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บทคัดย่อ 

   
 สารนิพนธ์น้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ใน4 
ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป และ
เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาใน 4 ดา้นนั้น จาํแนกตามระดบัการศึกษา
ของคณะกรรมการและขนาดสถานศึกษา เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างท่ีเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จาํนวน 169 คน โดยใช ้แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า ท่ีมีค่า
ความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั เท่ากบั 0.91 วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้ โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป เพื่อหา
ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  ค่าการทดสอบที และค่าการทดสอบเอฟ 
 
 ผลการวจัิย พบว่า  
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีระดบัการ
มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาแต่ละดา้นอยูใ่นระดบัมาก เม่ือศึกษาเปรียบเทียบระดบัการมีส่วน
ร่วมในการบริหารการศึกษา แต่ละดา้นจาํแนกตามระดบัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน  พบว่าคณะกรรมการท่ีมีระดบัการศึกษาตํ่ากว่าชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และตั้งแต่ชั้น
มธัยมศึกษาตอนตน้ข้ึนไป มีระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาทั้ง 4 ดา้น ไม่แตกต่างกนั 
และเม่ือศึกษาเปรียบเทียบจาํแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ มีระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาทั้ง 4 ดา้นไม่แตกต่างกนั 
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ABSTRACT 

 
The objectives of this thematic paper were to study the level of involvement of the basic 

education committee in education institutes under Chaiyaphum Provincial Administration 
Organization in 4 aspects namely academic, budget, personnel management, and general 
management and to compare the level of involvement of the basic education committee in above-
mentioned 4 aspects classified by education levels and school sizes. The samples were 169 
committee members. The data were collected using a constructed 5-level rating scale 
questionnaire with reliability value at 0.91. The collected data were analyzed by computer 
packaged program. The statistics used in data collection were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, F-test. 

 
The results of the research were as follows: 
The basic education committee in education institutes under Chaiyaphum Provincial 

Administration Organization had high level of involvement in every aspect. The comparison on 
the level of involvement of the basic education committee in education institutes in each aspect 
classified by education level found that the basic education committee with education level of 
lower than lower secondary school and lower secondary school upward had no different 
involvement in education institutes in 4 aspects. However, the comparison on the level of 
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involvement classified by school sizes found that small, medium, and large size of schools were 
not different.  
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  สารนิพนธ์ฉบบัน้ีส าเร็จลุล่วงไปได้เพราะได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือจากหลายฝ่าย 
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 ขอขอบพระคุณ คณะกรรมการสอบสารนิพนธ์ทุกท่าน ท่ีเสียสละเวลาอนัมีค่าช่วยเติมเตม็ 
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ศรีไสย อาจารยท่ี์ปรึกษาร่วม ท่ีกรุณาให้ค  าแนะน าและสละเวลาตรวจแกข้อ้บกพร่องต่างๆ เพื่อให้
ไดส้ารนิพนธ์ท่ีถูกตอ้งสมบูรณ์ 
  ขอขอบคุณ เจา้หน้าท่ีท่ีอ านวยความสะดวก และให้ความร่วมมือช่วยเหลือผูว้ิจยัดว้ยดี
ตลอดจนใหข้อ้เสนอแนะและอ่ืนๆ ในการท าสารนิพนธ์ คร้ังน้ีใหมี้ความสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

คุณค่า และคุณประโยชน์อนัใดท่ีเกิดจากสารนิพนธ์น้ี ขอสัมฤทธ์ิผลนั้นเป็นส่ิงบูชาพระคุณ 
ของ บิดา มารดา ครู อาจารย ์ท่ีใหค้วามอนุเคราะห์ และประสิทธ์ิประสาทวชิาความรู้ขอจงไดรั้บ 
ส่วนแห่งความดีน้ีทุกท่านเทอญ 
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บทที ่1 
บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 58 ไดบ้ญัญติัเร่ืองการมีส่วนร่วม   ไว้
วา่ บุคคลยอ่มมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ในการปฏิบติัราชการ
ทางปกครองอนัมีผลหรืออาจมีผลกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของตน พระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ สถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาทุกระดบัจึงตอ้งปฏิบติัตามโดยการเปิดโอกาส ให้ประชาชน 
ช่วยให้สถานศึกษาไดรั้บการยอมรับจากชุมชน ชุมชนรักและหวงแหนสถานศึกษา ซ่ึงส่งผลให้
ผูป้กครองและชุมชนสนบัสนุนทรัพยากรการศึกษา และให้ความร่วมกบัสถานศึกษาในการด าเนิน
กิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยความเต็มใจการมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย เขา้
มาร่วมด าเนินกิจกรรม ตั้งแต่การศึกษาปัญหา การวางแผนด าเนินการ การตดัสินใจ การแกไ้ขปัญหา 
และการประเมินร่วมกัน เพื่อขบัเคล่ือนให้กิจกรรมนั้นด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึด
หลกัการมีส่วนร่วม คือ หลกัร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผิดชอบการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและชุมชน จึงเป็นกระบวนการท่ีเปิดโอกาสให้ประชาชนไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาร่วมกบัโรงเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนัของทุกฝ่าย นบัตั้งแต่การแสดง
ความคิดเห็น การวางแผน การด าเนินการและการแกไ้ขปัญหา ตลอดจนการควบคุม ก ากบั ติดตาม
และประเมินผล เพื่อประโยชน์ในการพฒันาการศึกษา ให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์ท่ีตั้งไว ้ซ่ึง
สามารถท าได้ทั้งทางตรง คือ ร่วมเป็นคณะท างาน และทางออ้มร่วมวางแนวทาง นโยบาย การมี
ส่วนร่วมของประชาชน และชุมชนในการจดัการศึกษา นับเป็นกระบวนการท่ีส าคญั ท่ีจะช่วย
พฒันาการศึกษาให้ตอบสนองความตอ้งการ ของทอ้งถ่ิน หากชุมชนมีส่วนร่วมในการสนบัสนุน
ทรัพยากรการศึกษา รวมถึงการเชิญผูป้กครองท่ีมีความรู้และมีเวลาวา่งมาเป็นครูพ่อครูแม่ให้ความรู้
ด้านวิชาการ ด้านภูมิปัญญากบับุตรหลาน ย่อมเกิดผลดีทั้งต่อโรงเรียนท่ีได้บุคลากรเพิ่ม ส่วน
ผูป้กครองยอ่มภาคภูมิใจท่ีไดส้อนบุตรหลานในโรงเรียน รวมถึงนกัเรียนท่ีจะมีความเคารพและนบั
ถือในตวัผูป้กครองเพิ่มมากข้ึน ซ่ึงเป็นการสร้างความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัชุนชม1 

                                                 
1ธนสาร  บัลลังก์ปัทมา,“บทบาทประชาชนในการมี ส่วนร่วมจัดการศึกษา ”

นิตยสาร Thecity Journal, ปีท่ี 4 ฉบบัท่ี 85 วนัท่ี 1-15 มีนาคม 2551, (อดัส าเนา), หนา้ 30. 
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 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมฉบบัท่ี 2 ได้บญัญติัว่า การ
พฒันาทรัพยากรมนุษยใ์หเ้กิดองคค์วามรู้ทางความคิด สามารถแกปั้ญหาและด ารงชีวิตอยู ่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักการจดัการศึกษาในมาตรา 8 (2)ให้สังคมมีส่วนร่วม ในการจดั
การศึกษา มาตรา 9 (1) และ (2)ให้การจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการ จดัการศึกษามีเอกภาพ
ดา้นนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบติั มีการกระจายอ านาจ ไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา 
สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กอปรกบัมาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกบับุคคล 
ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ 
สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอ่ืน ส่งเสริมความเขม้แข็งของชุมชนโดยการ
จดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจดัการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ 
ขอ้มูล ข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยากรต่าง ๆ เพื่อพฒันาชุมชนให้สอดคลอ้งกบั
สภาพปัญหาและความตอ้งการ รวมทั้งหาวธีิการสนบัสนุนชุมชนให้มีการแลกเปล่ียนประสบการณ์ 
การพฒันาระหวา่งชุมชน และมาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการทั้ง
ทางดา้นวชิาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและ
ส านักงานเขตพื้น ท่ีการศึกษา และสถานศึกษา ในเขตพื้น ท่ีการศึกษาโดยตรง ทั้ ง น้ี  ให้
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท าหนา้ท่ีก ากบัและส่งเสริม สนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา
การมีส่วนร่วมในวตัถุประสงค์ขอ้ท่ี 3 “ส่งเสริม การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชา
สังคม และทุกส่วนของสังคมในการบริหาร จดัการศึกษา และสนบัสนุนส่งเสริมการศึกษา” จึงอาจ
กล่าวได้ว่า สถานศึกษากับชุมชน มีความส าคญัในการท่ีจะตอ้งร่วมมือกันในการจดัการศึกษา 
ชุมชนจะต้องถือว่าสถานศึกษา เป็นส่วนหน่ึงของชุมชน ท่ีจะต้องให้การเอาใจใส่ดูแลและ
สนบัสนุน มีความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั มีการประสานความร่วมมือในการจดัการศึกษา ให้สอดคลอ้ง
กบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ ของชุมชนและทอ้งถ่ิน ชุมชนตอ้งมีส่วนร่วมในการตดัสินใจใน
การจดัการศึกษาให้มีความหลากหลาย มีความเหมาะสม สามารถน าภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ทรัพยากร 
และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนและทอ้งถ่ิน ท่ีเอ้ือต่อการเรียนรู้มาบริหารจดัการให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชน และทอ้งถ่ินใหม้ากท่ีสุด2 

                                                 
2ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา,  พระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2), (กรุงเทพมหานคร : บริษทัพริกหวานกราฟฟิก จ ากดั, 
2547), หนา้ 6-26. 
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 การจัดการศึกษาของการบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิด าเนินการจัดการศึกษา ท่ีให้
คณะกรรมการสถานขั้นพื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการโรงเรียน ตามระเบียบว่าด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่ายมีความรู้ความเขา้ใจการจดัการศึกษาและสามารถ น า
ความรู้ความเขา้ใจ ประสบการณ์มาใชใ้นการจดัการศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน จากการ
วิเคราะห์สภาพการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในปัจจุบนัคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานยงัมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษานอ้ย ไม่ครอบคลุม ต่อการจดัการศึกษาของ
สถานศึกษาท่ีมุ่งเน้นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมทางด้านการจดัการศึกษา ไม่เขา้ใจบทบาทหน้าท่ีและ
ภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามขอบข่าย ท่ีรัฐก าหนด มีส่วนร่วมในการให้
ความเห็นชอบเก่ียวกบัแผนพฒันาสถานศึกษา แผนการปฏิบติัการหลกัสูตรของสถานศึกษาและงบ
ประมาร ขาดการก ากบัดูแล ติดตามผลการด าเนินงานพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
ขาดการมีส่วนร่วมในการวางแผน วิเคราะห์ จดัท าหลกัสูตรของสถานศึกษา การให้ความร่วมมือ
ประสานงานระหว่างสถานศึกษากบัองค์กร ท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งเสริมสนบัสนุนให้สถานศึกษามีความ
เขม้แข็งในด้านการจดัการศึกษาท่ีเก่ียวกบัวิทยากรและแหล่งเรียนรู้ การพฒันาศกัยภาพครู การ
เผยแพร่การด าเนินงานของสถานศึกษา การให้ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะ การแกไ้ขปัญหาทางการจดั
การศึกษา การร่วมรับผิดชอบในการด าเนินงานของสถานศึกษา เนน้การสนบัสนุนการด าเนินงาน
ด้านกิจกรรมของโรงเรียนมากกว่า มีส่วนร่วมจดัการศึกษาด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคล และดา้นบริหารทัว่ไป คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่เขา้ใจว่า
ตนเองมีหนา้ท่ีเพียงผูใ้หก้ารสนบัสนุนการจดัการศึกษา เม่ือสถานศึกษาร้องขอเพียงอยา่งเดียวท าให้
การด าเนินงาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่ได้ใช้ความรู้ความสามารถ และ
ศกัยภาพของตนเองอย่างเต็มท่ี โดยเฉพาะในด้านการจัดการโรงเรียนยงัไม่ประสบผลส าเร็จ
เท่าท่ีควรดงันั้น จึงถือเป็นความจ าเป็นและภาระหนา้ท่ีของสถานศึกษา ท่ีตอ้งมีการจดัการศึกษาให้
สอดคลอ้งกบัสภาพ และความตอ้งการของชุมชน โดยเน้นการมีส่วนร่วมของชุมชน ให้ชุมชนเขา้
มามีบทบาทหรือ มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยให้มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ การด าเนินงาน 
การรับผลประโยชน์ และการประเมินผลจากการจดัการศึกษาทั้งดา้น การบริหารวิชาการ ดา้นการ
บริหารงบประมาณ งานการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป ตามแนวปฏิรูปการศึกษา 
การศึกษา ไม่ใช่เร่ืองของครู โรงเรียนหรือกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น แต่ทุกส่วนของสังคมตอ้งเขา้
มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
 ดงันั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความส าคญัในการมีส่วนร่วม ในการ
บริหารการศึกษาดงัท่ีส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดส้รุปว่า คณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นบุคคลส าคญัท่ีจะท างานร่วมกบัสถานศึกษา ให้สถานศึกษามีความ
เขม้แข็งเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา ในการจดัการศึกษาท่ีผา่นมาส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษา รัฐยงัท าไดร้ะดบัหน่ึงคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจดัการโรงเรียน
ค่อนข้างน้อย มีส่วนร่วมตามบทบาท ขาดการมีส่วนร่วม ในการจดัการโรงเรียนด้านนโยบาย 
ปรัชญา หลกัสูตร และความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ยิ่งมีลกัษณะการศึกษาแบบในโรงเรียนเป็นศูนย์
รวมอ านาจ โดยส่วนใหญ่โรงเรียนเป็นฝ่ายจดัการ3 
 ผู้วิจัย  ในฐานะครูผู ้สอนจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาเ ก่ียวกับการมีส่วนร่วม ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษาในดา้นต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อ
ผูบ้ริหารในการปรับปรุงการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดา้นการจดัการศึกษา และเป็นประโยชน์ท่ีจะใช้เป็นแนวทางในการพฒันางานโรงเรียนใน ด้าน
วชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล ดา้นบริหารทัว่ไป ต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหาร

การศึกษาใน 4 ดา้น คือ ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารทัว่ไป 
ของสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ และเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาใน 4 ดา้น จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษา และขนาดสถานศึกษา 

 

1.3 สมมติฐานของการวจิัย 
 จากผลการวจิยัของณฐันนท ์สุรินทร์ และของประพนัธ์ สร้อยเพชร ซ่ึงระดบัการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมจ าแนกตามระดบั
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา พบวา่มีความแตกต่างกนั ดงันั้น การวิจยัน้ีจึงตั้งสมติฐาน
วา่การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษาใน 4 ดา้น คือ 

                                                 
3ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนาส านักงานพระพุทธศาสนา
แห่งชาติ, 2547), หนา้ 19. 
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ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารทัว่ไป เม่ือจ าแนกตามระดบั
การศึกษา และขนาดสถานศึกษา มีความแตกต่างกนั 
 

1.4 ขอบเขตของการวจิัย 
 การวจิยัคร้ังน้ีผูว้จิยัไดก้  าหนดขอบเขตของการวจิยั ดงัน้ี 
 1.4.1 ขอบเขตด้านเนือ้หา  
 การศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิตามการเข้ามามีส่วนร่วม         
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูว้จิยัไดก้  าหนดตวัแปรเพื่อการศึกษาดงัน้ี  
 ตวัแปรตน้(Independent Variable) ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง และขนาดของ
สถานศึกษา  
 ตวัแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ใน 4 
ดา้น คือ ดา้นวชิาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป 
 1.4.2 ขอบเขตด้านประชากร 
 ประชากรท่ีใชใ้นการวิจยั เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ปีการศึกษา 2555 จ านวน 300 คน  
 1.4.3 ขอบเขตด้านพืน้ที่ 
 พื้นท่ี ท่ีใช้ในการศึกษาวิจยั ได้แก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหาร ส่วน
จงัหวดัชยัภูมิปีการศึกษา 2555 
 1.4.4 ขอบเขตด้านระยะเวลา 
 ระยะเวลาท่ีท าการศึกษาผูว้จิยั ไดท้  าการศึกษาในช่วงเดือน เมษายน 2556 
 

1.5 นิยามศัพท์เฉพาะทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การมีส่วนร่วม หมายถึง การเปิดโอกาสใหป้ระชาชนไม่วา่จะเป็นบุคคลหรือกลุ่มบุคคล เขา้
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง ไม่วา่จะเป็นทางตรงหรือทางออ้มในลกัษณะ ของการร่วม
รับรู้ ร่วมคิด ร่วมท าในส่ิงท่ีมีผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน 
 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน หมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคล
ท่ีไดรั้บแต่งตั้งเป็นตวัแทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทนองค์กรปกครอง ส่วน
ทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า และผูท้รงคุณวุฒิ ไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัสถานศึกษาท่ีเก่ียวกบั การก าหนด
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จุดมุ่งหมาย เป้าหมาย แผนงาน การอนุมติังบประมาณในการจดัท าแผน การก าหนดแผนในการ
ปฏิบติังานและการประเมินผลงานในการจดัการศึกษาร่วมกบัโรงเรียน ประกอบดว้ย 4 ดา้น  
 ด้านวิชาการ หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ
วางแผนในขอ้เสนอแนะ ร่วมตดัสินใจและด าเนินการ เก่ียวกบัเร่ืองหลกัสูตร การเรียน การสอน 
การประเมินผล การพฒันานกัเรียนงานประกนัคุณภาพการศึกษา รวมทั้งงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบังาน
วชิาการ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ของนกัเรียนใหมี้ประสิทธิภาพสูงข้ึน 
 ด้านงบประมาณ หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ
วางแผนในข้อเสนอแนะเก่ียวกบัการบริหารเงินงบประมาณ และวสัดุครุภณัฑ์ของโรงเรียนให้
เป็นไปดว้ยความรอบคอบ 
 ด้านบริหารงานบุคคล หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ค าปรึกษาและร่วมตดัสินใจเก่ียวกับการสรรหาพฒันาบุคลากรของโรงเรียนด้านต่างๆ เพื่อให้
สามารถปฏิบติังานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ตลอดจนการใหพ้น้จากต าแหน่ง 
 ด้านการบริหารทัว่ไป หมายถึง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การวางแผนเสนอแนะเก่ียวกบัการจดัอาคารสถานท่ี และจดัสภาพแวดล้อมในโรงเรียน รวมทั้ง
ส่งเสริมและสนบัสนุน การจดักิจกรรมของโรงเรียนเพื่อช่วยใหเ้กิดการประสานสัมพนัธ์ท่ีดีระหวา่ง
โรงเรียนกบัผูป้กครอง 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน หมายถึง บุคคลท่ีไดรั้บการแต่งตั้งให้ปฏิบติัหน้าท่ี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน เป็นตวัแทนของประชาชนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งใน
เขตชุมชน ท่ีเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียน หรือสถานศึกษาท่ีตั้งอยูใ่นชุมชน 
 ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาชั้นสูงสุดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานไดแ้ก่ ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ และตั้งแต่มธัยมศึกษาตอนตน้ ข้ึนไป  
 ขนาดของสถาน ศึกษา  หม าย ถึ ง  ขนาดของโร ง เ รี ยนตาม เกณฑ์ ในประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการท่ีใชใ้นแนวทางการด าเนินงานการคดัเลือกนกัเรียน นกัศึกษา และสถานศึกษา
ซ่ึงก าหนดของขนาดโรงเรียนในส่วนภูมิภาคไว ้ดงัน้ี 
 ขนาดเลก็ หมายถึง ประถมศึกษามีนกัเรียนไม่เกิน 120 คน มธัยมศึกษาไม่เกิน 500 คน 
 ขนาดกลางหมายถึง ประถมศึกษามีนักเรียนตั้งแต่120-499 คน มธัยมศึกษาตั้งแต่ 501-
1,500 คน 
 ขนาดใหญ่ หมายถึง ประถมศึกษามีนกัเรียนตั้งแต่ 500 คนข้ึนไปมธัยมศึกษาตั้งแต่ 1,501 
คน ข้ึนไป 
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 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ หมายถึง หน่วยงานทางการศึกษาสังกดัส านกังานการ
ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน กระทรวงมหาดไทย มีหนา้ท่ีก ากบัดูแล ประสานงาน ส่งเสริม สนบัสนุนการ
จดัการศึกษาขั้นพื้นฐานในระดบัเขตพื้นท่ีการศึกษา  
 

1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับจากการวจิัย 
1.6.1 ไดข้อ้สนเทศ น าไปใชเ้ป็นแนวทางในการวางแผน เพื่อส่งเสริมความสัมพนัธ์ให้กบั

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ1 และใช้เป็นแนวทาง ในการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา ให้มี
คุณภาพมากยิง่ข้ึน 

1.6.2 ได้ทราบขอ้มูลการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  

1.6.3 ไดท้ราบผลการเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและโรงเรียนในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  าแนกตามสถานภาพ และขนาดของสถานศึกษา 
  
 
 



 
 

 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
 การวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้หลกัการ 
ทฤษฏี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ในการวางกรอบแนวคิด โดยแบ่งเป็นหวัขอ้ ดงัน้ี 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารการศึกษา 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 
 2.4 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 2.5 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
 2.6 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 2.7 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 
 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารการศึกษา  
 การบริหารจดัการศึกษา เป็นวิธีการท่ีส าคญัในการพฒันาการศึกษาของชาติ โรงเรียนเป็น
สถาบนัทางสังคม และเป็นหน่วยงานท่ีสังคมจดัตั้งข้ึนมาเพื่อสนองความตอ้งการทางสังคมในดา้น
การให้บริการทางการศึกษา แก่สมาชิกและสอดคล้องกับความต้องการของสังคม การบริหาร
การศึกษา หมายถึง กระบวนการในการพฒันาคนในดา้นร่างกาน อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพื่อ
เสริมสร้างใหบุ้คคลมีบุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ ค่านิยม และพฤติกรรมท่ีสอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของสังคม โดยในการบริหารการศึกษานั้นสามารถท่ีจะน าหลกัการบริหาร และทฤษฎีการ
บริหารต่างๆ มาประยกุตใ์ชก้บัการบริหารการศึกษาเพื่อพฒันาสถานศึกษาไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ  กล่าวว่า ในการบริหารสถานศึกษา ผู ้บริหารควรมีหลักและ
กระบวนการบริหาร การบริหารการศึกษา หลกัการแนวคิดในการบริหาร ภาพรวมของการบริหาร
ทั้งน้ีเพื่อให้การจดัการบริหารสถานศึกษามีความเหมาะสมผูเ้ขียนจะไดก้ล่าวถึงประเด็นดงักล่าว
เพื่อให้เกิดความเข้าใจและมุมมองในการบริหารสถานศึกษายิ่งข้ึนต่อไป การบริหาร ส่วนมาก
หมายถึง การจดัการทางธุรกิจมากกวา่โดยมีหลายท่านไดร้ะบุดงัน้ี Peter F Drucker  :  คือ ศิลปะใน
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การท างานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกบั Herbert A. Simon : กล่าววา่คือ กิจกรรมท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คน 
ข้ึนไป ร่วมมือกนัด าเนินการใหบ้รรลุวตัถุประสงคอ์ยา่งใดอยา่งหน่ึงหรือหลายอยา่งร่วมกนั1 
 สมศักดิ์ คงเที่ยงไดก้ล่าวไวว้่า การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่างๆ ท่ีบุคคลตั้งแต่สองคน 
ข้ึนไปร่วมมือกนัด าเนินการเพื่อให้บรรลุวตัถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลายๆอยา่งท่ีบุคคล
ร่วมกนัก าหนดโดยใชก้ระบวนอยา่งมีระบบและใหท้รัพยากรตลอดจนเทคนิคต่างๆอยา่งเหมาะสม2 
 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิไดก้ล่าวไวว้า่ “การบริหารการศึกษา” หมายถึง กิจกรรมต่างๆท่ีบุคคล
หลายคนร่วมกนัด าเนินการ เพื่อพฒันาสมาชิกของสังคมในทุกๆ ด้าน นบัแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ 
ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม เพื่อให้มีค่านิยมตรงกนักบัความตอ้งการของสังคม โดย
กระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยัควบคุมส่ิงแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศยัทรัพยากร ตลอดจน
เทคนิคต่างๆ อยา่งเหมาะสม เพื่อใหบุ้คคลพฒันาไปตรงตามเป้าหมายของสังคมท่ีตนด าเนินชีวติอยู่3 
การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การบริหารเป็นสาขาวิชาท่ีมีการจดัการระเบียบอย่างเป็นระบบ 
คือมีหลกัเกณฑ์และทฤษฎีท่ีพึงเช่ือถือได ้อนัเกิดจาการคน้ควา้เชิงวิทยาศาสตร์ เพื่อประโยชน์ใน
การบริหาร โดยลกัษณะน้ี การบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) เป็นศาสตร์สังคม ซ่ึงอยูก่ลุ่มเดียวกบั
วิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์แต่ถา้พิจารณาการบริหารในลกัษณะของการปฏิบติัท่ีตอ้ง
อาศยัความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทกัษะของผูบ้ริหารแต่ละคน ท่ีจะท างานให้บรรลุ
เป้าหมายซ่ึงเป็นการประยุกต์เอาความรู้หลักการและทฤษฎีไปรับใช้ในการปฏิบติังานเพื่อให้
เหมาะสมกบัสถานการณ์ และส่ิงแวดลอ้มการบริหารก็จะมีลกัษณะเป็นศิลป์  

ปัจจยัส าคญัการบริหารท่ีส าคญัมี 4 อยา่ง ท่ีเรียกวา่ 4 Ms ไดแ้ก่ 
1. คน (Man)  
2 เงิน (Money)  
3. วสัดุส่ิงของ (Materials)  
4. การจดัการ (Management) 

                                                        
1ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ, หลักการและทฤษฎีการบริหาร , (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2542), หนา้ 2. 
2สมศักด์ิ  คงเท่ียง,  หลักการและทฤษฎีการบริหาร ,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์

มหาวทิยาลยัรามค าแหง, 2545), หนา้ 1. 
3ภาวดิา ธาราศรีสุทธิ , หลกัการแลทฤษฎกีารบริหารการศึกษา, อา้งแลว้, หนา้ 6. 
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กระบวนการบริหารการศึกษา จากหลกัการบริหารทัว่ไป 14 ขอ้ของ Fayolท าใหต่้อมา Luther 
Gulickไดน้ ามาปรับต่อยอดเป็นท่ีรู้จกักนัดีในตวัอกัษรยอ่ท่ีวา่ “POSDCoRB” กลายเป็นคมัภีร์ของ
การจดัองคก์ารในตน้ยคุของศาสตร์การบริหารซ่ึงตวัยอ่แต่ละตวัมีความหมายดงัน้ี 

 P – Planning หมายถึง การวางแผน  
 O – Organizing หมายถึง การจดัองคก์าร 
 S – Staffing หมายถึง การจดัคนเขา้ท างาน 
 D – Directing หมายถึง การสั่งการ 
 Co – Coordinating หมายถึง ความร่วมมือ 
 R – Reporting หมายถึง การรายงาน 
 B – Budgeting หมายถึง งบประมาณ 
 ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ ไดก้ล่าวไวว้่าทฤษฎี หมายถึง แนวความคิดหรือความเช่ือ ท่ีเกิดข้ึน

อยา่งมีหลกัเกณฑมี์การทดสอบและการสังเกตจนเป็นท่ีแน่ใจ ทฤษฎีเป็น เซท(Set) ของมโนทศัน์ท่ี
เช่ือมเช่ือมโยงซ่ึงกนัและกนั เป็นขอ้สรุปอย่างกวา้งท่ีพรรณนา และอธิบาย พฤติกรรมการบริหาร
องค์กรการทางศึกษา อย่างเป็นระบบ ถ้าทฤษฎีได้รับการพิสูจน์บ่อย ๆ ก็จะกลายเป็นกฎเกณฑ ์
ทฤษฎีเป็นแนวความคิดท่ีมีเหตุผลและสามารถน าไปประยุกตแ์ละปฏิบติัไดท้ฤษฎีมีบทบาทในการ
ให้ค  าอธิบายเก่ียวกบัปรากฎการณ์ทัว่ไป และช้ีแนะการวิจยัทฤษฎีทางการบริหารและวิวฒันาการ
การบริหารการศึกษา  

ระยะที่ 1 ระหว่าง ค.ศ. 1887 – 1945 ยุคนกัทฤษฎีการบริหารสมยัดั้งเดิม (The Classical 
organization theory) แบ่งยอ่ยเป็น 3 กลุ่มดงัน้ี 

1. กลุ่มการจดัการเชิงวิทยาศาสตร์ของเทยเ์ลอร์ (Scientific Management) ของเฟรดเดอริก
เทย์เลอร์ (Frederick Taylor) ความมุ่งหมายสูงสุดของแนวคิดเชิงวิทยาศาสตร์คือ จัดการ
บริหารธุรกิจหรือโรงงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด Taylor มองคนงานแต่ละคน
เปรียบเสมือนเคร่ืองจกัรท่ีสามารถปรับปรุง เพื่อเพิ่มผลผลิตขององคก์ารได ้เจา้ของต ารับ “The one 
best way” คือประสิทธิภาพของการท างานสูงสุดจะเกิดข้ึนไดต้อ้งข้ึนอยูก่บัส่ิงส าคญั3อยา่งคือ 

1.1 เลือกคนท่ีมีความสามารถสูงสุด (Selection) 
1.2 ฝึกอบบรมคนงานใหถู้กวธีิ (Training) 
1.3 หาส่ิงจูงใจใหเ้กิดก าลงัใจในการท างาน (Motivation) 
เทยเ์ลอร์ ก็คือ ผลผลิตของยุคอุตสาหกรรมในงานวิจยัเร่ือง “Time and Motion Studies” 

เวลาและการเคล่ือนไหว เช่ือวา่มีวธีิการการทางวทิยาศาสตร์ท่ีจะบรรลุวตัถุประสงคเ์พียงวิธีเดียวท่ีดี
ท่ีสุด เขาเช่ือในวิธีแบ่งงานกนัท า ผูป้ฏิบติัระดบัล่างตอ้งรับผิดชอบต่อระดบับน เทยเ์ลอร์ เสนอ 
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ระบบการจา้งงาน (จ่ายเงิน) บนพื้นฐานการสร้างแรงจูงใจสรุปหลกัวิทยาศาสตร์ของเทยเลอร์ 
สรุปง่ายๆ ประกอบดว้ย 3 หลกัการดงัน้ี 

1. การแบ่งงาน (Division of Labors) 
2. การควบคุมดูแลบงัคบับญัชาตามสายงาน (Hierarchy) 
3. การจ่ายค่าจา้งเพื่อสร้างแรงจูงใจ (Incentive payment) 
2. กลุ่มการบริหารจดัการ (Administration Management) หรือ ทฤษฎีบริหารองคก์ารอยา่ง

เป็นทางการ (Formal Organization Theory ) ของ องัรี ฟาโยล (Henri Fayol) บิดาของทฤษฎีการ
ปฏิบติัการและการจดัการตามหลกับริหาร ทั้ง Fayolและ Taylor จะเนน้ตวับุคลปฏิบติังาน + วิธีการ
ท างาน ไดป้ระสิทธิภาพและประสิทธิผลแต่ก็ไม่มองดา้น“จิตวิทยา” Fayolไดเ้สนอแนวคิดในเร่ือง
หลกัเก่ียวกบัการบริหารทัว่ไป 14 ประการ แต่ลกัษณะท่ีส าคญั มีดงัน้ี 

2.1 หลกัการท างานเฉพาะทาง (Specialization) คือการแบ่งงานให้เกิดความช านาญ เฉพาะ
ทาง 

2.2 หลกัสายบงัคบับญัชา เร่ิมจากบงัคบับญัชาสูงสุดสู่ระดบัต ่าสุด 
2.3 หลกัเอกภาพของบงัคบับญัชา (Unity of Command) 
2.4 หลกัขอบข่ายของการควบคุมดูแล (Span of control) ผูดู้แลหน่ึงคนต่อ 6 คนท่ีจะอยูใ่ต้

การดูแลจึงจะเหมาะสมและมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
2.5 การส่ือสารแนวด่ิง (Vertical Communication) การส่ือสารโดยตรงจากเบ้ืองบน สู่เบ้ือง

