการเก่ียวกบัการสงเคราะห์และเงินทดแทนตามกฎหมายวา่ดว้ยโรงเรียน
เอกชน และกฎหมายอ่ืนก าหนด 

7.4 ด าเนินการอ่ืนเก่ียวกบังานการศึกษาตามท่ีกฎหมายก าหนด 
7.5 ปฏิบติังานร่วมกบัหรือสนบัสนุนการปฏิบติังานของหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง

หรือไดรั้บมอบหมาย45 
 
 
 
 

                                                           
45กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไข

เพิ่มเติม พุทธศักราช 2545, (กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ์, 2546), หนา้ 
17. 
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2.6 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ทวิท ระโหฐาน  ได้วิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 พบวา่ การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงคะแนน
เฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดแ้ก่ ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหาร
ทัว่ไปและด้านการบริหารงานบุคคล และการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ตามทศันะของ
ผูบ้ริหารและครูจ าแนกตามต าแหน่ง พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติระดบัท่ีระดบั .05 
ส่วนจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน พบวา่แตกต่างกนัอยา่ง
ไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ46 

นฤมล พอดี ไดว้ิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่าการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงาน
ทัว่ไป ดา้นการบริหารบุคคล และดา้นการบริหารงบประมาณ 2)เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครู
ในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี 1 จ  าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ ดา้นการบริหารงบประมาณ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .0547 

นเรศ ยุ่นประสงค์ ไดว้ิจยัเร่ือง การให้ครูมีส่วนร่วมตดัสินใจในการบริหารงานผูบ้ริหาร
โรงเรียน สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัชลบุรี พบวา่ ลกัษณะการให้ครูมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจของผูบ้ริหารโรงเรียน ท่ีนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง ในการบริหารทั้ง 6 งานคือ 
งานวชิาการ งานบุคลากร งานธุรการ การเงิน และพสัดุ งานกิจการนกัเรียน งานอาคารสถานท่ี และ
งานสัมพนัธ์ชุมชน โดยส่วนรวม พบว่า ผูบ้ริหารส่วนใหญ่ใชล้กัษณะการให้ครูมีส่วนร่วมในการ

                                                           
46ทวิท ระโหฐาน “การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
ราชภฏันครินทร์), 2552, 105 หนา้. 

47นฤมล พอดี “การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (ส านกัวิทยาบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ : มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์), 2552, 104 หนา้. 
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ตดัสินใจ วิธีท่ี 5 คือ ผูบ้ริหารปรึกษาหารือกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแลว้ร่วมกนัตดัสินใจเป็นอนัดบัแรก
และใช้วิธีท่ี 4 คือ ผูบ้ริหารปรึกษากบักลุ่มผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแลว้ตดัสินใจ ใช้วิธีท่ี 2 คือ ผูบ้ริหาร
ตดัสินใจสั่งการโดยใชข้อ้มูลของตวัเองและขอเพิ่มจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ใชว้ิธีท่ี 1 คือ ตดัสินใจสั่ง
การโดยใช้ข้อมูลตวัเองและวิธีท่ี 3 คือ ผูใ้ต้บงัคบับญัชาบางคนแล้วตดัสินใจ มาก รองลงมา
ตามล าดบัส าหรับบริหารโรงเรียนท่ีนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิต ่า ลกัษณะการในให้ครูมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจบริหารงานโรงเรียนทั้ง 6 งานโดยส่วนรวม พบวา่ งานวิชาการใชล้กัษณะการให้ครูมีส่วน
ร่วมตดัสินใจ วธีิท่ี 2 คือ ผูบ้ริหารตดัสินใจสั่งการโดยขอขอ้มูลเพิ่มจากผูใ้ตบ้งัคบับญัชาในการงาน
บุคลากรและงานธุรการ การเงินและพสัดุ ใช้วิธีท่ี 1 คือ ผูบ้ริหารตดัสินใจโดยใช้ขอ้มูลของตวัเอง
มากเป็นอันดับแรก งานอาคารสถานท่ี ใช้ในการตัดสินใจ วิธีท่ี 3 คือ ผูบ้ริหารปรึกษาหารือ
ผูใ้ต้บงัคบับญัชาบางคนแล้วตดัสินใจ ส่วนงานกิจการนักเรียนและงานความสัมพนัธ์ชุมชนใช้
ลกัษณะการตดัสินใจขอ้ท่ี 5 คือผูบ้ริหารร่วมปรึกษาหารือกบัผูใ้ตบ้งัคบับญัชาแลว้ร่วมตดัสินใจ48 

 สุทธินีย์ เรืองฤทธ์ิ ไดว้ิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอนิคมพฒันาจงัหวดัระยอง ผลการวิจยัพบวา่ 
1.การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษา ก่ิงอ าเภอนิคมพฒันาจงัหวดัระยอง โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง พิจารณาเป็นราย
พบว่า อยู่ในระดบัปานกลางทุกดา้นเรียงล าดบัค่าเฉล่ีย จากมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นการก าหนด
เป้าหมาย ด้านการมีบทบาทร่วมในการปฏิบติังาน ดา้นการส่ือสาร และด้านการร่วมตดัสินใจ 2. 
การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการสังกดัส านกังานการประถมศึกษา ก่ิงอ าเภอนิคม
พฒันา จงัหวดัระยอง จ าแนกตามเพศ โดยรวมและทุกรายดา้นไม่แตกต่างกนั49 

พิทักษ์ แพทย์ผล ไดว้ิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของครูในการตดัสินใจสั่งการในการบริหาร
โรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา อ าเภอบ้านบึง 
จงัหวดัชลบุรี พบวา่ 

1. การมีส่วนร่วมของครูในการตดัสินใจในการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษา อ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบั

                                                           
48

 นเรศ ยุ่นประยงค์, “สังกดัส านักงานการประถมศึกษา จงัหวดัชลบุรี”, งานนิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2540, 202 หนา้. 

49สุทธินีย ์เรืองฤทธ์ิ , “การศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัส านกังานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอนิคมพฒันาจงัหวดัระยอง”, งานนิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับรูพา), 2545, 125 หนา้. 
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ปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมาก 1 ดา้น คือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ 
และอยู่ในระดบัปานกลาง 5 ดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือการบริหารงานกิจการ
นกัเรียน การบริหารงานกิจการและชุมชน การบริหารงานอาคารและสถานท่ี การบริหารงานธุรการ/
การเงินและพสัดุ และการบริหารงานบุคลากร 

2. การมีส่วนร่วมของครูชายและครูหญิงในการตัดสินใจในการบริหารโรงเรียนของ
ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอบ้านบึง จงัหวดัชลบุรี 
โดยรวมแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ดา้นการบริหารงานนอกสถานท่ี แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยครูชายมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในการบริหารงาน
ของผูบ้ริหารมากกวา่ครูหญิง 

3. การมีส่วนร่วมของครูท่ีมีประสบการณ์มากและครูท่ีมีประสบการณ์นอ้ยในการตดัสินใจ
ในการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอ
บา้นบึง จงัหวดัชลบุรี โดยรวมและรายดา้นมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
โดยท่ีครูมีประสบการณ์มากมีส่วนร่วมในการตดัสินใจสั่งการในการบริหารงานของผูบ้ริหาร
มากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์นอ้ย 

4. การมีส่วนร่วมของครูในการตัดสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหาร
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตาม
ประเภทท่ีโรงเรียนเปิดท าการสอน ครูโรงเรียนท่ีเปิดท าการสอน 2 ระดบั กบัครูโรงเรียนท่ีเปิดท า
การสอน 3 ระดบัมีส่วนร่วมในการตดัสินใจสั่งการในการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาอ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี โดยรวมและรายดา้นมี
ความแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ50 

ภราดร พวงดี ไดว้จิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัส านกังานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี ผลการวจิยัพบวา่ 

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริหารงานโรงเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัส านกังานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และ
รายด้านอยู่ในระดบัมาก 4 ด้าน ปานกลาง 2 ด้าน เรียงล าดบัคือ การบริหารงานวิชาการ การ

                                                           
50

 พิทกัษ์ แพทยผ์ล, “การศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการตดัสินใจสั่งการในการสังกดั
ส านักงานการประถมศึกษา อ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับรูพา), 2546, 104 หนา้. 
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บริหารงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน การบริหารงานกิจการนกัเรียน การบริหารงาน
ธุรการ การเงิน และพสัดุ การบริหารงานอาคารสถานท่ี และการบริหารงานบุคลากร 

2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริหารงานโรงเรียนของครูในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี จ  าแนกตามเพศ
และประสบการณ์โดยรวม แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยครูเพศชายมีส่วน
ร่วมในการบริหารงานมากกวา่ครูเพศหญิง และครูท่ีมีประสบการณ์ตั้งแต่ 15 ปีข้ึนไป มีส่วนร่วมใน
การบริหารงานมากกวา่ครูท่ีมีประสบการณ์เท่ากบั หรือนอ้ยกวา่ 15 ปี51 

ประสิทธ์ิ ดุจจา  ได้วิจัยเ ร่ือง การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของครูในโรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ผลวจิยัพบวา่ 

1. การมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 5 ดา้น ไดแ้ก่ งานธุรการ การเงินและพสัดุ งานกิจการ
นกัเรียน งานอาคารสถานท่ี งานวชิาการและงานบุคลากรของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรม
สามญัศึกษา อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี อยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. ครูเพศชายและครูเพศหญิงมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน 5 งาน ไดแ้ก่ งานธุรการ การเงิน
และพสัดุ งานกิจการนกัเรียน งานอาคารนอกสถานท่ี งานวิชากรและงานบุคลากรของโรงเรียนไม่
แตกต่างกนั 

3. ครูท่ีมีประสบการณ์ปฏิบติังานมากและครูท่ีมีประสบการณ์ปฏิบติังานนอ้ยมีส่วนร่วมใน
การด าเนินงาน 5 ดา้น ไดแ้ก่ งานธุรการ การเงินและพสัดุ งานกิจการนกัเรียน งานอาคารสถานท่ี 
งานวชิาการและงานบุคลากร52 

สุมาลย์ สุรมณี ได้วิจยัเร่ือง ความตอ้งการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจเก่ียวกับ
ภารกิจการบริหารโรงเรียนของครู อาจารย ์โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดั
มหาสารคาม ผลการวิจยัพบวา่ ครู อาจารยต์อ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัภารกิจ
บริหารโรงเรียนอยูใ่นระดบัมาก ทั้งในภาพรวมและการจ าแนกเป็นรายดา้นครู อาจารยเ์พศชายตอ้ง
มีการร่วมในการตดัสินใจมากกวา่ ครู อาจารยผ์ูห้ญิง และครู อาจารยท่ี์ปฏิบติัหนา้ท่ีในโรงเรียนท่ีมี

                                                           
51ภราดร พวงดี, “การศึกษาการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดส านักงานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอเกาะจันทร์ จังหวดัชลบุรี”, งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั :มหาวทิยาลยับูรพา), 2546, 94 หนา้. 

52ประสิทธ์ิ ดุจจา, “การศึกษา การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของครูในโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา อ าเภอพานทอง จังหวดัชลบุรี” , งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั :มหาวทิยาลยับรูพา), 2546, 105 หนา้. 
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ขนาดต่างกนั มีความตอ้งการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัภารกิจการบริหาร ทั้งโดย
ภพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั53 

กฤชอุดม กลิ่นเกตุ และคนอ่ืนๆ ได้วิจยัเร่ือง การศึกษาบทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทท่ี
ความหวงัของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาท่ีไม่เป็นครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
โรงเรียน สังกดัส านกังานประถมศึกษาจงัหวดัก าแพงเพชร ผลการศึกษาพบวา่ 

1. บทบาทท่ีเป็นจริงของคณะกรรมการโรงเรียนต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
โรงเรียนแยกตามงานวชิาการ งานกิจกรรมนกัเรียน งานบุคลากร งานธุรการและการเงิน งานอาคาร
สถานท่ี และงานสัมพนัธ์ชุมชน ในส่วนรวมเห็นว่าคณะกรรมการโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานอยู่ในระดับกลาง และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละงานส่วนใหญ่เห็นว่า
คณะกรรมการโรงเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารงานอยูใ่นระดบัปานกลาง 

2. บทบาทท่ีคาดหวงัของคณะกรรมการโรงเรียนต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
โรงเรียนแยกตามงานวชิาการ งานกิจกรรมนกัเรียน งานบุคลากร งานธุรการและการเงิน งานอาคาร
สถานท่ี และงานสัมพนัธ์ชุมชน ในส่วนรวมเห็นว่าคณะกรรมการโรงเรียนมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานอยู่ในระดับมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อของแต่ละงานส่วนใหญ่เห็นว่า
คณะกรรมการโรงเรียนมีส่วนร่วมในการบริหารงานอยูใ่นระดบัมาก 

3. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการโรงเรียนต่อการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานโรงเรียน พบวา่มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0554 

มงคล อี๊ดเหล็ง ได้วิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของครูในการตดัสินใจการบริหารโรงเรียน
สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัตราด พบว่าการมีส่วนร่วมของครูในการตดัสินใจการ

                                                           
53สุมาลย ์สุรมณี, “ความตอ้งการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบักิจกรรม

บริหารโรงเรียนของอาจารยใ์นโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษาจงัหวดัมหาสารคาม”, 
ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต,  (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาสารคาม) , 2536, 139 
หนา้. 