ล่าง 
 2.6 หลกัการแบ่งระดบัการบงัคบับญัชาให้นอ้ยท่ีสุด คือ ไม่ควรมีสายบงัคบับญัชายืดยาว 

หลายระดบัมากเกินไป  
2.7 หลกัการแบ่งความรับผิดชอบระหวา่งสายบงัคบับญัชาและสายเสนาธิการ (Line and 

Staff Division) 
3. ทฤษฎีบริหารองคก์ารในระบบราชการ (Bureaucracy) มาจากแนวคิดของ แมกซ์เวเบอร์ 

(Max Weber) ท่ีกล่าวถึงหลกัการบริหารราชการประกอบดว้ย 
3.1 หลกัของฐานอ านาจจากกฎหมาย 
3.2 การแบ่งหนา้ท่ีและความรับผดิชอบ ท่ีตอ้งยดึระเบียบกฎเกณฑ ์
3.3 การแบ่งงานตามความช านาญการเฉพาะทาง 
3.4 การแบ่งงานไม่เก่ียวกบัผลประโยชน์ส่วนตวั 
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3.5 มีระบบความมัน่คงในอาชีพ4 
ภาวดิา ธาราศรีสุทธิ ไดก้ล่าวไวว้า่ จะอยา่งไรก็ตามระบบราชการก็มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสีย ซ่ึง

ในด้าน ขอ้เสีย คือ สายบงัคบับญัชายืดยาวการท างานตอ้งอา้งอิงกฎระเบียบ จึงชักช้าไม่ทนัการ
แกไ้ขปัญหาในปัจจุบนั เรียกวา่ ระบบ “Red tape” ในดา้นขอ้ดี คือ ยึดประโยชน์สาธารณะเป็นหลกั 
การบงัคบับญัชาการเล่ือนขั้นต าแหน่งท่ีมีระบบระเบียบแต่ในปัจจุบนัระบบราชการก าลังถูก
แทรกแซงทางการเมืองและทางเศรษฐกิจท าใหเ้ร่ิมมีปัญหา 

ระยะที ่2 ระหว่าง ค.ศ. 1945 – 1958 ยุคทฤษฎ ี
มนุษยสัมพนัธ์ (Human Relation) Folletteได้น าเอาจิตวิทยามาใช้และได้เสนอการ

แกปั้ญหาความขดัแยง้ (Conflict) ไว ้3 แนวทางดงัน้ี 
1. Domination คือ ใชอ้  านาจอีกฝ่ายสยบลง คือใหอี้กฝ่ายแพใ้หไ้ด ้ไม่ดีนกั 
2. Compromise คือ คนละคร่ึงทาง เพื่อใหเ้หตุการณ์สงบโดยประนีประนอม 
3. Integration คือ การหาแนวทางท่ีไม่มีใครเสียหนา้ ไดป้ระโยชน์ทั้ง 2 ทาง (ชนะ ชนะ) 

นอกจากน้ี Follette ให้ทศันะน่าฟังว่า “การเกิดความขดัแยง้ในหน่วยงานเป็นความพกพร่อง ของ
การบริหาร”5 

การวิจยัหรือการทดลองฮอร์ทอร์น (Hawthon Experiment) ท่ี เมโย(Mayo) กบัคณะท าการ
วจิยัเร่ิมท่ีขอ้สมมติฐานวา่ส่ิงแวดลอ้มมีผลต่อประสิทธิภาพ การท างานของคนงาน มีการคน้พบจาก
การทดลอง คือ มีการสร้างกลุ่มแบบไม่เป็นทางการในองค์การ ท าให้เกิดแนวความคิดใหม่ ท่ีว่า
ความความสัมพนัธ์ของมนุษย ์มีความส าคญัมาก ซ่ึงผลการศึกษาทดลองของเมโยและคณะ พอสรุป
ไดด้งัน้ี  

1. คนเป็นส่ิงมีชีวติ จิตใจ ขวญั ก าลงัใจ และความพึงพอใจเป็นเร่ืองส าคญัในการท างาน 
2. เงินไม่ใช่ ส่ิงล่อใจท่ีส าคญัแต่เพียงอย่างเดียว รางวลัทางจิตใจมีผลต่อการจูงใจในการ

ท างานไม่นอ้ยกวา่เงิน 
3. การท างานข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มทางสังคมมากกวา่สภาพแวดลอ้มทางกายภาพคบัท่ี

อยูไ่ดค้บัใจอยูย่าก 

                                                        
4เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 10. 
5เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 25 
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ขอ้คิดท่ีส าคญั การตอบสนองคน ด้านความตอ้งการศกัด์ิศรีการยกย่องจะส่งผลต่อประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลในการท างานจากแนวคิด“มนุษยสัมพนัธ์” 

ระยะที่ 3 ตั้งแต่ ค.ศ. 1958 – ปัจจุบนัยุคการใชท้ฤษฎีการบริหาร (Administrative Theory) 
หรือการศึกษาเชิงพฤติกรรมศาสตร์ (Behavioral Science Approach) ยึดหลกัระบบงาน + 
ความสัมพนัธ์ของคน + พฤติกรรมขององคก์าร ซ่ึงมีแนวคิด หลกัการ ทฤษฎีท่ีหลายๆคนไดแ้สดง
ไว ้ดงัต่อไปน้ี 

1. เชสเตอร์ ไอ บาร์นาร์ด (Chester I Barnard ) เขียนหนงัสือช่ือ The Function of The 
Executive ท่ีกล่าวถึงงานในหนา้ท่ีของผูบ้ริหารโดยให้ความส าคญัต่อบุคคลระบบของความร่วมมือ
องคก์าร และเป้าหมายขององคก์าร กบัความตอ้งการของบุคคลในองคก์ารตอ้งสมดุลกนั 

2. ทฤษฎีของมาสโลว ์ว่าดว้ยการจดัอนัดบัขั้นของความตอ้งการของมนุษย ์ (Maslow – 
Hierarchy of needs) เป็นเร่ืองแรงจูงใจแบ่งความตอ้งการของมนุษย ์ตั้งแต่ความตอ้งการดา้น
กายภาพ ความตอ้งการดา้นความปลอดภยัความตอ้งการดา้นสังคม ความตอ้งการดา้นการเคารพ – 
นบัถือ และประการสุดทา้ย คือ การบรรลุศกัยภาพของตนเอง (Self actualization) คือมีโอกาสได้
พฒันาตนเองถึงขั้นสูงสุดจากการท างาน แต่ความต้องการเหล่านั้น ต้องได้รับการสนองตอบ
ตามล าดบัขั้น 

3. ทฤษฎี X ทฤษฎี Y ของแมคกรีกอร์(Douglas MC Gregor Theory X, Theory Y ) เขาได้
เสนอแนวคิดการบริหารอยูบ่นพื้นฐานของขอ้สมมติฐานเก่ียวกบัธรรมชาติของมนุษยต่์างกนั ทฤษฎี 
X(The Traditional View of Direction and Control) ทฤษฎีน้ีเกิดขอ้สมติฐานดงัน้ี 

1. คนไม่อยากท างาน และหลีกเล่ียงความรับผดิชอบ 
2. คนไม่ทะเยอทะยาน และไม่คิดริเร่ิม ชอบใหก้ารสั่ง 
 3. คนเห็นแก่ตนเองมากกวา่องคก์าร 
4. คนมกัต่อตา้นการเปล่ียนแปลง 
5. คนมกัโง่ และหลอกง่าย 
ผลการมองธรรมชาติของมนุษยเ์ช่นน้ี การบริหารจดัการจึงเน้นการใชเ้งิน วตัถุ เป็นเคร่ือง

ล่อใจ เนน้การควบคุม การสั่งการ เป็นตน้ ทฤษฎี Y(The integration of Individual and Organization 
Goal) ทฤษฎีขอ้น้ีเกิดจากขอ้สมติฐานดงัน้ี 

1. คนจะใหค้วามร่วมมือ สนบัสนุน รับผดิชอบ ขยนั 
2. คนไม่เกียจคร้านและไวว้างใจได ้
3. คนมีความคิดริเร่ิมท างานถา้ไดรั้บการจูงใจอยา่งถูกตอ้ง 
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4. คนมกัจะพฒันาวธีิการท างาน และพฒันาตนเองอยูเ่สมอ 
ผูบ้งัคบับญัชาจะไม่ควบคุมผูใ้ตบ้งัคบับญัชาอย่างเขม้งวด แต่จะส่งเสริมให้รู้จกัควบคุม

ตนเองหรือของกลุ่มมากข้ึน ตอ้งใหเ้กียรติซ่ึงกนัและกนัจากความเช่ือท่ีแตกต่างกนั ท าให้เกิดระบบ
การบริหารท่ีแตกต่างกนัระหวา่งระบบท่ีเนน้การควบคุมกบัระบบท่ีค่อนขา้งใหอิ้สระภาพ 

4.อูชิ (Ouchi ) ชาวญ่ีปุ่นไดเ้สนอ ทฤษฎี Z (Z Theory) (William G. Ouchi) ศาสตราจารย์
แห่งมหาวิทยาลยั UXLA (I of California Los Angeles) ทฤษฎีน้ีรวมเอาหลกัการของทฤษฎี X , Y 
เขา้ด้วยกนั แนวความคิดก็คือ องค์การตอ้งมีหลกัเกณฑ์ท่ีควบคุมมนุษย ์แต่มนุษยก์็รักความเป็น
อิสระ และมีความตอ้งการหน้าท่ีของผูบ้ริหารจึงตอ้งปรับเป้าหมายขององค์การให้สอดคลอ้งกบั
เป้าหมายของบุคคลในองคก์ารสรุปเพื่อออมชอมสองทฤษฎี มีองคป์ระกอบท่ีส าคญั 4 ประการคือ 

1.การท าใหป้รัชญาท่ีก าหนดไวบ้รรลุ 
2.การพฒันาผูใ้ตบ้งัคบับญัชาใหท้  างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
3.การใหค้วามไวว้างใจแก่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
4.การใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชามีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
สรุปไดว้า่ “การบริหารการศึกษา” หมายถึง กิจกรรม ท่ีบุคคลหลายคนร่วมกนัท าเป็นการ

พฒันาเพื่อให้มีค่านิยมตรงกนักบัความตอ้งการของสังคมในดา้นบุคลิกภาพความรู้ความ สามารถ 
เจตคติ พฤติกรรม คุณธรรม โดยกระบวนการต่างๆ ท่ีอาศยัควบคุมส่ิงแวดลอ้มให้มีผลต่อ บุคคล 
และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่างๆ อย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคคลพฒันา ไปตรงตาม
เป้าหมายของสังคมท่ีตนด าเนินชีวิตอยู่ ระบบราชการก็มีทั้งขอ้ดีและขอ้เสียผูบ้งัคบับญัชาไม่ควร
ควบคุมใตบ้งัคบับญัชาอย่างเขม้งวด แต่ควรจะส่งเสริมให้รู้จกัควบคุมตนเองหรือของกลุ่มมากข้ึน 
ตอ้งให้เกียรติซ่ึงกนัและกนัจากความเช่ือ ท่ีแตกต่างกนัท าให้เกิดระบบการบริหาร ท่ีแตกต่างกนั
ระหว่างระบบท่ีเน้นการควบคุมกบัระบบท่ีค่อนขา้งให้อิสระภาพ จะท าให้การบริหารการศึกษา
เป็นไปในทิศทางท่ีดี 
 

2.2 แนวคดิเกีย่วกบัการบริหารสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
 สุรัฐ ศิลปะอนันต์ ไดก้ล่าววา่การจดัการศึกษา ทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล การบริหารทัว่ไป ไปยงัคณะกรรมการและส านกังานการศึกษา ศาสนาและวฒันธรรมเขต
พื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรงและให้มีคณะกรรมการ สถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน และสถานศึกษาระดับอุดมศึกษาท่ีต ่ ากว่าปริญญาตรีของแต่ละสถานศึกษาซ่ึง
ประกอบดว้ยผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา และผูท้รงคุณวุฒิ ท าหนา้ท่ีก ากบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของ



 
15 

สถานศึกษา โดยมีผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการ ตามนยั
ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตอ้งการท่ีจะปฏิรูปโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพจึง
จ าเป็นตอ้งใชน้วตักรรมรูปแบบใหม่มาใชใ้นการปฏิรูปการศึกษาโดยอาศยัหลกัการกระจายอ านาจ
การตดัสินใจทางการบริหารโดยให้ทั้งผูใ้ห้บริการและผูรั้บบริการได้ร่วมกนัตดัสินใจในระดับ
โรงเรียนโดยให้มีการจดัตั้งคณะกรรมการการศึกษา อยู่กบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเปิด
โอกาสใหป้ระชาชนและชุมชนเขา้มาร่วมบริหาร 6  
 เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ ได้ให้ความหมายไวว้่า เป็นการจดัการศึกษาท่ีใช้โรงเรียนเป็น
ศูนยก์ลาง (School Centered Administration) ท่ีให้โรงเรียนมีความเป็นอิสระ (Autonomy) มากข้ึน
โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย (Stakeholders) ในการจดัการศึกษาไดแ้ก่ ผูบ้ริหารครู ผูป้กครอง นกัเรียน 
ผูน้ าชุมชนมีส่วนร่วมในการสนบัสนุน การช่วยเหลือ (Assist) การให้ค  าปรึกษา ค าแนะน า (Advice) 
การประเมิน (Asses) และการอนุมติั การรับรอง (Approve) เป็นการบริหารท่ีตั้งอยูบ่นพื้นฐานการ
วจิยัท่ียนืยนั ประโยชน์ของการตดัสินใจแบบมีส่วนร่วม (Participatory Decision – Making) โดยมุ่ง
ให้อ านาจแก่กรรมการโรงเรียนใน 3 เร่ือง คือ งบประมาณ บุคลากร หลักสูตรหรือโปรแกรม
การศึกษา เพื่อใหก้ารจดัการศึกษาเกิดผลสัมฤทธ์ิทั้งดา้นวิชาการและพฤติกรรมกบันกัเรียน จนเป็น
ท่ีพึงพอใจของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการศึกษา7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
6สุรัฐ ศิลปะอนนัต์สุทธิ, ความท้าทายใหม่ต่อการศึกษา, วารสารปฏิรูปการศึกษา, 2541, 

(อดัส าเนา), หนา้ 2-24. 
7เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, ภาวะผู้น าในประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและแนวปฏิบัติในการ

บริหารการศึกษาหน่วยที ่5-8 , (นนทบุรี  :  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2544), หนา้ 15. 
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 รุ่ง แก้วแดง ได้ให้ความหมายว่าเป็นโรงเรียนท่ีมีอ านาจการบริหารเต็มท่ีอยู่นอกการ
ควบคุมของทอ้งถ่ิน (District) และบริหารโดยคณะกรรมโรงเรียน (Board of Trustees) ซ่ึงมีวิธีการ
บริหารท่ียืดหยุน่และสอดคลอ้งกบัภารกิจรวมทั้งปรัชญาของโรงเรียน ภายใตส้ัญญาและเง่ือนไขท่ี
ท ากบัฝ่ายรัฐบาล8 
 ถวิล มาตรเลี่ยม ไดใ้ห้ความหมายว่า การคืนความรับผิดชอบในการจดัการศึกษาให้กบัผู ้
ไดรั้บประโยชน์และใกลชิ้ดสัมผสักบัเด็กมากท่ีสุดคือ ครู อาจารย ์ผูบ้ริหาร โดยพ่อ แม่ ผูป้กครอง
นกัเรียน ชุมชนเขา้มาเป็นหุน้ส่วน (Partners) ในการบริหารจดัการศึกษาของโรงเรียน ซ่ึงจะน าไปสู่
การพฒันาการศึกษาท่ีย ัง่ยืน เพราะอยู่บนพื้นฐานของความต้องการของประชาชนและผูรั้บ
ประโยชน์ ขณะเดียวกนัก็เป็นการสร้างความเป็นผูน้ า (Leadership) ใหแ้ก่ทอ้งถ่ินมากข้ึน9 

วิโรจน์ สารรัตนะ ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจของผูเ้ก่ียวขอ้ง 
เช่น ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู นักเรียน ผูป้กครอง ชุมชน องค์การธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งและผูส้นับสนุน
โรงเรียน เป็นตน้ ควรมีอ านาจหน้าท่ีและความมีอิสระมากข้ึนในการจดัสรรทรัพยากรดา้นต่างๆ 
โดยเฉพาะด้านงบประมาณ บุคลากร หลักสูตรและทรัพยากรทางกายภาพ เป็นต้น ภายใต้ กฎ 
ระเบียบ นโยบายหรือการจดัล าดบั ตลอดจนไดรั้บการตรวจสอบจากทอ้งถ่ิน รัฐหรือส่วนกลางอยู่10 
 สรุป การบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง อ านาจหน้าท่ีของการบริหารการศึกษาสามารถ
จ าแนกแบ่งส่วนงานในหลายวิธีซ่ึงนกัวิชาการและองค์กรไดมี้การจดัแบ่งแตกต่างกนัไปในหลาย
ลกัษณะตามสภาพและเหตุผลต่างๆ อย่างไรก็ตามการพิจารณาถึงขอบข่ายหน้าท่ีการบริหารใน
สถานศึกษาในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ท่ีระบุไวใ้นมาตรา 39 คือ 

4.1 ดา้นวชิาการ 
งานวชิาการเป็นงานท่ีส าคญัของสถานศึกษา เน่ืองจากงานวิชาการเก่ียวขอ้งกบักิจกรรมทุก

ชนิดในสถานศึกษา โดยเฉพาะเก่ียวกบัการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอนซ่ึงเป็นจุดหมายหลกั
ของสถานศึกษาและ เป็นเคร่ืองช้ีวดัท่ีส าคญัถึงความส าเร็จและความสามารถของสถานศึกษา 

                                                        
8รุ่ง แกว้แดง, รัฐธรรมนูญการศึกษาของชาติ, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพม์ติชน, 

2541), หนา้ 27. 
9ถวิล มาตรเล่ียม , การบริหารจัดการโรงเรียนเป็นฐาน , วารสารสานปฏิรูป, 2542,           

(อดัส าเนา), หนา้ 25. 
10วิโรจน์  สารรัตนะ ,  อนาคตทางการศึกษา  แนวคิด  ทฤษฎี  และบทวิ เคราะห์ ,

(กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพอ์กัษรพิพฒัน์, 2532), หนา้ 27. 
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กิติมา ปรีดีดิลก ไดก้ล่าวไวว้่า งานวิชาการ ถือเป็นหัวใจส าคญัยิ่งของการจดัการศึกษา 
ในระดับสถานศึกษา การบริหารงานวิชาการต้องมีความเข้าใจในการบริหารการศึกษา เข้าใจ
จุดมุ่งหมายของหน่วยงานและเขา้ใจหลกัการบริหารงานวิชาการเพราะเป็นกระบวนการด าเนินงาน
เก่ียวกบัหลกัสูตรและการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามท่ีก าหนดไวใ้นจุดมุ่งหมายของการ
พฒันาผูเ้รียน โดยทัว่ไปงานวิชาการจะมีรายระเอียดภาระงาน เก่ียวกบั การน าหลกัสูตรไปใช้ การ
จดัเตรียมการเรียนการสอน การจดัวสัดุอุปกรณ์ประกอบหลกัสูตร และส่ือการเรียนการสอนการ
ส่งเสริมการสอน การวดัผลประเมินผล การด าเนินงานเก่ียวกบัห้องสมุด / แหล่งความรู้ การนิเทศ
ติดตามผล การวางแผนและก าหนดวิธีด าเนินการทางดา้นวิชาการรวมถึงการประชุมทางวิชาการ
รวมถึงกาประชุมทางวชิาการ11 

ปัญญา แก้วกียูร ไดก้ล่าวว่า ยุคการปฏิรูปการศึกษาเน้นย  ้างานวิชาการเก่ียวกบัปัญหาใน
ชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน12 

1. การวางแผนเก่ียวกบังานวชิาการเป็นการวางแผนเก่ียวกบัการพฒันาหลกัสูตรและการน า
หลกัสูตรไปใชใ้นการจดัการล่วงหนา้เก่ียวกบัการเรียนการสอน มีรายละเอียด ดงัน้ี 

1.1 แผนปฏิบติังานวชิาการ ไดแ้ก่ การประชุมเก่ียวกบัหลกัสูตรและการจดัปฏิทิน 
การศึกษาความรับผดิชอบงานตามภาระหนา้ท่ี การจดัขั้นตอนและเวลาในการท างาน 

1.2 โครงการสอน เป็นการจดัรายละเอียดเก่ียวกบัวชิาท่ีตอ้งสอนตามหลกัสูตร 
1.3 บนัทึกการสอน เป็นการแสดงรายละเอียดเก่ียวกบัการก าหนดเน้ือหาท่ีจะสอน 

แต่ละคาบเวลาของแต่ละสัปดาห์โดยวางแผนไวล่้วงหนา้และยดึโครงการสอนเป็นหลกั 
2. การจดัด าเนินการเก่ียวกบัการเรียนการสอนเพื่อให้การสอนในสถานศึกษาด าเนินไป

ดว้ยดีและสามารถปฏิบติัไดจึ้งตอ้งมีการจดัเก่ียวกบัการสอน ดงัน้ี 
2.1 การจดัตารางสอนเป็นการก าหนดวชิา เวลา ผูส้อน สถานท่ีตลอดจนรายวชิา 
2.2 การจดัชั้นเรียน เป็นงานท่ีฝ่ายวิชาการจะต้องประสานกับฝ่ายอาคารและ

สถานท่ีนอกจากน้ีการจดัชั้นเรียนยงัตอ้งค านึงถึงส่ิงอ านวยความสะดวกถูกตอ้งตามหลกัสูตรของ

                                                        
11กิติมา ปรีดีดิลก, กระบวนการบริหารและการนิเทศการศึกษาเบื้องต้น, (กรุงเทพมหานคร 

: ส านกัพิมพอ์กัษรบณัฑิต, 2532), หนา้ 47. 
12ปัญญา แกว้กียรู, เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้น าชุมชนและผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, (กรุงเทพมหานคร : งาน
ปฏิรูปการศึกษา, 2544), หนา้ 34. 
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สุขาภิบาลและหลกัจิตวิทยาการจดัครูเขา้สอน ตอ้งพิจารณาในดา้นบุคลากรทั้งน้ีรวมถึงการเชิญ
วทิยากรภายนอกมาช่วยสอนดว้ย 

2.3 การจดัแบบเรียน เป็นการหาแบบเรียนท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัหลกัสูตร
โดยเฉพาะท่ีเป็นหลกัสูตรท่ีกระทรวงศึกษาธิการก าหนดอีกดว้ย 

2.4 การปรับปรุงการเรียนการสอนเป็นการพฒันาครูผูส้อนให้กา้วหนา้ให้กา้วหนา้
ทนัวทิยาการเทคโนโลยใีหม่ๆ 

2.5 การฝึกงาน จุดมุ่งหมายของการฝึกงานเป็นการใหน้กัเรียน รู้จกัน าเอาทฤษฎีมา
ใชก้บัชีวติจริง ทั้งยงัใหผู้เ้รียนไดเ้ห็นปัญหาท่ีแทจ้ริงในสาขาวิชาละอาชีพนั้นเพื่อการเตรียมตวัท่ีจะ
ออกไปเผชิญกบัชีวติจริง 

3. การจดัการบริหารการเรียนการสอนและการจดัการวดัผลประเมินผล เป็นการจดัส่ิงท่ี
อ านวยความสะดวกและส่งเสริมการจดัหลกัสูตรและโปรแกรมทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพไดแ้ก่ 

3.1 การจัดส่ือการเรียนการสอน เป็นส่ิงท่ีเอ้ือต่อการศึกษาของนักเรียนเน้น
เคร่ืองมือและกิจกรรมใหค้รูใชใ้นการเรียนการสอน 

3.2 การจดัห้องสมุดเป็นท่ีรวมหนังสือ เอกสาร ส่ิงพิมพแ์ละวสัดุอุปกรณ์ท่ีเป็น
แหล่งวชิาใหน้กัเรียนไดศึ้กษาและคน้ควา้เพิ่มเติม 

3.3 การนิเทศการสอน เป็นการช่วยเหลือและแนะแนวครูให้เกิดการปรับปรุง
แกไ้ข ปัญหาการเรียนการสอน 

3.4 การวดัผลประเมินผล เป็นกระบวนการท่ีใช้เคร่ืองมือในดา้นการตรวจสอบ
และวิเคราะห์ผลการเรียน การบริหารวิชาการในยุคปฏิรูปการศึกษา โรงเรียนและส านกังานจะมี
โครงการในการตัดสินใจมากข้ึนทั้งน้ีเป็นไปตามหลักการกระจายอ านาจทางการศึกษาท่ีให้
สถานศึกษาและส านกังาน รับผิดชอบการบริหารงานวิชาการ โดยตรงเป็นเร่ืองท่ีสถานศึกษาและ
ส านักงานจะต้องปรับตัวอย่างมาก ผูบ้ริหารสถานศึกษาจะต้องรู้ เข้าใจและมีทักษะเก่ียวกับ
หลกัสูตรและการสอนมากข้ึน โรงเรียนจึงจะประสบผลส าเร็จในการบริหารงานวชิาการ  

สรุป งานวิชาการ คือ การจดัการผสมผสานทรัพยากรและกิจกรรมทางการศึกษา เพื่อให้
เกิดการพฒันา ปรับปรุงการเรียนการสอนให้ไดผ้ลดีมีประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดแก่ผูเ้รียน 
ซ่ึงคุณภาพของวชิาการจะเกิดข้ึนไดจ้ะตอ้งใหผู้ท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการก าหนด
จุดหมาย การก าหนดเป็นหมาย การก าหนดแผนงาน การอนุมติัปัจจยัในการจดัท าแผนเพื่อน าไปสู่
การปฏิบติัและประเมินผล 
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4.2 ดา้นงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ ,พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ  2542 ได้

กล่าวถึงการจดัการดา้นงบประมาณและการเงิน มีแนวทางสอดรับกบัหลกัการกระจายอ านาจการ
บริหารโดยให้เขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นหน่วยงบประมาณและหน่วยบริหารการเงินและสถานศึกษา
สามารถก าหนดความตอ้งการงบประมาณของตนเองโดยจดัท าผา่นเขตพื้นท่ีการศึกษาแมว้า่ไม่เป็น
นิติบุคคลแต่มีอิสระในการจดัการทรัพยสิ์นและหารายไดเ้พิ่มไดม้ากข้ึนทั้งน้ีมุ่งเนน้ให้สังคมมีส่วน
ร่วมในการจดัการและช่วยระดมทรัพยากรและการลงทุนจากแหล่งต่างๆ โดยมีระบบตรวจสอบ 
ติดตามและประเมินผลการใช้ทรัพยากรเพื่อความโปร่งใส และความรับผิดชอบ เพราะการลงทุน
ทางการศึกษาไดก้ลายเป็นความจ าเป็นอนัดบัแรก ซ่ึงผูน้ าท่ีวิสัยทศัน์กวา้งไกลในทุกประเทศตอ้ง
ค านึงถึงเพราะการศึกษาเป็นตวัแปรส าคญัในการก าหนดคุณภาพของคนในประเทศ ซ่ึงส่งผลต่อ
ความก้าวหน้ามัน่คงของชาติ การจดัสรรงบประมาณแผ่นดินให้กับการศึกษาโดยเฉพาะระดับ
ประถมศึกษาในทศวรรษท่ีผ่านมาเฉล่ียคิดเป็นร้อยละ 44 ของงบประมาณดา้นการศึกษาทั้งหมด
และมีแนวโน้มเพิ่มข้ึนโดยตลอด แต่เป็นการศึกษาท่ีไดใ้นปริมาณและคุณภาพท่ีต ่ากว่าในขณะท่ี
นานาประเทศส่วนใหญ่ใช้เงินในสัดส่วนท่ีต ่ากว่าแต่จดัการศึกษาไดใ้นปริมาณและคุณภาพท่ีสูง
กว่า 13เหตุเพราะระบบราชการ ยงัมีสภาพการจดัการด้านองค์กรและบุคลากรท่ีมีความซ ้ าซ้อน
รวมทั้งมีสายการบงัคบับญัชาท่ีมากเกินไปประกอบกบัลกัษณะการบริหารงานท่ีรวมอ านาจไวใ้น
ส่วนกลาง ซ่ึงตอ้งใชบุ้คลากรจ านวนมาก ส่งผลให้ค่าใชจ่้ายในหมวดเงินเดือนและค่าจา้งมากเกิน
ความจ าเป็น พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 8(2) จึงได้ก าหนดให้มีการ
กระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษาสถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ด้วยความ
ตระหนกัของผูท่ี้เก่ียวขอ้งวา่การศึกษาเป็นท่ีมีความส าคญัสูงสุดต่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของประเทศ 
(มาตรา 60) โดยใหส้ถานศึกษามีอิสระในการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาเพื่อความโปร่งใส
และความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ้มาตรา 62 ไดก้ าหนดหลกัการท่ีส าคญัดงัน้ี 

1. หลกัการจดัระบบทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
1.1 การมีส่วนร่วมจากทุกส่วนของสังคม โดยการระดมทรัพยากรและการลงทุน

ดา้นงบประมาณ การเงินและทรัพยสิ์น ทั้งจากรัฐ องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน บุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถานบนัศาสนา สถานประกอบการ

                                                        
13ส านกังานคณะกรรมการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 2542 และที่

แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2), (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพพ์ริกหวานกราฟฟิค, 2542), หนา้ 10. 
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และสถาบนัสังคมอ่ืนมาใชจ้ดัการศึกษารวมทั้งการใหส้ถานศึกษาหารายไดแ้ละผลประโยชน์จาก
ทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 

1.2 การจดัสรรทรัพยากรให้เกิดความเสมอภาคเป็นธรรมทั้งดา้นผูเ้ขา้รับบริการ
การศึกษาและสถานศึกษาโดยการปรับเปล่ียนหลกัเกณฑ์การจดัสรรงบประมาณให้ถึงสถานศึกษา
และตวัผูเ้รียนมากข้ึนเพื่อสร้างความเสมอภาคในโอกาสความเป็นธรรมและประกันสิทธิและ
โอกาสของผูเ้รียนในการไดรั้บการศึกษาท่ีไดคุ้ณภาพมาตรฐาน 

1.3 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจดัการโดยจดัให้มีระบบและกระบวนการ
งบประมาณแบบใหม่กล่าวคือ ปรับปรุงระบบงบประมาณการศึกษาให้สอดคล้องกับระบบ
งบประมาณมุ่งเนน้ผลงาน (Performance Based Budgeting) โดยให้สถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา
และเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นหน่วยงบประมาณและวางระบบให้มีการกระจายการบริหารจดัการไป
ยงัสถานศึกษาควบคู่กบัระบบการตรวจสอบติดตามและประเมินประสิทธิภาพประสิทธิผลการใช้
ทรัพยากรของสถานศึกษาด้วยการให้สถานศึกษาปรับเปล่ียนระบบบญัชีจากเกณฑ์เงินสดย่อย 
(Cash Basis) เป็นเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย (Accrual Basis) รวมทั้งจดัให้มีระบบตรวจสอบภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โดยคณะกรรมการสถานศึกษาและส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินหรือผูส้อบ
บญัชีอิสระในก ากบัดูแลของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

2. กรอบการด าเนินการเก่ียวกบัทรัพยากรและการลงทุน 
2.1 มาตรฐานการหักค่าลดหย่อนส าหรับเงินบริจาคเพื่อการศึกษาซ่ึงแยกจาก

รายการหักลดหย่อนส าหรับการบริจาคเพื่อการศึกษาซ่ึงแยกจากรายการหักลดหย่อนส าหรับการ
บริจาคใหแ้ก่องคก์รสาธารณสุกุศลต่างๆ 

2.2 ระบบและวิธีการจัดระบบงบประมาณเพื่อการศึกษาเป็นการจัดสรรใน
ลักษณะเงินงบประมาณแบบวงเงิน (Cash Basis) โดยเขตพื้นท่ีการศึกษาเป็นผูข้ออนุมติัเงิน
งบประมาณในลกัษณะของการใหอุ้ดหนุนจ าแนกตามแผนงานหลกัโดยมีเป้าหมายการด าเนินการท่ี
ชดัเจนใช้ดุลยพินิจในการบริหารงบประมาณไดอ้ย่างเต็มท่ี ได้แก่ การโอนเงินงบประมาณแบบ
วงเงินรวมขา้มแผนงาน งาน/โครงการ ตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ซ่ึงแตกต่างจาก
การจดัสรรท่ีให้ตามหมวดรายจ่าย 7 หมวด ตามขอ้ 52 แห่งระเบียบวา่ดว้ยการบริหารงบประมาณ 
พ.ศ. 2525 ท่ีเคยใชบ้งัคบัอยู ่

2.3 ระบบบญัชีสถานศึกษาและการตรวจสอบเดิมใชบ้ญัชีแบบเกณฑ์เงินสด Cash 
Basis ในการบนัทึกการรับรู้รายการรับและจ่ายเงินของสถานศึกษาโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อควบคุม
การใชง้บประมาณให้เป็นไปตามวงเงินงบประมาณท่ีไดรั้บจดัสรรจากส่วนราชการตน้สังกดั ตาม
หมวดรายจ่าย รวมทั้งรายได้ท่ีได้รับจากการเรียนการสอนในและปีบนพื้นฐานแนวความคิดว่า
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สถานศึกษาของรัฐมิไดเ้ป็นองคก์รท่ีมุ่งหวงัก าไรจึงมิไดจ้ดัท าบญัชีและรายงานเพื่อแสดงผลการ
ด าเนินงานและฐานะการเงินเพื่อวดัความส าเร็จหรือลม้เหลวในการบริหารเปล่ียนเป็นเกณฑ์พึงรับ-
พึงจ่าย (Accrual Basis) เพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีสะทอ้นตน้ทุนและประสิทธิภาพของการบริหารจดัการ
ทรัพยสิ์นและภาระผกูพนัทั้งในระยะสั้นและระยะยาวท่ีสถานศึกษามีอยูท่ ั้งหมด 

2.4 การบริหารจดัการทรัพยสิ์นของสถานศึกษา ท่ีเป็นท่ีราชพสัดุ สถานศึกษาของ
รัฐท่ีมีฐานะเป็นนิติบุคคล มีอ านาจในการปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช ้และจดัหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งท่ีเป็นท่ีราชพสัดุตามกฎหมายว่าด้วยท่ีราชพสัดุ รวมทั้งบรรดา
อสังหาริมทรัพยท่ี์มีผูอุ้ทิศให้หรือ โดยการซ้ือหรือแลกเปล่ียนจากรายไดข้องสถานศึกษาซ่ึงไม่ถือ
วา่เป็นท่ีราชพสัดุและให้เป็นกรรมสิทธ์ิของสถานศึกษาตลอดจนบรรดารายไดแ้ละผลประโยชน์ท่ี
เกิดจากท่ีราชพสัดุนั้นให้ถือเป็นรายไดส้ถานศึกษาโดยไม่ตอ้งน าส่งกระทรวงการคลงัในส่วนของ
สถานศึกษาของรัฐท่ีไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคลนั้น สามารถจดัสรรรายไดเ้หล่าน้ีเป็นค่าใชจ่้ายในการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ ได ้

2.5 การจัดระบบกองทุนเพื่อการศึกษามี 6 กองทุน ได้แก่ กองทุนพฒันาครู 
กองทุนส่งเสริมครู กองทุนกูย้มืใหแ้ก่ผูเ้รียนท่ีมาจากครอบครัวท่ีมีรายไดน้อ้ย กองทุนกูย้ืมดอกเบ้ีย
ต ่าให้สถานศึกษาเอกชน กองทุนเพื่อพฒันาการศึกษาของรัฐและเอกชน กองทุนพฒันาเทคโนโลยี
เพื่อการศึกษา14 

สรุป งานงบประมาณ ไดแ้ก่ จดัตั้งงบประมาณหรือจดัท าแผนการใชเ้งิน พิจารณาน าเสนอ
เพื่อขออนุมติัแผนการใชจ่้าย ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา การจดัท าบญัชีใชจ่้าย ตรวจสอบภายใน 
เก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงิน ดงันั้น การจดัการบริหารงบประมาณควรให้ความตอ้งการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาไดมี้ส่วนร่วมตั้งแต่การก าหนดเป้าหมายตลอดจนถึงการประเมินผล
เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสและสามารถท่ีตรวจสอบไดเ้ป็นหวัใจท่ีส าคญัในการด าเนินการซ่ึงเดิมเป็น
ระบบบญัชีจากเกณฑ์เงินสดย่อย (Cash Basis) เปล่ียนเป็นเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย (Accrual Basis) 
หรือมุ่งเน้นผลงานจึงเกิดข้ึนเพื่อให้งานบริหารงานงบประมาณของโรงเรียนด าเนินไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 
 
 

                                                        
14ส านักงานปฏิรูปการศึกษา,รายงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร :

ส านกังานปฏิรูปการศึกษา, 2544), หนา้ 68-76. 
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 4.3 ดา้นบริหารงานบุคคล 
 งานบริหารงานบุคคล คืองานบริหารท่ีเก่ียวกบัการบริหารจดัการทรัพยากรมนุษยซ่ึ์ง เป็น
เร่ืองท่ีมีความส าคญั ดงันั้นตอ้งแสวงหาคนท่ีมีความสามรถเขา้มาปฏิบติังานและส่งเสริมให้บุคคล
เหล่านั้นไดท้  างานไดอ้ยา่งดีท่ีสุด 
 ปัญญา แก้วกียูรได้กล่าวไวว้่า บุคคลากรเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัในการบริหารจดัการทุก
ระดบัท่ีจะท าให้องค์กรสู่ความส าเร็จเจริญกา้วหนา้และบรรลุเป้าหมายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลโดยเฉพาะบุคลากรในสถานศึกษาและเขตพื้นท่ีการศึกษานอกจากจะตอ้งเป็นคนดีและ
คนเก่งแล้วต้องเป็นผูมี้อุดมการณ์ท่ีรับใช้สังคม มีประสบการณ์พิเศษในลักษณะท่ีเรียกว่า “มือ
อาชีพ”15ดงันั้นบุคลากร จึงเป็นทรัพยากรท่ีส าคญัท่ีสุดในบรรดาทรัพยากรการบริหารทั้งหลายแมว้า่
ผูบ้ริหารหรือผูมี้อ  านาจจะก าหนดแผนงานและโครงการหรือระบบงานไวดี้เพียงใดแต่ถา้หากขาด
บุคลากรท่ีมีคุณภาพแลว้ความส าเร็จของงานนั้นๆ ยอ่มยากท่ีจะบรรลุผลจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีผู ้
ท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งตอ้งมีความรู้ความสามารถในการบริหารงานบุคคล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
15ปัญญา แกว้กียรู, เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงานโครงการพัฒนา 

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู ผู้น าชุมชนและผู้น าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, อา้งแลว้, หนา้ 29. 
16ภิญโญ สาธร, บริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพ์วฒันาพานิช, 2526), 

หนา้ 65. 
17สมพงษ ์เกษมสิน, การบริหาร, (กรุงเทพมหานคร : ส านกัพิมพไ์ทยวฒันาพานิช, 2525), 

หนา้ 6. 
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 ความหมายการบริหารงานบุคคล มีผูใ้หค้วามหมายไว ้ดงัน้ี 
 ภิญโญ สาธร ใหค้วามหมาย การบริหารงานบุคคลหมายถึงการใชค้นท างานให้ไดผ้ลดีท่ีสุด
และใช้เวลาสั้ นท่ีสุด ส้ินเปลืองเงินทองและวสัดุน้อยท่ีสุดในขณะเดียวกันกบัคนท่ีท างานนั้นมี
ความสุข มีความพอใจท่ีจะท าตามท่ีผูบ้ริหารตอ้งการ16 
 สมพงษ์ เกษมสิน ใหค้วามหมายวา่ เป็นการจดัการเก่ียวกบับุคคลนบัตั้งแต่การสรรหาบุคคล
เขา้มาท างานการดูแลรักษาจนกระทัง่พน้ไปจากการปฏิบติังาน17 
สรุป งานบริหารบุคคล คือ การวางอตัราก าลงั สรรหาบุคลากร และแต่งตั้งบุคลากรมอบหมายหนา้ท่ี
แก่บุคลากร เล่ือนต าแหน่งทางวิชาการ งานการลา พฒันาระบบขอ้มูลบุคลากร ให้ความร่วมมือใน
การจดัเตรียมเอกสารหลกัฐานต่างๆดา้นบุคลากรในสถานศึกษา การให้บุคคลท างาน การสร้างขวญั
ก าลงัใจเพื่อใหก้ารปฏิบติังานในองคก์รเป็นผลส าเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพ ท่ีจะส่งผลดีหากการจดัหา 
การบ ารุงรักษาตลอดจนการใชค้นท างานเหมาะสมในงานนั้นๆ ซ่ึงความเหมาะสมจะเกิดข้ึนไดเ้ม่ือผู ้
มีส่วนเก่ียวขอ้งในทุกระดบัไดมี้ส่วนร่วมในการก าหนดจุดหมาย การก าหนดเป้าหมาย การก าหนด
แผนงาน การอนุมติัปัจจยัในการท าแผนเพื่อน าแผนไปสู่การปฏิบติัและการประเมินผล 
 4.4 ดา้นบริหารทัว่ไป 
 การบริหารโรงเรียนภารกิจหน้าท่ีต้องด าเนินการในหลายด้าน เช่น ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล ด้านกิจการนักเรียน ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นความสัมพนัธ์กบั
ชุมชน ดา้นการจดัโรงเรียน งานสารบรรณ ฯลฯ การบริหารทัว่ไปของโรงเรียนรวมงานดา้นต่างๆไว้
และกลายเป็นภารกิจใหม่ข้ึนมา   
 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ล่าววา่การบริหารงานทัว่ไปของสถานศึกษาเป็น
ส่วนหน่ึงของการกระจายอ านาจทางการศึกษาตามมาตรา 39 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.2542 โดยทัว่ไปจะเป็นกิจกรรมสนบัสนุนการด าเนินงานของโรงเรียนท่ีเก่ียวกบังานวิชาการ 
งานบุคลากร และงานงบประมาณ ให้เกิดความคล่องตวัสามารถด าเนินงานไปสู่เป้าหมายไดอ้ยา่งมี
ประสิทธิภาพอาจประกอบดว้ยงานธุรการ งานอาคารสถานท่ีและงานความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียน

                                                        
 
 
 
 

 



 
24 

กบัชุมชนขอบข่ายการบริหารงานทัว่ไปตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้
ก าหนดหนา้ท่ีของสถานศึกษาดา้นการบริหารงานทัว่ไปวา่ประกอบดว้ย18 
 1. งานธุรการและสารบรรณ ไดแ้ก่ ผลิตและจดัท าเอกสาร การส่งและการรับเอกสาร การ
เก็บรักษาและการยืม การท าลายเอกสาร การออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่งของสถานศึกษา 
การประชุมครู และงานอ่ืน 
 2. งานทะเบียน สถิติและรายงาน ไดแ้ก่ จดัท าทะเบียนสถิติครูและลูกจา้ง รายงานผลการ
เรียนของนกัเรียนเป็นระยะๆ จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของสถานศึกษา รายงานขอ้มูลผลการ
ด าเนินงาน หรือกิจการต่างๆ ต่อหน่วยงานท่ีก ากบัดูแลและสาธารณชน เก็บรักษาขอ้มูลต่างๆ ของ
โรงเรียน จดัใหมี้ตารางการปฏิบติังานของโรงเรียนอ่ืนๆ 
 3. อาคารสถานท่ี ไดแ้ก่ งานวางผงับริเวณสถานศึกษา ปรับปรุงบริเวณสถานศึกษาก าหนด
แผนการใชอ้าคารสถานท่ีควบคุมการก่อสร้างและการปรับปรุงอาคารสถานท่ีและห้องเรียนก าหนด
มาตรการป้องกนัอคัคีภยั ภยัธรรมชาติและอุบติัภยัอ่ืนๆ รักษาความปลอดภยัจดัท าทะเบียนประวติั
การใชแ้ละการซ่อมแซมอาคารสถานท่ี ส่งเสริมใหน้กัเรียนไดร่้วมกนัท าความสะอาด 
 4. งานธุรการเป็นงานท่ีโรงเรียนจดัข้ึนเพื่อเป็นการบริการหน่วยงานต่างๆ ของโรงเรียนให้
สามารถด าเนินไปตามจุดมุ่งหมายท่ีตอ้งการ งานธุรการจึงเปรียบเสมือนส่วนท่ีคอยประสานหรือ
สนบัสนุนให้โรงเรียน สามารถด าเนินไปสู่เป้าหมายท่ีก าหนดดว้ยความราบร่ืน ซ่ึงเป็นงานเก่ียวกบั
การจดัท า ควบคุม ดูแลเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัระเบียบ กฎหมายและขอ้บงัคบั
อ่ืนๆ 
 5. งานกิจการนกัเรียนและบริการต่างๆ ไดแ้ก่ ควบคุมดูแลความประพฤติและระเบียบวินยั 
แนะแนวดา้นการศึกษาและอาชีพและใหค้  าปรึกษา จดักิจกรรมเสริมหลกัสูตรบริหารอาหารกลางวนั 
บริการดา้นสุขภาพ น านกัเรียน/นกัศึกษา จดัหาทุนการศึกษาจดัพาหนะรับส่งนกัเรียน บริการดา้น
กีฬาและแหล่งพกัผ่อนเกณฑ์เด็กเขา้เรียนการศึกษาภาคบงัคบัก าหนดแผนชั้นเรียนรับนักเรียน/
นกัศึกษาเขา้เรียนจดับริการโสตทศันูปกรณ์จดับริการน ้ าด่ืม น ้ าใช้ จดัปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ จดั
โครงการป้องกนัสารเสพติดในสถานศึกษา 
 6. งานดา้นชุมชนสัมพนัธ์ ไดแ้ก่ ใหบ้ริการดา้นอาคารสถานท่ีของโรงเรียนแก่ชุมชนร่วมมือ
และส่งเสริมกิจกรรมของชุมชน ส่งเสริมการจดักิจกรรมดา้นศาสนา ศิลปะ และวฒันธรรมประเพณี 

                                                        
18ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ,  สมุดรายงานสถิติ จังหวัด ฉบับ พ.ศ.2544. 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานสถิติแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรี, 2544), หนา้ 115. 
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โดยเฉพาะในท้องถ่ิน ประชาสัมพนัธ์โรงเรียน จัดท าและให้บริการข้อมูลสารสนเทศของ
โรงเรียนแก่ชุมชนเพื่อการจดัการศึกษา ส ารวจแหล่งวิทยาการ ส ารวจแหล่งวิทยากร ภูมิปัญญา
ทอ้งถ่ินเพื่อสร้างเครือข่ายในการจดัการศึกษาของชุมชน เสริมสร้างศูนยก์ารเรียนรู้ของชุมชนให้
แพร่หลายยิง่ข้ึน และน าการศึกษาเสริมสร้างใหชุ้มชนเขม้แขง็ 
 สรุป งานบริหารทัว่ไป คือ เป็นงานท่ีรวมจากงานด้านต่างๆมา เช่น งานธุรการและสาร
บรรณ งานทะเบียน สถิติและรายงาน อาคารสถานท่ี งานกิจการนกัเรียนและบริการต่างๆ งานดา้น
ชุมชนสัมพนัธ์ งานบริหารทัว่ไปจึงเป็นงานท่ีไม่ใช่ภารกิจหน้าท่ีหลกั แต่ก็มีความส าคญัต่อการ
ด าเนินงานของโรงเรียนในการบริการแก่หน่วยงานต่างไของโรงเรียนให้สามารถด าเนินไปตาม
จุดหมายท่ีตอ้งการหรือก าหนดไว ้การจดัการศึกษาตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
ท่ีสอดคลอ้งกบัแนวคิดในการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School Base Management) ท่ีมุ่ง
กระจายอ านาจในดา้นต่างๆ คือ งานวชิาการ งานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และ การบริหาร
ทัว่ไปให้แก่สถานศึกษา ซ่ึงเป็นหน่วยงานทางการศึกษาในระดบัรากหญา้ ก็จะท าให้การแกปั้ญหา
ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และเป็นการเพิ่มผลสัมฤทธ์ิของผูเ้รียน 
 

2.3 แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการมส่ีวนร่วม 
การมีส่วนร่วมของบุคคลในชุมชน ได้เกิดมาพร้อมกับการอยู่ร่วมกนัของมนุษยทุ์กคน 

แตกต่างของบุคคล มีความแตกต่างกนัออกไปมีความหลากหลาย ทั้งในระดบัวธีิการ อ านาจ และ 
ความมีผลประโยชน์ ท่ีเอ้ือซ่ึงกนัและกนั ปัจจุบนัสังคมไทยเผชิญกบักระแสเปล่ียนแปลงทางสังคม 
กระแสวตัถุนิยมต่างๆ อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะเด็กท่ีต้องเผชิญปัญหาทางสังคมต่างๆ เช่น 
ปัญหายาเสพติด ปัญหาเพศสัมพนัธ์ ปัญหาการตั้งครรภน์อกสมรส การทะเลาะวิวาท ปัญหาต่างๆ
ดงักล่าว ท าใหทุ้กคนในสังคมตอ้งรับมือกบัสภาพปัญหาท่ีเกิดข้ึนอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ดงันั้นความ
เขม้งวดของกฎ ระเบียบ มาตรการการลงโทษอยา่งรุนแรงเกิดข้ึนตามมา แต่ไม่สามารถจะแกปั้ญหา
สังคมได ้ท าให้โรงเรียนเร่ิมเรียกร้องให้ผูป้กครอง ชุมชน สังคม ประชาชนผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง เขา้
มามีส่วนร่วมในการจดัการหรือแกปั้ญหาต่างๆท่ีเกิดข้ึนมากข้ึน ดงันั้น แนวคิดเก่ียวกบั การมีส่วน
ร่วมของบุคคลในดา้นต่างๆจึงปรากฏข้ึน 

การมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมต่างๆ ของชุมชน ท่ีเกิดในชุมชนต่างๆ โดยทัว่ไป
นั้น เกิดมาจากแนวคิดส าคญั 3 ประการ ไดแ้ก่ 

1. ความสนใจและความกงัวลร่วมกนั เกิดจากความสนใจและความห่วงกงัวลส่วนบุคคล
ซ่ึงบงัเอิญเห็นพอ้งเหมือนกนั จึงเป็นความสนใจและความห่วงและกงัวลร่วมกนั 
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2. ความเดือดร้อนและความไม่พึงพอใจร่วมกนั ท่ีมีต่อสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงผลกัดนั
ไปสู่การรวมกลุ่ม การวางแผน และลงมือปฏิบติังานร่วมกนั 

3. การตกลงร่วมกนัในการเปล่ียนแปลงร่วมกนั เม่ือทุกคนตกลงร่วมกนัท่ีจะเปล่ียนไปใน
ทิศทางท่ีพึงปรารถนา การตดัสินใจร่วมกันต้องมากพอท่ีจะผลักดันให้เกิดการเปล่ียนแปลงท่ี
ตอบสนองต่อความตอ้งการของคนกลุ่มใหญ่จากกิจกรรมเหล่านั้นๆ19 

ทว ีทองหงส์ววิฒัน์ กล่าวไวว้า่ การมีส่วนร่วมหมายถึง สิทธิของประชาชนต่อการตดัสินใจ
นโยบายท่ีเก่ียวกบัการจดัสรร (Allocation) และการใชป้ระโยชน์ (Utilization) ของทรัพยากรเพื่อ
การผลิต ซ่ึงเป็นความจ าเป็นท่ีประชาชนตอ้งเขา้ร่วมในการวางแผน เพื่อการกินดีอยูดี่และสามารถ
ตอบสนองต่อส่ิงท่ีเขา้ถึง ซ่ึงการพฒันาให้คนจนไดรั้บประโยชน์เพื่อการผลิตการบริการ และส่ิง
อ านวยความสะดวกสาธารณะด้วยและการมีส่วนร่วมคือการท่ีประชาชนเข้าไปมีส่วนในการ
ตดัสินใจในระดบัต่าง ๆทางการจดัการบริการทางการเมือง เพื่อก าหนดความตอ้งการของชุมชน
ของตนการมีส่วนร่วมของประชาชนก่อใหเ้กิดกระบวนการและโครงสร้างท่ีประชาชนสามารถท่ีจะ
แสดงออกซ่ึงความตอ้งการของตน การจดัล าดบัความส าคญั การเขา้ร่วมในการพฒันาและไดรั้บ
ประโยชน์จากการพฒันานั้นโดยเนน้การให้อ านาจในการตดัสินใจแก่ประชาชน ในชนบทและเป็น
กระบวนการกระท าท่ีประชาชนมีความสมคัรใจเขา้มามีส่วนในการก าหนดการเปล่ียนแปลงเพื่อ
ประชาชนเอง โดยใหป้ระชาชนไดมี้ส่วนในการตดัสินใจเพื่อตนเอง ทั้งน้ีโดยมิใช่การก าหนดกรอบ
ความคิดจากบุคคลภายนอก ตามนิยามขา้งตน้จะเห็นไดว้่าการมีส่วนร่วมของประชาชน ในฐานะ
สมาชิกของสังคมไม่ว่าจะในบริบทของการพฒันาสังคม เศรษฐกิจ การเมืองหรือวฒันธรรมย่อม
เป็นส่ิงท่ีแสดงออกให้เห็นถึงพฒันาการรับรู้และภูมิปัญญาในการก าหนดชีวิตของตนอยา่งเป็นตวั
ของตนเองในการจดัการควบคุมการใช้ และการกระจายทรัพยากรท่ีมีอยู่เพื่อประโยชน์ต่อการ
ด ารงชีวติทางเศรษฐกิจ และสังคมตามความจ าเป็นอยา่งสมศกัด์ิศรี นอกจากน้ีการท่ีประชาชนหรือ
ชุมชนพฒันาขีดความสามารถของตนในการจดัการควบคุมการใช้ทรัพยากรควบคุมการกระจาย
ทรัพยากรท่ีมีอยู่ เพื่อประโยชน์ต่อการด ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมท าให้ประชาชนได้
พฒันาการรับรู้และภูมิปัญญาซ่ึงแสดงออกในรูปของการตดัสินใจในการก าหนดชีวิตของตนโดย
ภาครัฐจะตอ้งคืนอ านาจในการก าหนดการพฒันาให้แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนโดยเฉพาะ
ผูด้้อยโอกาสในสังคมได้มีโอกาสในการแสดงความต้องการแสวงหาทางเลือก หรือเสนอ  ข้อ
เรียกร้อง เพื่อปกป้องผลประโยชน์ร่วมของกลุ่มและเป็นผูมี้บทบาทหลกัในการด าเนินกิจกรรม

                                                        
19นิรันดร์ จงวุฒิเวศย,์  กลวิธี แนวทาง วิธีการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในงาน

พฒันาชุมชน, (กรุงเทพมหานคร : ศกัด์ิโสภาการพิมพ,์ 2527), หนา้ 182-183. 
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พฒันาชุมชนคือเป็นผูก้  าหนดความจ าเป็นพื้นฐานของชุมชนและเป็นผูร้ะดมทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อ
สนองตอบความจ าเป็นพื้นฐานและบรรลุวตัถุประสงคบ์างประการทางสังคม เศรษฐกิจการเมือง20 

ปาริชาติ วลัยเสถียรได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมใน 2 ลักษณะ กล่าวคือ 
 ลกัษณะท่ี 1 การมีส่วนร่วมในลกัษณะท่ีเป็นกระบวนการของการพฒันาโดยให้ประชาชน มีส่วน
ร่วมในกระบวนการพฒันาตั้งแต่เร่ิมต้นจนส้ินสุดโครงการ เช่นการร่วมกันค้นหาปัญหา การ
วางแผนการตดัสินใจ การระดมทรัพยากรและเทคโนโลยีทอ้งถ่ินการบริหารจดัการ การติดตาม
ประเมินผล รวมถึงการรับผลประโยชน์ท่ีเกิดข้ึนจากโครงการโดยท่ีโครงการพฒันาดงักล่าวจะตอ้ง
มีความสอดคลอ้งกบัวิถีชีวิตและวฒันธรรมของชุมชนลกัษณะท่ี 2 การมีส่วนร่วมทางการเมือง ซ่ึง
สามารถจ าแนกได้เป็นสองประเภทคือ การส่งเสริมสิทธิและพลังอ านาจของพลเมืองและการ
เปล่ียนแปลงกลไกการพฒันาโดยรัฐ โดยการส่งเสริมสิทธิและพลังอ านาจของพลเมืองโดย
ประชาชนหรือชุมชนเพื่อพฒันา ขีดความสามารถ ในการจดัการเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม
ควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรของชุมชนอนัจะก่อให้เกิดกระบวนการและโครงสร้างท่ี
ประชาชนในชนบท สามารถแสดงออกซ่ึงความสามารถของตนและได้รับผลประโยชน์จากการ
พฒันา และมีการเปล่ียนแปลงกลไกการพฒันาโดยรัฐมาเป็นการพฒันาท่ีประชาชนมีบทบาทหลกั 
โดยการกระจายอ านาจในการวางแผนจากส่วนกลางมาสู่ส่วนภูมิภาค เพื่อให้ภูมิภาคมีลกัษณะ เป็น
เอกเทศ ให้มีอ านาจทางการเมืองการบริหารมีอ านาจต่อรองในการจดัการทรัพยากร โดยอยู่ใน
มาตรฐานเดียวกนัประชาชนสามารถตรวจสอบได้ ซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นการคืนอ านาจ ในการ
พฒันาใหแ้ก่ประชาชนเพื่อใหมี้ส่วนร่วมในการก าหนดอนาคตของตนเอง21 

จากความส าคญัของการมีส่วนร่วมซ่ึงเป็นหวัใจในการท างานโดยเฉพาะงานดา้นการศึกษา
ซ่ึงมีคุณภาพนกัเรียนคือความปรารถนาของผูป้กครองเพราะโรงเรียนประถมศึกษาเปรียบเสมือน
ครอบครัวท่ี 2 ของเด็กนกัเรียนอนัเป็นบุตรหลานของประชาชนในชุมชนหรือสังคมนั้นๆ การติดต่อ
กบัประชาชนหลายกลุ่ม อนัได้แก่ ผูป้กครองนักเรียน ครู – อาจารย ์ขา้ราชการหรือองค์กรอ่ืนๆ 
ตลอดจนประชาชนทัว่ไปในชุมชนเป็นภารกิจหลกัของโรงเรียนท่ีจะสร้างประสานท่ีก่อให้เกิดการ
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา ดงัจะเห็นจากแนวคิดต่างๆ ต่อไปน้ี 

1. ทุกกิจกรรมของทางโรงเรียนควรมีบรรยากาศแบบเปิดช่วยเหลือ บริการและเป็นกนัเอง 

                                                        
20ทวี ทองหงษ์วิวฒัน์, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร :

ศกัด์ิโสภาการพิมพ,์ 2527), หนา้ 2. 
21ปา ริช า ติ  วลัย เส ถี ยร ,  ก ระบวนการและ เทค นิคการท า ง านของ นักพัฒนา . 

(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2543), หนา้ 138-139. 
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2. การติดต่อกบัผูป้กครอง ควรมีอยา่งสม ่าเสมอ ชดัแจง้และเป็นแบบสองทาง 
3. ควรให้มีการยอมรับนบัถือผูป้กครองว่า เป็นครูพิเศษท่ีคอยให้ความช่วยเหลือเด็กและ

กิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน 
4. บางกรณีควรให้ผูป้กครองเข้าร่วมประชุมในการตดัสินใจและเตรียมกิจกรรมของ

โรงเรียน 
5. โรงเรียนควรถือเป็นนโยบายว่าจะน าผูป้กครองเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของ

โรงเรียน 
6.ผูบ้ริหารโรงเรียนและผู ้บริหารสถานศึกษาควรสนับสนุนผูป้กครองให้มีส่วนร่วมใน

กิจกรรมของโรงเรียน 
7.โรงเรียนควรส่งเสริมและให้รางวลัหรือเอกสารแสดงความขอบคุณผูป้กครองท่ีมีส่วน

ช่วยเหลือโรงเรียน 
อุทัย ดุลยเกษม22 ไดเ้สนอแนวคิดเก่ียวกบัเง่ือนไขหรือปัจจยัท่ีจะท าให้โรงเรียนสามารถ

ท างานร่วมกบัชุมชนไดใ้น 2 เง่ือนไขหลกั คือ 
1. เง่ือนไขท่ีจ าเป็น ไดแ้ก่ 

1.1 บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งมีทศันคติท่ีเห็นคุณค่าและความส าคญัของการเรียนรู้
ว่าเป็นปัจจยัส าคญัต่อการพฒันาความรู้และจิตส านึกของตนเองและการเรียนรู้ท่ีดีอย่างหน่ึงนั้น
เกิดข้ึนจากการมีปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งบุคคลละเกิดข้ึนระหวา่งปฏิบติั 

1.2 บุคลากรตอ้งมีทศันคติท่ีเคารพและเช่ือมัน่ในศกัยภาพในการพฒันาตนเองโดย
ไม่ยดึติดในความรู้ซ่ึงการเห็นคุณค่าและมีความเช่ือมัน่ซ่ึงกนัและกนัจะเอ้ือให้เกิดความร่วมมือมาก
ข้ึน 

1.3 ตอ้งมีความเช่ือว่าความหลากหลายเป็นลกัษณะท่ีแทจ้ริงของธรรมชาติและมี
ประโยชน์ในเชิงการพฒันาเพื่อเสริมความเช่ือใน ขอ้ 1.1 และ 1.2 และยงัเป็นการส่งเสริมให้บุคคล
ยอมรับความแตกต่างระหวา่งกนัและท าใหค้วามร่วมมือด าเนินไปโดยราบร่ืน 

2. เง่ือนไขท่ีพอเพียง ไดแ้ก่ 
2.1 การมีวสิัยทศัน์ในเร่ืองการศึกษาของชุมชนร่วมกนั 
2.2 การมีส่วนร่วมและการสนบัสนุนจากภาคอ่ืน 

                                                        
22อุทยั ดุลยเกษม,ระบบการศึกษาชุมชน : กรอบความคิดและข้อเสนอเพื่อการวิจัย ,

(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั, 2540), หนา้ 84-92. 
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2.3 โครงสร้างของระบบการจดัการศึกษาเป็นแนวราบ 
2.4 นโยบายตอ้งปรับใหเ้กิดความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนและชุมชนมากข้ึน 
2.5 ชุมชนอยูใ่นสภาพท่ีสามารถพฒันาได ้เช่น มีความเขม้แขง็พอ มีทรัพยากร  

มีภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีสามารถพฒันาได ้เป็นตน้ 
ขณะเดียวกนัไดเ้สนอวธีิการด าเนินความร่วมมือระหวา่งโรงเรียนและชุมชนไวด้งัน้ี 
1. ระบบหรือกลไกในการสร้างหรือพฒันาบุคลากร ใหมี้ทศันคติและวิสัยทศัน์ท่ีเอ้ือต่อการ

เกิดความร่วมมือและการท างานร่วมกนัเพื่อให้เกิดการปรึกษาหารืออยา่งจริงจงัร่วมกนัระหวา่งผูท่ี้
มองเห็นประเด็นปัญหา มีทศันคติหรือวสิัยทศัน์ร่วมกนัอยูแ่ลว้ 

2. จากขอ้หน่ึงขยายไปสู่การร่วมคิดวิเคราะห์ก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและวางแผน
กิจกรรมเพื่อน าไปสู่การร่วมมือกนัจดักิจกรรมการพฒันา เพื่อให้ชุมชนเกิดความเขม้แข็งและเกิด
ความคิดในการศึกษาของชุมชน 

3. การจดักระบวนการเรียนรู้จากการปฏิบติัและการจดัการตามกิจกรรมท่ีก าหนดในขอ้สอง
โดยการสรุปประเมินผลการด าเนินการร่วมกนัอยา่งสม ่าเสมอ 

4. แสวงหาแนวทาง การขยายความคิด กิจกรรม การเรียนรู้ไปสู่ประชาชนในชุมชนและ
ภาคต่างๆ เพื่อขยายการมีส่วนร่วมใหท้ัว่ถึงและผลกัดนัใหเ้กิดโครงสร้างของกิจกรรมแนวราบอยา่ง
ต่อเน่ือง 

5. ส ารวจหารูปแบบและระบบของความร่วมมือและความสัมพนัธ์กบัภาพอ่ืนๆ ภายนอก
ชุมชนท่ีจะพฒันาการศึกษาของทอ้งถ่ินเพื่อมุ่งใหเ้กิดการพฒันาอยา่งเป็นบูรณาการ 

ชูชาติ พ่วงสมจิตต์ได้ท าการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีส่งเสริมและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการมี
ส่วนร่วมของชุมชนกบัโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร เห็นว่าปัจจยัท่ี
ส่งเสริมการมีส่วนร่วม ดงักล่าวนั้น สรุปไดด้งัน้ี 

1. ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มส่ิงแวดลอ้มของชุมชนรอบๆ โรงเรียนเส่ือมโทรม ซ่ึงใกล้
เขตอุตสาหกรรม เป็นแหล่งมัว่สุมอบายมุข มีโจรผูร้้ายชุกชุม มีแหล่งเสพติด แหล่งลกัลอบเล่นการ
พนนั สถานเริงรมย ์และปัญหาสืบเน่ืองมาจากสถานการณ์ทางการเมืองผูบ้ริหารระดบัทอ้งถ่ินขาด
การสนับสนุนในเร่ืองของการศึกษาเท่าท่ีความเป็นเหตุให้ไม่เขา้ใจและเห็นคุณค่าของการศึกษา
นอ้ยไปการประชาสัมพนัธ์ระหวา่งผูบ้ริหารระดบัทอ้งถ่ินกบัผูป้กครองนกัเรียนและโรงเรียนขาด
การประชาสัมพนัธ์ท่ีดีท าให้ประชาชนไม่ทราบความเคล่ือนไหวของโรงเรียนจึงท าให้ผูป้กครอง
นกัเรียนไม่เกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของร่วมกนั ดงัน้ี 



 
30 

1.1 โครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมจะช่วยให้ผูป้กครองนกัเรียนในชุมชน มี 
ความพร้อมในการสนบัสนุนโรงเรียนดา้นการจดัการศึกษาใน 4 ดา้น เพราะเป็นยา่นอุตสาหกรรม
ท าใหเ้กิดภาวะเศรษฐกิจดี 

1.2 ระบบการเมืองการปกครองทอ้งถ่ินกระตุน้ใหน้กัการเมืองเขา้มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียน
ซ่ึงในช่วงท่ีมีการเลือกตั้งผูส้มคัรมกัจะต้องไปพบประชาชนและช่วยเหลือกิจกรรมของสังคม 
โดยเฉพาะวดักบัโรงเรียนท่ีเป็นสถาบนัหลกัของชุมชน 

2. ปัจจยัเก่ียวกบัชุมชนโรงเรียนเป็นสถาบนัของชุมชนท่ีตั้งข้ึนเพื่อบริการสมาชิกในชุมชน 
จึงมีหนา้ท่ีอบรมสั่งสอนกุลบุตรกุลธิดา เพื่อใหมี้ความรู้ความสามารถน ามาพฒันาตนเอง ครอบครัว 
สังคม และประเทศชาติ โรงเรียนและชุมชนต่างก็ตอ้งเก่ียวขอ้งกนัและกนั บทบาทของชุมชนท่ีมีต่อ
โรงเรียนไดมี้ผูเ้สนอแนวคิดไวต่้างๆ กนัดงัน้ี 

2.1 ความศรัทธาของชุมชนท่ีมีต่อโรงเรียน หากโรงเรียนสร้างความศรัทธาให้กบัชุมชนได ้
เช่น ผลการเรียนดี นกัเรียนสามารถสอบชิงทุนหรือสอบเขา้สถาบนัท่ีมีช่ือเสียงได ้โรงเรียนไดรั้บ
รางวลัชนะเลิศ ครูอาจารยเ์อาใจใส่ต่อเด็ก โรงเรียนชนะการประกวดผลงานทางวิชาการ ฯลฯ ส่ิง
เหล่าน้ีจะท าใหชุ้มชนเกิดความศรัทธาต่อโรงเรียน 

2.2 ชุมชนมีความรู้สึกวา่ตนเองเป็นเจา้ของโรงเรียนและตอ้งมีหนา้ท่ีต่อโรงเรียน ความรู้สึก
ดงักล่าวมกัจะอยู่ในรูปของโรงเรียนของเรา การเป็นศิษยเ์ก่า การเป็นบุคคลท่ีมีส่วนร่วมในการ
ก่อตั้งและท านุบ ารุงโรงเรียนของเรา การเป็นผูป้กครองนกัเรียน ฯลฯ 

2.3 ความตอ้งการของชุมชนท่ีมีต่อโรงเรียนไดแ้ก่ ความตอ้งการวา่โรงเรียนจะสั่งสอนบุตร
หลานของเขาใหเ้ป็นคนเก่งคนดีและตอ้งการใหโ้รงเรียนมีคุณภาพไม่เป็นรองโรงเรียนอ่ืน 

 2.4 ชุมชนมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัโรงเรียนหากผูบ้ริหารและครูเขา้ร่วมกิจกรรมกบัชุมชน
อยา่งสม ่าเสมอโรงเรียนใหก้ารตอ้นรับประชาชนอยา่งดีโรงเรียนเอาใจใส่บุตรหลานของประชาชน
ชุมชนก็จะใหค้วามร่วมมือกบัโรงเรียนดว้ยดี 

3. ปัจจยัเก่ียวกบัโรงเรียน 
3.1 ปัจจยัเก่ียวกบัผูบ้ริหารและครูซ่ึงไดแ้ก่ผูบ้ริหารและครูมีความสัมพนัธ์อนัดีกบัชุมชน

ให้เกียรติและก าลงัใจแก่ผูเ้ขา้มามีส่วนร่วมกบัโรงเรียนมีครูเก่าหรือศิษยเ์ก่าปฏิบติัหน้าท่ีเป็นครูอยู่
ในโรงเรียน ครูเอาใจใส่การเรียนการสอน ฯลฯ 
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3.2 ปัจจยัเก่ียวกบัผลงานและวธีิปฏิบติัของโรงเรียน เช่น โรงเรียนมีช่ือเสียงดา้นวิชาการ
มีความเช่ือมัน่ในเร่ืองการเงิน โรงเรียนมีการพฒันาในดา้นต่างๆ ฯลฯ23 

ดงันั้น จึงกล่าวสรุปในภาพรวมว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวความคิดทาง
ยุทธศาสตร์และเป็นเง่ือนไขส าคญัของความส าคญัของความส าเร็จในงานท่ีรับผิดชอบท่ีได้เปิด
โอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดปัญหาท่ีมีสู่การแกปั้ญหาโดยก าหนดจุดหมาย การ
ก าหนดเป้าหมาย การก าหนดแผนงาน การอนุมติัปัจจยัต่างๆ ในการจดัท าแผน เพื่อน าไปปฏิบติัและ
การประเมินผลส าหรับปัจจยัท่ีมีผลเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันานั้นมี
หลายปัจจยัดว้ยกนั เช่น ปัจจยัของส่ิงสูงใจ ปัจจยัโครงสร้างของโอกาสหรือช่องทางในการเขา้ร่วม 
ปัจจยัดา้นอ านาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นสถานภาพ 
ปัจจยัดา้นเพศ ระดบัการศึกษา รายได ้ความตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมดา้นความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั
โครงการ การคาดหวงัประโยชน์จากโครงการ และการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคมจึงจะท าให้การมี
ส่วนร่วมของประชาชนประสบความส าเร็จและมีประสิทธ์ภาพมากยิง่ข้ึน 

ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 
จากการศึกษาทฤษฎีการมีส่วนร่วมของนักวิชาการทั้ งหลาย พบว่า การมีส่วนร่วมจะ

เก่ียวขอ้งกบัดา้นจิตวทิยาและสังคมวทิยา มีทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมดงัน้ี 
ทฤษฎีล าดบัความตอ้งการของมาสโลว ์(Hierarchy of need theory) 
ทฤษฎีล าดบัความตอ้งการของมาสโลวน์บัวา่เป็นทฤษฎีดั้งเดิมเก่ียวกบัการจูงใจให้บุคคล

เขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ ให้บรรลุความส าเร็จดว้ยการจูงใจบุคคลโดยค านึงถึงความ
จ าเป็นพื้นฐานของมนุษยเ์ป็นหลกั อบัราฮมัเอช มาสโลว ์(Abraham H. Maslow) กล่าวว่า ความ
ตอ้งการของมนุษยจ์ะมีความตอ้งการปัจจยัต่างๆ ท่ีไม่มีท่ีส้ินสุดตามล าดบัดงัน้ี 

1. ความตอ้งการพื้นฐานทางกายภาพและชีวภาพ ถือวา่เป็นปัจจยัในขั้นพื้นฐานของมนุษย์
ทุกคนตอ้งการ เพื่อการด ารงอยูร่อดของชีวิต ไดแ้ก่ อาหาร น ้ า ความอบอุ่น ท่ีอยู่อาศยั การพกัผอ่น 
การนอน การขบัถ่าย และเร่ืองเพศ 

2. การตอ้งการความมัน่คงและความปลอดภยั เป็นความตอ้งการท่ีเป็นอิสระจากภยนัตราย
ทางดา้นร่างกาย ความกลวัต่อการสูญเสียงาน ทรัพยสิ์นต่างๆ อาหาร และท่ีอยูอ่าศยั 

                                                        
23ชูชาติ พ่วงสมจิตต์, “ปัจจยัท่ีส่งเสริมและปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของ

ชุมชนกบัโรงเรียนประถมศึกษาในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร”, วิทยานิพนธ์การศึกษาดุษฎี
บัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั), 2543, หนา้ 58. 
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3. ความตอ้งการทางสังคม ความรักใคร่และความเป็นเจา้ของ เน่ืองจากอยู่ในสังคมยงั
ตอ้งการความรัก การเป็นเจา้ของบุคคลอ่ืนรู้สึกวา่ตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม เป็นคนท่ีมีคุณค่า
ของกลุ่มท่ีเป็นสมาชิกนั้นๆ 

4. ความตอ้งการได้รับการยกย่องและเป็นท่ียอมรับจากสังคม ซ่ึงเป็นความตอ้งการของ
บุคคลท่ีจะเป็นบุคคลท่ีมีคุณค่าในสายตาคนอ่ืน และได้รับการยอมรับทั่วไปว่าตนเองมี
ความก้าวหน้าและประสบความส าเร็จในส่ิงท่ีปรารถนา โดยตระหนักถึงศักยภาพ ทักษะ
ความสามารถของตนเอง และเกิดความเช่ือมัน่ในตนเองสูง 

5. ความตอ้งการท่ีจะประสบความส าเร็จสูงสุดในชีวิต หมายถึง แนวโน้มของบุคคลท่ีจะ
เป็นอยู่หรืออยู่ในสถานภาพอย่างใดอย่างหน่ึงเป็นไปได ้อาจกล่าวไดว้่า เป็นความปรารถนาท่ีจะ
เป็นอย่างท่ีตนเองเป็นมากข้ึน สูงข้ึน โดยเป็นทุกส่ิงทุกอย่างท่ีสามารถจะเป็นได้และประสบ
ความส าเร็จ เพื่อท่ีจะมีศกัยภาพสูงสุด24  

ทฤษฎีท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมมี 5 ทฤษฎี ซ่ึงไดส้รุปไวด้งัน้ี 
1. ทฤษฎีการเกล้ียกล่อมมวลชน (Mass Persuation) 
อคิน รพีพัฒน์ กล่าววา่ การเกล้ียกล่อม หมายถึง การใช้ค  าพูดหรือการเขียนเพื่อ มุ่งให้เกิด

ความเช่ือถือและการกระท า ซ่ึงการเกล้ียกล่อมมีประโยชน์ในการแกไ้ขปัญหาความขดัแยง้ ในการ
ปฏิบติังานและถา้จะให้เกิดผลดีผูเ้กล้ียกล่อมจะตอ้งมีศิลปะในการสร้างความสนใจ ในเร่ืองท่ีจะ
เกล้ียกล่อมโดยเฉพาะในเร่ือง ความตอ้งการของคนตามหลกัทฤษฎีของ Maslow ท่ีเรียกวา่ ล าดบัขั้น 
ความตอ้งการ (Hierarchy of needs) คือความตอ้งการของคนจะเป็นไปตาม 5 ระดบั ดงัต่อไปน้ี  

1.1 ความตอ้งการทางดา้นสรีระวิทยา (Physiological needs) เป็นความตอ้งการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย ์(Survival needs) ไดแ้ก่ ความตอ้งการทางตา้นอาหาร ยาเคร่ืองนุ่งห่ม ท่ีอยูอ่าศยั ยารักษา
โรค และความตอ้งการทางเพศ  

1.2 ความตอ้งการความมัน่คงปลอดภยัของชีวิต (Safety and security needs) ไดแ้ก่ความ
ตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัอยา่งมีความปลอดภยัจากการถูกท าร้ายร่างกาย หรือถูกขโมยทรัพยสิ์น หรือความ 
มัน่คงในการท างาน 

1.3 ความตอ้งการทางดา้นสังคม (Social needs) ไตแ้ก่ ความตอ้งการความรักความตอ้งการ 
ท่ีจะใหส้ังคมยอมรับ 

                                                        
24สร้อยตระกลู อรรถมานะ, พฤติกรรมองค์กร:ทฤษฎีและการประยุกต์, (กรุงเทพมหานคร 

: ส านกัพิมพ ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2541),หนา้ 92-97. 
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1.4 ความตอ้งการท่ีจะมีเกียรติยศช่ือเสียง (Self-esteem needs) ไตแ้ก่ ความภาคภูมิใจ
ความตอ้งการดีเด่นในเร่ืองหน่ึงท่ีจะให้ไตรั้บการยกย่องจากบุคคลอ่ืน ความตอ้งการตา้นน้ีเป็น
ความตอ้งการระดบัสูงท่ีเก่ียวกบัความมัน่ใจในตวัเองในเร่ืองความสามารถและความส าคญัของ
บุคคล 

1.5 ความตอ้งการความส าเร็จแห่งตน (Self-actualization needs) เป็นความ ตอ้งการใน
ระบบสูงสุดท่ีอยากจะใหเ้กิดความส าเร็จในทุกส่ิงทุกอยา่งตามความนึกคิดของตนเองเพื่อจะพฒันา
ตนเองให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะท าไดค้วามตอ้งการน้ีจึงเป็นความตอ้งการพิเศษของบุคคลท่ีจะพยายาม
ผลกัดนัชีวติของตนใหเ้ป็นไปในทางท่ีดี 

2. ทฤษฎีการสร้างก าลงัใจคนในชาติ (National Morale) 
คนเรามีความตอ้งการทางกายและใจถา้คนมีขวญัดีพอ ผลของการท างานจะสูง ตามไปดว้ย

แด่ถา้ขวญัไม่ดีผลงานก็ต ่าไปดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่ขวญัเป็นสถานการณ์ทางจิตใจท่ีแสดงออกในรูป
พฤติกรรมด่าง ๆ นัน่เอง การจะสร้างขวญัให้ดีตอ้งพยายามสร้างทศันคติท่ีดีต่อผูร่้วมงาน เช่น การ
ไม่เอารัดเอาเปรียบการใหข้อ้เท็จจริงเก่ียวกบังาน การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นตน้และ
เม่ือใดก็ตามถา้คนท างานมีขวญัดีจะ เกิดส านึกในความรับผิดชอบอนัจะเกิดผลดีแก่หน่วยงานทั้งใน
ส่วนท่ีเป็นขวญัส่วนบุคคล และขวญัของกลุ่ม ดงันั้นจะเป็นไปไดว้า่ขวญัของคนเราโดยเฉพาะคนมี
ขวญัท่ีดียอ่มเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีจะน าไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ  

3. ทฤษฎีสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism) 
ปัจจยัประการหน่ึงท่ีน าสู่การมีส่วนร่วมคือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมใหเ้กิดข้ึน หมายถึง 

ความรู้สึกเป็นตวัของตวัเองท่ีจะอุทิศหรือเนน้ค่านิยมเร่ืองผลประโยชน์ ส่วนรวมของชาติ มีความ
พอใจในชาติของตวัเองพอใจเกียรติภูมิ จงรักภกัดี ผกูพนัต่อ ทอ้งถ่ิน  

4. ทฤษฎีการสร้างผูน้ า (Leadership) 
การสร้างผูน้ าจะช่วยจูงใจให้ประชาชนท างานควยความเต็มใจ เพื่อบรรลุเป้าหมาย หรือ

วตัถุประสงค์ร่วมกนัทั้งน้ีเพราะผูน้ าเป็นปัจจยัส าคญัของการร่วมกลุ่มคนจูงใจ ไปยงัเป้าประสงค์
โดยทัว่ไปแลว้ผูน้ าอาจจะมีทั้งผูน้  าท่ีดี เรียกว่า ผูน้ าปฏิฐาน (Positive leader) ผูน้ าพลวตั คือ 
เคล่ือนไหวท างานอยูเ่สมอ (Dynamic leader) และผูน้ าไม่มีกิจ ไม่มีผลงานสร้างสรรค ์ ท่ีเรียกว่า 
ผูน้ านิเสธ (Negative leader) ผลของการให้ทฤษฎีการสร้างผูน้ าจึงท าให้เกิดการระดมความร่วมมือ
ปฏิบติังานอยา่งมีขวญัก าลงัใจ งานมีคุณภาพมีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค ์และร่วมรับผิดชอบ ตงันั้น 
การสร้างผูน้ าท่ีดียอมจะน าไปสู่ การมีส่วนร่วมใน กิจกรรมต่าง ๆ ดว้ยดีนัน่เอง 
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5. ทฤษฎีการใชว้ธีิและระบบทางการบริหาร (Administration and Method) 
การใชร้ะบบบริหารในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหน่ึงท่ีง่ายเพราะใชก้ฎหมาย ระเบียบ

แบบแผน เป็นเคร่ืองมือในการด าเนินการ แต่อยา่งใดก็ตามผลของความร่วมมือยงัไม่มีระบบใดดีท่ี
ชุดในเร่ืองการใช้บริหาร เพราะธรรมชาติของคนถา้ท างานตามความสมคัรใจอยา่งตั้งใจไม่มีใคร
บงัคบัก็จะท างานดว้ยความรัก แต่ถา้ไม่ควบคุมเลยก็ไม่เป็นไปตามนโยบายและความจ าเป็นของรัฐ 
เพราะการใช้ระบบบริหารเป็นการให้ปฏิบติัตามนโยบายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายเพิ่มความคาดหวงั
ผลประโยชน์แนวคิดการมีส่วนร่วม 

ในท่ีประชุมเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของประชาชน ณ องค์การสหประชาชาติ เม่ือปี ค.ศ. 
1975 กลุ่มผูเ้ช่ียวชาญท่ีให้ขอ้เสนอแนะไวว้า่ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นค าท่ีไม่อาจก าหนด
นิยามความหมายเดียวท่ีครอบคลุมได ้เพราะความหมายของการมีส่วนร่วมอาจแตกต่างกนัไปในแต่
ละประเทศหรือแมแ้ต่ในประเทศเดียวกนัก็ตาม ดงันั้นการนิยามความหมายของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ควรมีลกัษณะจ ากดัเฉพาะในระบบเศรษฐกิจสังคม และการเมืองหน่ึง ๆ เท่านั้น อยา่งไร
ก็ดีกลุ่มผูเ้ช่ียวชาญดงักล่าวไดข้ยายความการมีส่วนร่วมของประชาชนวา่ครอบคลุมประเด็นฯดงัน้ี  

ประเด็นท่ี 1 การมีส่วนร่วมของประชาชนครอบคลุมการสร้างโอกาสท่ีเอ้ือให้สมาชิก ทุก
คนของชุมชนและของสังคมไดร่้วมกิจกรรมซ่ึงน าไปสู่และมีอิทธิพลต่อกระบวนการพฒันาและเอ้ือ
ใหไ้ดรั้บประโยชน์จากการพฒันาโดยเท่าเทียมกนั 

ประเด็นท่ี 2 การมีส่วนร่วมสะทอ้นการเขา้เก่ียวขอ้งโดยสมคัรใจ และเป็นประชาธิปไตยใน
กรณีดงัน้ีคือการเอ้ือให้เกิดการพยายามพฒันา การแบ่งสรรผลประโยชน์จากการพฒันา โดยเท่า
เทียมกนัและการตดัสินใจเพื่อก าหนดเป้าหมายนโยบายและการวางแผน ด าเนินการโครงการพฒันา
ทางเศรษฐกิจและสังคม 

ประเด็นท่ี 3 การมีส่วนร่วมเป็นตวัเช่ือมโยงระหวา่งประชาชนและทรัพยากรเพื่อพฒันากบั
ประโยชนท่ี์ไดรั้บจากการลงทุนดงักล่าว กล่าวอีกนยัหน่ึงก็คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ในการ
ตดัสินใจ ไม่ว่าระดบัทอ้งถ่ินภูมิภาคและระดบัชาติจะช่วยก่อให้เกิดความเช่ือมโยง ระหว่างส่ิงท่ี
ประชาชนลงทุนลงแรงกบัประโยชน์ท่ีไดรั้บ 

ประเด็นท่ี 4 การมีส่วนร่วมของประชาชนอาจแตกต่างกนัไปตามสภาพเศรษฐกิจของ
ประเทศ นโยบายและโครงสร้างการบริหาร รวมทั้งลกัษณะเศรษฐกิจสังคมของ ประชากรการมี
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ส่วนร่วมของประชาชนมิได้เป็นเพียงเทคนิควิธีการแต่เป็นปัจจยัส าคญัในการประกนัให้เกิด
กระบวนการพฒันาท่ีมุ่งเอ้ือประโยชน์ต่อประชาชน25 

โดยสรุป การมีส่วนร่วม มีลกัษณะดงัน้ี คือ การเปิดโอกาสให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลเขา้
มาร่วมในการด าเนินการใดๆ ท่ีสอดคลอ้งกบัส่ิงแวดลอ้มและความตอ้งการพื้นฐานของตนเองและ
ประโยชน์ส่วนรวมโดยปราศจากการบงัคบัและกฎเกณฑท์างสังคม 

 

2.4 การมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาทในการจดัการโรงเรียน มีส่วนร่วมในการ

ด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน ก าหนดนโยบาย แผนพฒันาโรงเรียน ให้ความช่วยเหลือและ
เสนอแนะแนวทางการจดัการศึกษา เป็นตวัแทนแจง้ข่าวสารความเคล่ือนไหวการด าเนินงานของ
โรงเรียนให้ประชาชนทราบ ประสานงานความร่วมมือระหว่างชุมชนกบัโรงเรียน คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งเสริมสนบัสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา26ซ่ึงมีนกัวิชาการหลายท่านไดใ้ห้
ความหมายของการมีส่วนร่วมของในการจดัการศึกษาไวด้งัน้ี 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ไดก้ล่าวถึงยุทธศาสตร์ การพฒันาการศึกษา
โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมของครอบครัว ชุมชน องค์กรเอกชน ท้องถ่ิน ครู ซ่ึงรวมถึง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพฒันาการศึกษา27 

สถาบันด ารงราชานุภาพ กล่าววา่ การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเป็นกระบวนการของ
ความส าคญัระหวา่งประชาชนกบัหน่วยงานต่างๆของรัฐดว้ยเป้าหมายท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มา
แสดงความคิดเห็น  หรือบทบาทร่วมรับผิดชอบต่อการด า เ นินของรัฐซ่ึงสอดคล้องกับ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 กล่าววา่ 
การจดัการเรียนรู้ให้มีการประสานความร่วมมือกบับิดา มารดา และผูป้กครองและบุคคลในชุมชน
ร่วมกนัพฒันาผูเ้รียนตามศกัยภาพหมวด 5 มาตรา 39 ก าหนดงานโรงเรียนไดแ้ก่ ดา้นงานวิชาการ 

                                                        
25อคิน รพีพฒัน์, การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาในสภาพสังคมและวัฒนธรรมไทย

, (กรุงเทพมหานคร : ศกัด์ิโสภาการพิมพ,์ 2527), หนา้ 7-8. 
26ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, คู่มือการปฏิบัติงานคระกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพศ์าสนา ส านกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, 
2547), หนา้ 10. 

27ส านัก ง านคณะกรรมก ารก า ร ศึ กษ าแ ห่ งช า ติ ,  บั นทึ กก าร ศึกษา ไทย  2546, 
(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2546), หนา้ 9 – 13. 
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ดา้นงบประมาณด้านบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารทัว่ไป ผูป้กครอง ชุมชนและโรงเรียน
จ าเป็นตอ้งมีการร่วมมือในการจดัการกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน28 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หน่วยศึกษานิเทศก์29ไดใ้ห้ความหมายของ การมี
ส่วนร่วม (Participation) เป็นกระบวนการท างานร่วมกนั โดยเกิดจากการร่วมคิด การร่วมวางแผน 
การร่วมด าเนินงานหรือปฏิบติังาน การร่วมมือกนัแกปั้ญหาหรือเผชิญอุปสรรคพร้อมท่ีจะแก้ไข
ปัญหาต่างๆให้ส าเร็จลุล่วง การร่วมกนัพบความส าเร็จและการร่วมกนัช่ืนชมยินดีภาคภูมิใจใน
ความส าเร็จของงาน 

เกษม วฒันชัย กล่าววา่ ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นเสมือนบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีประสานระหวา่ง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กบัการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาตอ้งมีส่วนร่วมในการประชุม และสนบัสนุนการด าเนินงานของสถานศึกษาตามมติท่ี
ประชุม ด าเนินการประเมินผลภาพรวมการด าเนินงานของสถานศึกษา30 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ กล่าวถึง การบริหารและการจดัการศึกษาให้มี
การกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาโดยรวมถึงการมีส่วนร่วมของประชาชน
และองคก์ร ในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษา31 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กล่าวถึง ผูเ้ก่ียวขอ้งในสถานศึกษาได้แก่
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนไดส่้วนเสียกบัการตดัสินใจต่างๆท่ีเกิดข้ึนในสถานศึกษา 
การกระจายอ านาจการศึกษาให้ส าเร็จ และส่งผลดีต่อคุณภาพการศึกษาและการเรียนการสอน 
จะตอ้งด าเนินการบนพื้นฐานฉนัทานุมติัจากผูมี้ส่วนร่วม หรือผูเ้ก่ียวขอ้งกบัสถานศึกษาในลกัษณะ
การมีส่วนร่วมแบบคระกรรมการบริหาร มีอ านาจหน้าท่ี วินิจฉัยสั่งการ หรือการตดัสินใจในงาน
ส าคญั และแผนงานตามภารกิจ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ งบประมาร บริหารงานบุคคล และ

                                                        
28สถาบนัด ารงราชานุภาพ, การบริหารการมีส่วนร่วมของประชาชน, (กรุงเทพมหานคร :

ส านกังานปลดั กระทรวงมหาดไทย, 2539), หนา้ 5. 
29ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หน่วยศึกษานิเทศก์, การประกันคุณภาพ

การศึกษาโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย, 2544), หนา้ 27. 

30เกษม ว ัฒนชัย,  ธรรมาภิบาลกับบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน ,
(กรุงเทพมหานคร : ส านกังานนโยบายและแผน, 2546), หนา้ 35 -38. 

31ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้ นพื้นฐาน,คนไทยคิดอย่างไรต่อการศึกษา ,
(กรุงเทพมหานคร : หา้งหุน้ส่วนจ ากดั ไอเดียสแควร์, 2542), หนา้ 65-67. 
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บริหารงานทั่วไป ลักษณะการมีส่วนร่วมแบบคระกรรมการท่ีปรึกษามีหน้าท่ีให้ค  าแนะน า 
ปรึกษา สนบัสนุน ส่งเสริมการบริหารแก่ผูบ้ริหารสถานศึกษา มีหนา้ท่ีในการตดัสินใจ ตลอดจน
การด าเนินงาน หรือร่วมงานในบางเร่ือง ให้ความร่วมมือในการระดมทรัพยากรให้สถานศึกษาเกิด
ความคล่องตวัในการบริหารงานมากท่ีสุด32 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ไดก้ล่าวถึงนโยบายและกรอบการด าเนินงาน
ในการพฒันาการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545-2549โดยส่งเสริมบุคคล ครอบครัว 
ชุมชน องค์กรชุมชน เอกชน สถานประกอบการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน สถาบนัศาสนา 
สถาบนัวฒันธรรม ให้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ค่านิยมอนัดีงาม
และคุณลกัษณะท่ีพึงประสงค์33 

ประกอบ กุลเกลี้ยง ได้กล่าวว่า องค์คณะบุคคลท่ีประกอบด้วยคณะกรรมการท่ีมาจาก
ตวัแทนฝ่ายต่างๆ มีลกัษณะในการบริการดงัน้ี การเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายในสังคมเขา้มาบริหาร ทุก
คนมีเสรีภาพในการออกความคิดเห็นและตดัสินใจโดยอิสระ โดยเท่าเทียมกนั ภายใตบ้ทบาทท่ี
กฎหมายก าหนด34 

ส านักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน กล่าวถึง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็น
องค์คณะบุคคลท่ีท างานร่วมกับสถานศึกษา ความหลากหลายของบุคคลท่ีเป็นคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเอ้ือต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้สถานศึกษามีความเขม้แข็ง
สามารถบริหารและจดัการศึกษาดว้ยตนเองตามกรอบของกฎหมายก าหนด35 

                                                        
32ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการกระจายอ านาจ การบริหาร

และการจัดการศึกษาให้คณะกรรมการ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาตาม
กฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร และการจัดการศึกษา พ.ศ.
2550, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2550), หนา้ 
9-11. 

33ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, แผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545- 2559, 
(กรุงเทพมหานคร : บริษทัพริกหวาน กราฟฟิค จ ากดั, 2545), หนา้ 16. 

34ประกอบ กุลเกล้ียง, การบริหารโดยองค์คณะบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ห้างหุ้นส่วน
จ ากดัภาพพิมพ,์ 2545), หนา้ 5-9. 

35ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการด าเนินงานการมีส่วนร่วมการ
บริหารจัดการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , (กรุงเทพมหานคร : ส านักงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551), หนา้ 51-53. 