54กฤชอุดม กล่ินเกตุ และคนอ่ืนๆ, “การศึกษาบทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทท่ีคาดหวงัของ
คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาท่ีไม่เป็นครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียน 
สังกดัส านักงานการประถมศึกษา จงัหวดัก าแพงเพชร”, ปริญญานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต ,  
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยันเรศวร) , 2543, 126 หนา้. 
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บริหารโรงเรียน อยู่ระดบัปานกลางและงานวิชาการเป็นงานหลกัอยู่ในอนัดบัแรกครูผูช้ายมีส่วน
ร่วมตดัสินใจมากกวา่ครูผูห้ญิง55 

เสริมศักดิ์ โรยสุวรรณ ไดว้จิยัเร่ือง ศึกษาการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหาร
โรงเรียนของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานสถานศึกษา จงัหวดัระนอง พบวา่  

1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียนของขา้ราชการครูโดยภาพ
รวมอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า งานวิชาการ งานบุคลากรงานธุรการ 
การเงินและพสัดุ งานอาคารสถานท่ี และงานความสัมพนัธ์ระหว่างชุมชนกบัโรงเรียนอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ส่วนงานกิจการนกัเรียนอยูใ่นระดบัมาก 

2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเก่ียวกับการบริหารโรงเรียนของ
ขา้ราชการครู ตามตวัแปรประสบการณ์ในการท างานและวุฒิการศึกษา พบวา่ภาพโดยรวมแตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเม่ือพิจารณารายดา้นพบวา่ งานวิชาการ งานอาคาร
สถานท่ี งานบุคลากรมีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ส่วนดา้นอ่ืนๆ ไม่มีความแตกต่าง
กนั56 

ยรรยง แก่นสาร ไดว้ิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจการบริหารงานของครู สังกดั
ส านกังานประถมศึกษาจงัหวดัระยอง พบวา่ การมีส่วนร่วมการตดัสินใจในการบริหารโรงเรียนของ
ครูอยู่ในระดบัมาก แต่ยงัมารบริหารงานบางดา้นท่ีผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ครูเขา้มามีส่วนร่วม
ใหม้าก ไดแ้ก่ งานความสัมพนัธ์กบัชุมชน งานบุคลากร งานธุรการและการเงินพสัดุ ครูผูช้ายมีส่วน
ร่วมมากวา่ครูผูห้ญิง57 

 
 

                                                           
55มงคล อ๊ีดเหล็ง, “การมีส่วนร่วมของครูในการตดัสินใจในการบริหารโรงเรียนของ

ผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จงัหวดัตราด”, งานนิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา) , 2543, 107 หนา้. 

56เสริมศกัด์ิ โรยสุวรรณ, “ศึกษาการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเก่ียวกบัการบริหารโรงเรียน
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จงัหวดัระนอง”, ปริญญานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต,  (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศรีนครินทรวโิรฒ) , 2544, 119 หนา้. 

57ยรรยง แก่นสาร, “การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจการบริหารงานของครู สังกดัส านกังาน
ประถมศึกษาจงัหวดัระยอง”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
บูรพา), 2545, 121 หนา้. 
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2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
ในการวจิยัคร้ังน้ี ไดศึ้กษาเอกสารและงานวจิยัการศึกษา ผูว้จิยัสามารถน ามาสรุปเป็นกรอบ

แนวคิดในการวจิยั โดยใชก้ารบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาจากขอบข่ายการบริหารงานของ
กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวไว ้4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้น
การบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป ดงัน้ี58 

  
    ตัวแปรต้น         ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

แผนภาพที ่2.3 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 
 

                                                           
58กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญตัิการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 

พุทธศักราช 2545, (กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), หนา้ 32. 
 

 1. วุฒิการศึกษา  
1.1 ปริญญาตรี 
1.2 สูงกวา่ปริญญาตรี 

   2.  ขนาดสถานศึกษา  
        2.1 ขนาดเล็ก 
        2.2 ขนาดกลาง 
        2.3 ขนาดใหญ่ 

การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนใน
การบริหารงานของสถานศึกษา 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
จ าแนกเป็น  4 ด้าน ได้แก่ 

1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ 
2. ดา้นบริหารงานงบประมาณ 
3. ดา้นการบริหารงานบุคคล 
4. ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
 



 

 

 

บทที ่3 
การเนินการวจิยั 

 
การวิจยัในคร้ังน้ี เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ผูว้ิจยัได้ด าเนินการตาม
ขั้นตอนดงัต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.1.1 ประชากรทีใ่ช้ในการวจัิย 
ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั เป็นครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ซ่ึงจากสถิติปีการศึกษา 2555 มีจ านวน 2,392 คน1  
3.1.2 กลุ่มตัวอย่างในการวจัิย 
จากประชากรท่ีใชใ้นการวิจยัจ านวน 2,392 รายผูว้ิจยัใชต้ารางส าเร็จรูปของเคซ่ีและมอร์

แกน (Krejie and Morgan)2 เป็นเกณฑ์ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่าง (Sample size) ท่ีระดบัความ
เช่ือมัน่ 0.95 ไดจ้  านวน 326 คน และเพื่อใหก้ลุ่มตวัอยา่งมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากร 
ในสถานศึกษาแต่ละขนาด ผูว้จิยัไดใ้ชว้ธีิการสุ่มแบบแบ่งชั้นจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาตาม
สัดส่วนของประชากรไดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งในสถานศึกษาแต่ละขนาด 
                                                 

1ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 , ข้อมูลค าส่ังคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปีการศึกษา 2555 , (บุรีรัมย ์ : ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1), 2555 (อดัส าเนา). 

2บุญชม  ศ รีส ะอาด ,  ก า รวิ จั ย เ บื้ อ ง ต้ น ,  ฉบับป รับป รุ ง ใหม่  ,  พิ มพ์ค ร้ั ง ท่ี  8 
(กรุงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น, 2553), หนา้ 43. 
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ดงัตารางท่ี 3.1 และวิธีให้ไดม้าซ่ึงกลุ่มตวัอย่างในสถานศึกษาแต่ละขนาดผูว้ิจยัได้ใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่ง (Simple Random Sampling)  
 
ตารางที่ 3.1 แสดงจ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรครูผู้สอนในสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  
 

ขนาดสถานศึกษา 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ปริญญาตรี 
สูงกว่า
ปริญญา 
ตรี 

รวม ปริญญาตรี 
สูงกว่า
ปริญญา 
ตรี 

รวม 

ขนาดเล็ก 
ขนาดกลาง 
ขนาดใหญ่ 

274 
1,338 
173 

150 
323 
134 

424 
1,661 
307 

37 
182 
24 

21 
44 
18 

58 
226 
42 

รวม 1,785 607 2,392 243 83 326 
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิัย 
ในการวิจัยคร้ังน้ีผูว้ิจยัใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวม

ขอ้มูล โดยค าถามครอบคลุมถึงวตัถุประสงคข์องการวจิยั แบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิดเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

สอบถามเก่ียวกับวุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Checklist)  

ตอนที่  2 แบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของครูผู ้สอนในการบริหารงานใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ใน 4 ดา้น
ดงัน้ี ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป  

แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั คือการมี
การปฏิบติัอยู่ในมากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยท่ีสุด ตามวิธีของ ลิเคิร์ท (Likert) ซ่ึงมี
ความหมาย ดงัน้ี  

5  หมายถึง มีการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4   หมายถึง มีการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก  
3  หมายถึง มีการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
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2   หมายถึง มีการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย 
1   หมายถึง มีการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด  
ในการแบ่งช่วงคะแนนและแปลความหมายค่าคะแนนเฉล่ีย ผูว้ิจ ัยได้ใช้หลักเกณฑ์

มาตรฐานบุญชม ศรีสะอาด เพื่อพิจารณาเปรียบเทียบค่าคะแนนท่ีค านวณได ้โดยมีเกณฑ ์ดงัน้ี 
4.51 – 5.00 หมายถึง มีการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
3.51 – 4.50 หมายถึง มีการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก 
2.51 – 3.50 หมายถึง มีการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
1.51 – 2.50 หมายถึง มีการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย 
1.00 – 1.50 หมายถึง มีการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามลกัษณะแบบปลายเปิด (Open Ended) เก่ียวกบัขอ้เสนอแนะการมี

ส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1  

 

3.3 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 
3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือ 
การสร้างเคร่ืองมือเพื่อใช้ในการวิจยัให้ไดต้ามลกัษณะท่ีกล่าวขา้งตน้ผูว้ิจยัไดมี้การศึกษา

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
บทท่ี 2 มีการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไวแ้ต่ละดา้นนั้น ไดข้อ้ค าถามในแบบสอบถามแต่
ละดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นวชิาการ มี 10 ขอ้ 2) ดา้นดา้นงบประมาณ มี10 ขอ้ 3) ดา้นงบประมาณ มี 10 ขอ้ 
4) บริหารทัว่ไป มี 10 ขอ้ 

3.3.2 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.3.2.1 การตรวจสอบความสอดคลอ้งของค าถามกบัค านินามศพัทเ์ฉพาะ ผูว้ิจยัน า

หนงัสือของบณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ขอความอนุเคราะห์จากผูเ้ช่ียวชาญ 
3 ท่ าน คือ 1)  ดร.โกวิท  ว ัช รินทรางกรู  เ ป็นผู ้เ ช่ียวชาญด้านการวิจัยและด้านภาษาไทย                     
2)นายประหยดั วรงค์ เป็นผูเ้ช่ียวชาญด้านการบริหารการศึกษา  3) นายวิชิต อ่อนน ้ าค  า เป็น
ผูเ้ช่ียวชาญด้านการวดัและการประเมินผลทางการศึกษา ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อ
ค าถามในแบบสอบถามกบันิยามศพัท์เฉพาะท่ีก าหนดไวใ้นแต่ละดา้น ตามแนวคิดการหาค่าดชันี
ความสอดคลอ้งของขอ้ค าถามกบัวตัถุประสงค ์(Item-Objective Congruency: IOC) ซ่ึงจากผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูล พบวา่ขอ้ความ (Item) ในแบบสอบถามมีค่า IOC อยูร่ะหวา่ง 0.67 – 1.00 เป็นค่าท่ี
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สูงกว่าเกณฑ์ 0.50 ทุกขอ้ค าถามแสดงว่าขอ้ค าถามนั้นๆ มีความสอดคลอ้งกบันิยามศพัท์เฉพาะท่ี
ก าหนดไว ้ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 3.2  
 3.3.2.2 การตรวจสอบความเช่ือมัน่ของเคร่ืองมือ (Reliability) ผูว้ิจยัน าหนังสือ
ของบณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ขอความอนุเคราะห์ทดลองใช้เคร่ืองมือ 
(Try-out ) จากครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1 ท่ีไม่ใช่เป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั จ  านวน 30 ราย แลว้น าผลการทดลองใชน้ั้นมา
วิเคราะห์หาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟ่า โดยวิธีของครอนบาค (Cronbach ’s Alpha Coefficient ) ซ่ึง
พบวา่ค่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม โดยภาพรวมทั้งฉบบัเท่ากบั 0.92 และจ าแนกเป็นรายดา้นมี
ค่าสูงกวา่เกณฑค์วามเหมาะสมท่ีระดบั 0.77- 1.00 ดงัขอ้มูลในตารางท่ี 3.3  
 
ตารางที ่3.2 แสดงค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยรวมทั้งฉบับ และรายด้าน 
 

ด้านที่ แบบสอบถามรายด้าน ค่าความเช่ือมั่น 
1. 
2. 
3. 
4. 

ดา้นวชิาการ 
ดา้นงบประมาณ 
ดา้นการบริหารงานบุคคล 
ดา้นการบริหารทัว่ไป 

0.77 
0.73 
0.78 
0.83 

รวม 0.92 
 

3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
ผูว้ิจยัได้น าเคร่ืองมือคือ แบบสอบถามไปด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีขั้นตอน

ดงัต่อไปน้ี 
3.4.1 ผูว้จิยัน าหนงัสือขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลมหาวทิยาลยัมหากุฏราชวิทยาลยั วิทยา

เขตอีสาน ถึงผูอ้  านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 เพื่อให้
ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 อนุญาตเก็บขอ้มูลพร้อมออก
หนงัสือถึงผูบ้ริหารสถานศึกษาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1  

3.4.2 ผูว้จิยัน าหนงัสือเสนอผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
ถึงผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษาในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ท่ีเป็น
กลุ่มตวัอย่างเพื่อขอความอนุเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากผูบ้ริหารสถานศึกษาและ
ครูผูส้อน 
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3.4.3. ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยตวัเองกบัประชากรกลุ่มตวัอย่าง
ครูผูส้อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงแบบสอบจ านวนทั้งส้ิน 326 ไดรั้บคืนคร้ังท่ี 1 จ  านวน 304 ชุด 
จากนั้นไดจ้ดัส่งไปอีกโดยส่งไปทาง EMS จ านวน 22 ชุดพร้อมหนงัสือขอความอนุเคราะห์ช่วย
กรอกแบบสอบถาม จากนั้นไดเ้ดินทางไปเก็บแบบสอบถามท่ีส่งไปทาง EMS ดว้ยตนเอง จนครบ
ตามจ านวนท่ีส่งไปใหม่ จ  านวน 22 ชุด รวมแลว้ไดรั้บคืน 326 ชุดคิดเป็นร้อยละ 100  

3.4.4 ตรวจสอบความสมบรูณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าไปวเิคราะห์และแปลผลขอ้มูล 
 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ขอ้มูล ในการวิจยัน้ีไดด้ าเนินการโดยน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ทางสถิติ โดยใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางการวจิยัสังคมศาสตร์ มาประมวลผลขอ้มูลวเิคราะห์โดยใชส้ถิติ
เชิงพรรณนา (Descriptve Statistics) ได้แก่ ค่าสถิติความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentange) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ค่า t- test, F-test เพื่อน าไป
วเิคราะห์กบัแบบสอบถาม มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 ตอนที่ 1 วิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม โดย
หาค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentange) แลว้น าเสนอแบบความเรียง 
 ตอนที ่2 วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptve 
Statistics) โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 ตอนที่ 3 ทดสอบสมมุติฐานการวิจยั โดยการวิเคราะห์เปรียบเทียบค่าเฉล่ียการมีส่วนร่วม
ของครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1 กบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอยา่งดา้นวุฒิการศึกษา โดยใช้
การทดสอบค่าที (t- test) ส่วนดา้นขนาดสถานศึกษา ใชก้ารทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว 
(One-Way ANOVA) โดยมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ถา้พบความแตกต่างมีนยัส าคญัทางสถิติ 
จะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของ เชฟเฟ่ ( Scheffe’ Method) 
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3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
 3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptve Statistics) ไดแ้ก่ ค่าสถิติความถ่ี (Frequency) ค่าร้อย
ละ (Percentange) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
ส าหรับบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
 3.6.2 สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics)ไดแ้ก่ การทดสอบที (t- test) การ
ทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถา้พบความแตกต่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติจะทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ดว้ยวธีิการของเชฟเฟ่ ( Scheffe’ Method) 
 
   
 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 เป็นวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึงผูว้ิจยัได้
ตั้งวตัถุประสงค์ (Research Objective) ไวด้งัน้ี เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการ
บริหารงาน 4 ดา้น คือ ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารงาน
ทัว่ไป ของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1 และเพื่อเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารงานในแต่ละ
ดา้นนั้นจ าแนกตามวฒิุการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา 

ในการน้ีได้ก าหนดกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซีและมอร์แกน
(Kregcie & Morgan) จากครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาบุรีรัมย ์เขต1 จ านวน 2,392 คน ไดก้ลุ่มตวัอย่าง 326 คน แลว้ท าการสุ่มกลุ่มตวัอย่างให้
กระจายไปยงัขนาดของสถานศึกษาตามสัดส่วนโดย วิธีการใช้สูตรแบบแบ่งชั้นและเพื่อการไดม้าซ่ึง
กลุ่มตวัอยา่งผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจบัสลาก การเก็บ
รวบรวมขอ้มูลเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั ไดแ้ก่ แบบสอบถาม จากนั้นน าแบบสอบถามท่ีรวบรวม ไดม้า
ด าเนินการวิเคราะห์และการประมวลผลขอ้มูลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปทางสถิติ เพื่อ
ค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงค์และสมมุติฐานการวิจยัให้ครบถว้นตามท่ีตั้งไว ้มีล าดบั
ขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการน าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  
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4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 เพื่อความเขา้ใจตรงกนัในการแปลความหมายขอ้มูล ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์และอกัษร
ยอ่ท่ีในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไปน้ี 
 X    แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
 S.D.   แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
 n   แทน  จ านวนของกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ 
 t   แทน  ค่าสถิติทดสอบที 
 F    แทน    ค่าสถิติทดสอบเอฟ  
 Df   แทน  ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degrees of freedom) 
 SS   แทน  ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Square) 
 MS   แทน  ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean of Square) 
 Scheff ’  แทน ค่าสถิติท่ีใช้ในการทดสอบสมมติฐานเพื่อหาความแตกต่างเป็น

รายคู่  
 *   แทน    มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 (p<0.05) 
 **   แทน   มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 (p<0.01) 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ท่ีผูว้จิยัก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งในการศึกษาคร้ังน้ีจ  านวน 

326 คน ได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาคืนมาจ านวน 326 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 ของ
แบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมอท่ีส่งไป ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ แสดงสถานภาพของครูผูส้อน
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นจ านวน ค่าร้อยละ 
ปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัตารางท่ี 4.1 
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ตารางที ่4.1 จ านวนและร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
 

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่า ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็น กลุ่ม
ตวัอยา่ง จ านวน 326 คน ท่ีมีวฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี (ร้อยละ 74.54) มากกวา่วุฒิการศึกษาสูง
กว่าปริญญาตรี (ร้อยละ 25.46) และเม่ือจ าแนกตามขนาดของโรงเรียน พบว่า สถานศึกษาขนาด
กลางมากท่ีสุด (ร้อยละ 69.33) รองลงมาคือสถานศึกษาขนาดเล็ก (ร้อยละ 17.79) น้อยท่ีสุด คือ 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ (ร้อยละ 12.88) 
  

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.3.1 ระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 และเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษา
และขนาดสถานศึกษา ด้านวชิาการ 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงค์การวิจยัขอ้น้ีแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้แก่     
1) ผลการวเิคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ดา้นวิชาการ 2) ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วม
ของครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นวิชาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 3) ผลการ
เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานดา้นวิชาการ 
จ าแนกตามขนาดของโรงเรียน ดงัน้ี 
 4.3.1.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านวชิาการ   

ข้อมูลสถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

   วุฒิการศึกษา 
        1. ปริญญาตรี                                                                                                           
        2. สูงกวา่ปริญญาตรี 

 
243 
83 

 
74.54 
25.46 

   ขนาดของโรงเรียน 
         1. ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 120 คน ลงมา ) 
         2. ขนาดกลาง(จ านวนนกัเรียน 121- 300 คน ) 
         3. ขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 คนข้ึนไป ) 

 
58 

226 
42 

 
17.79 
69.33 
12.88 
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 ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1  ด้านวิชาการ ในส่วนน้ี เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย              
ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
ด้านวชิาการ     

 

ที่ ด้านวชิาการ X  S.D. แปลผล 
1. ส่งเสริมการท าแผนการเรียนรู้ โดยผูเ้รียนมีส่วนร่วม 3.98 0.64 มาก 
2. จดัหาส่ือเทคโนโลยเีพื่อการศึกษาใหก้บัครู 3.95 0.60 มาก 
3. ประเมินผลและรายงานผลการประกนัคุณภาพการศึกษาของ

สถานศึกษา 
3.95 0.75 มาก 

4. สนบัสนุนให้ผูป้กครอง ครอบครัว ชุมชนและสังคมเขา้มามี
ส่วนร่วมในการจดักระบวนการเรียนรู้ 

4.03 0.72 มาก 

5. จดัให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในสถานศึกษาอย่างพอเพียงและ
สอดคลอ้งกบัการจดักระบวนการเรียนรู้ 

4.00 0.72 มาก 

6. จดัใหร้ะบบการนิเทศภายในสถานศึกษาอยา่งกลัยาณมิตร 4.15 0.65 มาก 
7. จดัใหมี้ระบบการประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 3.98 0.66 มาก 
8. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ครูผลิต พัฒนาการใช้ส่ือและ

เทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
3.85 0.75 มาก 

9. จดัใหมี้การประเมินผลการเรียนทุกช่วงชั้น 4.25 0.58 มาก 
10. สนับสนุนการท าเอกสารหลักฐานการศึกษาให้เป็นไปตาม

ระเบียบการวดัและประเมินผลของสถานศึกษา 
4.06 0.60 มาก 

รวม 4.20 0.34 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (=4.20) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ มีระดบัการมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ 
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 โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เสนอแนะจดัให้มีการประเมินผลการเรียนทุก
ช่วงชั้น (=4.25) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือให้ความเห็นขอ้เสนอแนะส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครู
ผลิต พฒันาการใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา (=3.85)  
 จากข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วม ด้านวิชาการ ท่ีได้จากแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรส่งเสริมให้มีการพฒันาครูในดา้นการ
ใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ (16) 2) ควรส่งเสริมให้ครูพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั (14) 3) ควรกระตุน้ให้ผูเ้รียนและครูผูส้อนยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้
สูงข้ึน (9) 
 4.3.1.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับการการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา
ข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านวิชาการจ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา  
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ดา้นวิชาการ
จ าแนกตามวฒิุการศึกษา โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t- test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3  
 
ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการมี ส่วนร่วมของครู ผู้สอนในการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านวชิาการ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

 
การมีส่วนร่วมของครูผู้สอน 

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี  
t 

 
Sig. 

  S.D. 
  S.D. 

ด้านวชิาการ 3.98 0.34 4.04 0.33 -1.38 0.16 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ดา้นวิชาการ แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยครูผูส้อนท่ีมีวุฒิการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีระดบัการมีส่วนร่วมดา้น
วชิาการมากกวา่ครูผูส้อนวฒิุการศึกษาปริญญาตรี 
 4.3.1.3 ผลการเปรียบเทยีบระดับการการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา
ข้ันพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านวิชาการจ าแนกตามขนาด
ของสถานศึกษา 
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 ผลการวเิคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต1 ดา้นวิชาการท่ีมี
ขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกัน จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวนนักเรียน 120            
คนลงมา) ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน) และขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 คนข้ึน
ไป) โดยวิธีการหาค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 
  
ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอน ในการบริหาร

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาบุรีรัมย์   
เขต 1 ด้านวชิาการ ขนาดของสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 

ด้านวชิาการ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาดของ
สถานศึกษา 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

 
df 

 
ss 

 
MS 

 
F 
 

 
Sig 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

 
4.04 

 
4.00 

 
4.01 

ระหวา่งกลุ่ม 2 3.80 1.90  
0.17 

 
0.84 ภายในกลุ่ม 323 3.79 0.11 

รวม 325 23.8 - 
  

 จากตารางท่ี 4.4 พบว่าครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ละขนาด        
มีระดบัการมีส่วนร่วมดา้นวชิาการในสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั 
 4.3.2 ระดับการมีส่วนร่วมครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านงบประมาณ และการเปรียบเทียบ
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัในขอ้น้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ไดแ้ก่ 1) ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้น
งบประมาณ 2) ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ด้านงบประมาณ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 3) ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วม
ครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นงบประมาณ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
ดงัน้ี 
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 4.3.2.1 ผลการวเิคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านงบประมาณ 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ด้านงบประมาณ ในส่วนน้ีเป็นผลการ
วเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที ่4.5 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
ด้านงบประมาณ 

 

ที่ ด้านงบประมาณ X  S.D. แปลผล 
1. ประเมินความมีประสิทธิภาพประหยดั และคุม้ค่าในการใช้

ทรัพยากรของหน่วยงานในสถานศึกษา 
4.08 0.72 มาก 

2. จดัให้มีการตรวจสอบและรายงานเก่ียวกบัการเงิน พสัดุ 
ครุภณัฑเ์ป็นประจ า 

4.02 0.79 มาก 

3. ส่งเสริมการท าแบบสรุปรายงาน ผูส้นบัสนุนทุนการศึกษา
และทุนเพื่อการพฒันาสถานศึกษา 

3.92 0.67 มาก 

4. ควบคุมดูแล บ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุในส่วนท่ีเป็น
อ านาจหนา้ท่ีของสถานศึกษา 

4.05 0.61 มาก 

5. การวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกบั
บุคคลและหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของผูบ้ริหาร 

3.99 0.63 มาก 

6. ส่งเสริมการบริหารการจัดหารายได้และผลประโยชน์
ใหก้บัสถานศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลาย 

3.95 0.65 มาก 

7. ส่งเสริมการระดมทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพัฒนา
การศึกษา 

4.04 0.65 มาก 

8. จัดให้มีการท าทะเบียนบัญชีพสัดุครุภัณฑ์เป็นปัจจุบัน
เสมอ 

4.11 0.50 มาก 

9. พฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศ 4.05 0.63 มาก 
10. วางแผนจดัหาพสัดุปีปัจจุบนัและล่วงหนา้ 4.08 0.51 มาก 

รวม 4.04 0.31 มาก 
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 จากตาราง 4.5 พบว่า ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ด้าน
งบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (=4.04) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบว่ามีระดบัการมีส่วน
ร่วม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จดัให้มีการท าทะเบียนบญัชีพสัดุครุภณัฑ์เป็น
ปัจจุบนัเสมอ (=4.11) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ส่งเสริมการท าแบบสรุปรายงาน ผูส้นับสนุน
ทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพฒันาสถานศึกษา (=3.92) 
 จากข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของครูผู ้สอน ด้านงบประมาณ ท่ีได้จาก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรกระจายการบริหาร
จดัการงบประมาณอย่างทัว่ถึง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 15 ) 2)ควรมีความคล่องตวัในการเบิกจ่ายเงินใน
องค์กรมากยิ่งข้ึน (ค่าความถ่ีเท่ากับ 12)  3)ควรสนับสนุนงบประมาณจดัท าห้องปฏิบติัการให้
เพียงพอทุกกลุ่มสาระ(ค่าความถ่ีเท่ากบั 9)  
 4.3.2.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านงบประมาณ จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษา 
 ผลการวเิคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมครูผูส้อนในการบริหารถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ดา้นงบประมาณ จ าแนกตาม
วฒิุการศึกษาโดยใชว้ธีิทดสอบ ค่าที ( t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านงบประมาณ จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

 
การมีส่วนร่วมของครูผู้สอน 

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี  
t 

 
Sig.   S.D.   S.D. 

ด้านงบประมาณ 4.04 0.31 4.05 0.30 -0.15 0.83 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและสูงกวา่วุฒิการศึกษา
ปริญญาตรี มีระดบัการมีส่วนร่วมดา้นงบประมาณไม่แตกต่างกนั 
 4.3.2.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วนครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านงบประมาณ จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการ
บริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1
ดา้นงบประมาณ ท่ีมีขนาดสถานศึกษาต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก (จ านวนนกัเรียน 
120 คนลงมา) ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน) และขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 301 
คนข้ึนไป) โดยวิธีการหาค่าเอฟ  (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว ( One-way 
ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 
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ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับการมี ส่วนร่วมของครู ผู้สอนในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
ด้านงบประมาณ ขนาดสถานศึกษา 

 

 
 
 
 
 

ด้านงบประมาณ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาดของ
สถานศึกษา 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 
 

 
Sig 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

 
4.06 

 
4.03 

 
4.04 

ระหวา่งกลุ่ม 2 3.12 1.56  
0.16 

 
0.85 ภายในกลุ่ม 323 20.17 9.60 

รวม 325 0.20 - 
 

 จากตารางท่ี 4.7 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1แต่ละขนาดมีระดบัการมีส่วนร่วมดา้นงบประมาณไม่
แตกต่างกนั 
 4.3.3 ระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการบริหารบุคคล และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ ขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัในขอ้น้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ไดแ้ก่ 1) ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ด้านการบริหารบุคคล 2) ผลการ
เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานด้านการบริหาร
บุคคล จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการบริหารบุคคล จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ดงัน้ี     
 4.3.3.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ด้านการบริหารบุคคล 
 ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ดา้นการบริหารบุคคล ในส่วนน้ีเป็น
ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน โดยภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 
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ตารางที ่4.8 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
ด้านการบริหารบุคคล  

 

ที่ ด้านการบริหารงานบุคคล X  S.D. แปลผล 
1. ด าเนินการสรรหาและจัดจ้างบุคคล เพื่อปฏิบัติงานใน

ต าแหน่งอตัราจา้งประจ าหรืออตัราจา้งชัว่คราว 
4.06 0.75 มาก 

2. ครูไดรั้บเงินเดือนและค่าตอบแทนเป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด 

4.36 0.54 มาก 

3. ผูบ้ริหารด าเนินการประเมินผลการปฏิบติังานของครูตาม
เกณฑแ์ละสอดคลอ้งกบัมาตรฐานการปฏิบติังาน 

4.05 0.48 มาก 

4. ผูบ้ริหารสร้างขวญัและก าลงัใจแก่ครูโดยการยกยอ่ง เชิดชู
เกียรติ ผูมี้ผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดี 

4.15 0.64 มาก 

5. สนบัสนุนการท าขอ้มูลทะเบียนประวติัครูเป็นปัจจุบนั 4.16 0.63 มาก 
6. จดัแบ่งหนา้ท่ีและมอบหมายการงานใหค้รูเหมาะสม 4.25 0.54 มาก 
7. การใหค้  าแนะน าช่วยเหลือครูเม่ือมีปัญหาและอุปสรรค 4.15 0.60 มาก 
8. การจดัใหมี้สวสัดิการช่วยเหลือกนัระหวา่งครู 4.08 0.54 มาก 
9. ค รู ทุ กคน มี ส่ วน ร่วมในการก าหนด กิ จกรรมของ

สถานศึกษา 
3.92 0.68 มาก 

10. จดัให้มีการปฐมนิเทศครูใหม่ หรือผูเ้ปล่ียนแปลงหน้าท่ี
ใหม่ในสถานศึกษา 

4.03 0.65 มาก 

รวม 4.12 0.25 มาก 
 

 จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มีส่วนร่วมของครูผูส้อน ดา้นการบริหารงานบุคคล
โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก (= 4.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่มีระดบัการมีส่วนร่วม อยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ 
 โดยมีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จดัแบ่งหน้าท่ีและมอบหมายการงานให้ครู
เหมาะสม (=4.25) ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมของ
สถานศึกษา (=3.92) 
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 จากขอ้เสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมดา้นการบริหารงานบุคคล ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม
แบบปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรส่งเสริมการเล่ือนวิทยฐานะและ
การศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนเพื่อพฒันาบุคลากร (ค่าความถ่ีเท่ากบั 20)  2) ควรจดัครูผูส้อนให้ตรง
กบัวิชาเอกและตรงความสามารถของบุคคล (ค่าความถ่ีเท่ากบั 14)  3) ควรจา้งบุคคลท่ีท าหน้าท่ี
เฉพาะดา้น เช่นเจา้หนา้ท่ีการเงิน–พสัดุเพื่อครูผูส้อนปฏิบติังานทางการสอนไดอ้ยา่งเต็มท่ี ค่าความถ่ี
เท่ากบั 8)  
 4.3.3.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการบริหารงานบุคคล 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการ มีส่วนร่วมของครูผู ้สอนในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ด้านการ
บริหารงานบุคคล  จ าแนกตามวุฒิการศึกษา โดยใช้วิธีการทดสอบค่าท่ี (t-test) ผลการวิเคราะห์ดงั
ตารางท่ี 4.9 
 
ตารางที ่4.9 ผลการเปรียบเทียบระดับการมี ส่วนร่วมของครู ผู้สอนในการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

 
การมีส่วนร่วมของครูผู้สอน 

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี  
t 

 
Sig.   S.D.   S.D. 

ด้านการบริหารงานบุคคล 4.11 0.26 4.12 0.24 -0.44 0.65 
 

 จากตาราง 4.9 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมยเ์ขต 1 มีวฒิุการศึกษาปริญญาตรีและ ท่ีมีวฒิุการศึกษาสูงกวา่
ปริญญาตรี มีระดบัการมีส่วนร่วม ดา้นการบริหารงานบุคคล ไม่แตกต่างกนั 
 4.3.2.3 ผลการเปรียบเทยีบระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการวเิคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1ด้านการ
บริหารงานบุคคล  ท่ีมีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือ ขนาดเล็ก  (จ านวน
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นกัเรียน 120 คนลงมา)  ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน ) และขนาดใหญ่ (จ านวน
นกัเรียน 301 คนข้ึนไป) โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว ( One-way  ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที ่4.10 ผลการเปรียบเทียบระดับการมี ส่วนร่วมของครู ผู้สอนในการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการบริหารงานบุคคล ทีม่ีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั 

 

 
 
 
 

ด้านการ
บริหารงานบุคคล 

ค่าเฉลีย่ตามขนาดของ
โรงเรียน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 
 

 
Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

 
4.09 

 
4.11 

 
4.14 

ระหวา่งกลุ่ม 2 8.81 4.41  
0.69 

 
0.50 ภายในกลุ่ม 323 13.38 6.37 

รวม 325 13.46 - 
 

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ครูผูส้อนท่ีปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1แต่ละขนาดมีระดบัการมีส่วนร่วมดา้นการ
บริหารงานบุคคลไม่แตกต่างกนั 
 4.3.4 ระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการบริหารทั่วไป และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคข์องการวิจยัในขอ้น้ี แบ่งออกเป็น 3 ส่วน
ไดแ้ก่ 1) ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ด้านการบริหารทัว่ไป 2) ผลการ
เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด้านการบริหาร
ทัว่ไป จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 3) ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นการบริหารทัว่ไป จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ดงัน้ี     
 4.3.4.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการบริหารทัว่ไป 
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 ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1ดา้นการบริหารทัว่ไป ในส่วนน้ีเป็น
ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐานโดยภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 
 
ตารางที ่4.11 ผลการวเิคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษา

ขั้นพืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
ด้านการบริหารทัว่ไป  

 

ที่ ด้านบริหารทัว่ไป   S.D. แปลผล 
1. ผูบ้ริหารประสานงานกับเครือข่ายการศึกษาเพื่อแสวงหา

ความช่วยเหลือ ส่งเสริมงานการศึกษา 
4.11 0.62 มาก 

2. ประสานงานกบัชุมชนและทอ้งถ่ินในการส ารวจและจดัท า
ส ามะโนผูเ้รียนท่ีจะเขา้รับบริการทางการศึกษา 

4.10 0.64 มาก 

3. จดัใหมี้สถานท่ีพกัผอ่นและสนามเด็กเล่นเพียงพอกบัจ านวน
นกัเรียน 

4.11 0.56 มาก 

4. จัดให้มีการบ ารุง ดูแลและพฒันาอาคารสถานท่ีให้อยู่ใน
สภาพท่ีมัน่คง  

4.51 0.54 มาก 

5. ควบคุมการจดัหอ้งเรียน ห้องพิเศษต่างๆไดเ้รียบร้อยเพียงพอ
กบัจ านวนนกัเรียน 

4.12 0.58 มาก 

6. จดัให้มีการส่ือสารโตต้อบกนัภายในสถานศึกษาไดร้วดเร็ว
ทนัเหตุการณ์ 

4.13 0.65 มาก 

7. ส่งเสริมใหมี้การน านกัเรียนไปทศันศึกษานอกสถานศึกษา  4.11 0.39 มาก 
8. ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีชุมชนจดัข้ึน  4.08 0.64 มาก 
9. สนบัสนุนใหน้กัเรียนเล่นกีฬากลางแจง้หรือในร่มเป็นประจ า 4.21 0.48 มาก 

10. มีเจตคติวา่หากปฏิบติัตามแผนท่ีวางไวง้านท่ีท าจะตอ้งบรรลุ
เป้าหมายท่ีตอ้งการ 

4.20 0.62 มาก 

รวม 4.14 0.26 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มีส่วนร่วมดา้นการบริหารทัว่ไป โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก (= 4.14) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ระดบัการมีส่วนร่วม อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
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 โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จดัให้มีการบ ารุง ดูแลและพฒันาอาคารสถานท่ี
ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีมัน่คง (=4.51) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีชุมชน
จดัข้ึน (=4.08) 
 จากขอ้เสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของครูผูส้อน ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรส่งเสริมและปลุก
จิตส านึกในเร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งจริงจงั (ค่าความถ่ีเท่ากบั 21)  2) ควรจดัแหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศึกษาให้เพียงพอ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 15) 3) ควรปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้สวยงาม
(ความถ่ีเท่ากบั 8)  
 4.3.4.2 ผลการเปรียบเทยีบระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ด้านการบริหารทั่วไป 
จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์เพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของครูผู ้สอนในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ด้านการ
บริหารทัว่ไปจ าแนกตามวุฒิการศึกษา แตกต่างกัน โดยใช้วิธีการทดสอบค่าท่ี (t-test ) ผลการ
วเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบระดับการมี ส่วนร่วมของครู ผู้สอนในการบริหาร

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการบริหารทัว่ไป จ าแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

 
การมีส่วนร่วมของครูผู้สอน 

ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญา
ตรี 

t Sig. 
 

  S.D.   S.D. 

ด้านการบริหารทัว่ไป 4.15 0.23 4.13 0.27 -0.62 0.53 
 

 จากตารางท่ี 12 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีและท่ีมีวุฒิการศึกษาสูง
กวา่ปริญญาตรีมีระดบัการมีส่วนร่วม ดา้นการบริหารทัว่ไป ไม่แตกต่าง 
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 4.3.4.3 ผลการเปรียบเทยีบระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการบริหารทัว่ไป 
จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ดา้น
การบริหารทัว่ไปท่ีมีขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั จ าแนกเป็น 3 ขนาด คือขนาดเล็ก (จ านวน
นกัเรียน 120 ลงมา), ขนาดกลาง (จ านวนนกัเรียน 121-300 คน) และขนาดใหญ่ (จ านวนนกัเรียน 
301 คนข้ึนไป) โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว       
(One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.13 
 
ตารางที ่4.13 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารงานในสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1      
ด้านการบริหารงาน ทีม่ีขนาดของสถานศึกษาแตกต่างกนั 

 

 
 
 
 

ด้านการ
บริหารงานทั่วไป 

ค่าเฉลีย่ตามขนาดของ
โรงเรียน 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

 
df 

 
SS 

 
MS 

 
F 
 

 
Sig 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

 
4.19 

 
4.12 

 
4.13 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.20 1.10  
1.55 

 
0.21 ภายในกลุ่ม 323 14.03 6.68 

รวม 325 14.24 - 
 

 จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 แต่ละขนาดมีระดบัการมีส่วนร่วมดา้นการบริหาร
ทัว่ไป ไม่แตกต่างกนั 
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บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของครูผูส้อน 4 ดา้น คือดา้นงานวิชาการ ดา้น

งบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไป ในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 และเปรียบเทียบระดบัการมี
ส่วนร่วมของครูผูส้อน แต่ละดา้นจ าแนกตามวฒิุการศึกษา และขนาดสถานศึกษา  

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ ครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 จ านวน 2,392 คน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการ
วิจยั จ  านวน 326 คน ซ่ึงได้มาโดยวิธีการใช้ตารางส าเร็จรูปของเคซ่ีและมอร์แกน (Krejcie & 
Morgan) เป็นเกณฑก์ าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง จากนั้นใชว้ธีิการสุ่มตวัอยา่งแบบแบ่งชั้นจ าแนก
ตามขนาดของสถานศึกษาตามสัดส่วนของประชากร และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างง่ายแบบไม่ใส่คืน 
และไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา จ านวน 326 ฉบบัคิดเป็นร้อยละ 100 ของแบบสอบถาม 

ตวัแปรท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัไดก้  าหนด ตวัแปรดงัน้ี 1) ตวัแปรตน้คือวุฒิการศึกษา
และขนาดของสถานศึกษา วฒิุการศึกษาจ าแนกเป็น 2 ประเภทไดแ้ก่ วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี
กบั วุฒิการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนขนาดของสถานศึกษาจ าแนกเป็น 3 กลุ่มได้แก่ 
สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดใหญ่ 2) ตวัแปรตาม คือการมีส่วน
ร่วมของครูผู ้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 จ านวน 4 ดา้นได้แก่ ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหาร
บุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ี มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ไดแ้ก่
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิดเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List )เก่ียวกบัขอ้มูล
ทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ได้แก่ วุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา และตอนท่ี 2 
แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิด มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 
ระดบั เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของครูสอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ใน 4 ดา้นไดแ้ก่ ดา้นงานวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้น
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทัว่ไป โดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 
0.92 
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การวิเคราะห์ขอ้มูล ใช้สถิติพรรณนาเพื่อหา ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่า
ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviaton) ส่วนสถิติอา้งอิงใชท้ดสอบที t-test , F-test ในการ
วิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One –way ANOVA) วิเคราะห์โดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์
ส าเร็จรูป ซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยั ไดด้งัน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 สามารถสรุปผลไดด้งัน้ี 
5.1.1 สถานภาพและกลุ่มตัวอย่าง 
ครูผูส้อนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