 
38 

สรุปไดว้่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาหมายถึงการมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินกิจกรรมของโรงเรียน ก าหนดนโยบาย แผนพัฒนาโรงเรียน ให้ความช่วยเหลือและ
เสนอแนะแนวทางการจดัการศึกษาเป็นตวัแทนแจง้ข่าวสาร ความเคล่ือนไหว การด าเนินงานของ
โรงเรียน ประสานความร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียนในการพฒันาการจัดการศึกษาใน
ภาพรวมวา่ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นแนวความคิดทางยุทธศาสตร์และเป็นเง่ือนไขส าคญั
ของความส าคญัของความส าเร็จในงานท่ีรับผิดชอบท่ีไดเ้ปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดปัญหาท่ีมีสู่การแก้ปัญหาโดยก าหนดจุดหมาย การก าหนดเป้าหมาย การก าหนดแผนงาน 
การอนุมติัปัจจยัต่างๆ ในการจดัท าแผน เพื่อน าไปปฏิบติัและการประเมินผลส าหรับปัจจยัท่ีมีผล
เก่ียวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพฒันานั้นมีหลายปัจจยัดว้ยกนั เช่น ปัจจยัของส่ิง
สูงใจ ปัจจยัโครงสร้างของโอกาสหรือช่องทางในการเขา้ร่วม ปัจจยัด้านอ านาจในการส่งเสริม
กิจกรรมของการมีส่วนร่วม ปัจจยัส่วนบุคคล ปัจจยัดา้นสถานภาพ ปัจจยัดา้นเพศ ระดบัการศึกษา 
รายได้ ความต้องการเข้ามามีส่วนร่วมด้านความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับโครงการ การคาดหวงั
ประโยชน์จากโครงการ และการมีส่วนร่วมของชุมชน สังคมจึงจะท าให้การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนประสบความส าเร็จและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 
 

2.5 สภาพพืน้ทีท่ี่ศึกษา 
 องค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิเป็นหน่วยงานท่ีอยู่ภายใตก้ารก ากบัดูแลของก มีหน้าท่ี
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามอ านาจหนา้ท่ีขอระทรวงมหาดไทย คณะกรรมการเขตพื้นท่ีการศึกษา ตาม
มาตรา 38 แห่งพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตรา 37 แห่งพระราชบญัญติั
ระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 
 2.5.1 สภาพทัว่ไป 
 โรงเรียนในสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 26 โรงเรียน 
 2.5.2 อ านาจหน้าทีใ่นการจัดการศึกษา 
 2.5.2.1 จดัท านโยบาย แผนพฒันาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษา 
ให้สอดคลอ้งกบันโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษาแผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน และ
ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
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 2.5.2.2 วิเคราะห์การจดัตั้งเงินงบประมาณ เงินอุดหนุนทัว่ไปของสถานศึกษา 
และหน่วยงานในเขตพื้นท่ีการศึกษา และแจ้งจดัสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้น
รับทราบและก ากบัติดตามการใชจ่้ายงบประมาณของหน่วยงาน 
 2.5.2.3 ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน และพฒันาหลกัสูตรร่วมกบัสถานศึกษาใน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2.5.2.4 ก ากบั ติดตาม ดูแล และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 2.5.2.5 ศึกษา วเิคราะห์ วจิยั และรวบรวมขอ้มูล สารเทศดา้นการศึกษาในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 2.5.2.6 ประสาน ร่วมระดมทรัพยากรดา้นต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรดา้นบุคคล เพื่อ
ส่งเสริม สนบัสนุน การจดัและพฒันาการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2.5.2.7 จดัระบบการประกนัคุณภาพการศึกษา และประเมินผลสถานศึกษาในเขต
พื้นท่ีการศึกษา 
 2.5.2.8 ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนกิจกรรม การจดัการศึกษาของสถานศึกษา
เอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน รวมทั้งบุคคล องค์กรชุมชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา 
สถานประกอบกาและสถาบนัอ่ืนท่ีจดัรูปแบบท่ีหลากหลายในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2.5.2.9 ด าเนินการประสาน ส่งเสริม สนบัสนุนการวิจยัและพฒันาการศึกษาใน
เขตพื้นท่ีการศึกษา 
 2.5.2.10 ประสาน ส่งเสริมการด าเนินงานของอนุกรรมการ และคณะท างานดา้น
การศึกษา 
 2.5.2.11 ประสานการปฏิบติัราชการทัว่ไปกบัองคก์ร หน่วยงานภาครัฐและเอกชน 
และองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ในฐานะส านักงานผูแ้ทนกระทรวงศึกษาธิการ ในเขตพื้นท่ี
การศึกษา 
 2.5.2.12 ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนเก่ียวกบักิจกรรมภายในเขตพื้นท่ีการศึกษา ท่ีมิไดร้ะบุให้
เป็นหนา้ท่ีของผูใ้ดโดยเฉพาะ หรือปฏิบติังานอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 2.5.3 โครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประกอบด้วย6 กลุ่มงานซ่ึงมี
ขอบข่ายการด าเนินงานดงัน้ี 
 2.5.3.1 กลุ่มอ านวยการ กลุ่มอ านวยการของส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา มีภาระ
งานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบบริหารองคก์ร การประสานงานและให้บริการ สนบัสนุน ส่งเสริม 
ให้กลุ่มภารกิจและงานต่าง ๆ ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถบริหารจัดการและ
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ด าเนินงานตามบทบาทภารกิจอ านาจหน้าท่ีไดอ้ย่างเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
บนพื้นฐานของความถูกตอ้งโปร่งใส ตลอดจนสนบัสนุนและให้บริการขอ้มูลข่าวสาร เอกสาร ส่ือ 
อุปกรณ์ทางการศึกษา และทรัพยากรท่ีใช้ในการจดัการศึกษาแก่สถานศึกษา เพื่อให้สถานศึกษา
บริหารจดัการไดอ้ยา่งสะดวก คล่องตวัมีคุณภาพประสิทธิภาพและประเมินผล 
 2.5.3.2 กลุ่มบริหารงานบุคคล การบริหารงานบุคคลในเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็น
มาตรการจูงใจให้ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบติังาน เพื่อตอบสนองภารกิจของ
หน่วยงาน โดยยึดหลกัการกระจายอ านาจระบบคุณธรรม และหลกัธรรมาภิบาล เพื่อให้การบริหาร
จัดการมีความคล่องตัว เกิดความอิสระในการปฏิบัติงานภายใต้กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 
ผูป้ฏิบติังานได้รับการพฒันา มีความรู้ความสามารถ มีขวญัก าลังใจ น าไปสู่การบริการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามหลกัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ ซ่ึงจะส่งผลต่อคุณภาพการศึกษาของ
ผูเ้รียนต่อไป 
 2.5.3.3 กลุ่มนโยบายและแผน เป็นกลุ่มท่ีส่งเสริม สนบัสนุนและประสานงานใน
เชิงนโยบายให้สถานศึกษาจดัการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานการศึกษา มุ่งเน้น
ผลสัมฤทธ์ิของงานตามยุทธศาสตร์เป็นส าคญั (Strategic Results-Based Management:SRBM) ใช้
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ (Strategic Perfomance Based 
Budgeting:SPBB) โดยเน้นความโปร่งใส ทันสมัยความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ เกิด
ประสิทธิภาพ และประเมินผลยึดหลกัการมีส่วนร่วม (Participation) การบริหารท่ีสนับสนุนให้
โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผนการด าเนินการตามแผน 
การก ากบั ติดตามผลอยา่งเป็นระบบ 
 2.5.3.4 กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษา กลุ่มส่งเสริมการจดัการศึกษาเป็นกลุ่มท่ีมี
ภาระงานสนบัสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกดัเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถจดัการศึกษา
ขั้นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเป็นการบูรณาการการจดัการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ 
นอกระบบ และตามอธัยาศยัไปสู่การศึกษาตลอดชีพ น าแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถ่ินใช้
ประกอบการเรียนการสอน ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตใจให้สมบูรณ์ จดัสวสัดิการ สวสัดิ
ภาพ และกองทุนเพื่อการศึกษา ท่ีจะเป็นการช่วยเหลือผู ้เรียนปกติ ด้อยโอกาส พิการและมี
ความสามารถพิเศษ อีกทั้ งส่งเสริมให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบันทางการศาสนาสถาน
ประกอบการ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชน ร่วมจดัการศึกษาท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพชีวิต
ของผูเ้รียน 
 2.5.3.5 กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจดัการศึกษา กลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจดัการศึกษา ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา เป็นกลุ่มงานด าเนินการเก่ียวกบัการนิเทศ
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การศึกษา วเิคราะห์ วจิยั ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การพฒันาระบบการบริหารและการ 
จดัการศึกษา เพื่อใหส้ถานศึกษามีความเขม้แข็งในการบริหารและการจดัการเรียนการสอนไดอ้ยา่ง
มีคุณภาพไดม้าตรฐานเท่าเทียมกนั โดยยดึโรงเรียนเป็นฐาน ส่งผลให้ผูเ้รียนทั้งในระบบ นอกระบบ 
และตามอธัยาศยั เกิดการเรียนรู้ตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายของการศึกษา 
 2.5.3.6 กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน เป็นกลุ่ม
ท่ีสนับสนุน และส่งเสริมให้สถานศึกษาในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา สามารถจดัการศึกษาขั้น
พื้นฐานไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการบูรณาการ การจดัการศึกษาทั้งการศึกษาในระบบ นอก
ระบบ และตามอธัยาศยัไปสู่การศึกษาตลอดชีพ เป็นกลุ่มท่ีด าเนินการส่งเสริมอุดหนุนกองทุน
สวสัดิการสถานศึกษาเอกชน งานสวสัดิการสถานศึกษาเอกชน งานส่งเสริมการบริหารงานบุคคล
และการเปล่ียนแปลงสถานศึกษาเอกชน งานส่งเสริมขอ้มูลสารสนเทศ งานพฒันาคุณภาพการศึกษา
สถานศึกษาเอกชน 
 2.5.4 หน่วยตรวจสอบภายใน 
 หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานท่ีตั้งข้ึนตามติคณะรัฐมนตรี ท าหนา้ท่ีเป็นหน่วยงาน
ควบคุมภายในของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา และสถานศึกษาเพื่อให้การปฏิบัติงานบรรลุ
วตัถุประสงค์ตามเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้เป็นเคร่ืองมือของผูบ้ริหารในการส่งสัญญาณเตือนความ
เส่ียงท่ีท าให้หน่วยงานปฏิบติัไม่บรรลุเป้าหมาย การตรวจสอบภายในท่ีเพียงพอมีการสอบทานท่ีดี
สามารถท่ีจะท าให้การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผล 
ประหยดัและโปร่งใส 
 2.5.5 กลยุทธ์การบริหาร 
 ยทุธ์ศาสตร์ในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 
1 ประกอบดว้ย 
 กลยุทธ์ที ่1 สร้างความเขม้แขง็ใหส้ านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาและโรงเรียน 
 1.1 พฒันาส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้เป็นองค์กรมาตรฐาน ท่ีเอ้ือต่อการพฒันา
คุณภาพการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
 1.2 ส่งเสริม สนบัสนุนใหโ้รงเรียนบริหารจดัการศึกษาโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
 1.3 ส่งเสริม สนบัสนุนใหโ้รงเรียนจดัระบบการประกนัคุณภาพภายในใหไ้ดต้ามมาตรฐาน 
 1.4 พฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศ เพื่อการบริหารและพฒันาครู โดยเนน้ท่ีเปิดสอนระดบั
มธัยมศึกษาในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วทิยาศาสตร์ ภาษาไทย และภาษาองักฤษ  
 1.5 ส่งเสริม สนับสนุนโรงเรียนพฒันาหลักสูตรให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานและความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
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 1.6 เร่งรัดพฒันาความพร้อมในดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารให้โรงเรียน 
เพื่อการบริหารจดัการและการเรียนรู้ 
 1.7 พฒันาคุณภาพและประสิทธิภาพการบริหารจดัการศึกษาขนาดเล็ก โดยใช้รูปแบบท่ี
หลากหลาย 
 1.8 สร้างความเขม้แข็งให้สภานักเรียน มีส่วนร่วมในการสนับสนุนวิถีประชาธิปไตย 
บ าเพญ็ประโยชน์เพื่อสังคม และเสริมสร้างคุณธรรม ความรักชาติ 
 1.9 สร้างความเขม้แขง็ใหอ้งคก์ร คณะบุคคลในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา โรงเรียน และ
ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
 1.10 ส่งเสริม สนบัสนุนให้โรงเรียนจดักิจกรรมการเรียนการสอน โดยบูรณาการคุณธรรม
จริยธรรม ปลูกฝังคุณธรรม หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกกลุ่มสาระ 
 กลยุทธ์ที่ 2 สร้างโอกาสทางการศึกษาให้กับเด็กวยัศึกษาภาคบงัคับและการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยา่งทัว่ถึง ครอบคลุมทุกประเภทและทุกพื้นท่ีบริการ 
 2.1 ส่งเสริม สนบัสนุนให้โรงเรียนจดัการศึกษาระดบัก่อนประถมศึกษา เพื่อเตรียมความ
พร้อมเขา้เรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 1 
 2.2 ส่งเสริม สนบัสนุนใหส้ถานศึกษาจดัการศึกษาภาคบงัคบั และการศึกษา ขั้นพื้นฐานให้
ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายและรณรงคใ์หมี้การศึกษาต่อเพิ่มข้ึน 
 กลยุทธ์ที่ 3 เร่งพฒันาคุณภาพผูเ้รียนสู่มาตรฐาน เน้นคุณธรรมน าความรู้และน้อมน า
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบติั 
 3.1 ปลูกฝังคุณธรรม ความส านึกในความเป็นชาติไทย และวิถีชีวิตตามหลกัปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 3.2 ส่งเสริม สนบัสนุนให้โรงเรียนพฒันาสุขภาพ พลานามยัของนกัเรียนให้ไดต้ามเกณฑ์
มาตรฐาน มีบุคลิกภาพท่ีดี โดยอาศยัความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 
 3.3 ส่งเสริม สนบัสนุนให้โรงเรียนพฒันาและให้แหล่งเรียนรู้ท่ีหลากหลายให้นกัเรียนมี
ทกัษะในการแสวงหาความรู้ดว้ยตนเอง รักการเรียนรู้และพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
 3.4 เร่งรัดพฒันานักเรียนให้มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ คิด
สร้างสรรค ์คิดไตร่ตรอง และมีวสิัยทศัน์  
 3.5 เร่งรัด พฒันานกัเรียนให้มีความรู้ ทกัษะท่ีจ าเป็นตามหลกัสูตร และผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนจากการประเมินระดบัชาติ 
 3.6 ส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาส าหรับเด็กพิเศษ โดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน 



 
43 

 กลยุทธ์ที่ 4 เร่งรัดพฒันาสมรรถนะครูและบุคลากรทางการศึกษาสู่ความเป็นมืออาชีพ 
โดยน าเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร การจดัการเรียนรู้มาใชเ้พื่อบริหารจดัการ  
 4.1 เร่งรัดพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้และเช่ียวชาญในการปฏิบติังาน
ไดอ้ยา่งมีคุณภาพตามมาตรฐานวชิาชีพ 
 4.2 เร่งรัดพฒันาครูจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
 4.3 เร่งรัดพฒันาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้และทกัษะพื้นฐานในการใช้
เทคโนโลยเีพื่อการเรียนการสอนและการบริหารจดัการในโรงเรียนดว้ยวธีิการท่ีหลากหลาย36 
 

2.6 งานวจิยัทีเ่กีย่วข้อง 
 สุทธิวัฒน์ เททะสังข์ ได้วิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอกุดรัง จังหวดั
มหาสารคาม” พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดส านักงาน การ
ประถมศึกษาก่ิงอ าเภอกุดรัง มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการ
บริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไป อยูใ่นระดบัมาก37 
  ณฐันนท์ สุรินทร์ ไดว้จิยัเร่ือง “ศึกษาการมีส่วนร่วมต่อการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมอ าเภอพนัสนิคมจงัหวดัชลบุรี 
ผลการวิจยัพบวา่การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในระดบัปาน
กลาง38 
 สุพรรณ ทองพุ่ม ไดว้ิจยัเร่ือง “การพฒันาการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาตามบทบาท
หน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบา้นปลาดุก อ าเภอเมืองอุบลราชธานี 

                                                        
 36ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1, รายงานผลการประเมินผล 
สภาพแวดล้อมภายนอก,  (บุรีรัมย ์: ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1),  
2554, หนา้ 1-5.  

37สุทธิวฒัน์ เททะสังข ์,“การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอกุดรัง จังหวดัมหาสารคาม”, 
วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2545, 123 หนา้. 

38ณัฐนนท์ สุรินทร์,  “ศึกษาการมีส่วนร่วมต่อการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนสังกดัส านักงานการประถมอ าเภอพนัสนิคมจงัหวดัชลบุรี”, 
งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2546, 101 หนา้. 
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ผลการวิจยัพบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนมากยงัไม่มีความรู้ความเขา้ใจใน
หนา้ท่ีท่ีชดัเจน39 
 ศรีชัย ถาวรเจริญกุล ได้วิจยัเร่ือง “การพฒันาการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวดั
อุบลราชธานี ผลการวิจยัพบว่าก่อนการพฒันาการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่มีความรู้ความเข้าใจ ไม่มีความตระหนัก ไม่มีส่วนร่วม ตลอดจน
ความรู้สึกว่าการจดัการศึกษาเป็นบทบาทหน้าท่ีของคณะครูทางโรงเรียนเท่านั้น เม่ือได้รับการ
พฒันาแลว้พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามาก
ข้ึน40 
 ช านาญ เปรมประเสริฐ  ได้วิจัยเร่ือง “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนมธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัสระแกว้ ผลการวิจยัพบวา่การมีส่วนร่วมของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจดัการศึกษา ใน 4 ดา้น โดยภาพรวมอยู่ในระดบัปาน
กลางทุกดา้น41 
 เอือ้จิต หงวนเสงี่ยม ไดว้ิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต1 ผลการวิจยัพบวา่ การมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 โดยรวมอยูใ่น
ระดับปานกลาง และรายด้านการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้ง 5 ด้าน คือ ด้านการสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษาและชุมชน อยูใ่นระดบัมาก ดา้นการบริหารสถานศึกษา ดา้นการ

                                                        
39สุพรรณ ทองพุ่ม, “การพฒันาการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาตามบทบาทหน้าท่ีของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนบา้นปลาดุก อ าเภอเมืองอุบลราชธานี ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต , (บณัฑิตวิทยาลัย :
มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2546, 125 หนา้. 

40ศรีชัย  ถาวรเจริญกุล,  “ศึกษาการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา อ าเภอศรีเชียงใหม่ จังหวดั
อุบลราชธานี, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต,  (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัมหาสารคาม),
2546, 112 หนา้. 

41ช านาญ เปรมประเสริฐ, “ศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
มธัยมศึกษาสังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัสระแกว้” ,งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2546, 86 หนา้. 
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ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดา้นการท างานกบัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และดา้นการตั้ง
กองทุนการศึกษาอยู่ในระดบัปานกลาง 2) การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต จ าแนกตามวุฒิการศึกษา พบว่า ด้านการ
บริหารสถานศึกษา ดา้นการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและดา้นการท างานกบัองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนดา้นการตั้งกองทุนการศึกษาและ
ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษาและชุมชน แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 
3) การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขตพื้นท่ีการศึกษา
จนัทบุรี เขต จ าแนกตามท่ีตั้งของสถานศึกษา พบว่า ด้านการบริหารสถานศึกษา ด้านการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ด้านการท างานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ด้านการตั้ งกอง
ทุนการศึกษา และดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษาและชุมชน42 
 อรรถพร ผดุงศักดิ์ชัยกุลไดว้ิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมและแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจดัการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัฉะเชิงเทรา” 
ผลการวิจยัพบวา่ 1) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดั
กรมสามญัศึกษา จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยรวมและทุกด้านอยู่ในระดบัปานกลาง เรียงล าดับจาก
คะแนนเฉล่ียมากไปหาน้อย ดงัน้ี ดา้นการส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษา ดา้นการบริหารจดั
การศึกษา และด้านวิชาการ 2) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัฉะเชิงเทรา จ าแนกตามท่ีตั้งโรงเรียน โดยรวม
และทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<.05) โดยโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่นเมืองชุมชนมีส่วน
ร่วมมากกวา่โรงเรียนท่ีตั้งอยูน่อกเมือง 3) เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา
ของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัฉะเชิงเทรา จ าแนกตามขนาดโรงเรียน 
โดยรวมและด้านวิชาการแตกต่างกนัอย่างไม่มีนัยส าคญัทางสถิติ ส่วนการบริหารจดัการศึกษา
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<.05) โดยโรงเรียนขนาดใหญ่และโรงเรียนขนาดกลาง
ชุมชนมีส่วนร่วมมากกวา่โรงเรียนขนาดเล็ก และดา้นส่งเสริมสนบัสนุนการจดัการศึกษา แตกต่าง
กนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (p<.05) โดยโรงเรียนขนาดใหญ่ชุมชนมีส่วนร่วมมากกว่าโรงเรียน
ขนาดเล็ก 4) แนวทางการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา ดา้นการบริหารจดัการศึกษา 
ผูบ้ริหารและผูช่้วยผูบ้ริหารโรงเรียนมธัยมศึกษาให้ขอ้เสนอแนะ แนวทาง 3 ล าดบัแรก ดงัน้ีให้

                                                        
42เอ้ือจิต หงวนเสง่ียม, “การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพื้นฐานเขตพื้นท่ีการศึกษาจงัหวดัจนัทบุรี เขต 1”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2547, 142 หนา้. 
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ความรู้ในเร่ืองการบริหารจดัการการปฏิรูปการศึกษาแก่ชุมชน จดักิจกรรมให้ชุมชนมีส่วน
ร่วมกบัโรงเรียน และใหบุ้คลากรในชุมชนท่ีมีความรู้เขา้มาเป็นคณะกรรมการโรงเรียน ดา้นวิชาการ 
มีขอ้เสนอแนะดงัน้ี โรงเรียนตอ้งใกลชิ้ดกบัชุมชน ให้คนในชุมชนเขา้มาเป็นวิทยากรทอ้งถ่ิน และ
จดัอบรมให้ความรู้แก่ชุมชนในด้านวิชาการ ดา้นการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจดัการศึกษา 
โรงเรียนควรจดัประชาสัมพนัธ์และเชิญชวน ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการระดมและจดัหาทรัพยากร
ทางการศึกษา ผูบ้ริหารและบุคลกรในโรงเรียนจะตอ้งสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชนและสร้างความ
ศรัทธาเช่ือมัน่ใหก้บั ชุมชน43 
 ประพันธ์ สร้อยเพชร ไดว้ิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนยโ์รงเรียนต าบลแช่ชา้ง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่ ผลวิจยัพบวา่ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่มีส่วนร่วมส่งเสริมโรงเรียนด าเนินการจดัการศึกษา 
กิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตร การใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน กีฬา ลูกเสือ เนตรนารี 
กิจกรรมกระชบัความสัมพนัธ์และสามคัคีระหวา่งโรงเรียนกบัชุมชน แต่ไม่มีส่วนร่วมการวางแผน
จดักิจกรรมเพิ่มพนูความรู้44 
 พัชรา สิริภักดีวงศ์ ได้วิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการ
พฒันาคุณภาพสถานศึกษาเอกชนในจังหวดัชลบุรี” ผลการวิจยัพบว่า 1.ระดบัการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน ชลบุรี อยู่ในระดบัปานกลาง
โดยมีส่วนร่วมในการบริหารทัว่ไปมากท่ีมสุด งานงบประมาณนอ้ยท่ีสุด 2.ลกัษณะการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาตามวงจรคุณภาพแบบPDCA มีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนอยูใ่นระดบั
ปานกลาง โดยมีส่วนร่วมในขั้นตอนการปฏิบติัมากท่ีสุด ขั้นตอนการตรวจสอบนอ้ยท่ีสุด45 

                                                        
43อรรถพร ผดุงศกัด์ิชยักุล, “การมีส่วนร่วมและแนวทางส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน

ในการจดัการศึกษาของโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัฉะเชิงเทรา”, งาน
นิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2547, 101 หนา้. 

44ประพนัธ์ สร้อยเพชร, “การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ศูนยโ์รงเรียนต าบลแช่ช้าง อ าเภอสันก าแพง จงัหวดัเชียงใหม่”, วิทยานิพนธ์ศึกษา
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัเชียงใหม่), 2547, 172 หนา้. 

45ธัญพร อนนัตกุล, “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการพฒันาคุณภาพ
สถานศึกษาเอกชนในจังหวดัชลบุรี”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลัย :
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์), 2547, 151 หนา้. 
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 ค านวณ ทองมาก ไดว้ิจยัเร่ือง “สภาพและแนวทางพฒันาการมีส่วนร่วมในการบริหาร
โรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตอ าเภอบา้นบึง สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 1 ผลวจิยัพบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการบริหาร
โรงเรียนในสภาพร่วมคิด แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของ
คณะกรรมการสถานศึกษาส่วนใหญ่มีข้อเสนอแนะให้ควรเปิดโอกาสให้ผูเ้ ก่ียวข้องทุกฝ่าย
เสนอแนะแสดงความคิดเห็นในการบริหารและจดัการศึกษา ยอมรับความสามรถของบุคคลท่ีมี
ความแตกต่างกนั และคณะกรรมการสถานศึกษาควรมีความกระตือรือร้น เต็มใจอุทิศ ทุ่มเท และ
เสียสละเวลาท่ีจะเขา้มามีส่วนร่วมในการพฒันาการศึกษาร่วมกบัสถานศึกษา46 
 ประนอม ยังศิริ ไดว้ิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อ
การจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในเขตจงัหวดันครปฐม” ผลการวิจยัพบว่า1.ระดบัผลการ
คาดหวงัในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชนทั้งภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น2. ระดบัการปฏิบติัจริงในการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนทั้ง
ภาพรวมและรายดา้น อยูใ่นระดบัปานกลางทุกดา้น 3. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งความ
คาดหวงักับการปฏิบติัจริงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนเอกชน ปรากฏวา่มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ ท่ีระดบั.01 ทุกดา้น47 
 นิยดา ชุมวรฐายี ได้วิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูโรงเรียนสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4” ผลการวิจยัพบว่า 1. การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู ้บริหารและครูโรงเรียนสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราชเขต4 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็น
รายดา้นพบวา่ทุกดา้นคือการมีส่วนร่วมดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหาร

                                                        
46ค านวณ ทองมาก, “สภาพและแนวทางพฒันาการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตอ าเภอบา้นบึง สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ชลบุรี เขต 1”,ง านนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา),2548, 97
หนา้.  

47ประนอม ยงัศิริ, “บทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการ
จดัการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในเขตจงัหวดันครปฐม”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต ,
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัศิลปากร), 2548, 157 หนา้. 
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ทัว่ไป อยู่ในระดบัปานกลางเช่นเดียวกนั 2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหวา่งความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูโรงเรียนสังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
0.01 3. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผู ้บริหารและครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4 ระหว่างผูท่ี้มีวุฒิต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกว่าปริญญาตรีไม่
แตกต่างกนั 4. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผู ้บริหารและครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต4 ระหวา่งผูท่ี้มีประสบการณ์1-10 ปี11-20 ปี และ21 ปีข้ึนไปไม่แตกต่างกนั5. 
การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม
ความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต4 
ระหวา่งโรงเรียนขนาดเล็ก กลางและใหญ่ มีความแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี0.05 โดย
โรงเรียนขนาดเล็กแตกต่างกบัขนาดกลางและขนาดใหญ่ ส่วนโรงเรียนขนาดกลางกบัขนาดใหญ่ไม่
แตกต่างกนั48 
 อนันต์ หวะสุวรรณ ไดว้จิยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในกระบวนการวางแผนพฒันาการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวดับุรีรัมย”์ ผลการวิจยั
พบว่า 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
วางแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียนเป็นรายดา้นและตามขนาดโรงเรียนในภาพรวมทุกขั้นตอนอยู่
ระดบัปานกลาง 2. เม่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน
พฒันาการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา จ าแนกตามประเภทของกรรมการ พบว่า กรรมการ
กลุ่มผูแ้ทนผูป้กครองและผูแ้ทนศิษย์เก่า ผูแ้ทนองค์กรชุมชนและผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินมีความคิดเห็นแตกต่างจากกลุ่มผูแ้ทนครู และผูบ้ริหารสถานศึกษาอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
ส าหรับการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วม ในกระบวนการวางแผนพฒันา
การศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาตามขนาดของโรงเรียนพบว่าไม่แตกต่างกัน 3. ข้อมูล

                                                        
48นิยดา ชุมวรฐายี, “การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานตามความคิดเห็นของผู ้บริหารและครูโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 4”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตร์มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั :  มหาวิทยาลยัราช
ภฏันครศรีธรรมราช), 2548, 114 หนา้. 
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สารสนเทศไม่เป็นปัจจุบนัและไม่เป็นระบบเป็นปัญหา ท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เห็นวา่อยูใ่นระดบัมาก49 

มนตรี พรผล ไดว้ิจยัเร่ือง “กระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัพงังา”
ผลการวิจยัพบว่า 1. กระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับปานกลาง 2. คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวุฒิการศึกษาต่างกนั มีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษา 
โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 3.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสังกดัโรงเรียน
ขนาดต่างกนั มีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านไม่
แตกต่างกนั50 

กิ่งกาญจน์ ชมอินทร์  ได้วิจัยเร่ือง “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต1 ผลวิจยัพบว่า      
1) ระดบัการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ 
ส่วนใหญ่อยู่ในระดบัมาก เวน้แต่การจดัท าหลกัสูตรสถานศึกษาและการก ากบัติดตามผลการใช้
งบประมาณ ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง และการก าหนดวิธีการและการวางแผน
ตั้งงบประมาณประจ าปี การจดัหาทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนกัเรียน ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมอยูใ่น
ระดบัน้อย 2) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์เขต 1 จ  าแนกตามต าแหน่งหน้าท่ีการ
ปฏิบติังาน ทั้งในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 3) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประจวบคีรีขนัธ์ เขต จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ ทั้งในภาพรวมและรายดา้นทุกดา้น การมี
ส่วนร่วมของชุมชนไม่แตกต่างกนั ส าหรับการมีส่วนร่วมของชุมชนตามความคิดเห็นของประธรรม

                                                        
49อนันต์ หวะสุวรรณ, “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

กระบวนการวางแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดับุรีรัมย์”, วิทยานิพนธ์
การศึกษามหาบณัฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช), 2548, หนา้ 59.  

50มนตรี พรผล, “กระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัพงังา”, วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช), 2548, 153 หนา้. 
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กรรมการสถานศึกษา ระหวา่งสถานศึกษาขนาดเล็กและขนาดใหญ่พบวา่ดา้นการบริหารวิชาการ
และดา้นการบริหารงบประมาณ มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ51 

อ านวย พงษ์เสือ ไดว้จิยัเร่ือง “บทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมาจากบุคคลภายนอก ตามความคิดเห็นของข้าราชการครูท่ีเป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3” 
ผลการวิจยัพบดงัน้ี 1. บทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้น
พื้นฐาน ทั้งในภาพรวมอยู่ ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น อยู่ ในระดบัมาก ด้านท่ี 1 ก าหนด
นโยบาย แผนแม่บท และแผนพฒันาของสถานศึกษา และดา้นท่ี6 ส่งเสริมให้การพิทกัษ ์สิทธิเด็ก 
ดูแลเด็กพิการและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ให้ไดรั้บการพฒันาอยา่งเต็มศกัยภาพอยู ่ระดบั ปาน
กลาง 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตวัแปรต าแหน่งของขา้ราชการครูและขนาดโรงเรียน แตกต่างกนั อยา่ง
มีนยัส าคญัทางสถิติ แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ทั้งตวัแปรต าแหน่ง และขนาดโรงเรียนไม่
แตกต่างกนั52 

เกษม พูลทวี ได้วิจยัเร่ือง “สภาพและความต้องการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 3 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สมุทรปราการ เขต 2” ผลการวจิยัพบวา่ สภาพการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในกลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 3 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ 
เขต2 ในภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ สภาพการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก 2 ด้าน คือ ด้านงานวิชาการ และด้าน บริหารทั่วไป ส่วนด้าน
งบประมาณ และด้านบริหารงานบุคคล อยูใ่นระดบัปานกลาง ความต้องการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 3 สังกดัส านกังานเขต

                                                        
51ก่ิงกาญจน์ ชมอินทร์, “การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประจวบคีรีขนัธ์ เขต 1”, วิทยานิพนธ์
ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัเพชรบุรี), 2549, 112 หนา้. 

52อ านวย พงษ์เสือ, “บทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมาจากบุคคลภายนอก ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต3”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต 
,(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัพระนคร), 2549, 72 หนา้. 
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พื้นท่ี การศึกษาสมุทรปราการ เขต2 ในภาพรวมและรายดา้นอยู่ในระดบัมากเรียงตามคะแนน
เฉล่ียจากมากไปหาน้อย คือ ดา้นวิชาการ ด้านบริหารทัว่ไป ดา้นงบประมาณและดา้นบริหารงาน
บุคคล53 

วรพันธ์ พลเดช  ได้วิจัยเร่ือง “การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูผูส้อนโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต 1” ผลการวจิยัพบวา่ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก พบวา่ ดา้นบริหารวิชาการ 
ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้นักเรียน อ่านคล่อง เขียนคล่อง ให้สอดคล้องกับ
วฒันธรรมและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน จดัหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีเก่ียวกบัการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั
ให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูเ้รียน ดา้นการบริหารงบประมาณ ควรมีการระดมทรัพยากร
จากส่วนต่างๆให้มากข้ึนควรจดัสรรงบประมาณเพื่อพฒันาส่ือ และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งข้ึน ด้านงานบุคลากร ควรสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าท่ีของบุคลากร และการจดัสรร
บุคลากร ให้ตรงกบัความตอ้งการ และปฏิบติัหน้าท่ีสนับสนุนงานอ่ืนๆ เพิ่มเติมด้านการบริหาร
ทัว่ไป ควรส่งเสริมและสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน โดยใช้กิจกรรมท่ีหลากหลาย และส่งเสริม
อ านวยความสะดวกในการบริหารจดัการศึกษาท่ีหลากหลาย เน้นการปฏิบติังานท่ีโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้54 

ณัฐพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนา ได้วิจยัเร่ือง “การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1” มุ่ง
ศึกษางานใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารทัว่ไป ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1 ในภาพรวมและราย

                                                        
53เกษม พลูทว,ี “สภาพและความตอ้งการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 3 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาสมุทรปราการ 
เขต2”, วทิยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร), 2549, 
104 หนา้. 