บุรีรัมย ์เขต 1 ท่ีเป็นจ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 326 คน ผูว้จิยัรับแบบสอบถามตอบกลบัคืนมาจ านวน 326 
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่เป็นวุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรี จ านวน 243 คน คิดเป็นร้อยละ
74.54 วุฒิการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรีจ านวน 83 คน ส่วนใหญ่เป็นครูปฏิบติัการสอนอยูใ่น
สถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 226 คน คิดเป็นร้อยละ 69.33 รองลงมาคือครูปฏิบติัการสอนอยูใ่น
สถานศึกษาขนาดเล็ก จ  านวน 58 คน คิดเป็นร้อยละ 17.79 และนอ้ยท่ีสุดคือครูปฏิบติัการสอนอยูใ่น
สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 12.88 

5.1.2 ระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1ด้านวิชาการ และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
วุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา 
 ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดา้นวิชาการ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดบัมาก (=4.20) เม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ มีระดบัการมีส่วนร่วม ดา้นวิชาการ 
อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ เสนอแนะจดัให้มีการประเมินผลการเรียนทุก
ช่วงชั้น (=4.25) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุดคือให้ความเห็นขอ้เสนอแนะส่งเสริมและสนบัสนุนให้ครู
ผลิต พฒันาการใชส่ื้อและเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา (=3.85)  
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 จากขอ้เสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของครูผูส้อน ดา้นวิชาการ ท่ีไดจ้ากแบบสอบถาม
แบบปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรส่งเสริมให้มีการพฒันาครูในดา้น
การใชส่ื้อเทคโนโลยีสารสนเทศ (16) 2) ควรส่งเสริมให้ครูพฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั(14) 3) ควรกระตุน้ให้ผูเ้รียนและครูผูส้อนยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้
สูงข้ึน(9) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ดา้นวิชาการ เม่ือจ าแนก
ตามวุฒิการศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่างกนั เม่ือเปรียบเทียบจ าแนกขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาด คือ 
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 

5.1.3 ระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารงานสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1ด้านงบประมาณ และเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาและขนาดของสถานศึกษา 

ครูผูส้อนสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์
เขต 1 มีส่วนร่วมด้านงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก ( =4.04) เม่ือพิจารณารายข้อ 
พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

โดยมีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จดัให้มีการท าทะเบียนบญัชีพสัดุครุภณัฑ์เป็น
ปัจจุบนัเสมอ (=4.11) ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ส่งเสริมการท าแบบสรุปรายงาน ผูส้นับสนุน
ทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพฒันาสถานศึกษา (=3.92) 

จากข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของครูผู ้สอน ด้านงบประมาณ ท่ีได้จาก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรกระจายการบริหาร
จดัการงบประมาณอย่างทัว่ถึง (ค่าความถ่ีเท่ากบั 15) 2) ควรมีความคล่องตวัในการเบิกจ่ายเงินใน
องค์กรมากยิ่งข้ึน (ค่าความถ่ีเท่ากับ 12) 3) ควรสนับสนุนงบประมาณจดัท าห้องปฏิบติัการให้
เพียงพอทุกกลุ่มสาระ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 9)  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 เม่ือจ าแนกตามวุฒิ
การศึกษาและจ าแนกขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาด สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ พบวา่ไม่แตกต่างกนัทั้งสองกรณี 

5.1.4 ระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 ด้านการบริหารบุคคล และเปรียบเทียบ
จ าแนกวุฒิการศึกษาและจ าแนกขนาดของสถานศึกษา 
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ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มีส่วนร่วม ด้านการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก    
( = 4.12) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

โดยมีข้อสังเกตว่า ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จดัแบ่งหน้าท่ีและมอบหมายการงานให้ครู
เหมาะสม ( =4.25) ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ครูทุกคนมีส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมของ
สถานศึกษา (=3.92) 

จากขอ้เสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของครูผูส้อน ดา้นการบริหารงานบุคคล ท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรส่งเสริมการเล่ือน
วิทยฐานะและการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนเพื่อพฒันาบุคลากร (ค่าความถ่ีเท่ากบั 20) 2) ควรจดั
ครูผูส้อนใหต้รงกบัวชิาเอกและตรงความสามารถของบุคคล (ค่าความถ่ีเท่ากบั 14) 3) ควรจา้งบุคคล
ท่ีท าหนา้ท่ีเฉพาะดา้น เช่นเจา้หนา้ท่ีการเงิน – พสัดุเพื่อครูผูส้อนปฏิบติังานทางการสอนไดอ้ย่าง
เตม็ท่ี (ค่าความถ่ีเท่ากบั 8)  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต1 ดา้นการบริหารงานบุคคล 
เม่ือจ าแนกตามวฒิุการศึกษา พบวา่แตกต่างกนัโดยวุฒิการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีมีส่วนร่วม
มากกวา่วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีและจ าแนกขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาดสถานศึกษาขนาด
เล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดใหญ่ พบวา่ไม่แตกต่างกนั 

5.1.5 ระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 ด้านการบริหารทั่วไป และเปรียบเทียบ
จ าแนกวุฒิการศึกษาและจ าแนกขนาดของสถานศึกษา 

ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีส่วนร่วมด้านการบริหารทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก           
(= 4.14) เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้ พบวา่ อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

โดยมีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ จดัให้มีการบ ารุง ดูแลและพฒันาอาคารสถานท่ี
ใหอ้ยูใ่นสภาพท่ีมัน่คง (=4.51) ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีชุมชน
จดัข้ึน (=4.08) 

จากขอ้เสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมของครูผูส้อน ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open ended) มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรส่งเสริมและปลุก
จิตส านึกในเร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอยา่งจริงจงั (ค่าความถ่ีเท่ากบั 21) 2) ควรจดัแหล่งเรียนรู้
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ภายในสถานศึกษาให้เพียงพอ (ค่าความถ่ีเท่ากบั 15) 3) ควรปรับปรุงอาคารสถานท่ีให้สวยงาม
(ความถ่ีเท่ากบั 8)  

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต1 ดา้นการบริหารทัว่ไป เม่ือ
จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและจ าแนกขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาดคือ สถานศึกษาขนาดเล็ก 
สถานศึกษาขนาดกลาง สถานศึกษาขนาดใหญ่ พบวา่ไม่แตกต่างกนั ทั้งสองกรณี 

 

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 จากการศึกษาผลการวเิคราะห์ขอ้มูลการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต1 สามารถน ามาอภิปราย
ผลการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้บ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ดา้นดงัน้ี 
 5.2.1 ระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานสังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 ด้านวิชาการ และเปรียบเทียบจ าแนกวุฒิ
การศึกษาและขนาดของสถานศึกษา 
 5.2.1.1 ระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านวชิาการ  
 ผลการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มีระดบัการมีส่วนร่วมของครูผูส้อน 
ดา้นวิชาการโดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การมีส่วนร่วมของครูผูส้อนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 งานวิชาการซ่ึงถือไดว้า่เป็นหวัใจของการ
บริการ มีผูท่ี้ใหข้อ้มูลท่ีจ าเป็นเก่ียวกบัการตดัสินใจหรือผูท่ี้ให้ค  าปรึกษา เพราะงานวิชาการเป็นงาน
ท่ีตอ้งเก่ียวขอ้งกบับุคลากรในโรงเรียนทุกคน ดงันั้นในการบริหารงานวิชาการผูบ้ริหารจึงเป็นอยา่ง
ยิ่งท่ีจะตอ้งให้ครูมีส่วนร่วมให้มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สายัณห์ ผาน้อย กล่าววา่ งานดา้นหลกัสูตร 
โครงสร้างของหลกัสูตร ให้ครูมีส่วนร่วม วางแผนร่วมกบัครูในการน าหลกัสูตรไปใชใ้นโรงเรียน 
สอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสูตร จดัให้มีการประเมินผล การใชห้ลกัสูตร และการน าผลการ
ประเมินไปใชว้างแผนบริหารหลกัสูตร จดัให้มีการประเมินผล การใชห้ลกัสูตร และการน าผลการ
ประเมินไปใช้วางแผนบริหารหลกัสูตร พฒันาครูให้เกิดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการใช้หลกัสูตร
ใหก้บัครูอยา่งสม ่าเสมอ สนบัสนุนใหค้รูพฒันาหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
งานวิชาการเป็นงานหลักหรือเป็นภารกิจของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคล้องกับ พระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอ านาจใน
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การบริหารจดัการไปให้สถานศึกษาให้มากท่ีสุด ดว้ยเจตนารมณ์ท่ีให้สถานศึกษาด าเนินการเป็น
ปัจจยัส าคญัท าใหส้ถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหารและการจดัการสามารถพฒันาหลกัสูตร
และกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนการวดัผล ประเมินผล รวมทั้งการวดัปัจจยัเก้ือหนุนการพฒันา
คุณภาพนกัเรียน ชุมชน ทอ้งถ่ิน ไดอ้ยา่งมีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
มาก 
 5.2.1.2 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 ด้านวิชาการ จ าแนกวุฒิ
การศึกษาและขนาดของสถานศึกษา 
 กรณีการเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษา จากผลการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1 ไมแ่ตกต่างกนั อาจมีสาเหตุมาจาก ครูผูส้อนมีหนา้ท่ีหลกัเก่ียวกบัการจดัการเรียนการ
สอน และการพฒันาผู ้เรียนให้มีความรู้ คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีดีงาม การบริหาร
สถานศึกษา พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2545 ให้สอดคล้องกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพืน้ฐานและความตอ้งการของผูเ้รียน จดัการ
เรียนการสอนสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมและส่งเสริมกระบวนการ
เรียนรู้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัตลอดจนการปรับปรุงและพฒันาคุณการจดัของครู อาจารยโ์รงเรียน
ประถมศึกษาในภาครัฐ ภาคตะวนัออกเฉียงใต ้เก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 5 ดา้น คือ การศึกษา
อยา่งต่อเน่ืองส่งผลให้ วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีและวุฒิการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี มีระดบั
การมีส่วนร่วมของครูผูส้อน ดา้นวิชาการ ไม่แตกต่างกนั ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยั สุทธินีย์ เรืองฤทธ์ิ 
ได้ท  าการศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
ส านกังานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอนิคมพฒันาจงัหวดัระยอง ผลการวิจยัพบว่า จ  าแนกตามเพศ 
โดยรวมและทุกรายดา้นแตกต่างกนั 
 5.2.2 ระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านงบประมาณ และเปรียบเทียบจ าแนก
ตามสภาพ และขนาดของสถานศึกษา 
 5.2.2.1 ระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านงบประมาณ 

ผลการวิจยั พบวา่การมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีระดบัการมีส่วนร่วมครูผูส้อน ด้าน
งบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเน่ืองมาจาก ครูผู ้สอนมีส่วนร่วมวางแผนใช้
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ทรัพยากรให้มีการตรวจสอบและรายงานเก่ียวกับการเงิน พสัดุ ครุภณัฑ์เป็นประจ าผูบ้ริหาร
สถานศึกษา ส่งเสริมการท าแบบสรุปรายงาน ผูส้นับสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพฒันา
สถานศึกษาเป็นปัจจุบนัและสามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนฤมล พอดี ได้
ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 
1 พบวา่การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี 
เขต 1โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก  

5.2.2.2 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านงบประมาณ จ าแนกวุฒิ
การศึกษาและขนาดของสถานศึกษา 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ผลการวิจยั พบวา่ การมีส่วนร่วมของครูผูส้อน
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
มีระดบัการมีส่วนร่วมในด้านงบประมาณ ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ครูผูส้อนในการ
บริหารสถานศึกษาจดัใหมี้การตรวจสอบและรายงานเก่ียวกบัการเงิน พสัดุ ครุภณัฑเ์ป็นประจ า และ
เป็นปัจจุบนั ครูผูส้อนมีส่วนร่วมในการจดัสรรงบประมาณในสถานศึกษากบังบประมาณท่ีไดรั้บ
อย่างคุ้มค่า ซ่ึงขัดแยง้กับวิจัยของ นฤมล พอดี ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ดา้นการบริหารงบประมาณ 
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวม
แตกต่างกนั  

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1 มีระดบัการ มีส่วนร่วมใน ดา้นงบประมาณ ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจากครูผูส้อนมี
ส่วนร่วมจดัท าทะเบียนบญัชี และวางแผนการใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่า จดัให้มีการตรวจสอบและ
รายงานการเงินเป็นประจ า ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยัของ สุมาลย์ สุรมณี ไดศึ้กษาความตอ้งการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตัดสินใจเก่ียวกับภารกิจการบริหารโรงเรียนของครู อาจารย์ โรงเรียน
มธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า ครู อาจารยต์อ้งมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัภารกิจบริหารโรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีความตอ้งการมีส่วน
ร่วมในกระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัภารกิจการบริหาร ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 
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5.2.3 ระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการบริหารงานบุคคล และ
เปรียบเทยีบจ าแนกวุฒิการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา 

5.2.3.1 ระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอน ในการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการบริหารงานบุคคล  

ผลการวจิยั พบวา่ ครูผูส้อนท่ีปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มีระดบัการมีส่วนร่วม ดา้นการบริหารงานบุคคล โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ในปัจจุบนัได้มีการปฏิรูปการศึกษาซ่ึงมีการ
เปล่ียนแปลงการจดัการเรียนการสอนของครูผูบ้ริหารจ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีจะตอ้งให้บุคคลมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา ซ่ึงการท่ีผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ครูเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานจะช่วยให้
ผูบ้ริหารไดรั้บขอ้มูลข่าวสารจากหลายด้านเพื่อน ามาประกอบการตดัสินใจและวางแนวทางการ
พฒันาโรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจยั สุมาลย์ สุรมณี ได้ศึกษาความต้องการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัภารกิจการบริหารโรงเรียนของครู อาจารย ์โรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกัดกรมสามัญศึกษา จังหวดัมหาสารคาม ผลการวิจัยพบว่า ครู อาจารย์ต้องมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัภารกิจบริหารโรงเรียนอยู่ในระดบัมาก ซ่ึงสอดคล้องกบังานวิจยั 
ทวิท ระโหฐาน ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 2 พบว่า การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เฉล่ียจากมากไปหานอ้ย 