54วรพนัธ์ุ พลเดช, “การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหา
บัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย)์, 2550, 66 หนา้. 
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ดา้นอยูใ่นระดบัมาก เรียงตามล าดบัคะแนนค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยคือ ดา้นการบริหารทัว่ไป
ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นงบประมาณ และดา้นวชิาการ55 

วิกุล พรมโสภา ได้วิจัยเร่ือง “การมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจดัการศึกษาในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์
เขต3” และเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการ 
ดงักล่าวพบวา่ การมีส่วนร่วมตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการดา้นการบริหารจดัการศึกษาทั้ง4 
ดา้นโดยรวมอยู่ ในระดบัมาก ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมตามบทบาท 
หนา้ท่ีของคณะกรรมการ จ าแนกตามระดบัช่วงชั้นการจดัการเรียนการสอน และขนาดของโรงเรียน 
ตามภาระงาน4 ดา้น โดยรวมไม่แตกต่างกนัและประการสุดทา้ย คณะกรรมการให้ความคิดเห็นและ
ขอ้เสนอแนะว่า ควรส่งเสริมการเรียนการสอนดา้นวิชาชีพในโรงเรียน ควรจดัประชุมอบรมหรือ
สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้เขา้ใจบทบาทหนา้ท่ี ควรให้ คณะกรรมการสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการวางแผนงบประมาณ และควรส่งเสริมและสร้างความสัมพนัธ์กบัชุมชน ในโอกาส 
ต่างๆ56 

สุพจน์ ไวยารัตน์ ไดว้ิจยัเร่ือง “บทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการจดัการศึกษาโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาประโคนชัย5 และ 8
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2” ผลการวิจยัพบวา่ 1. บทบาทการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจดัการศึกษาโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพฒันา 
 
 
 

                                                        
55ณฐัพงษ ์กิติทรัพยก์าญจนา, “การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1”,  วิทยานิพนธ์ครุ 
ศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์), 2551, 79 หนา้. 

56วกิุล พรมโสภา, “การปฏิบติัตามบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามความคิดเห็นของผู ้บริหารและครูผูส้อนโรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์
เขต3”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตมหาวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย)์, 
2553, 74 หนา้. 
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คุณภาพการศึกษาประโคนชยั5 และ 8 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต2 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านบริหารงานบุคคล และด้าน
บริหารงานทัว่ไป อยูใ่นระดบัมาก ส่วนดา้นอ่ืนๆ อยูใ่นระดบัปานกลาง57 

จากงานวิจัยสรุปได้ว่าการบริหารการศึกษาสถานศึกษาต้องการให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขา้มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยหลกัการใชโ้รงเรียนเป็นฐาน การเปิด
โอกาสให้เขา้มามีส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมในการจดัการศึกษา การให้ความ
ร่วมมือของชุมชนจากหลกัการดงักล่าวส่งผลใหก้ารบริหารการศึกษามีคุณภาพมากยิ่งข้ึนการมีส่วน
ร่วมในโรงเรียนอาจแบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ ลกัษณะท่ีโรงเรียนชักชวนให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขา้มามีส่วนร่วม และลกัษณะท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขา้มา
มีส่วนร่วมเอง ซ่ึงในความเป็นจริงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอาจมีความตั้งใจหรือสนใจ
ท่ีจะเข้ามามีส่วนร่วมอยู่แล้ว หรือเป็นเพียงความคาดหวงัเท่านั้นโดยการปฏิบติัจริงและความ
คาดหวงัในการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถ
สรุปเป็นกิจกรรมหลกั 4 ด้าน คือ ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และด้าน
บริหารทัว่ไป 

 

2.7 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 ผูว้จิยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งมาสังเคราะห์เป็นกรอบแนวคิดตามแนว ของ
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 31 ท่ี
ก าหนดให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจการบิหารจัดการศึกษา ในด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารทัว่ไป มาเป็นกรอบแนวคิดในการวิจยัการศึกษา
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษา ของสถานศึกษา
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดงัแผนภาพท่ี 2.1 
 
 

                                                        
57สุพจน์ ไวยารัตน์, “บทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน

การจดัการศึกษาโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาประโคนชยั5 และ 8 ส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏับุรีรัมย)์, 2554, 116 หนา้.  
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     ตัวแปรต้น              ตัวแปรตาม 
                   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
แผนภาพที ่2.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 

สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา 
1. ระดบัการศึกษา 

              1.1 ต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ 
              1.2 ตั้งแต่มธัยมศึกษาตอนตน้ข้ึนไป 

2. ขนาดสถานศึกษา 
2.1 ขนาดเล็ก 

2.2 ขนาดกลาง 

2.3 ขนาดใหญ่ 

1. รับจา้ง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การมีส่วนร่วม                                         
ในการบริหารการศึกษา 

4 ด้าน   ประกอบด้วย 
                 1. ดา้นวชิาการ 
                 2. ดา้นงบประมาณ   
                 3. ดา้นบริหารงานบุคคล 
                 4. ดา้นบริหารทัว่ไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที ่3 
วธีิด าเนินการวจิยั 

 
การวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร

การศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิตามการเขา้มามีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูว้จิยัไดด้ าเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี 

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

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.1.1ประชากรไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง 
ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองสู่ทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ์ 
ผูท้รงคุณวฒิุสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  านวน 300 คน 
 3.1.2 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบด้วย ผูแ้ทน
ผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทนองค์กรปกครองสู่ทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูแ้ทน
พระภิกษุสงฆ์ ผูท้รงคุณวุฒิสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ซ่ึงผูว้ิจยัก าหนดขนาดไดก้ลุ่ม
ตวัอย่างโดยใชต้ารางส าเร็จรูปของ Krejie and Morgan ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 0.95 ไดข้นาดกลุ่ม
ตวัอย่าง จ  านวน 169 คนและเพื่อให้กลุ่มตวัอย่างมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากรใน
สถานศึกษาแต่ละขนาด ดังตารางท่ี 3.1 เม่ือได้กลุ่มตวัอย่างแล้วใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple 
random sampling)โดยวธีิการจบัฉลากใส่คืนเพื่อใหไ้ดจ้  านวนกลุ่มตวัอยา่งตามท่ีตอ้งการ 
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ตารางที ่3.1 แสดงการจัดหมวดหมู่ของประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

ขนาด
สถานศึกษา 

ระดับการศึกษา 
ต ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนต้น 

ระดับการศึกษา 
ตั้งแต่มัธยมศึกษาตอนต้นขึน้ไป 

 
รวมกลุ่ม 
ตัวอย่าง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง ประชากร กลุ่มตัวอย่าง 

ขนาดเล็ก 60 38 87 55 97 
ขนาดกลาง 33 21 63 28 92 
ขนาดใหญ่ 15 15 42 12 40 

รวม 108 74 192 95 169 
  

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวิจัย 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัใชเ้คร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 
2 ตอน ประกอบดว้ย 
 ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบ
รายการ (Check list) ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษาและขนาดสถานศึกษา 
 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 
ตามวธีิของลิเคิร์ท (Likert) มี 5 ระดบั ดงัน้ี 
 5  หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดบัมากท่ีสุด 
 4  หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดบัมาก  
 3  หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 
 2  หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดบันอ้ย 
 1  หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมอื 
การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัผูว้ิจยัได้ด าเนินการสร้าง

เคร่ืองมือตามขั้นตอนดงัน้ี 
3.3.1 การสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั ผูว้ิจยัไดศึ้กษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั

เร่ืองหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีการก าหนดนิยามศพัทเ์ฉพาะในตวัแปรท่ีศึกษาทั้ง 4 ดา้น
ไวใ้นบทท่ี 1 แลว้สร้างขอ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละด้านให้มีความสอดคล้องกบันิยามศพัท์
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เฉพาะท่ีก าหนดไวแ้ต่ละดา้นนั้นไดข้อ้ค าถามในแบบสอบถามแต่ละดา้น ดงัน้ี 1) ดา้นวิชาการ มี 10
ขอ้ 2) ดา้นงบประมาณ มี 10 ขอ้ 3) ดา้นบริหารงานบุคคล มี 5 ขอ้ และ 4) ดา้นบริหารทัว่ไป มี 15 
ขอ้ 

3.3.2 หาค่า IOCโดยน าแบบสอบถามท่ีได้รับการตรวจสอบจากอาจารย์ท่ีปรึกษาให้
ผูเ้ช่ียวชาญไดต้รวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) จ านวน 3ท่าน ไดแ้ก่ ผูเ้ช่ียวชาญ
ดา้นการบริหารการศึกษา โดยให้ผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาความตรงของขอ้ค าถามโดยการหาดชันีความ
สอดคลอ้งระหวา่งขอ้ค าถามกบันิยามเชิงปฏิบติัการ (Item-objective congruence: IOC) ซ่ึงค่า IOC
ของแบบสอบถามท่ีใช้ในการวิจยัคร้ังน้ีโดยภาพรวมมีค่าเท่ากบั 1 ส่วน ค่า IOC รายดา้นมีค่าอยู่
ระหว่าง 0.67–1.00 เป็นค่าท่ีสูงกว่าเกณฑ์ 0.50 ทุกข้อค าถามแสดงว่าข้อค าถามนั้นๆ มีความ
สอดคลอ้งกบันิยามศพัทเ์ฉพาะท่ีก าหนดไว ้  

3.3.3 การวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) โดยน าแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนไปทดลองใช ้
(try-out) กบัคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง คือ คณะกรรมการสถานศึกษา จ านวน 
30 คน แลว้น าขอ้มูลท่ีเก็บรวบรวมไดไ้ปวิเคราะห์ความเช่ือมัน่ (Reliability) ของแบบสอบถามเป็น
รายดา้นและโดยรวมดว้ยการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficient) โดยใชว้ิธีของครอนบาค 
(Cronbach) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาของแบบสอบถามทั้งฉบบั มีค่าเท่ากบั 0.90 โดยเกณฑ์ค่า
ความเช่ือมัน่ท่ีเหมาะสมควรอยูร่ะหวา่ง  0.67 – 1.00 แสดงวา่ค่าความเช่ือมัน่ท่ีวิเคราะห์ไดด้งักล่าว
มีค่าสูงกวา่เกณฑท่ี์ก าหนด สามารถน าไปใชใ้นการวจิยัได ้ดงัแสดงในตารางท่ี 3.3 
 
ตารางที ่3.2 แสดงค่าความเช่ือมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามโดยรวมทั้งฉบับ และรายด้าน 

 

ด้านที่ แบบสอบถามรายด้าน ค่าความเช่ือมั่น 
1. 
2. 
3. 
4. 

ดา้นวชิาการ 
ดา้นงบประมาณ 
ดา้นบริหารงานบุคคล 
ดา้นบริหารทัว่ไป 

1.00 
0.92 
0.94 
1.00 

รวม 0.97 
 

3.3.4 น าแบบสอบถามฉบบัสมบูรณ์ไปใช้กบักลุ่มตวัอย่างและด าเนินการเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัต่อไป 
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3.4 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูลผูว้จิยัด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
 3.4.1 ขอหนงัสืออนุญาตเก็บขอ้มูลจากบณัฑิตวิทยาลยัมหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน ถึงผูบ้ริหารโรงเรียนเพื่อขอความร่วมมือและอ านวยความสะดวกในการเก็บ
รวบรวมขอ้มูล และ เพื่อขออนุญาตใหผู้ว้จิยัเขา้เก็บรวบรวมขอ้มูล 
 3.4.2 ผูว้จิยัน าแบบสอบถามส่งใหโ้รงเรียนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
 3.4.3 ผูว้จิยัด าเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองพร้อมตรวจสอบความถูกตอ้ง  
 3.4.4 ผูว้ิจยัน าแบบสอบถามมาตรวจให้คะแนนตามเกณฑ์ท่ีวิเคราะห์ขอ้มูลไวจ้ดัระบบ
ขอ้มูล และตรวจสอบ เพื่อน าไปวเิคราะห์ขอ้มูล โดยใชเ้คร่ืองคอมพิวเตอร์วิเคราะห์ขอ้มูลโปรแกรม
ทางสังคมศาสตร์และแปลความหมายค่าเฉล่ียของแบบสอบถามการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

 

3.5 การวเิคราะห์ข้อมูลและประมวลผล 
 ผูว้จิยัไดท้  าการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูปโดยท าการวิเคราะห์
ขอ้มูลตามขั้นตอน ดงัน้ี 
 3.5.1วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัระดบัการศึกษาและขนาดสถานศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบ
แบบสอบถามโดยหาความถ่ี (Frequency) และร้อยละ (Percentage) 
 3.5.2วิเคราะห์การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
สถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิทั้งโดยภาพรวม รายด้านและรายขอ้โดยหา
ค่าเฉล่ีย (X ) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) แลว้น าไปเปรียบเทียบกบัเกณฑ์แปลความหมาย 
ดงัน้ี1 
 ค่าเฉล่ีย 4.51 – 5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
 ค่าเฉล่ีย 3.51 – 4.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉล่ีย 2.51 – 3.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉล่ีย 1.51 – 2.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย 
 ค่าเฉล่ีย 1.01 – 1.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

                                                        
1บุญชม ศรีสะอาด, การวิจัยเบื้องต้น, พิมพค์ร้ังท่ี 7, (กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาส์น, 

2545), หนา้ 121. 
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 3.5.3 วเิคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  าแนกระดบัการศึกษาโดยใชค้่า t – test 
(Independent samples)  
 3.5.4 วเิคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว โดยใช ้(F - test , One – way ANOVA)เม่ือพบวา่มีความ
แตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวิธีการของเชฟเฟ่
( eScheff ) 
 3.5.5 วเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัแนวการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการบริหารสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ โดยวิเคราะห์หาค่าความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) และการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เชิงพรรณนา 
(Descriptive analysis) 
 

3.6 สถิติทีใ่ช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 สถิติท่ีใชส้ าหรับการท าวจิยัเร่ืองน้ี ไดแ้ก่ 
 1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ
(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) ส าหรับบรรยายขอ้มูลทัว่ไป 
 2. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าที (t – test)  
 3. สถิติอนุมานหรืออา้งอิง (Inferential Statistics) ไดแ้ก่ การทดสอบค่าเอฟ (F – test) การ
ทดสอบความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One–Way ANOVA) เม่ือพบว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติ จะท าการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่โดยวธีิการของเชฟเฟ่ ( eScheff ) 
 



 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร

การศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิผูว้ิจยัเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูล
ตามล าดบั มีวตัถุประสงค์ดงัน้ี เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในการบริหารการศึกษาใน 4 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล 
และด้านบริหารทัว่ไป ของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ และเปรียบเทียบ
ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษาของ
สถานศึกษาใน 4 ดา้น จ าแนกตามระดบัการศึกษา และขนาดสถานศึกษา 
 ผู้วิจัยได้ใช้ แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือวิจัย  การรวบรวมข้อมูลจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 169 คน 
และใชว้ิธีการสุ่มอยา่งง่าย (Simple random sampling) แลว้น าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์ 
และประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป เพื่อค านวณหาค่าสถิติส าหรับตอบวตัถุประสงค์และ
สมมติฐานการวจิยัใหค้รบถว้น ตามท่ีตั้งไวโ้ดยมีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 
 4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผูต้อบแบบสอบถาม 
 4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการน าเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดสัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ขอ้มูลเพื่อให้เกิดความเขา้ใจตรงกนัในการ

แปลความหมายและการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัต่อไปน้ี 
  แทน ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n แทน จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
N  แทน  จ านวนประชากร 
t แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ t  

    (t-distribution) 
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 F   แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ F  
     (F-distribution) 
 df   แทน ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
 SS.  แทน ผลรวมก าลงัสอง (Sum of Squares) 
 MS.  แทน ค่าเฉล่ียผลรวมก าลงัสอง (Mean Square) 
 *    แทน ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 **   แทน  ความมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

4.2 ผลการวเิคราะห์สถานภาพผู้ตอบแบบสอบถาม 
 จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจ ัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี 
จ  านวน 169 คน ได้รับแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 169 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ100.00 ของ
แบบสอบถามจากจ านวนทั้งหมดท่ีส่งไป ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์ แสดงระดบัการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อย
ละ ปรากฏผลการวเิคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 4.1 
 
ตารางที ่4.1ความถี่และร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลสถานภาพ ความถี่ ร้อยละ 

1. ระดับการศึกษา   
    1. ต ่ากวา่ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 74 43.79 
    2. ตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ข้ึนไป 95 56.21 
2. ขนาดของสถานศึกษา   
    1. ขนาดเล็ก  93 55.03 
    2. ขนาดกลาง  49 28.99 
    3. ขนาดใหญ่  27 15.98 

 

 จากตารางท่ี 4.1 พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษากลุ่มตวัอย่าง 169 คน เม่ือจ าแนกตาม
สถานภาพพบว่า เป็นผูท่ี้มีระดบัการศึกษาต ่ากว่าชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 74คน (ร้อยละ 
43.79) ระดับการศึกษาตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ข้ึนไป จ านวน 95 (ร้อยละ 56.21) และเม่ือ
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 93 คน (ร้อยละ 55.03) ขนาดกลางจ านวน 49 คน 
(ร้อยละ 28.99) และขนาดใหญ่จ านวน 27 คน (ร้อยละ 15.98) 
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4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 4.3.1 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิด้านความวิชาการ และ
เปรียบเทียบจ าแนกตามระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งและขนาดของโรงเรียน 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ด้านความวิชาการใน
ภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.2 
 
ตารางที ่4.2 ผลการวเิคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานใน

การบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิด้าน
วชิาการ 

 

ที่ ด้านวชิาการ 
  S.D. แปลผล 

1. ท่านมีส่วนร่วมกบัสถานศึกษาจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน 3.42 0.49 ปานกลาง 
2. ท่านมีส่วนร่วมจัดท าแผนพฒันาการศึกษาประจ าปีของ

สถานศึกษา 
3.98 0.64 มาก 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนกนโยบายหรือแนวทางพฒันา
การศึกษา 

3.95 0.65 มาก 

4. ท่านมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

3.73 0.59 มาก 

5. ท่านให้การสนบัสนุนทุนการศึกษา วิทยากร และแหล่งการ
เรียนรู้ในทอ้งถ่ินแก่สถานศึกษา 

3.78 0.59 มาก 

6. ท่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 

3.49 0.64 มาก 

7. ท่านมีส่วนร่วมจดัหารส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั 3.89 0.63 มาก 
8. ท่านมีส่วนร่วมกบัวทิยากรในการใหค้วามรู้กบันกัเรียน 4.00 0.63 มาก 
9. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินการใชห้ลกัสูตร 4.13 0.64 มาก 
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ตารางที ่4.2 ผลการวเิคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานใน
การบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
ด้านวชิาการ (ต่อ) 
 

ที่ ด้านวชิาการ 
  S.D. แปลผล 

10. ท่านมีส่วนร่วมส่งเสริมในการ ใชส่ื้อการเรียนการสอนอยา่ง
สม ่าเสมอ 

3.78 0.57 มาก 

รวม 3.88 0.19 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการมีส่วนร่วมในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิดา้นวิชาการ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก( X =3.88) เม่ือเปรียบเทียบรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ยกเวน้ จดัท าหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน ( X =3.42) มีระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การประเมินผลการใช้หลกัสูตร รองลงมาคือ การ
เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักเรียน ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การจดัท าหลักสูตร
ทอ้งถ่ิน และจากขอ้เสนอแนะแนวการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิด้านวิชาการ ท่ีได้จาก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด มีข้อเสนอแนะท่ีส าคญั ดังน้ี 1) ควรมีการอบรมการใช้หลักสูตร
ทอ้งถ่ินแก่สถานศึกษาและชุมชน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 59) 2) ควรมีส่วนร่วมในการจดัหาส่ือการเรียน
การสอนท่ีทนัสมยั (ค่าความถ่ีเท่ากบั 42) 3) ควรร่วมในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางพฒันา
การศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 38) 

2. การเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิดา้นวิชาการจ าแนกตาม
ระดบัการศึกษาโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.3 
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ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิด้านวชิาการ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ต ่ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ตั้งแต่ มัธยมศึกษา
ตอนต้น ขึน้ไป t Sig. 

N 
  S.D. N 

  S.D. 

ด้านวชิาการ 74 3.86 0.02 95 3.90 0.18 2.20 0.03 
  

 จากตารางท่ี 4.3 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชัยภูมิ ระดบัการศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนต้น และตั้งแต่ มธัยมศึกษาตอนตน้ข้ึนไป       
มีระดบัการมีส่วนร่วมการบริหารสถานศึกษา ดา้นวชิาการ ไม่แตกต่างกนั  
 3. การเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิดา้นวิชาการจ าแนกขนาด
ของโรงเรียน โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวเิคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 
 
ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิด้านวชิาการ จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

 
 
 

ด้าน
วชิาการ  

ค่าเฉลีย่จ าแนกตาม 
ขนาดสถานศึกษา แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.90 
 

3.87 
 

3.86 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.12 0.06  

1.64 
 

0.20 ภายในกลุ่ม 166 18.84 0.04 
รวม 168 18.97 - 
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 จากตารางท่ี 4.4 พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาในขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั มีระดบั
การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิดา้น
วชิาการ ไม่แตกต่างกนั 
 4.3.2 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิดา้นงบประมาณและเปรียบเทียบ
จ าแนกตามระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งและขนาดของสถานศึกษา 
 1. การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิด้านงบประมาณ ใน
ภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.5 
 
ตารางที ่4.5 ผลการวเิคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานใน

การบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
ด้านงบประมาณ 

 

ที่ ด้านงบประมาณ 
  S.D. แปลผล 

1. ท่านมีส่วนร่วมจดัท าแผนการใชง้บประมาณของสถานศึกษา 3.89 0.60 มาก 
2. ท่ า น มี ส่ วน ร่ ว ม จัดส ร รก า ร ใ ช้ ง บประม าณ ท่ี ไ ด้ จ า ก

บุคคลภายนอกสถานศึกษา 
3.96 0.65 มาก 

3. ท่านมีส่วนร่วมติดตามและรายงานผลการใช้งบประมาณ
สถานศึกษา 

3.45 0.49 มาก 

4. ท่านมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการจดัซ้ือ-จดัจา้งพสัดุครุภณัฑ์
ของสถานศึกษา 

4.14 0.66 มาก 

5. ท่านมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการรับตรวจวสัดุครุภณัฑ์ของ
สถานศึกษา 

4.24 0.67 มาก 

6. ท่านมี ส่วนร่วมเ ป็นกรรมการควบคุมการก่อส ร้างของ
สถานศึกษา 

4.03 0.56 มาก 

7. ท่านมีส่วนร่วมจดัหางบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาโดย
ระดมจากประชาชน 

3.79 0.66 มาก 

8. ท่านมีส่วนร่วมรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับทรัพย์สินทาง
ราชการของสถานศึกษา 

4.27 0.56 มาก 
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ตารางที ่4.5 ผลการวเิคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานใน
การบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิด้าน
งบประมาณ (ต่อ) 
 

ที่ ด้านงบประมาณ 
  S.D. แปลผล 

9. ท่านมีส่วนร่วมเสนอแนะแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบงาน
การเงินพสัดุ 

3.80 0.59 มาก 

10. ท่านมีส่วนร่วมในการก ากบัติดตามการท าบญัชีการเงินได้
ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

4.00 0.57 มาก 

รวม 3.97 0.21 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการมีส่วนร่วมในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิโดยภาพรวมอยู่ในระดบั
มาก (X= 3.97) เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

โดยมีขอ้สังเกต เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การรักษาความปลอดภยัเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางราชการ รองลงมาคือการเป็น
กรรมการตรวจรับพสัดุครุภณัฑ์ของสถานศึกษา ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การติดตามและ
รายงานผลการใชง้บประมาณ และจากขอ้เสนอแนะการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้น
งบประมาณ ท่ีได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี1) ควรให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในติดตามและรายงานผลการใชง้บประมาณสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 58) 2) ควรมี
ส่วนร่วมในการก ากบัติดตามการท าบญัชีการเงินไดถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั (ค่าความถ่ีเท่ากบั 41) 
3) ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมในการควบคุมงานก่อสร้าง (ค่าความถ่ี
เท่ากบั 31)  

2. การเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิดา้นงบประมาณจ าแนก
ตามระดบัการศึกษาโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.6 
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ตารางที ่4.6 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิด้านงบประมาณ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ต ่ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ตั้งแต่ มัธยมศึกษา
ตอนต้น ขึน้ไป t Sig. 

N   S.D. N   S.D. 

ด้านงบประมาณ  74 3.96 0.21 95 3.98 0.21 -1.32 0.19 
 

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ และตั้งแต่มธัยมศึกษาตอนตน้ ข้ึนไป มี
ระดบัการมีส่วนร่วมดา้นงบประมาณ ไม่แตกต่างกนั 
 3. การเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิดา้นงบประมาณจ าแนก
ขนาดของสถานศึกษา โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทาง
เดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 
 
ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิด้านงบประมาณจ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

 
 
 

ด้าน
งบประมาณ 

ค่าเฉลีย่จ าแนกตาม 
ขนาดสถานศึกษา แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.90 
 

3.87 
 

3.86 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.04 0.02  

0.48 
 

0.62 ภายในกลุ่ม 166 22.73 0.05 
รวม 168 22.77 - 

 

 จากตารางท่ี 4.7 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในขนาดสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนัมี
ระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาดา้นงบประมาณไม่แตกต่างกนั 
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 4.3.3 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิด้านบริหารงานบุคคล และ
เปรียบเทียบจ าแนกตามระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งและขนาดของสถานศึกษา 
 1. การวิเคราะห์ระดบัมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิดา้นบริหารงานบุคคลในภาพรวม
และรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.8 
 
ตารางที ่4.8 ผลการวเิคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานใน

การบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  
ด้านบริหารงานบุคคล  

 

ที่ ด้านบริหารงานบุคคล 
  S.D. แปลผล 

1. ท่านมีส่วนร่วมให้ขอ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดับุคลากรให้
ปฏิบติังานในส่วนต่างๆของสถานศึกษา 

4.05 0.60 มาก 

2. ท่านมีส่วนร่วมจดัหาวิทยากรภายนอกตามความต้องการ
ของสถานศึกษา 

3.36 0.63 มาก 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการจดัหาเทคโนโลยีเพื่อพฒันาระบบ
ขอ้มูลบุคลากรของสถานศึกษา 

3.98 0.49 มาก 

4. ท่านมีส่วนร่วมวางแผนพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา 4.14 0.66 มาก 
5. ท่านมี ส่วนร่วมให้ข้อ เสนอแนะในการประเ มินการ

ปฏิบติัการของบุคลากรในสถานศึกษา 
3.78 0.67 มาก 

รวม 4.00 0.23 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.8 พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการมีส่วนร่วมในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิด้านบริหารงานบุคคล 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X =4.00) เม่ือเปรียบเทียบรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การวางแผนการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา 
รองลงมาคือ การให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆของ
สถานศึกษา ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การจัดหาวิทยากรภายนอกตามความต้องการของ
สถานศึกษา และจากขอ้เสนอแนะ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นบริหารงานบุคคล ท่ี
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ได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด มีข้อเสนอแนะท่ีส าคญัดังน้ี 1)ควรสนับสนุนส่งเสริมให้
บุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการพฒันาตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเน่ือง(ค่าความถ่ีเท่ากบั 64) 2) มี
ส่วนร่วมพิจารณาจดัหาวิทยากรภายนอกตามความตอ้งการของสถานศึกษาเพื่อการพฒันาบุคลากร 
(ค่าความถ่ีเท่ากบั 47)  

2. ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิจ าแนกตามระดับ
การศึกษาโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.9 

 
ตารางที ่4.9 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิด้านบริหารงานบุคคล จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ต ่ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ตั้งแต่ มัธยมศึกษา
ตอนต้น ขึน้ไป t Sig. 

N   S.D. N   S.D. 

ด้านบริหารงานบุคคล 74 3.99 0.23 95 4.00 0.23 -0.86 0.39 
   

 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหาร ส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้ และตั้งแต่มธัยมศึกษาตอนตน้ ข้ึนไป   
มีระดบัการมีส่วนร่วมการบริหารสถานศึกษา ดา้นบริหารงานบุคคล ไม่แตกต่างกนั 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิด้านบริหารงานบุคคล 
จ าแนกขนาดของโรงเรียน โดยวิธีการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.10 
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ตารางที ่4.10 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ด้านบริหารงานบุคคลจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

 
 
 

ด้านบริหาร 
งานบุคคล 

ค่าเฉลีย่จ าแนกตาม 
ขนาดสถานศึกษา แหล่งความ

แปรปรวน 
df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.90 
 

3.87 
 

3.86 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.16 0.08  

1.54 
 

0.22 ภายในกลุ่ม 166 26.79 0.05 
รวม 168 26.95 - 

  

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในขนาดสถานศึกษาท่ี
แตกต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา ดา้นบริหารงานบุคคล 
ไม่แตกต่างกนั 
 4.3.4 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ด้านบริหารทั่วไปและ
เปรียบเทียบจ าแนกตามระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่ง และขนาดของสถานศึกษา 
 1. การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ด้านบริหารทัว่ไป ใน
ภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.11 
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ตารางที ่4.11 ผลการวเิคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานใน
การบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้าน
บริหารทัว่ไป  

 

ที่ ด้านบริหารทัว่ไป 
  S.D. แปลผล 

1. ท่านมีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน
ประจ าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณะ 

4.27 0.56 มาก 

2. ท่านให้ค  าปรึกษาแนะน าและสนับสนุนการด าเนินงานใน
การพฒันาสถานศึกษา 

4.25 0.71 มาก 

3. ท่านให้ความร่วมมือในการประสานงานระหว่าสถานศึกษา 
ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ 

4.01 0.77 มาก 

4. ท่านมีส่วนร่วมจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาให้ร่ืนรมย์
น่าอยู ่

4.24 .0.55 มาก 

5. ท่านให้ค  าแนะน าช่วยเหลือในการพฒันาอาคารสถานของ
สถานศึกษาใหเ้หมาะสมกบัการจดัเรียนการสอน 

4.34 0.58 มาก 

6. ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสถานท่ีท า
กิจกรรมชุมชน 

3.97 0.64 มาก 

7. ท่านสนบัสนุนการบริการดา้นสุขภาพและอนามยัแก่นกัเรียน
และสถานศึกษา 

3.77 0.64 มาก 

8. ท่านสนับสนุนให้สถานศึกษามีการเผยแพร่ความรู้ต่างๆท่ี
เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 

4.22 0.64 มาก 

9. ท่านสนับสนุนกิจกรรมงานบริการต่างๆของสถานศึกษา
ไดแ้ก่สหกรณ์ แนะแนว อาหารกลางวนั 

4.28 0.62 มาก 

10. ท่านมีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยทั้งในระดบั
สถานศึกษาและระดบัทอ้งถ่ิน 

4.21 0.52 มาก 

11. ท่านส่งเสริมการจดักิจกรรมของสถานศึกษาทางดา้นศาสนา
ศิลปวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 

4.19 0.66 มาก 
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ตารางที ่4.11 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน
ในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ 
ด้านบริหารทัว่ไป (ต่อ) 
 

ที่ ด้านบริหารทัว่ไป 
  S.D. แปลผล 

12. ท่านมีส่วนร่วมจดัท าโครงการต่างๆเช่นการป้องกันสาร
เสพติด ส่ือลามก การพนันและการทะเลาะวิวาทใน
สถานศึกษา 

4.31 0.67 มาก 

13. ท่านมีส่วนร่วมระดมความร่วมมือในชุมชนเพื่ อจัด
การศึกษารวมทั้งการจดัหาทุนการศึกษาใหส้ถานศึกษา 

3.78 0.67 มาก 

14. ท่ านมี ส่วน ร่วมพัฒนาให้นัก เ รี ยนมีวินัย  คุณธรรม 
จริยธรรม 

4.06 0.66 มาก 

15. ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินการใชอ้าคารสถานท่ีเพื่อใช้
ในการพฒันาและปรับปรุง 

4.31 0.56 มาก 

รวม 4.02 0.02 มาก 
  

จากตารางท่ี 4.11 พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการมีส่วนร่วมในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิดา้นบริหารทัว่ไป โดยรวม
อยูใ่นระดบัมาก (X =4.02) เม่ือเปรียบเทียบรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การแนะน าช่วยเหลือในการพฒันาอาคารสถานท่ี
ของสถานศึกษาใหเ้หมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอน รองลงมาคือการจดัท าโครงการต่างๆ เช่น 
การป้องกันสารเสพติด ส่ือลามก การพนันและการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษาและมีการ
ประเมินผลการใชอ้าคารสถานท่ีเพื่อใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 
การสนบัสนุนการบริการดา้นสุขภาพและอนามยัแก่นกัเรียนของสถานศึกษา และจากขอ้เสนอแนะ
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิดา้นบริหารทัว่ไป ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด มี
ขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี1) ควรส่งเสริมสนบัสนุนการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา 
ให้ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียน (ค่าความถ่ีเท่ากบั 78) 2) ควรให้ค  าปรึกษา แนะน าและสนับสนุนการ
ด าเนินงานในการพฒันาสถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 53) 3) ควรมีการติดต่อประสานงานร่วมกนั 
ระหวา่งสถานศึกษากบัคณะกรรมการสถานศึกษา ตวัแทนจากกลุ่มบุคคลภายนอกอยา่งต่อเน่ืองเพื่อ
จดัการศึกษารวมทั้งการจดัหาทุนการศึกษาใหส้ถานศึกษา (ค่าความถ่ีเท่ากบั 49)  
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2. การเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นบริหารทัว่ไปจ าแนก
ตามระดบัการศึกษาโดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.12 
 
ตารางที ่4.12 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิ ด้านบริหารทัว่ไปจ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 

ต ่ากว่ามัธยมศึกษา
ตอนต้น 

ตั้งแต่ มัธยมศึกษา
ตอนต้น ขึน้ไป t Sig. 