5.2.3.2 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการบริหารงานบุคคล 
และจ าแนกวุฒิการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ผลการวิจยั พบวา่ การมีส่วนร่วมของครูผูส้อน
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
มีระดบัการมีส่วนร่วมด้านการบริหารงานบุคคล ไม่แตกต่างกัน ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก การเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมการตดัสินใจ โดยเสนอแนวคิด ขอบเขตของการมีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจของบุคลากร ผูบ้ริหารควรใช้วิจารณญาณพิจารณาว่าเร่ืองท่ีจะด าเนินตดัสินใจควรให้
บุคลากรมีส่วนร่วมในการตดัสินใจควรให้บุคลากรมีส่วนร่วมตั้ งแต่ต้นจะท าให้เกิดผลดีและ
สามารถด าเนินการไดถู้กตอ้งตรงประเด็น ซ่ึงขดัแยง้กบังานวจิยั ภราดร พวงดี ไดท้  าการศึกษาการมี
ส่วนร่วมในการตดัสินใจบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาก่ิง
อ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี ผลการวิจยัพบว่า เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
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บริหารงานโรงเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา จ าแนกตามเพศและประสบการณ์โดยรวม 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา ผลการวิจยั พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1 มีระดบัการมีส่วนร่วมในดา้นการบริหารงานบุคคล ไม่แตกต่าง ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก
ครูผูส้อนเขา้อบรม คุณธรรมและจริยธรรมสร้างวินยั ส าหรับขา้ราชการ ครูผูบ้ริหารสร้างขวญัและ
ก าลงัใจแก่ครูตามผูมี้ผลงานดีเด่นและมีคุณงามความดีและการจดัสวสัดิการช่วยเหลือกนัระหวา่งครู 
ซ่ึงขดัแยง้กบักบังานวจิยั สุมาลย์ สุรมณี ไดศึ้กษาความตอ้งการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจ
เก่ียวกบัภารกิจการบริหารโรงเรียนของครู อาจารย ์โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา 
จงัหวดัมหาสารคาม ผลการวิจยัพบว่า มี โรงเรียนท่ีมีขนาดต่างกนั มีความตอ้งการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการตดัสินใจเก่ียวกบัภารกิจการบริหาร ทั้งโดยภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั 

5.2.4 ระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการบริหารทั่วไป และเปรียบเทียบ
จ าแนกวุฒิการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา 

5.2.4.1 ระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
ส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการบริหารทัว่ไป  

ผลการวจิยั พบวา่ ครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มีระดบัการมีส่วนร่วมดา้นการบริหารทัว่ไป โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก ครูผูส้อนใหบ้ริการ สนบัสนุน ส่งเสริม ประสานงาน และอ านวยการ
ให้การปฏิบติังานของสถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ  ประชาสัมพนัธ์ 
เผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร และผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน สอดคลอ้งกบังานวจิยั  

5.2.4.2 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาข้ัน
พืน้ฐาน สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ด้านการบริหารทั่วไป และ
จ าแนกวุฒิการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา 

กรณีเปรียบเทียบจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ผลการวิจยั พบวา่ การมีส่วนร่วมของครูผูส้อน
ในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
มีระดบัการมีส่วนร่วม ดา้นการบริหารทัว่ไป ไม่แตกต่าง อาจเป็นเพราะวา่ในปัจจุบนัไดมี้การปฏิรูป
การศึกษา มีการเปล่ียนแปลงการบริหารซ่ึงครูผูส้อนเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผน การจดัให้มี
การบ ารุง ดูแลและพฒันาอาคารสถานท่ีให้อยู่ในสภาพท่ีมั่นคง และผูริ้หารประสานงานกับ
เครือข่ายการศึกษาเพื่อแสวงหาความช่วยเหลือส่งเสริมทางการศึกษาสอดคล้องกบังานวิจยัของ 
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ประสิทธ์ิ ดุจจา ได้ท  าการศึกษา การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา 
สังกดักรมสามญัศึกษา อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี ผลวิจยัพบว่างานอาคารนอกสถานท่ี ของ
โรงเรียนไม่แตกต่างกนั ซ่ึงขดัแยง้กบังานวิจยั กนิษฐา ทองเลิศ ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของครูใน
การบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 พบว่า เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้นพบวา่ดา้นการบริหารงานทัว่ไป แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวิจยั ทวิท ระโหฐาน ได้
ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 
2 พบว่า ด้านการบริหารทัว่ไป การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ขนาดโรงเรียน พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ นฤมล พอดี ไดศึ้กษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 1 พบว่า ด้านการบริหารงานทัว่ไป 
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา จ าแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวม
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  

 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
การจากผลการวิจยัดังกล่าวมีข้อเสนอแนะหลัก 3 ประการ คือ 1) ข้อเสนอแนะจาก

ผลการวจิยั 2) ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้3) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั คร้ังต่อไป 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย  
จากผลการวิจัย เ ร่ือง การศึกษาการมีส่วนร่วมของครูผู ้สอนในการบริหารงานใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มี
ขอ้เสนอแนะจากผลจากผูว้จิยัดงัน้ี 

5.3.1.1 จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นวชิาการ มีระดบัการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มากและเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยสุดคือ ส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้ครูผลิต พฒันาการใช้ส่ือและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ดงันั้น ผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ครูมี
ส่วนร่วมในการวางแผนการนิเทศการสอนภายในสถานศึกษา และจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์
ผลงานทางวิชาการและรายงานความก้าวหน้าของสถานศึกษา ให้แก่ผูป้กครอง คณะกรรมการ
สถานศึกษา และหน่วยงานตน้สังกดัไดรั้บทราบ  

 5.3.1.2 จากผลการวิจยั พบว่า ดา้นงบประมาณ มีระดบัการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุด คือ ส่งเสริมการ
ท าแบบสรุปรายงาน ผูส้นบัสนุนทุนการศึกษาและทุนเพื่อการพฒันาสถานศึกษาดงันั้นผูบ้ริหารควร
เปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการเก็บรักษาเงินของสถานศึกษา และร่วมพิจารณา
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บุคคลท าหน้าท่ีบญัชี พสัดุ และควบคุมการเบิกจ่ายในสถานศึกษา เพื่อให้การบริหารงบประมาณ
เป็นไปดว้ยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

5.3.1.3 จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นการบริหารบุคคล มีระดบัการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุดครูทุกคนมี
ส่วนร่วมในการก าหนดกิจกรรมของสถานศึกษาดงันั้นผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมใน
การหาแนวทางจดัสวสัดิการและใหบ้ริการดา้นต่างๆ แก่บุคลากรในสถานศึกษา 

5.3.1.4 จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นการบริหารทัว่ไป มีระดบัการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยท่ีสุดส่งนกัเรียนเขา้
ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ีชุมชนจดัข้ึน ดงันั้นผูบ้ริหารควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการปรับปรุง
สภาพแวดลอ้มภายในสถานศึกษา รวมทั้งมีการก าหนดตวัผูรั้บผดิชอบอยา่งชดัเจน 

5.3.1.5 เน่ืองจากผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารงานทั้ง 4 
ดา้นคือ ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไปของ
ครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา ผลการวิจยัพบว่า วุฒิการศึกษาระดบัปริญญาตรีกบัวุฒิ
การศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี มีระดบัการมีส่วนร่วมของครูผูส้อน ดา้นวิชาการ ไม่แตกต่างกนั 
ฉะนั้ น ผู ้บริหารควรเปิดโอกาสให้ครูมีส่วนร่วมในการวางแผนการนิเทศการสอนภายใน
สถานศึกษา และจดัให้มีการประชาสัมพนัธ์ผลงานทางวิชาการและรายงานความก้าวหน้าของ
สถานศึกษา ให้แก่ผูป้กครอง คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบ ระดบัการมีส่วนร่วมของ
ครูผูส้อน ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไป ไม่แตกต่างกนั 
ฉะนั้น จึงควรสร้างขอ้มูล ขอ้ค าถามจากแบบสอบถามให้มีความหลากหลาย และมีความสอดคลอ้ง
กบังานวจิยัในคร้ังต่อไป 

5.3.1.6 เน่ืองจากผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารงานทั้ง 4 
ดา้นคือ ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทัว่ไปของ
ครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย ์เขต 1 จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาด คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษา
ขนาดกลาง และ สถานศึกษาขนาดใหญ่ พบวา่ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของครูผูใ้น
การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 

5.3.1.6.1จากขอ้เสนอแนะทางการมีส่วนร่วม ด้านวิชาการมีประเด็นควรพฒันาคือ ควร
ส่งเสริมการพฒันาด้านการใช้ส่ือเทคโนโลยี และกิจกรรมการเรียนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญัและ
ยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนใหสู้งข้ึน 
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5.3.1.6.2 จากขอ้เสนอแนะทางการมีส่วนร่วม ด้านงบประมาณมีประเด็นควรพฒันาคือ 
ควรกระจายการบริหารจดัการงบประมาณอยา่งทัง่ถึง มีความคล่องตวัในการเบิกจ่ายเงินในองคก์ร  

5.3.1.6.3 จากขอ้เสนอแนะทางการมีส่วนร่วม ดา้นการบริหารบุคคลมีประเด็นควรพฒันา
คือ ควรส่งเสริมการเล่ือนวิทยฐานะและการศึกษาต่อในระดบัสูงข้ึนเพื่อพฒันาบุคลากร จดัผูส้อน
ใหต้รงกบัวชิาเอกและตรงความสามารถของบุคคล  

5.3.1.6.3 จากขอ้เสนอแนะทางการมีส่วนร่วม ดา้นการบริหารทัว่ไป มีประเด็นควรพฒันา
คือควรส่งเสริมและปลุกจิตส านึกในเร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งจริงจงั จดัแหล่งเรียนรู้ภายใน
สถานศึกษาใหเ้พียงพอ 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
จากข้อค้นพบจากงานวิจยั เร่ืองการมีส่วนร่วมของครูผูใ้นการบริหารสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีข้อเสนอแนะในการ
น าไปใชด้งัน้ี 

5.3.2.1 ครูผูส้อน มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้ควรมีการส่วนร่วมส่งเสริมให้มีการพฒันา
ครูในการใช้ส่ือเทคโนโลยีสารสนเทศ พฒันากิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
กระตุน้ให้ครูผูส้อนยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึน มีความคล่องตวัในการเบิกจ่ายเงิน
ภายในองคก์รมากข้ึนสนบัสนุนงบประมาณจดัท าห้องปฏิบติัการให้พอเพียงทุกกลุ่มสาระ บุคลากร
ทุกคนในองคก์รเขา้รับการอบรมประชุมสัมมนาอยา่งทัว่ถึง ส่งเสริมและปลุกจิตส านึกในเร่ืองการ
อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างจริงจงั ควรจดัระบบสารบรรณควรจ่ายหนังสือราชการให้รวดเร็วและ
คล่องตวัมากข้ึน และให้ความส าคญัเร่ืองการรักษาความสะอาดและสุขภาพอนามยัของนกัเรียนให้
มากข้ึน 

5.3.2.2 ผูบ้ริหาร มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้คือ ควรส่งเสริมให้ครูจดักิจกรรมการเรียน
การสอนท่ีเน้นกระบวนการคิด เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการประเมินภายนอก ควรกระจายการบริหาร
จดัการงบประมาณอยา่งทัว่ถึง ควรส่งเสริมการท าแบบสรุปรายงาน ผูส้นบัสนุนทุนการศึกษาและ
ทุนเพื่อการพฒันาสถานศึกษา ควรส่งเสริมการบริหารการจดัหารายได้และผลประโยชน์ให้กบั
สถานศึกษาในรูปแบบท่ีหลากหลายควรมีการวางระบบและแผนการใช้ทรัพยากรให้มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนส่งเสริมการเล่ือนวิทยฐานะและการศึกษาต่อในระดับสูงข้ึนเพื่อพฒันา
บุคลากร จดัครูผูส้อนใหต้รงกบัวชิาเอกและตรงความสามารถของบุคคลจดัจา้งบุคลากรท่ีท าหนา้ท่ี
เฉพาะ เช่นเจา้หนา้การเงินพสัดุ เพื่อครูผูส้อนปฏิบติังานทางการสอน ไดอ้ย่างเต็มท่ีเปิดโอกาสให้
บุคลากรทุกคนในองค์กรเขา้รับการอบรมประชุมสัมมาอย่างทัว่ถึง ส่งเสริมและปลุกจิตส านึกใน
เร่ืองการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มอยา่งจริงจงั 
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5.3.2.3 โรงเรียน มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้คือควรจดัแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา
ใหเ้พียงพอ ปรับปรุงอาคารสถานท่ีใหส้วยงาม ร่มร่ืน น่าอยู ่

5.3.2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีขอ้เสนอแนะในการน าไปใช้ คือส่งเสริม
และปลุกจิตส านึกในเร่ืองการอนุรักษ์ส่ิงแวดลอ้มอย่างจริงจงั ส่งนกัเรียนเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆท่ี
ชุมชนจดัข้ึนประสานงานกบัชุมชนและทอ้งถ่ินในการส ารวจและจดัท าส ามะโนผูเ้รียนท่ีจะเขา้รับ
บริการทางการศึกษาควรมีการวางแผนพฒันาระบบเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศให้ทนัสมยั และการ
วางแผนส่งเสริมกิจการนกัเรียนของสถานศึกษา ใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 

5.3.2.4 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มีขอ้เสนอแนะในการ
น าไปใช ้ ควรกระตุน้ให้ครูสอนยกระดบัผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึน จดัประชุมอบรมสัมนา
อยา่งทัว่ถึง 

5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
จากผลการวิจยั เร่ืองการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 มีขอ้เสนอแนะเพื่อการวิจยัคร้ังต่อไป
ดงัน้ี 

5.3.3.1 ควรมีการศึกษาคน้ควา้เชิงคุณภาพ เก่ียวกบัเร่ืองการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการ
บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
เพื่อเจาะลึกถึงสาเหตุ การแกปั้ญหา และปัจจยัท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของการปฏิบติังาน 

5.3.3.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ระหวา่งสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1กบั สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 

5.3.3.3 ควรมีการศึกษา เก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานอ่ืนๆต่อไป 
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พืน้ฐาน. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพก์ารศาสนา, 2547. 
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 2) วทิยานิพนธ์/สารนิพนธ์ 
กฤชอุดม กล่ินเกตุ และคนอ่ืนๆ. “การศึกษาบทบาทท่ีเป็นจริงและบทบาทท่ีคาดหวงัของ

คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษาท่ีไม่เป็นครูต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
โรงเรียน สังกดัส านกังานการประถมศึกษา จงัหวดัก าแพงเพชร”. ปริญญานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยันเรศวร , 2543. 

ทวิท ระโหฐาน “การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 2”. วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวิทยาลยั
ราชภฏันครินทร์, 2552. 

นเรศ ยุ่นประยงค์. “สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จงัหวดัชลบุรี. งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา, 2540. 

นฤมล พอดี “การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 1”. วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. ส านักวิทยาบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ : มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์, 2552. 

นิพนธ์ กินาวงศ์. “การศึกษาสภาพและปัญหาการท างานเป็นทีมของผูบ้ริหารและครูในโรงเรียน
ประถมศึกษาเอกชนท่ีได้รับรางวลัพระราชทานสังกัดส านักงานการศึกษาเอกชน”. 
วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัสวนดุสิต, 2533. 

ประสิทธ์ิ ดุจจา. “การศึกษา การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของครูในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
กรมสามญัศึกษา อ าเภอพานทอง จงัหวดัชลบุรี”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั :มหาวทิยาลยับรูพา, 2546. 

พิทกัษ ์แพทยผ์ล. “การศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการตดัสินใจสั่งการในการสังกดัส านกังาน
การประถมศึกษา อ าเภอบา้นบึง จงัหวดัชลบุรี”. งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต. บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับรูพา, 2546. 

ภราดร พวงดี. “การศึกษาการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริหารงานโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
ส านักงานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอเกาะจนัทร์ จงัหวดัชลบุรี”. งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั :มหาวทิยาลยับูรพา, 2546. 

มงคล อ๊ีดเหล็ง. “การมีส่วนร่วมของครูในการตดัสินใจในการบริหารโรงเรียนของผูบ้ริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษา จงัหวดัตราด”. งานนิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต. บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา , 2543. 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ืองการมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต 1 
 

ค าช้ีแจง 
1. แบบสอบถามน้ีใชใ้นการศึกษาวิจยั เพื่อท าการคน้ควา้อิสระของหลกัสูตรศึกษาศาสตร

มหาบณัฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
2.แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น4 ตอน คือ 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

              ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย ์เขต 1  

ตอนท่ี 3 เป็นค าถามแบบปลายเปิด  (Open  ended) เพื่อให้กลุ่มตวัอยา่งแสดงความคิดเห็น
และขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม  

3. ขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถาม ผูว้ิจยัจะน ามาใช้เพื่อวิเคราะห์  และหาขอ้สรุปตาม
วตัถุประสงค์ของการวิจยัเท่านั้น ขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามจะไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่
อยา่งใด จึงขอความกรุณาตอบแบบสอบถามให้ครบทุกขอ้ตามความเป็นจริงขอขอบคุณทุกท่านท่ี
ใหค้วามร่วมมืออยา่งดียิง่มา ณ โอกาสน้ี 
 
 

      นางวรุิฬจิตร  ปัญญาพิมพ ์
  นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต 

         สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
                                                                      มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่1 แบบสอบถามเกีย่วกบัข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าช้ีแจง โปรดเขียนเคร่ืองหมาย / ลงใน ( ) หน้าข้อความทีต่รงกบัความเป็นจริง 
  1.สถานภาพ 

( ) วฒิุการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
( ) วฒิุการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรี 
 

2. ขนาดของสถานศึกษาท่ีท่านสังกดั 
(  )  เล็ก    (จ  านวนนกัเรียนไม่เกิน 120 คน ) 
(  )  กลาง  (จ านวนนกัเรียน 121 – 300 คน ) 
(  )  ใหญ่   (จ  านวนนกัเรียน ตั้งแต่ 301 คนข้ึนไป) 
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 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับ การมีส่วนร่วมของครูผู้สอนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษา บุรีรัมย์ เขต 1   
ค าช้ีแจง โปรดอ่านขอ้ความแต่ละขอ้ แลว้พิจารณาว่าการมีส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมากนอ้ยเพียงใด แลว้เขียนเคร่ืองหมาย / ลงในช่องระดบัการ
ปฏิบติัตามความเป็นจริงเพียงระดบัเดียว ซ่ึงตวัเลขหมายถึงระดบัความตอ้งการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน ดงัน้ี 
 

ระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐาน 5 ระดบั คือ 
5 หมายถึง ความตอ้งการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง ความตอ้งการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก 
3 หมายถึง ความตอ้งการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง ความตอ้งการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย 

                                    1 หมายถึง ความตอ้งการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

กจิกรรมการมีส่วนร่วม 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

1.ด้านวชิาการ      
1. ท่านไดว้างแผนจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา      
2. ท่านไดว้างแผนจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือ และเทคโนโลยทีางการศึกษา      
3. ท่านไดว้างแผนจดัหาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน      
4. ท่านไดร่้วมจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา      
5. ท่านไดจ้ดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษา      
6.ท่านไดร่้วมติดตามประเมินผลการจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา      
7.ท่านไดร่้วมติดตามประเมินผลการจดัการเรียนการสอนของครู      
8.ท่านไดติ้ดตามการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือและเทคโนโลยทีางการศึกษา      
9.ท่านไดติ้ดตามประเมินผลการใชแ้หล่งเรียนรู้ทั้งในและนอกโรงเรียน      
10.ท่านไดติ้ดตามประเมินผลการใชเ้คร่ืองมือวดัและประเมินผลการเรียน      
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กจิกรรมการมีส่วนร่วม 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 

2.ด้านงบประมาณ      
1.ท่านไดว้างแผนจดัท าค าขอตั้งงบประมาณของโรงเรียน      
2.ท่านไดว้างแผนการใชจ่้ายเงินของโรงเรียน      
3.ท่านไดว้างแผนจดัหารายไดแ้ละการบริจาคเงินเพื่อพฒันาโรงเรียน      
4.ท่านได้วางแผนจดัหาสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกให้กับ
โรงเรียน 

     

5.ท่านไดช่้วยหารายไดแ้ละร่วมบริจาคเงินเพื่อพฒันาโรงเรียน      
6.ท่านไดห้าสวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกใหโ้รงเรียน      
7.ท่านไดติ้ดตามประเมินผลการจดัท าค าขอตั้งงบประมาณของโรงเรียน      
8.ท่านไดติ้ดตามประเมินผลในเร่ืองการใชจ่้ายเงินของโรงเรียน      
9.ท่านไดติ้ดตามการหารายไดแ้ละการบริจาคเงินเพื่อพฒันาโรงเรียน    

 
 
 

 

10.ท่านได้ติดตามประเมินผลการจดัหาสวสัดิการและส่ิงอ านวยความ
สะดวกใหโ้รงเรียน 

     

3. ด้านบริหารงานบุคคล      
1.ท่านไดว้างแผนจดัหาครูจา้งสอนของโรงเรียน      
2.ท่านไดว้างแผนพฒันาครูใหมี้ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ      
3.ท่านได้วางแผนส่งเสริมให้ครูเป็นแบบอย่างท่ีดีระเบียบวินัยและ
จริยธรรม 

     

4.ท่านได้วางแผนจดัหาภูมิปัญญาท้องถ่ินมาเป็นวิทยากรช่วยสอนใน
โรงเรียน 

     

5.ท่านไดร่้วมพฒันาครูในโรงเรียนใหมี้ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ      
6.ท่านไดร่้วมส่งเสริมใหค้รูเป็นแบบอยา่งท่ีดีมีระเบียบวจิยัและจริยธรรม      
7.ท่านไดมี้ส่วนช่วยหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมาเป็นวทิยากรในโรงเรียน      
8.ท่านไดติ้ดตามประเมินผลการพฒันาครูในโรงเรียน      
9.ท่านได้ติดตามประเมินผลครูท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีในด้านระเบียบวิจยั
และจริยธรรม 

     



108 
 

กจิกรรมการมีส่วนร่วม 
ระดับปฏิบัติ 

5 4 3 2 1 
10.ท่านได้ติดตามประเมินผลภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีมาเป็นวิทยากรใน
โรงเรียน 

     

4. ด้านการบริหารทัว่ไป      
1.ท่านได้ร่วมวางแผนจัดท าธรรมนูญโรงเ รียนแผนกลยุทธ์และ
แผนปฏิบติัการ 

     

2.ท่านได้ร่วมวางแผนซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีของ
โรงเรียน 

     

3.ท่านไดร่้วมวางแผนจดับริการให้ชุมชนยืมวสัดุครุภณัฑ์ และการขอใช้
อาคารสถานท่ีโรงเรียน 

     

4.ท่านไดว้างแผนประชาสัมพนัธ์โรงเรียน      
5.ท่านไดร่้วมซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีของโรงเรียน      
6.ท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมผูป้กครองนกัเรียน      
7.ท่านไดร่้วมประชาสัมพนัธ์โรงเรียน      
8.ท่านไดร่้วมติดตามประเมินผลการจดัท าธรรมนูญโรงเรียน แผนกล
ยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 

     

9.ท่านไดติ้ดตามประเมินผลการประชุมผูป้กครองนกัเรียนของโรงเรียน      
10.ท่านไดติ้ดตามประเมินผลการประชาสัมพนัธ์โรงเรียน      
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับ แนวทางในการส่งเสริม ความต้องการมีส่วนร่วมของ
ครูผู้สอนในการบริหารงานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1    แบบสอบถามมีลกัษณะเป็นแบบสอบแบบปลายเปิด (Open  Ended)   

 
ค าช้ีแจง  ใหท้่านแสดงความคิดเห็นและขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม เก่ียวกบัความตอ้งการมีส่วน

ร่วมของครูผูส้อนในการบริหารงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1ใน  4 ขั้นตอน  ไดแ้ก่      

 
1. กจิกรรมการมีส่วนร่วมด้านวชิาการ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
2. กจิกรรมการมีส่วนร่วมด้านงบประมาณ 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
3. ด้านบริหารงานบุคคล 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
4. ด้านการบริหารทัว่ไป 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

ขอขอบพระคุณทีก่รุณาการตอบแบบสอบถามการวจัิย 
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ภาคผนวก  ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
 
1. ดร.โกวิท วชัรินทรางกูร 

- วฒิุการศึกษา คบ. ภาษาไทย ก.ศ.ม. ภาษาไทย ศษ.ด.การบริหารการศึกษา 
- ต  าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย/์ผูช่้วย     
   อธิการบดี-    มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
 

2. นายประหยดั  วรงค์ 
- วฒิุการศึกษา คบ. ศิลปศึกษา ป.โท การบริหารหารศึกษา 
- ต  าแหน่ง ผูอ้  านวยการโรงเรียนอนุบาลล าปลายมาศ   
  ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 

 
3. นายวชิิต อ่อนน า้ค า 

- วฒิุการศึกษา การศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาหลกัสูตรและการสอน 
- ต  าแหน่ง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง     
  ส านกับริหารงานการศึกษาพิเศษ 
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ภาคผนวก  ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ  
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ที ่ศธ 60122/ว100                                                                มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
                                               9/37 หมู่ 12  ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง                      

    อ  าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 
  

 13 มีนาคม 2556  
 
เร่ือง   ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ  
เจริญพร  นายโกวทิ วชัรินทรางกรู 

 ด้วย นางวิรุฬจิตร ปัญญาพิมพ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ศูนย์
การศึกษาวทิยาเขตอีสาน รหสัประจาตวันกัศึกษา 5514205040 กาลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง การมีส่วน
ร่วมของครูผู ้สอนในบริหารสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ในการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าจกัไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
 
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา 

 
ขอเจริญพร 

 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ที ่ศธ 60122/ว100                                                                มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
                                               9/37 หมู่ 12  ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง                      

    อ  าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 
  

 13 มีนาคม 2556  
 
เร่ือง   ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ  
เจริญพร  นายประหยดั วรงค ์

 ด้วย นางวิรุฬจิตร ปัญญาพิมพ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ศูนย์
การศึกษาวทิยาเขตอีสาน รหสัประจาตวันกัศึกษา 5514205040 กาลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง การมีส่วน
ร่วมของครูผู ้สอนในบริหารสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ในการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าจกัไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

  
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา 

 
ขอเจริญพร 

 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ที ่ศธ 60122/ว100                                                                มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
                                               9/37 หมู่ 12  ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง                      

    อ  าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 
  

 13 มีนาคม 2556  
 
เร่ือง   ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ  
เจริญพร  นายวชิิต อ่อนน ้าค  า 

 ด้วย นางวิรุฬจิตร ปัญญาพิมพ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ศูนย์
การศึกษาวทิยาเขตอีสาน รหสัประจาตวันกัศึกษา 5514205040 กาลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง การมีส่วน
ร่วมของครูผู ้สอนในบริหารสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 ในการน้ี จ าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บ
รวบรวมขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้ความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อตรวจสอบ
และพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว หวงัเป็นอยา่งยิ่งว่าจกัไดรั้บความ
อนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