N   S.D. N   S.D. 

ด้านบริหารทัว่ไป 74 4.19 0.20 95 4.21 0.19 -0.88 0.38 
  

 จากตารางท่ี 4.12 พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหาร ส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้ และตั้งแต่มธัยมศึกษาตอนตน้ ข้ึนไป   
มีระดบัการมีส่วนร่วมการบริหารสถานศึกษา ดา้นบริหารทัว่ไป ไม่แตกต่างกนั 
 3. การเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นบริหารทัว่ไป จ าแนก
ขนาดของโรงเรียน โดยวธีิการทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.13 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ชัยภูมิด้านบริหารทัว่ไป จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

 
 
 

ด้านบริหาร
ทัว่ไป  

ค่าเฉลีย่จ าแนกตาม 
ขนาดสถานศึกษา แหล่งความ

แปรปรวน 
Df SS MS F Sig. 

ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

 
4.18 

 

 
4.21 

 
4.22 

ระหวา่งกลุ่ม 2 0.13 0.07  
1.70 

 
0.18 ภายในกลุ่ม 166 19.34 0.04 

รวม 168 19.47 - 
  

 จากตารางท่ี 4.13 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาในขนาดสถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั         
มีระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ชยัภูมิ ดา้นบริหารทัว่ไป ไม่แตกต่างกนั 
 
 
  



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ี เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การจดัการศึกษา4 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการ
บริหารทัว่ไป ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
และเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา แต่ละดา้นจ าแนกตาม ระดบัการศึกษา 
และขนาดของสถานศึกษา 
 ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  านวน 300 คน ขนาดกลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวิจยั จ  านวน169 คน ซ่ึงไดม้าโดย
วิธีการใช้ตารางส าเร็จรูปของเคซ่ีและมอร์แกน(Krejcie& Morgan) เป็นเกณฑ์ ก าหนดขนาดของ
กลุ่มตวัอยา่งจากนั้นใช ้จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษาตามสัดส่วนของประชากร และใชว้ิธีการ
สุ่มอยา่งง่าย โดยวิธีการจบัสลากและไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 169 ฉบบั คิดเป็นร้อย
ละ 100.00 ของแบบสอบถาม 
 ตัวแปรท่ีใช้ในการวิจัยคร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้ก าหนดตัวแปรดังน้ี 1.ตัวแปรต้น ได้แก่ ระดับ
การศึกษาและขนาดของสถานศึกษา ระดบัการศึกษาจ าแนกเป็น  2 กลุ่ม คือ ต ่ากวา่ชั้นมธัยมศึกษา
ตอนตน้ กบัตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ข้ึนไป ส่วนขนาดของสถานศึกษาจ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
สถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ 2.ตวัแปรตาม ได้แก่ การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชยัภูมิจ  านวน 4 ด้าน ได ้แก่ ดา้นวิชาการ ด้านงบประมาณดา้นการบริหารงานบุคคล 
และ ดา้นการบริหารทัว่ไป 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีมีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ตอน ตอนท่ี1
แบบสอบถามท่ีมีลกัษณะปลายปิดเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check list) เก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของ
ผูต้อบแบบสอบถามได ้แก่ ระดบัการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา ตอนท่ี2 แบบสอบถามท่ีมี
ลกัษณะปลายปิด มีลกัษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั เก่ียวกบัการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ใน 4 ดา้น ได ้แก่ ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณดา้นบริหารงาน
บุคคล และ ดา้นการบริหารทัว่ไปโดยแบบสอบถามมีค่าความเช่ือมัน่เท่ากบั 0.90  
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 การวเิคราะห์ขอ้มูลใช ้สถิติเชิงพรรณนา เพื่อหา ค่าร้อยละ(Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean)  
ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation) ส่วนสถิติอา้งอิง ใช ้ทดสอบที t-test , F-test การ 
วเิคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว( One way ANOVA) วเิคราะห์โดยใช ้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
ส าเร็จรูปซ่ึงสามารถสรุปผลการวจิยัได ้ดงัน้ี 
 5.1 สรุปผลการวจิยั 
 5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
 5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
 การสรุปผลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละส่วน
ต่อไปน้ี 
 5.1.1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นกลุ่มตวัอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี จ  านวน 169 
คน ผูว้จิยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 169 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 ซ่ึงเป็นผูท่ี้มีระดบั
การศึกษาต ่ากว่าชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ จ านวน 74 คน ร้อยละ 43.79 ครูผูส้อนจ านวน 95 ร้อยละ 
56.21และเม่ือจ าแนกตามขนาดสถานศึกษาขนาดเล็กจ านวน 93 คน ร้อยละ 55.03 ขนาดกลาง 
จ านวน 49 คน ร้อยละ 28.99 และขนาดใหญ่จ านวน 27 คน ร้อยละ 53.67 
 5.1.2 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านวิชาการ และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามระดับการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 

1. ระดบัการมีส่วนร่วมของพบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการมีส่วน
ร่วมในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นวิชาการ 
โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( =3.88) เม่ือเปรียบเทียบรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกข้อ ยกเวน้ 
จดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน ( =3.42) มีระดบัการมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง 

มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การประเมินผลการใช้หลกัสูตร รองลงมาคือ การ
เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่นักเรียน ส่วนข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การจดัท าหลักสูตร
ทอ้งถ่ิน และจากขอ้เสนอแนะแนวการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิด้านวิชาการ ท่ีได้จาก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด มีข้อเสนอแนะท่ีส าคญั ดังน้ี 1) ควรมีการอบรมการใช้หลักสูตร



77 
 
ทอ้งถ่ินแก่สถานศึกษาและชุมชน 2) ควรมีส่วนร่วมในการจดัหาส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั 3) 
ควรร่วมในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางพฒันาการศึกษา  

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ระดบัการศึกษาต ่ากว่ามธัยมศึกษาตอนตน้ และ
ตั้งแต่ มธัยมศึกษาตอนต้นข้ึนไป มีระดับการมีส่วนร่วมการบริหารสถานศึกษา ด้านวิชาการ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 โดยคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีระดบัการศึกษา
ตั้งแต่มธัยมศึกษาตอนตน้ข้ึนไป มีระดบัการมีส่วนร่วมมากกวา่คณะกรรมการท่ีมีระดบัการศึกษาต ่า
กวา่มธัยมศึกษาตอนตน้  

3. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในขนาด
สถานศึกษาแตกต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นวชิาการ ไม่แตกต่างกนั 

5.1.3 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ด้านงบประมาณ และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามระดับการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา 

1. ระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการมีส่วนร่วมใน
การบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก (X= 3.97) เม่ือเปรียบเทียบรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

โดยมีขอ้สังเกต เม่ือพิจารณารายขอ้พบว่า อยู่ในระดบัมากทุกขอ้ มีขอ้สังเกตว่า ขอ้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การรักษาความปลอดภยัเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางราชการ รองลงมาคือการเป็น
กรรมการตรวจรับพสัดุครุภณัฑ์ของสถานศึกษา ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การติดตามและ
รายงานผลการใชง้บประมาณ และจากขอ้เสนอแนะการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้น
งบประมาณ ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรให้ชุมชนมี
ส่วนร่วมในติดตามและรายงานผลการใช้งบประมาณสถานศึกษา 2) ควรมีส่วนร่วมในการก ากบั
ติดตามการท าบญัชีการเงินไดถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั 3) ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน มีส่วนร่วมในการควบคุมงานก่อสร้าง 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ และ
ตั้งแต่มธัยมศึกษาตอนตน้ข้ึนไป มีระดบัการมีส่วนร่วมดา้นงบประมาณ ไม่แตกต่างกนั  
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3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในขนาดสถานศึกษาท่ีแตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของ
สถานศึกษา ดา้นงบประมาณ ไม่แตกต่างกนั 
 5.1.4 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ด้านบริหารงานบุคคล และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามระดับการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา 
 1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการมีส่วนร่วมในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิด้านบริหารงานบุคคล 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.00) เม่ือเปรียบเทียบรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้  
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุดคือ การวางแผนการพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา 
รองลงมาคือ การให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆของ
สถานศึกษา ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุดคือ การจัดหาวิทยากรภายนอกตามความต้องการ  ของ
สถานศึกษา และจากขอ้เสนอแนะ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นบริหารงานบุคคล ท่ี
ได้จากแบบสอบถามแบบปลายเปิด มีข้อเสนอแนะท่ีส าคญัดังน้ี 1)ควรสนับสนุนส่งเสริมให้
บุคลากรทางการศึกษา ไดรั้บการพฒันาตนเองในวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 2) มีส่วนร่วมพิจารณาจดัหา
วิทยากรภายนอกตามความตอ้งการของสถานศึกษาเพื่อการพฒันาบุคลากร 3) ควรมีส่วนร่วมให้
ขอ้เสนอแนะในการประเมินการปฏิบติังานของบุคลากร ในสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ 
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ และ
ตั้งแต่มธัยมศึกษาตอนตน้ข้ึนไป มีระดับการมีส่วนร่วมการบริหารสถานศึกษา ด้านบริหารงาน
บุคคล ไม่แตกต่างกนั  
 3. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในขนาดสถานศึกษาท่ีแตกต่างกันมีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของ
สถานศึกษา ดา้นบริหารงานบุคคล ไม่แตกต่างกนั 
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 5.1.5 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ  ด้านบริหารทั่วไป และ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามระดับการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 
 1. ระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีระดบัการมีส่วนร่วมใน
การบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ดา้นบริหารทัว่ไป 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก (X = 4.02) เม่ือเปรียบเทียบรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 
 มีขอ้สังเกตวา่ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ การแนะน าช่วยเหลือในการพฒันาอาคารสถานท่ี
ของสถานศึกษาใหเ้หมาะสมกบัการจดัการเรียนการสอน รองลงมาคือการจดัท าโครงการต่างๆ เช่น 
การป้องกันสารเสพติด ส่ือลามก การพนันและการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษาและมีการ
ประเมินผลการใชอ้าคารสถานท่ีเพื่อใชใ้นการพฒันาและปรับปรุงส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุดคือ 
การสนบัสนุนการบริการดา้นสุขภาพและอนามยัแก่นกัเรียนของสถานศึกษา และจากขอ้เสนอแนะ
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิดา้นบริหารทัว่ไป ท่ีไดจ้ากแบบสอบถามแบบปลายเปิด มี
ข้อเสนอแนะท่ีส าคัญดังน้ี 1) ควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษา ให้ น่าดู น่าอยู ่น่าเรียน 2) ควรให้ค  าปรึกษา แนะน าและสนบัสนุนการด าเนินงานใน
การพัฒนาสถานศึกษา  3) ควรมีการติดต่อประสานงานร่วมกัน ระหว่างสถานศึกษากับ
คณะกรรมการสถานศึกษา ตวัแทนจากกลุ่มบุคคลภายนอกอย่างต่อเน่ืองเพื่อจดัการศึกษารวมทั้ง
การจดัหาทุนการศึกษาใหส้ถานศึกษา 
 2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ท่ีมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่มธัยมศึกษาตอนตน้ และ
ตั้งแต่มธัยมศึกษาตอนตน้ข้ึนไป มีระดบัการมีส่วนร่วมการบริหารสถานศึกษา ดา้นบริหารทัว่ไป 
ไม่แตกต่างกนั 
 3. ผลการวเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในขนาด
สถานศึกษาท่ีแตกต่างกนั มีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัด
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นบริหารทัว่ไป ไม่แตกต่างกนั 
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5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
 จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิสามารถ
น ามาอภิปรายผลการวจิยั โดยแบ่งเน้ือหาออกเป็น 4 ดา้นดงัน้ี 
 5.2.1 ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและ
เปรียบเทยีบจ าแนกตามระดับการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 
 1. จากผลการวิจยัท่ี พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษา
ของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิมีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหาร
การศึกษา ดา้นวชิาการโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิมีความ
ตระหนกัในดา้นวิชาการเห็นความส าคญัต่อการจดัการเรียนการสอน ตอ้งการเห็นเด็กนกัเรียนเป็น
คนเก่ง คนดี มีคุณภาพจึงมีส่วนร่วมเสนอแนะ มีส่วนร่วมในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา 
สนบัสนุนการใช ้ส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั และมีส่วนร่วมในการในการก าหนดนโยบายหรือ
แนวทางพฒันาสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ วรพนัธ์ พลเดช ได ้ศึกษาวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผู ้บริหารและ
ครูผูส้อน โรงเรียนในสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 พบว่า ด้านวิชาการ กลุ่ม
ตวัอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นอยู่ในระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ณัฐพงษ์ กิติทรัพย์
กาญจนา ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต1พบวา่ ดา้นวิชาการ โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก 
 2. จากผลการวิจยัท่ีพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาสังกดั
องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิท่ีมีระดบัการศึกษาไม่แตกต่าง นั้นอาจเน่ืองมาจาก คณะกรรมการ
สถานศึกษา เป็นผูอ้  านวยการสถานศึกษา และตัวแทนข้าราชการครู มีการสัมผสักับงานด้าน
วชิาการอยา่งต่อเน่ือง จึงเขา้ใจอ านาจและบทบาทหนา้ท่ีของตนมีสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ มนตรี 
พรผล ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง กระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัพงังาผลการวิจยัพบวา่ 
1. กระบวนการมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัปานกลาง 2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มี
วฒิุการศึกษาต่างกนั มีส่วนร่วมในกระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้น
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ไม่แตกต่างกนั3.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีสังกดัโรงเรียนขนาดต่างกนั มีส่วนร่วมใน
กระบวนการพฒันาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนัผลการวิจยัพบว่า 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ านวย พงษ์เสือ ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองบทบาทการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมาจากบุคคลภายนอก ตามความคิดเห็นของ
ขา้ราชการครูท่ีเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต3 ผลการวิจยัว่า 1. บทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งในภาพรวมอยู ่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณารายดา้น อยู ่ในระดบัมาก ดา้น
ท่ี1 ก าหนดนโยบาย แผนแม่บท และแผนพฒันาของสถานศึกษา และดา้นท่ี6 ส่งเสริมให้การพิทกัษ ์
สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการและเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ให้ไดรั้บการพฒันาอย่างเต็มศกัยภาพอยู ่
ระดับปานกลาง 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตวัแปรต าแหน่งของขา้ราชการครูและขนาดโรงเรียน 
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่าทั้งตวัแปรต าแหน่ง และ
ขนาดโรงเรียนไม่แตกต่างกนั 
 3. จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ มีระดบัการมีส่วนร่วมในการ
บริหารการศึกษา ดา้นวชิาการไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของตน ได้เสนอแนะและมีส่วนร่วมในการจดัท าหลกัสูตร
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางพฒันา จดัหาและสนบัสนุนการใช้ส่ือ
การเรียน การสอนท่ีทนัสมยั สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอนันต์ หวะสุวรรณ ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกระบวนการวางแผนพฒันาการศึกษา ของ
โรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดับุรีรัมย ์ผลการวิจยัพบว่าการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาท่ีแตกต่าง ไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ อ านวย พงษ์เสือ ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมาจากบุคคลภายนอก ตามความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ี
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 
ผลการวิจัยพบการวิ เคราะห์เปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวแปรขนาดสถานศึกษา พบว่า ตัวแปรขนาด
สถานศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
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 5.2.2 ระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา ด้านงบประมาณ ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ และเปรียบเทียบจ าแนกตามระดับ
การศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 
 1. จากผลการวิจัยท่ีพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานองค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ มีระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา ดา้นงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในติดตามและรายงาน
ผลการใช้งบประมาณสถานศึกษาก ากบัติดตามการท าบญัชีการเงินได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบนั
สอดคล้องกบังานวิจยัของ ประจวบ ส่ือประสาร ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการบริหาร
การศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียนขยายโอกาส ในเขตการศึกษา 1 พบวา่ดา้นงบประมาณ โดย
ภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และมีส่วนร่วมในการควบคุมงานก่อสร้างของสถานศึกษา สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ วรพันธ์ พลเดช  ได้ศึกษาวิจัย เ ร่ือง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานฐาน ตามความคิดเห็นของผู ้บริหารและครูผูส้อน โรงเรียน
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาบุรีรัมย ์เขต1 พบวา่ดา้นงบประมาณ โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก  
 2. จากผลการวิจยัท่ีพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานองค์การบริหารส่วน
จังหวัดชัยภูมิ ท่ีมีระดับการศึกษาต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ด้าน
งบประมาณ ไม่แตกต่างกนัอาจเน่ืองมาจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความ
เข้าใจในบทบาทหน้าท่ี  ตามระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ.2546 ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่3) พ.ศ. 2553 ท่ีมุ่งหวงัจะยกระดบัการศึกษาของชาติ
ให้ได ้มาตรฐานและจดัการศึกษาอยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพ โดยกระจายอ านาจการบริหารการศึกษามี
วตัถุประสงค์การบริหารการศึกษา ด้านงบประมาณ ดังน้ีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการรักษาความ
ปลอดภยัเก่ียวกบัทรัพยสิ์นทางราชการ ขอ้เสนอแนะในการตรวจรับพสัดุครุภณัฑ์ของสถานศึกษา
และรายงานผลการใช้งบประมาณ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุพรรณ ทองพุ่ม ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง
การพฒันามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนบา้นปลาดุก อ าเภอเมือ จงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยั
พบวา่ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั0.01 อาจเน่ืองมาจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน มีความรู้ความเขา้ใจใน
บทบาทหน้าท่ีของตนโดยการเขา้มามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ด้านงบประมาณ ตามภารกิจ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อ านวย พงษ์เสือ  ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองบทบาทการมีส่วนร่วมในการ
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บริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมาจากบุคคลภายนอก ตามความคิดเห็นของ
ขา้ราชการครูท่ีเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 ผลการวิจยัพบการวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
 3. จากผลการวิจยัท่ีพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกดัองค์การบริหารส่วยจงัหวดัชยัภูมิ ดา้นงบประมาณ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีขนาดของสถานศึกษาต่างกันไม่แตกต่างกันอาจ
เน่ืองมาจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ี ตามหนา้ท่ี
ของตนไดเ้สนอแนะและมีส่วนร่วม ดา้นงบประมาณ ดงัน้ีมีขอ้เสนอแนะให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
ติดตามและรายงานผลการใชง้บประมาณสถานศึกษาขอ้เสนอแนะในการก ากบัติดตามการท าบญัชี
การเงินไดถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั และการควบคุมงานก่อสร้างสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนันต์ 
หวะสุวรรณ ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
กระบวนการวางแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดับุรีรัมย ์ผลการวิจยัพบวา่ 
การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีขนาดสถานศึกษา
ต่างกนั ไม่แตกต่างกนัอาจเน่ืองมาจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ความเขา้ใจใน
บทบาทหนา้ท่ีของตนสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อ านวย พงษ์เสือ ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองบทบาทการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมาจากบุคคลภายนอก ตาม
ความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาท่ีแตกต่าง ไม่แตกต่างกนั 
 5.2.3 ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิและเปรียบเทียบ
จ าแนกตามระดับการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา  
 1. จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วน
จังหวดัชัยภูมิมีระดับในการมีส่วนร่วมด้านบริหารงานบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับมากอาจ
เน่ืองมาจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขา้ใจบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ตามระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จึงมีการด าเนินการตามท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก าหนด โดยการส่งเสริมพฒันาครูและบุคลากรในการท าผลงานเพิ่มวิทยฐานะ ส่งเสริม
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ พฒันาด้านคุณธรรมจริยธรรม  และร่วมวางแผน
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อตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่งของบุคลากร สอดคล้องกบัเจตนารมณ์ จึงมีการด าเนินการตามท่ี
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด โดยการสนบัสนุนส่งเสริม
ใหบุ้คลากรทางการศึกษา ไดรั้บการพฒันาตนเองในวชิาชีพอยา่งต่อเน่ืองสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ 
วรพนัธ์ พลเดช ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานฐาน ตามความคิดเห็นของผู ้บริหารและครูผูส้อน โรงเรียนในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต1 พบว่าด้านบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีส่วนร่วม
พิจารณาจดัหาวิทยากรภายนอกตามความตอ้งการของสถานศึกษาเพื่อการพฒันาบุคลากร และมี
ส่วนร่วมให้ขอ้เสนอแนะในการประเมินการปฏิบติังานของบุคลากรในสถานศึกษาให้มีคุณภาพ
ส่งผลใหด้า้นการบริหารงานบุคคล มีระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โดยภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก สอดคล้องกับงานวิจยัของ ประนอม ยังศิริ ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนเอกชนในเขตจังหวดั 
นครปฐม ผลการวจิยัพบวา่ ดา้นการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
 2. จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา ดา้นการ
บริหารงานบุคคล ไม่แตกต่างกนัอาจเน่ืองมาจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้
ความเข้าใจในบทบาทหน้าท่ี ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตาม ระเบียบบริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีการด าเนินการ
ตามท่ีกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนด โดยการส่งเสริม
พฒันาครูและบุคลากรในการท าผลงานเพิ่มวิทยฐานะ ส่งเสริมขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้ พฒันาด้านคุณธรรมจริยธรรม และร่วมวางแผนอตัราก าลังและก าหนดต าแหน่งของ
บุคลากร ดังน้ีข้อเสนอแนะเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยเก่ียวกับทรัพย์สินทางราชการ 
ข้อเสนอแนะในการตรวจรับพสัดุครุภณัฑ์ของสถานศึกษาและรายงานผลการใช้งบประมาณ 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ สุพรรณ ทองพุ่ม ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองการพฒันามีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาตามบทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการจดัการศึกษาของ
โรงเรียนบ้านปลาดุก อ าเภอเมือ จังหวดัอุบลราชธานี  ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความแตกต่างอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั0.01 อาจ
เน่ืองมาจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นฐาน มีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของตนดา้น
การบริหารงานบุคคล ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท าหน้าท่ีก ากับและ
ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครูผูแ้ทนองค์กร
ชุมชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ ์และ
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หรือผู ้แทนองคก์รศาสนาอ่ืนในพื้นท่ี และผูท้รงคุณวุฒิ จึงมีการด าเนินการตามบทบาทและอ านาจ
หนา้ท่ี สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อ านวย พงษ์เสือ ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองบทบาทการมีส่วนร่วมในการ
บริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมาจากบุคคลภายนอก ตามความคิดเห็นของ
ขา้ราชการครูท่ีเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 3 ผลการวิจยัพบการวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามระดบัการศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
 3. จากผลการวิจยัท่ีพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิด้านการบริหารงานบุคคล ท่ีมีขนาด
สถานศึกษาต่างกนัไม่แตกต่างกนัอาจเน่ืองมาจาก สถานศึกษาเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีส าคญัของชุมชน 
ทางสถานศึกษาจึงตอ้งให้ความส าคญักบัผูป้กครอง ชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษา ทั้งเพราะ
สถานศึกษาและชุมชนมีความสัมพนัธ์และมีผลกระทบซ่ึงกนั และกนัอยู่ตลอดเวลา ชุมชน ก็มี
ผลกระทบต่อสถานศึกษาเช่นกนั กล่าวคือ ในการจดัการศึกษาจะได ้ผลเพียงใดข้ึนกบัความร่วมมือ
และการสนบัสนุนของชุมชน สถานศึกษาตอ้งเปิดโอกาสให้ คณะกรรมการประสานกบัผู ้ปกครอง
มีส่วนร่วมในการจดัหางบประมาณ หรือกองทุนช่วยเหลือนกัเรียนท่ีขาดแคลน และมีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในการเรียนของนกัเรียนท่ีมีความเหมาะสมสอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของผูเ้รียน สถานศึกษา ชุมชน ทอ้งถ่ินและประเทศชาติโดยรวมท่ีมุ่งหวงัจะยกระดบั
การศึกษาของชาติให้ ได ้มาตรฐานและจดัการศึกษาอยา่งทัว่ถึง มีคุณภาพ โดยกระจายอ านาจการ
บริหารการศึกษา จึงส่งผลให้ ระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารงาน
บุคคล ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ 
เปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษาจึงไม่แตกต่างกนัสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนันต์ 
หวะสุวรรณ ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
กระบวนการวางแผนพฒันาการศึกษา ของโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดับุรีรัมย ์ผลการวิจยั
พบวา่การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาท่ี
แตกต่าง ไม่แตกต่างกนั สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ อ านวย พงษ์เสือ ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองบทบาทการมี
ส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมาจากบุคคลภายนอก ตาม
ความคิดเห็นของขา้ราชการครูท่ีเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผลการวิจยัพบการวิเคราะห์เปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมใน
การบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตวัแปรขนาดสถานศึกษา พบวา่ ตวั
แปรขนาดสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั 
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 5.2.4 การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารทั่วไป
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ จ าแนกตาม
ระดับการศึกษา และขนาดของสถานศึกษา 
 1. จากผลการวจิยัท่ีพบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิมีระดบัในการมีส่วนร่วมดา้นบริหารทัว่ไปโดยรวมอยู่ในระดบัมาก อาจเน่ืองมาจาก 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความส านึกและเข้าใจบทบาทหน้าท่ีของตนตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ ว่าดว้ยการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยถือหลกัการบริหารการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้ บุคคลทุกฝ่ายท่ีมีส่วน
เก่ียวขอ้งกบัการศึกษาได้เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา โดยทุกฝ่ายตอ้งส านึกใน
บทบาทหนา้ท่ีของตน เช่น การให้ ความเห็น เสนอแนะ และให้ค  าปรึกษาในการจดัท าแผนการจดั
นโยบายแผนพฒันาการศึกษา และแผนการจดักิจกรรมให้บริการแก่ชุมชนของสถานศึกษา แสดง
ความคิดเห็นและเสนอแนะการรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของ สุพจน์ ไวยารัตน์ ได้ศึกษาวิจัยเร่ืองบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจดัการศึกษาโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพฒันาคุณภาพการศึกษาประโคน
ชยั5 และ 8 ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 2 ผลการวิจยัพบว่า ดา้นการ
บริหารทัว่ไป โดยภาพรวมอยู่ในระดบัมากสอดคล้องกบังานวิจยัของ สุทธิวัฒน์ เททะสังข์ ได ้
ศึกษาการมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกดั
ส านกังานการประถมศึกษา ก่ิงอ าเภอกุดรัง จงัหวดัมหาสารคาม พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอกุดรัง มีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงาน อยูใ่นระดบัมาก 
 2. จากผลการวิจยัท่ีพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน องค์การบริหารส่วน
จงัหวดัชยัภูมิ ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา ดา้นการ
บริหารทัว่ไป ไม่แตกต่างกนั อาจเน่ืองมาจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขา้ใจบทบาท
หนา้ท่ี ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามบทบาทและอ านาจหนา้ท่ีของสถานศึกษาและ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสอดคลอ้งกบังานวิจยัของนิยดา ชุมวรฐายีไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของ
ผูบ้ริหารและครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 ผลการวิจยั
พบวา่ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามความคิดเห็นของผูบ้ริหารและครูโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต4 ระหวา่งผูท่ี้มีวุฒิต ่ากว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี และสูงกวา่ปริญญาตรีไม่แตกต่างกนั ดา้นการ