  
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา 

 
ขอเจริญพร 

 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ภาคผนวก  ง 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม  
(Index Of Consistency : IOC) 

                                           -------------------------------  
เร่ือง การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

  ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 
 
ช่ือนักศึกษา    นางวรุิฬจิตร ปัญญาพิมพ ์
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
1. ดร.โกวทิย ์วชัรินทรางกรู 
 วฒิุทางการศึกษา   คบ.ภาษาไทย ก.ศ.ม.ภาษาไทย ศษ.ด.บริหารการศึกษา 
 ต าแหน่งปัจจุบนั   ผูอ้  านวยการโรงเรียนสาธิตมหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย/์ผูช่้วย

อธิการบดีมหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์   
2. นายประหยดั วรงค ์
  วฒิุทางการศึกษา  คบ.ศิลปศึกษา ป.โท การบริหารการศึกษา 
   ต  าแหน่งปัจจุบนั  ผูอ้  านวยการโรงเรียนล าปลายมาศ   
3. นายวชิิต อ่อนน ้าค  า 
  วฒิุทางการศึกษา  การศึกษามหาบณัฑิต(กศ.ม.)สาขาหลกัสูตรและการสอน 
  ต าแหน่งปัจจุบนั  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์นางรอง   
ค าช้ีแจง 
  แบบประเมินดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถาม ท าข้ึนเพื่อหาค่าความเท่ียงตรงและ
ความเหมาะสมของเน้ือหาค าถาม โดยในแต่ละขอ้หากท่านผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาเห็นวา่ ค  าถามในขอ้
ใดท่ีตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัตามความคิดเห็นของท่าน กรุณาโปรดใหค้ะแนนดงัน้ี 
ใหค้ะแนน   +1 หมายถึง  แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
ใหค้ะแนน     0    หมายถึง  ไม่แน่ใจวา่สอดคลอ้ง 
ใหค้ะแนน   -1    หมายถึง  แน่ใจวา่ไม่สอดคลอ้ง 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(Index Of Consistency : IOC) 

 

 
ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

การพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
R

 

 
IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ด้านวชิาการ - - - - - 
1 ท่านไดว้างแผนจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา + 1 + 1 + 1  3 1.00 
2 ท่านไดว้างแผนจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือ และ

เทคโนโลยทีางการศึกษา 
+ 1 + 1 +1 3 1.00 

3 ท่านไดว้างแผนจดัหาแหล่งเรียนรู้ทั้งในและ
นอกโรงเรียน 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

4 ท่านไดร่้วมจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษา + 1 + 1 + 1 3 1.00 
5 ท่านไดจ้ดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือและเทคโนโลยี

ทางการศึกษา 
+ 1 0 + 1 2 0.67 

6 ท่านไดร่้วมติดตามประเมินผลการจดัท า
หลกัสูตรสถานศึกษา 

+ 1 + 1 +1 3 1.00 

7 ท่านไดร่้วมติดตามประเมินผลการจดัการ
เรียนการสอนของครู 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

8 ท่านไดติ้ดตามการจดัหาวสัดุ อุปกรณ์ ส่ือ
และเทคโนโลยทีางการศึกษา 

+ 1 + 1 +1 3 1.00 

9 ท่านไดติ้ดตามประเมินผลการใชแ้หล่งเรียนรู้
ทั้งในและนอกโรงเรียน 

+ 1 + 1 0 2 0.67 

10 ท่านไดติ้ดตามประเมินผลการใชเ้คร่ืองมือวดั
และประเมินผลการเรียน 

+ 1 + 1 +1 3 1.00 
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ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

การพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

R  
 

IOC 

คนที ่
1 

คน
ที ่2 

คน
ที ่3 

ด้านงบประมาณ - - - - - 
11 ท่านไดว้างแผนจดัท าค าขอตั้งงบประมาณ

ของโรงเรียน 
+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

12 ท่านไดว้างแผนการใชจ่้ายเงินของโรงเรียน + 1 + 1 + 1 3 1.00 
13 ท่านไดว้างแผนจดัหารายไดแ้ละการบริจาค

เงินเพื่อพฒันาโรงเรียน 
+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

14 ท่านไดว้างแผนจดัหาสวสัดิการและส่ิง
อ านวยความสะดวกใหก้บัโรงเรียน 

+ 1 +1 + 1 3 1.00 

15 ท่านไดช่้วยหารายไดแ้ละร่วมบริจาคเงินเพื่อ
พฒันาโรงเรียน 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

16 ท่านไดห้าสวสัดิการและส่ิงอ านวยความ
สะดวกใหโ้รงเรียน 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

17 ท่านไดติ้ดตามประเมินผลการจดัท าค าขอตั้ง
งบประมาณของโรงเรียน 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

18 ท่านไดติ้ดตามประเมินผลในเร่ืองการใช้
จ่ายเงินของโรงเรียน 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

19 ท่านไดติ้ดตามการหารายไดแ้ละการบริจาค
เงินเพื่อพฒันาโรงเรียน 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

20 ท่านไดติ้ดตามประเมินผลการจดัหา
สวสัดิการและส่ิงอ านวยความสะดวกให้
โรงเรียน 

+ 1 + 1 +1 3 1.00 

 
 
 
 
 



120 
 

 
ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

การพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
R

 

 
IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ด้านการบริหารงานบุคคล - - - - - 
21 ท่านไดว้างแผนจดัหาครูจา้งสอนของ

โรงเรียน 
+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

22 ท่านไดว้างแผนพฒันาครูให้มี
ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

23 ท่านไดว้างแผนส่งเสริมใหค้รูเป็น
แบบอยา่งท่ีดีระเบียบวนิยัและจริยธรรม 

+ 1 +1 +1 3 1.00 

24 ท่านไดว้างแผนจดัหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมา
เป็นวทิยากรช่วยสอนในโรงเรียน 

+ 1 0 + 1 2 0.67 

25 ท่านไดร่้วมพฒันาครูในโรงเรียนใหมี้
ความกา้วหนา้ในวชิาชีพ 

+ 1 + 1 +1 3 1.00 

26 ท่านไดร่้วมส่งเสริมใหค้รูเป็นแบบอยา่งท่ีดี
มีระเบียบวจิยัและจริยธรรม 

+ 1 + 1 +1 3 1.00 

27 ท่านไดมี้ส่วนช่วยหาภูมิปัญญาทอ้งถ่ินมา
เป็นวทิยากรในโรงเรียน 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

28 ท่านไดติ้ดตามประเมินผลการพฒันาครูใน
โรงเรียน 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

29 ท่านไดติ้ดตามประเมินผลครูท่ีเป็น
แบบอยา่งท่ีดีในดา้นระเบียบวจิยัและ
จริยธรรม 

+ 1 0 +1 2 0.67 

30 ท่านไดติ้ดตามประเมินผลภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินท่ีมาเป็นวทิยากรในโรงเรียน 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 
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ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

การพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 
R

 

 
IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ด้านการบริหารทัว่ไป - - - - - 
31 ท่านไดร่้วมวางแผนจดัท าธรรมนูญ

โรงเรียนแผนกลยทุธ์และแผนปฏิบติัการ 
+ 1 +1 + 1 3 1.00 

32 ท่านไดร่้วมวางแผนซ่อมแซม และ
บ ารุงรักษาอาคารสถานท่ีของโรงเรียน 

+ 1 + 1 +1 3 1.00 

33 ท่านไดร่้วมวางแผนจดับริการใหชุ้มชนยมื
วสัดุครุภณัฑ์ และการขอใชอ้าคารสถานท่ี
โรงเรียน 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

34 ท่านไดว้างแผนประชาสัมพนัธ์โรงเรียน + 1 + 1 + 1 3 1.00 
35 ท่านไดร่้วมซ่อมแซม และบ ารุงรักษาอาคาร

สถานท่ีของโรงเรียน 
+ 1 + 1 0 2 0.67 

36 ท่านไดเ้ขา้ร่วมประชุมผูป้กครองนกัเรียน + 1 + 1 +1 3 1.00 
37 ท่านไดร่้วมประชาสัมพนัธ์โรงเรียน + 1 + 1 + 1 3 1.00 
38 ท่านไดร่้วมติดตามประเมินผลการจดัท า

ธรรมนูญโรงเรียน แผนกลยทุธ์และ
แผนปฏิบติัการ 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

39 ท่านไดติ้ดตามประเมินผลการประชุม
ผูป้กครองนกัเรียนของโรงเรียน 

+ 1 +1 + 1 3 1.00 

40 ท่านไดติ้ดตามประเมินผลการ
ประชาสัมพนัธ์โรงเรียน 

+ 1 0 + 1 2 0.67 
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ภาคผนวก  จ 

หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ที ่ศธ 6012/156                                            มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
                                                      9/37 หมู่ 12  ถนนราษฎร์คนึง  ต าบลในเมือง                      

           อ  าเภอเมือง  จงัหวดัขอนแก่น  40000 
  

 2 เมษายน 2556  
 
เร่ือง   ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั  
เจริญพร   ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1  

ด้วย นางวิรุฬจิตร  ปัญญาพิมพ์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตร ศึกษาศาสตร
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั ศูนย์
การศึกษาวิทยาเขตอีสาน รหสัประจาตวันกัศึกษา 5514205040 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การมี
ส่วนร่วมของครูผูส้อนในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1 โดยมี รศ.ดร.วิโรจน์ สารรัตนะ เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.สัมฤทธ์ิ 
กางเพง็ เป็นท่ีปรึกษาร่วม 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน จึงใครขอความอนุเคราะห์จากท่านเพื่อ
อนุญาตให้นักศึกษาดังกล่าวเก็บรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานของท่านเพื่อน าข้อมูลท่ีได้ไป
ด าเนินการในขั้นตอนต่อไป หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี และ
ขอขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 

  
 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา 

 
ขอเจริญพร 

 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนรองอธิการบดี 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
ปฏิบติัการแทนอธิการบดี 
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ภาคผนวก  ฉ 
ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา   

 
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
                                                   N of 
Statistics for       Mean   Variance    Std Dev  Variables 
      SCALE      176.8333   101.7299    10.0861         40 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
A1           172.3333        98.3678        .3076           .9219 
A2           172.4000        95.9724        .5573           .9192 
A3           172.4333        98.6678        .2843           .9221 
A4           172.4667        95.9816        .5735           .9191 
A5           172.3667        98.1713        .3283           .9217 
A6           172.4333        96.0471        .5564           .9193 
A7           172.3667        97.6885        .3772           .9211 
A8           172.3667        97.2747        .4194           .9207 
A9           172.4333        98.6678        .2843           .9221 
A10          172.4333        96.0471        .5564           .9193 
B11          172.5333        97.5678        .4284           .9206 
B12          172.4667        95.9816        .5735           .9191 
B13          172.3667        98.1713        .3283           .9217 
B14          172.3000        96.2172        .5279           .9195 
B15          172.4333        96.0471        .5564           .9193 
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B16          172.3667        96.5851        .4900           .9199 
B17          172.4333        97.5644        .3980           .9209 
B18          172.4333        96.0471        .5564           .9193 
B19          172.3333        98.2989        .3146           .9218 
B20          172.3667        95.1368        .5623           .9191 
C21          172.3667        97.1368        .4335           .9205 
C22          172.4333        95.9782        .5637           .9192 
C23          172.4333        98.1851        .3338           .9216 
C24          172.3667        95.1368        .5623           .9191 
C25          172.2667        98.2713        .3207           .9217 
C26          172.4667        95.6368        .5318           .9194 
C27          172.3667        98.9299        .2519           .9225 
C28          172.5000        96.2586        .5571           .9193 
C29          172.5333        97.5678        .4284           .9206 
C30          172.3667        95.1368        .5623           .9191 
D31          172.4667        95.8437        .5883           .9189 
D32          172.3333        95.7471        .5049           .9198 
D33          172.4000        97.6276        .3864           .9210 
D34          172.4667        95.8437        .5883           .9189 
D35          172.5000        98.3276        .3336           .9215 
D36          172.4667        95.8437        .5883           .9189 
D37          172.3667        97.6885        .3772           .9211 
D38          172.4000        95.9724        .5573           .9192 
D39          172.4000        96.8000        .4715           .9201 
D40          172.5333        97.5678        .4284           .9206 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
Reliability Coefficients 
N of Cases =     30.0                    N of Items = 40 
Alpha =    .9221 
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ประวตัิผู้วจิัย 
 

ช่ือ-สกุล    นางวรุิฬจิตร ปัญญาพิมพ ์
 
วนั เดือน ปี เกดิ   18 กนัยายน 2519 
 
ภูมิล ำเนำ บา้นเลขท่ี 71/2 หมู่ 2 หมู่บา้นสวนแตง ต าบลล าปลายมาศ อ าเภอ

ล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์31130 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน บา้นเลขท่ี 71/2 หมู่ 2 หมู่บา้นสวนแตง ต าบลล าปลายมาศ อ าเภอ

ล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์31130 
 
วุฒิกำรศึกษำ  
     พ.ศ. 2534 ครุศาสตร์บณัฑิต (คบ.) สถาบนัราชภฏับุรีรัมย ์จงัหวดับุรีรัมย  ์
 
ประวตัิกำรท ำงำน  
     พ.ศ. 2553 รับราชการครู โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย อ าเภอล าปลาย

มาศ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาจงัหวดั
บุรีรัมย ์

    พ.ศ. 2555 รับราชการครูโรงเรียนเรืองทองสามคัคี 
 สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดับุรีรัมย ์
 
สถำนทีท่ ำงำน โรงเรียนเรืองทองสามคัคี ต าบลล าปลายมาศ  

อ าเภอล าปลายมาศ จงัหวดับุรีรัมย ์31130 
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