87 
 
บริหารทัว่ไปรับทราบ ให้ความเห็นและขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงและพฒันาคุณภาพการศึกษา 
และกิจการของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจน 
นโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษา และความต้องการของชุมชน และท้องถ่ิน และรายงานส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เม่ือสถานศึกษาไมป่ฏิบติัตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจนนโยบายและ
แผนของกระทรวงศึกษาธิการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของธัญพร อนันตกุล ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาต่อการพฒันาคุณภาพสถานศึกษาเอกชน ในจงัหวดัชลบุรี 
ผลการวิจัยพบการวิ เคราะห์เปรียบ เทียบบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจ าแนกตามระดบัการศึกษา ไม่แตกต่างกนั 
 3. จากผลการวิจยัท่ีพบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชัยภูมิ ท่ีปฏิบติัหน้าท่ี ในสถานศึกษา
ต่างกนั มีระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาดา้นการบริหารทัว่ไป ไม่แตกต่างกนั อาจ
เน่ืองมากจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ความเขา้ใจในบทบาทหน้าท่ีของตน 
ดา้นการบริหารทัว่ไป โดยการส่งเสริมสนบัสนุนการจดับรรยากาศ สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา 
ให้ น่าดู น่าอยู่ น่าเรียนการให้ค  าปรึกษา แนะน าและสนับสนุนการด าเนินงานในการพฒันา
สถานศึกษาและมีการติดต่อประสานงานร่วมกนั ระหวา่งสถานศึกษากบัคณะกรรมการสถานศึกษา 
ตวัแทนจากกลุ่มบุคคลภายนอกอย่างต่อเน่ืองเพื่อจดัการศึกษารวมทั้งการจดัหาทุนการศึกษาให้
สถานศึกษาสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ อนันต์ หวะสุวรรณ ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกระบวนการวางแผนพฒันาการศึกษา ของโรงเรียน
ประถมศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาท่ีแตกต่าง ไม่แตกต่างกัน จึงส่งผลให ้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ ท่ีปฏิบติัหน้าท่ี ใน
สถานศึกษาต่างกัน มีระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา ด้านการบริหารทัว่ไป ไม่
แตกต่างกนั สอดคล้องกับงานวิจยัของเกษม พูลทวี ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาในกลุ่มโรงเรียนบางบ่อ 3 สังกดัส านักงานการศึกษา
สมุทรปราการผลการวจิยัพบการวเิคราะห์เปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตวัแปรขนาดโรงเรียน พบว่า ตวัแปรขนาดสถานศึกษา
ไม่แตกต่างกนั 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจยัดงักล่าวมีขอ้เสนอแนะหลกั3 ประการ คือ1) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบาย       
2) ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้และ 3) ขอ้เสนอแนะเพื่อการวจิยั คร้ังต่อไป 
 5.3.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
 จากผลการวิจัย เร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิมีข้อเสนอแนะจาก
ผลการวจิยัดงัน้ี 
 1. จากผลการวจิยั พบวา่ ดา้นวิชาการ มีระดบัการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก 
และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยสุดคือการจดัท าหลกัสูตรทอ้งถ่ิน
ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรวางแผนก าหนดนโยบาย ในการส่งเสริมและประชาสัมพนัธ์ให้
ความรู้ ในเร่ืองการพฒันาหลกัสูตรทอ้งถ่ินของสถานศึกษา ให้กบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานได ้รับทราบ 
 2. จากผลการวิจยั พบวา่ ดา้นงบประมาณ มีระดบัการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบั
มาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยสุด มีการติดตามและรายงาน
ผลการใชง้บประมาณสถานศึกษา ดงันั้น สถานศึกษา ผูบ้ริหารสถานศึกษา ตอ้งเปิดโอกาสให้กบั
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขา้มามีส่วนร่วมเป็นกรรมการติดตามและรายงานผลการใช้
งบประมาณสถานศึกษาเพื่อท่ีจะส่งผลให้ การบริหารจดัการศึกษา ดา้นงบประมาณ มีความถูกตอ้ง 
โปร่งใส ตรวจสอบได ้และมีระดบัท่ีสูงข้ึน 
 3. จากผลการวิจยั พบวา่ ดา้นการบริหารงานบุคคล มีระดบัการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู ่
ในระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมน้อยสุดคือการจดัหา
วิทยากรภายนอกตามความตอ้งการของสถานศึกษาดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษาตอ้งเปิดโอกาส
ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเข้ามาท าหน้าท่ีตามบทบาท โดยเขา้มามีส่วนร่วม
พิจารณาจดัหาวทิยากรภายนอกเพื่อใหไ้ดบุ้คลากรตามความตอ้งการของสถานศึกษา 
 4. จากผลการวิจยั พบวา่ ดา้นการบริหารทัว่ไป มีระดบัการมีส่วนร่วม โดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก และเม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่ขอ้ท่ีมีระดบัการมีส่วนร่วมนอ้ยสุด คือมีการร่วมมือใน
ชุมชนเพื่อจดัการศึกษารวมทั้งการจดัหาทุนการศึกษาให้สถานศึกษาดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตอ้งเปิดโอกาสให้กบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขา้มามีส่วนร่วมระดมความร่วมมือใน
ชุมชนเพื่อจดัการศึกษารวมทั้งการจดัหาทุนการศึกษาใหส้ถานศึกษาเพื่อให้ไดทุ้นการศึกษาพียงพอ
ต่อความตอ้งการของนกัเรียนและสถานศึกษา 
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 5. เน่ืองจากการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 4 ดา้น คือดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ 
ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  าแนกตามระดบัการศึกษา 2ระดบั คือ ระดบัการศึกษาต ่า
กวา่ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ และตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ข้ึนไป พบวา่ผลการเปรียบเทียบระดบั
การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การ
บริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิในสถานศึกษาแต่ละพบว่าไม่แตกต่างกนั ดงันั้น ผูบ้ริหารสถานศึกษา 
ควรท า ความเขา้ใจกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดเ้ขา้ใจในหนา้ท่ีของตนโดยการจดั
อบรมให้ความรู้เพื่อการท าหน้าท่ีในการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาโดย
ค านึงถึงหลกัความไม่แตกต่างกนั 
 6. เน่ืองจากการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา4 ดา้น คือดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ 
ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารทัว่ไปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ จ  าแนกตามขนาดของสถานศึกษา3 ขนาด คือ สถานศึกษา
ขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ พบวา่ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิใน
สถานศึกษาแต่ละขนาดพบว่าไม่แตกต่างกัน ดังนั้ น ผู ้บริหารสถานศึกษา ควรส่งเสริมและ
ประชาสัมพนัธ์ความรู้ ความเขา้ใจกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดเ้ขา้ใจในหนา้ท่ีของ
ตนโดยการจัดอบรมให้ความรู้เพื่อการท าหน้าท่ีในการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยค านึงถึงหลกัความไม่แตกต่างกนั 
 7. จากข้อ เสนอแนะแนวทางจากแบบสอบถามปลาย เปิดด้านวิชาการ ท่ีได้จาก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญั ดงัน้ี 1) มีการอบรมการใชห้ลกัสูตรทอ้งถ่ินแก่
สถานศึกษาและชุมชน 2) ควรมีส่วนร่วมในการจดัหาส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั 3) ควรร่วม
ในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางพฒันาการศึกษา  
 8. จากข้อเสนอแนะแนวทางจากแบบสอบถามปลายเปิดด้านงบประมาณท่ีได้จาก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในติดตามและ
รายงานผลการใช้งบประมาณสถานศึกษา  2) ควรมีส่วนร่วมในการก ากบัติดตามการท าบญัชี
การเงินไดถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั 3) ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมใน
การควบคุมงานก่อสร้าง 
  9. จากขอ้เสนอแนะแนวทางจากแบบสอบถามปลายเปิดดา้นบริหารงานบุคคลท่ีไดจ้าก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด มีขอ้เสนอแนะท่ีส าคญัดงัน้ี 1) ควรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากร
ทางการศึกษา ไดรั้บการพฒันาตนเองในวิชาชีพอยา่งต่อเน่ือง 2) มีส่วนร่วมพิจารณาจดัหาวิทยากร
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ภายนอกตามความต้องการของสถานศึกษา เพื่อการพัฒนาบุคลากร 3) ควรมีส่วนร่วมให้
ขอ้เสนอแนะในการประเมินการปฏิบติังานของบุคลากรในสถานศึกษาใหมี้คุณภาพ 
 10. จากข้อเสนอแนะแนวทางจากแบบสอบถามปลายเปิดด้านบริหารทัว่ไปท่ีได้จาก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด มีข้อเสนอแนะท่ีส าคัญดังน้ี 1) ควรส่งเสริมสนับสนุนการจัด
บรรยากาศ สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษา ให้ น่าดู น่าอยู ่น่าเรียน 2) ควรให้ค  าปรึกษา แนะน าและ
สนบัสนุนการด าเนินงานในการพฒันาสถานศึกษา 3) ควรมีการติดต่อประสานงานร่วมกนั ระหวา่ง
สถานศึกษากบัคณะกรรมการสถานศึกษา ตวัแทนจากกลุ่มบุคคลภายนอกอย่างต่อเน่ืองเพื่อจดั
การศึกษารวมทั้งการจดัหาทุนการศึกษาใหส้ถานศึกษา 
 5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
 จากข้อค้นพบจากงานการวิจยั เร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิมี
ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้ดงัน้ี  
 1.โรงเรียนควรจดัหาวิทยากรผู ้มีความรู้ความช านาญในการอบรมในเร่ือง การพฒันา
หลกัสูตรทอ้งถ่ินของสถานศึกษา ให้กบับุคลากรทางการศึกษาและกบัคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อท่ีจะได้ เกิดความรู้ความเข้าใจตรงกัน สามารถน ามาวางแผนในการบริหาร
การศึกษา ดา้นวชิาการ ร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
 2. ผูบ้ริหารสถานศึกษาควรประสานงาน ควรเปิดโอกาสให้กบัคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมเป็นกรรมการควบคุมการติดตามและรายงานผลการใชง้บประมาณ
สถานศึกษาเพื่อท่ีจะส่งผลให้ การบริหารการศึกษา ด้านงบประมาณ มีความถูกต้อง โปร่งใส 
ตรวจสอบได ้และมีส่วนร่วมรับผดิชอบร่วมกนั 
 3. ครูในสถานศึกษาควรร่วมมือกบั คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หาแนวทางการ 
ร่วมสนบัสนุนทุนการศึกษา จดัแหล่งเรียนรู้ในทอ้งถ่ินแก่สถานศึกษา ส่งเสริมสนบัสนุนในการจดั
บรรยากาศ และสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีดีให ้เพื่อเป็นการพฒันาสถานศึกษา 
 4. องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิควรส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการจดัอบรมให้ความรู้แก่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเป็นการให้ทราบหน้าท่ีของตนในการร่วมบริหาร
การศึกษาในสถานศึกษาอยา่งถูกตอ้ง 
 5.3.3 ข้อเสนอแนะเพือ่การวจัิยคร้ังต่อไป 
 จากผลการวิจยั เร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิมีขอ้เสนอแนะเพื่อการ
วจิยัคร้ังต่อไปดงันี 



91 
 
 1. ควรมีการศึกษาค้นควา้เชิงคุณภาพ เก่ียวกับเร่ืองการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดั
ชยัภูมิ เพื่อหาสาเหตุ การแกไ้ขปัญหา ท่ีน าไปสู่ความส าเร็จของการปฏิบติังานในสถานศึกษา 
 2. ควรศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานระหวา่งโรงเรียนประถมศึกษา กบั โรงเรียนมธัยมศึกษา วา่มีความแตกต่าง
กนัอยา่งไร 
 3. ควรมีการศึกษาเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาท่ีการศึกษาอ่ืน ๆ ต่อไป 
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ขั้นพืน้ฐาน. กรุงเทพมหานคร : ส านกังานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551. 
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ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน หน่วยศึกษานิเทศก์. การประกันคุณภาพการศึกษา
โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพชุ์มชนสหกรณ์การเกษตร
แห่งประเทศไทย, 2544. 

ส านกังานปฏิรูปการศึกษา. รายงานเพื่อการปฏิรูปการศึกษา. กรุงเทพมหานคร : ส านกังานปฏิรูป
การศึกษา, 2544. 

ส านกังานปลดักระทรวงศึกษาธิการ. สมุดรายงานสถิติจังหวดั ฉบับ พ.ศ,2544. กรุงเทพมหานคร : 
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การศึกษาของโรงเรียนเอกชนในเขตจงัหวดันครปฐม”. วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต.
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ศรีชัย ถาวรเจริญกุล. “ศึกษาการพฒันาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนเอือดใหญ่พิทยา อ าเภอศรีเชียงใหม่ จงัหวดัอุบลราชธานี. 
วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต.  บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม,2546. 

สุทธิวฒัน์ เททะสังข ์.“การมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในโรงเรียนสังกัดส านักงานการประถมศึกษาก่ิงอ าเภอกุดรัง จังหวดัมหาสารคาม”. 
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ภาคผนวก ก 

แบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



100 
 

แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 
เร่ือง 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สังกดัองค์การบริหารส่วนจังหวดัชัยภูมิ  

.............................................................................................. 
ค าช้ีแจง 
 1. แบบสอบถามชุดน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองค์การบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  เพื่อเป็น
แนวทางในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษาของ
สถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ  4 ดา้น คือ ดา้นวิชาการ ดา้นงบประมาณ ดา้น
บริหารงานบุคคล  และดา้นบริหารทัว่ไป 
 2. แบบสอบถามชุดน้ีแบ่งออกเป็น 4 ตอน คือ 
  ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
  ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การบริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ   
 3. กรุณาตอบแบบสอบถามทุกตอนและทุกขอ้ตามความคิดเห็นของท่านเพื่อความ
สมบูรณ์ในการวิเคราะห์ขอ้มูลต่อไป 
 4. ขอ้มูลจากแบบสอบถามน้ีใชเ้พื่อเป็นประโยชน์การวจิยัเท่านั้น และจะไม่ส่งผลกระทบ
ใดๆ ต่อผูต้อบแบบสอบถามทั้งต่อการปฏิบติัหนา้ท่ีและสภาพทางราชการหรือหน่วยงานของผูต้อบ
แบบสอบถามแต่ประการใด 
 5. ผูว้จิยัขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงท่ีท่านใหค้วามร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา 
ณ โอกาสน้ี 

นางสาวอุมารัตน์ หวาจอ้ย 
นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต   

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่1 แบบทดสอบขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 
ค าช้ีแจง  โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน [   ]   หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพความเป็นจริงของ
ท่านในปัจจุบนั 
............................................................................................................................................................. 
 
1. ระดบัการศึกษา 
 [   ]   ต  ่ากวา่ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ 
 [   ]   ตั้งแต่ชั้นมธัยมศึกษาตอนตน้ ข้ึนไป 
2. ขนาดของสถานศึกษา 
 [   ]   สถานศึกษาขนาดเล็ก (มีจ านวนนกัเรียน 1-120 คน) 
 [   ]   สถานศึกษาขนาดกลาง (มีจ านวนนกัเรียน 121-600 คน) 
 [   ]   สถานศึกษาขนาดใหญ่ (มีจ  านวนนกัเรียนตั้งแต่ 601 คนข้ึนไป) 
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ตอนที ่2  แบบสอบถามระดบัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาสังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ   
ค าช้ีแจง  
 โปรดขีด  ลงในช่องการปฏิบติั ตามความเป็นจริงของท่าน เกณฑค์ะแนนบ่งบอกระดบั
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา
สังกดัองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ   
   5   หมายถึง  มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
   4 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก 
   3 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
   2 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย 
   1 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 
 

ข้อที่ 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 

ด้านวชิาการ      
1 ท่านมีส่วนร่วมกบัสถานศึกษาจดัหลกัสูตรทอ้งถ่ิน      
2 ท่านมีส่วนร่วมจดัท าแผนพฒันาการศึกษาประจ าปีของ

สถานศึกษา 
     

3 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนกนโยบายหรือแนวทางพฒันา
การศึกษา 

     

4 ท่านมีส่วนร่วมใหข้อ้เสนอแนะในการก าหนดเกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

     

5 ท่านใหก้ารสนบัสนุนทุนการศึกษา วทิยากร และแหล่ง
การเรียนรู้ในทอ้งถ่ินแก่สถานศึกษา 

     

6 ท่านมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการสอนท่ี
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 
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ข้อที่ 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 
 

7 
ด้านวชิาการ(ต่อ) 
ท่านมีส่วนร่วมจดัหารส่ือการเรียนการสอนท่ีทนัสมยั 

     

8 ท่านมีส่วนร่วมกบัวทิยากรในการใหค้วามรู้กบันกัเรียน      
9 ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินการใชห้ลกัสูตร      

10 ท่านมีส่วนร่วมส่งเสริมในการ ใชส่ื้อการเรียนการสอน
อยา่งสม ่าเสมอ 

     

ด้านงบประมาณ      
1 ท่านมีส่วนร่วมจดัท าแผนการใชง้บประมาณของ

สถานศึกษา 
     

2 ท่านมีส่วนร่วมจดัสรรการใชง้บประมาณท่ีไดจ้าก      

 ภายนอกสถานศึกษา      

3 ท่านมีส่วนร่วมติดตามและรายงานผลการใชง้บประมาณ
สถานศึกษา 

     

4 ท่านมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการจดัซ้ือ-จดัจา้งพสัดุ
ครุภณัฑข์องสถานศึกษา 

     

5 ท่านมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการรับตรวจวสัดุ
ครุภณัฑข์องสถานศึกษา 

     

6 ท่านมีส่วนร่วมเป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้างของ
สถานศึกษา 

     

7 ท่านมีส่วนร่วมจดัหางบประมาณสนบัสนุนสถานศึกษา
โดยระดมจากประชาชน 

     

8 ท่านมีส่วนร่วมรักษาความปลอดภยัเก่ียวกบัทรัพยสิ์น
ทางราชการของสถานศึกษา 
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ข้อที่ 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 
 

9 
ด้านงบประมาณ (ต่อ) 
ท่านมีส่วนร่วมเสนอแนะแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีรับผดิชอบงาน
การเงินพสัดุ 

     

10 ท่านมีส่วนร่วมในการก ากบัติดตามการท าบญัชีการเงินได้
ถูกตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

     

ด้านบริหารงานบุคคล         
1 ท่านมีส่วนร่วมใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดับุคลากรให้

ปฏิบติังานในส่วนต่างๆของสถานศึกษา 
     

2 ท่านมีส่วนร่วมจดัหาวทิยากรภายนอกตามความตอ้งการ
ของสถานศึกษา 

     

3 ท่านมีส่วนร่วมในการจดัหาเทคโนโลยเีพื่อพฒันาระบบ
ขอ้มูลบุคลากรของสถานศึกษา 

     

4 ท่านมีส่วนร่วมวางแผนพฒันาบุคลากรของสถานศึกษา      
5 ท่านมีส่วนร่วมใหข้อ้เสนอแนะในการประเมินการ

ปฏิบติัการของบุคลากรในสถานศึกษา 
     

ด้านบริหารทัว่ไป      
1 ท่านมีส่วนร่วมใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อ
สาธารณะ 

     

2 ท่านใหค้  าปรึกษาแนะน าและสนบัสนุนการด าเนินงานใน
การพฒันาสถานศึกษา 

     

3 ท่านใหค้วามร่วมมือในการประสานงานระหวา่
สถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ 

     

4 ท่านมีส่วนร่วมจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษาให้
ร่ืนรมยน่์าอยู ่
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ข้อที่ 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา 
ระดับการมีส่วนร่วม 

5 4 3 2 1 
 ด้านบริหารทัว่ไป (ต่อ)      

5 ท่านใหค้  าแนะน าช่วยเหลือในการพฒันาอาคารสถานของ
สถานศึกษาใหเ้หมาะสมกบัการจดัเรียนการสอน 

     

6 ท่านมีส่วนร่วมสนบัสนุนให้สถานศึกษาเป็นสถานท่ีท า
กิจกรรมชุมชน 

     

7 ท่านสนบัสนุนการบริการดา้นสุขภาพและอนามยัแก่
นกัเรียนและสถานศึกษา 

     

8 ท่านสนบัสนุนใหส้ถานศึกษามีการเผยแพร่ความรู้ต่างๆท่ี
เป็นประโยชน์แก่ชุมชน 

     

9 ท่านสนบัสนุนกิจกรรมงานบริการต่างๆของสถานศึกษา
ไดแ้ก่สหกรณ์  แนะแนว  อาหารกลางวนั 

     

10 ท่านมีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยทั้งในระดบั
สถานศึกษาและระดบัทอ้งถ่ิน 

     

11 ท่านส่งเสริมการจดักิจกรรมของสถานศึกษาทางดา้น
ศาสนาศิลปวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 

     

12 ท่านมีส่วนร่วมจดัท าโครงการต่างๆเช่นการป้องกนัสาร
เสพติด ส่ือลามก การพนนัและการทะเลาะววิาทใน
สถานศึกษา 

     

13 ท่านมีส่วนร่วมระดมความร่วมมือในชุมชนเพื่อจดั
การศึกษารวมทั้งการจดัหาทุนการศึกษาใหส้ถานศึกษา 

     

14 ท่านมีส่วนร่วมพฒันาใหน้กัเรียนมีวนิยั คุณธรรม 
จริยธรรม 

     

15 ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินการใชอ้าคารสถานท่ีเพื่อใช้
ในการพฒันาและปรับปรุง 

     

 
**ขอขอบคุณท่ีใหค้วามร่วมมือในการตอบสอบถามคร้ังน้ี** 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 
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รายนามผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจิัย 

 
1. นายปัญญา  เพยีพมิเพิม่ 
 วฒิุการศึกษาการศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิยาคม 
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 
 
2. นายศุภชัย  บุราณ 

วฒิุการศึกษาการศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิยาคม 
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 
 
3. นายฉลาด   อาจสนาม 

วฒิุการศึกษาการศึกษามหาบณัฑิต (กศ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโนนเขวา 
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมอืวจิัย 
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ท่ีศธ6012(2)/ว224 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

    
26  เมษายน  2556 

เร่ืองขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร  นายปัญญา  เพียพิมเพิ่ม 

  ดว้ย นางสาวอุมารัตน์หวาจอ้ยนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษา-ศาสต
รมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช -วิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205106 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 



110 
 

ท่ีศธ6012(2)/ว224 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

    
26  เมษายน  2556 

เร่ืองขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร  นายศุภชยั  บุราณ 

  ดว้ย นางสาวอุมารัตน์หวาจอ้ยนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษา-ศาสต
รมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช -วิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205106 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ท่ีศธ6012(2)/ว224 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

   
 26  เมษายน  2556 

เร่ืองขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 
เจริญพร  นายฉลาด  อาจสนาม 

  ดว้ย นางสาวอุมารัตน์หวาจอ้ยนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษา-ศาสต
รมหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราช-วิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205106 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ” ในการน้ี จ  าเป็นตอ้งมีผูเ้ช่ียวชาญตรวจสอบแบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวม
ขอ้มูลในการวจิยัใหไ้ดรั้บขอ้มูลท่ีถูกตอ้งและเท่ียงตรงท่ีสุด 

มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั วิทยาเขตอีสาน พิจารณาเห็นว่าท่านเป็นผูมี้
ความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เป็นอย่างดี จึงใคร่ขอแต่งตั้งท่านเป็นผูเ้ช่ียวชาญเพื่อ
ตรวจสอบและพิจารณาเน้ือหาของเคร่ืองมือการวิจยัของนกัศึกษาดงักล่าว  หวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกั
ไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี และขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
ขอเจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ง 
แบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบประเมินดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
(Index Of Consistency : IOC) 

                                เร่ืองการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                                                    
                                ในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา 
ช่ือนักศึกษา   นางสาวอุมารัตน์  หวาจอ้ย 
 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
1. นายปัญญา  เพียพิมเพิ่ม 
 วฒิุการศึกษาการศึกษามหาบณัฑิต(กศ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิยาคม 
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 
2. นายศุภชยั  บุราณ 

วฒิุการศึกษาการศึกษามหาบณัฑิต(กศ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่งรองผูอ้  านวยการโรงเรียนเกษตรสมบูรณ์วทิยาคม 
 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 
 เป็นผูเ้ช่ียวชาญดา้นการบริหารการศึกษา 
3. นายฉลาด   อาจสนาม 

วฒิุการศึกษาการศึกษามหาบณัฑิต(กศ.ม.) สาขาบริหารการศึกษา 
 ต าแหน่งผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นโนนเขวา 
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาชยัภูมิเขต 2 
ค าช้ีแจง้ 

แบบประเมินดชันีความสอดคลอ้งของแบบสอบถามท าข้ึนเพื่อหาค่าความเท่ียงตรงและ 
ความเหมาะสมของเน้ือหาค าถามโดยในแต่ละขอ้หากท่านผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาเห็นวา่ค าถามในขอ้ 
ใดท่ีตรงตามวตัถุประสงคข์องการวจิยัตามความคิดเห็นของท่านกรุณาโปรดใหค้ะแนนดงัน้ี 

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 ท่านมีส่วนร่วมกบัสถานศึกษาจดัหลกัสูตร

ทอ้งถ่ิน 
+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

2 ท่านมีส่วนร่วมจดัท าแผนพฒันาการศึกษา
ประจ าปีของสถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

3 ท่านมีส่วนร่วมในการก าหนกนโยบายหรือ 
แนวทางพฒันาการศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

4 ท่านมีส่วนร่วมใหข้อ้เสนอแนะในการก าหนด
เกณฑม์าตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

5 ท่านใหก้ารสนบัสนุนทุนการศึกษา วทิยากร  
และแหล่งการเรียนรู้ในทอ้งถ่ินแก่สถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

6 ท่านมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมการเรียนการ
สอนท่ีสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชุมชน 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

7 ท่านมีส่วนร่วมจดัหาส่ือการเรียนการสอน 
ท่ีทนัสมยั 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

8 ท่านมีส่วนร่วมกบัวทิยากรในการใหค้วามรู้กบั
นกัเรียน 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

9 ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินการใชห้ลกัสูตร + 1 + 1 + 1 3 1.00 
10 ท่านมีส่วนร่วมส่งเสริมในการ ใชส่ื้อการเรียนการ

สอนอยา่งสม ่าเสมอ 
+ 1 + 1 + 1 3 1.00 
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ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

การพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

R  
 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ด้านงบประมาณ - - - - - 
11 ท่านมีส่วนร่วมจดัท าแผนการใชง้บประมาณ 

ของสถานศึกษา 
+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

12 ท่านมีส่วนร่วมจดัสรรการใชง้บประมาณท่ีไดจ้าก
บุคคลภายนอกสถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

13 ท่านมีส่วนร่วมติดตามและรายงานผลการ 
ใชง้บประมาณสถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

14 ท่านมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการจดัซ้ือ-จดัจา้ง
พสัดุครุภณัฑข์องสถานศึกษา 

+ 1 + 1 0 2 0.67 

15 ท่านมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการรับตรวจ 
วสัดุครุภณัฑข์องสถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

16 ท่านมีส่วนร่วมเป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง
ของสถานศึกษา 

+ 1 0 + 1 2 0.67 

17 ท่านมีส่วนร่วมจดัหางบประมาณ 
สนบัสนุนสถานศึกษาโดยระดมจากประชาชน 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

18 ท่านมีส่วนร่วมรักษาความปลอดภยัเก่ียวกบั
ทรัพยสิ์นทางราชการของสถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

19 ท่านมีส่วนร่วมเสนอแนะแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ี
รับผดิชอบงานการเงินพสัดุ 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

20 ท่านมีส่วนร่วมในการก ากบัติดตามการท าบญัชี
การเงินไดถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนั 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 
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ข้อ 

 
ข้อค าถาม 

การพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

 

R  
 

IOC 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

ด้านบริหารงานบุคคล - - - - - 
21 ท่านมีส่วนร่วมใหข้อ้เสนอแนะเก่ียวกบัการจดั

บุคลากรใหป้ฏิบติังานในส่วนต่างๆของ
สถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

22 ท่านมีส่วนร่วมจดัหาวทิยากรภายนอกตามความ
ตอ้งการของสถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

23 ท่านมีส่วนร่วมในการจดัหาเทคโนโลยเีพื่อ 
พฒันาระบบขอ้มูลบุคลากรของสถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

24 ท่านมีส่วนร่วมวางแผนพฒันาบุคลากรของ
สถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

25 ท่านมีส่วนร่วมใหข้อ้เสนอแนะในการประเมิน 
การปฏิบติัการของบุคลากรในสถานศึกษา 

+ 1 +1 + 1 3 1.00 

ด้านบริหารทัว่ไป      
26 ท่านมีส่วนร่วมใหค้วามเห็นชอบรายงานผลการ

ด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อ
สาธารณะ 

+ 1 + 1 0 2 0.67 

27 ท่านใหค้  าปรึกษาแนะน าและสนบัสนุนการ
ด าเนินงานในการพฒันาสถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

28 ท่านใหค้วามร่วมมือในการประสานงานระหวา่
สถานศึกษา ชุมชนและหน่วยงานอ่ืนๆ 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

29 ท่านมีส่วนร่วมจดัสภาพแวดลอ้มของสถานศึกษา
ใหร่ื้นรมยน่์าอยู ่

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

30 ท่านใหค้  าแนะน าช่วยเหลือในการพฒันาอาคาร
สถานของสถานศึกษาใหเ้หมาะสมกบัการจดัเรียน
การสอน 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 
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  การพจิารณาของ
ผู้เช่ียวชาญ 

  

ข้อ  
ข้อค าถาม 

คนที ่
1 

คนที ่
2 

คนที ่
3 

R  IOC 

ด้านบริหารทัว่ไป(ต่อ) - - - - - 
31 ท่านมีส่วนร่วมสนบัสนุนให้สถานศึกษาเป็น 

สถานท่ีท ากิจกรรมชุมชน 
+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

32 ท่านสนบัสนุนการบริการดา้นสุขภาพและอนามยั
แก่นกัเรียนและสถานศึกษา 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

33 ท่านสนบัสนุนใหส้ถานศึกษามีการเผยแพร่ 
ความรู้ต่างๆท่ีเป็นประโยชน์แก่ชุมชน 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

34 ท่านสนบัสนุนกิจกรรมงานบริการต่างๆของ
สถานศึกษาไดแ้ก่สหกรณ์  แนะแนว  อาหาร
กลางวนั 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

35 ท่านมีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยทั้ง 
ในระดบัสถานศึกษาและระดบัทอ้งถ่ิน 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

36 ท่านส่งเสริมการจดักิจกรรมของสถาน 
ศึกษาทางดา้นศาสนาศิลปวฒันธรรมในทอ้งถ่ิน 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
0 

 
2 

 
0.67 

37 ท่านมีส่วนร่วมจดัท าโครงการต่างๆเช่นการ 
ป้องกนัสารเสพติด ส่ือลามก การพนนัและ 
การทะเลาะววิาทในสถานศึกษา 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
3 

 
1.00 

38 ท่านมีส่วนร่วมระดมความร่วมมือในชุมชน 
เพื่อจดัการศึกษารวมทั้งการจดัหาทุนการศึกษา 
ใหส้ถานศึกษา 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

39 ท่านมีส่วนร่วมพฒันาใหน้กัเรียนมีวนิยั  
คุณธรรม จริยธรรม 

+ 1 + 1 + 1 3 1.00 

40 ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินการใชอ้าคาร 
สถานท่ีเพื่อใชใ้นการพฒันาและปรับปรุง 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
+ 1 

 
3 

 
1.00 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ทีศ่ธ6012(2)/259 
 

     มหาวทิยาลยัมหามกฏุราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
   อ  าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

  
 3 พฤษภาคม 2556 
 

เร่ืองขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 
เจริญพร นายกองคก์ารบริหารส่วนจงัหวดัชยัภูมิ 

 ดว้ย นางสาวอุมารัตน์หวาจอ้ยนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วทิยาเขตอีสาน รหสัประจ าตวันกัศึกษา 5514205106 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา สังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัชยัภูมิ”โดยมีรศ.ดร.วโิรจน์  สารรัตนะอาจารยท่ี์ปรึกษา และดร.พรสมบติั  ศรีไสยเป็นท่ี
ปรึกษาร่วม 
 

 มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์จาก
ท่านเพื่ออนุญาตให้ นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่านเพื่อน าขอ้มูลท่ีได้
ไปด าเนินการในขั้นตอนต่อไปหวงัเป็นอย่างยิ่งว่าจกัได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี  และ
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 
 

 จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   
เจริญพร 

 

 
 

(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 
รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 

 



120 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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    StdDev  Variables 
      SCALE      156.7333   131.9264    11.4859         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           153.6000       125.2828        .5622           .9024 
A2           152.6000       128.2483        .4544           .9042 
A3           152.6000       128.2483        .3549           .9047 
A4           152.6333       129.6195        .3186           .9052 
A5           152.6333       129.8954        .2786           .9055 
A6           152.4667       127.7747        .3884           .9044 
A7           152.9333       116.8920        .6516           .9000 
A8           153.6000       125.3517        .4884           .9030 
A9           153.7667       124.4609        .3554           .9054 
A10          153.4333       128.9437        .2219           .9061 
B11          152.6667       120.9195        .6430           .9004 
B12          153.2000       128.7172        .2564           .9057 
B13          153.0333       119.9644        .6145           .9007 
B14          153.7667       123.3575        .4699           .9032 
B15          154.0667       114.6851        .7089           .8987 
B16          153.8333       124.9713        .2682           .9081 
B17          152.8000       123.2690        .4938           .9028 
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B18          153.4667       122.6713        .4969           .9028 
B19          153.9333       126.4092        .3117           .9056 
B20          154.7333       121.9954        .4319           .9044 
C21          152.6667       130.0230        .3179           .9054 
C22          152.5667       127.0816        .4455           .9038 
C23          152.7667       124.0471        .5476           .9022 
C24          152.6667       124.9195        .4614           .9033 
C25          152.5000       122.9483        .5657           .9017 
D26          152.5000       125.2931        .4960           .9029 
D27          152.5000       126.6724        .4407           .9037 
D28          152.4333       127.8402        .3141           .9051 
D29          152.3333       127.3333        .3864           .9043 
D30          152.3000       128.7000        .2599           .9057  
D31          152.4000       126.3172        .3845           .9043 
D32          152.2667       129.1678        .2169           .9061 
D33          152.2333       123.9782        .6790           .9011 
D34          152.2333       123.9092        .6853           .9010 
D35          152.1667       124.0057        .6003           .9017 
D36          152.3667       127.5506        .3736           .9045 
D37          151.9000       129.7483        .2356           .9058 
D38          152.1667       128.5575        .2725           .9055 
D39          151.9333       129.6506        .2278           .9058 
D40          151.9333       129.1678        .2804           .9054 
  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 =    .9060 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 
ช่ือ-นามสกุล นางสาวอุมารัตน์   หวาจอ้ย 
 

 
วนั เดือน ปี เกดิ    26  กนัยายน  2521 
  
ภูมิล าเนา จงัหวดัพิจิตร 
  
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน 42/4  หมู่ 3  ต าบลสามง่าม  อ าเภออสามง่าม  จงัหวดัพิจิตร 
  
วุฒิการศึกษา  

พ.ศ. 2544  ครุศาสตรบณัฑิต (ค.บ.) (อาษาไทย)  
สถานบนัราชอฏัพิบูลสงคราม  จงัหวดัพิษณุโลก 

 
ประวตัิการท างาน  

 พ.ศ. 2553-ปัจจุบนั  1. ครู โรงเภรียนเภกษตรสมบูรณ์วิทยาคม อ าเภออเภกษตรสมบูรณ์ 
จงัหวดัชยัอูมิ 

   
สถานทีท่ างาน โรงเภรียนเภกษตรสมบูรณ์วทิยาคม 112 หมู่ 7 ต าบลกุดเภลาะ 

อ าเภออเภกษตรสมบูรณ์ จงัหวดัชยัอูมิ 
   

ต าแหน่ง ครูผูส้อนวชิาอาษาไทย 

 


	01ปก อุมารัตน์ แก้ไขวันที่ 4 กันยายน 2556
	02
	02บทคัดย่อ นางสาอุมารัตน์  หวาจ้อย แก้ไขวันที่ 4 กันยายน 2556
	03กิตติกรรมประกาศ แก้ไขวันที่ 4 กันยายน 2556
	04สารบัญ  แก้ไขวันที่ 4 กันยายน 2556
	05สารบัญตาราง แก้ไขวันที่ 4 กันยายน 2556
	06บทที่ 1 แก้ไขวันที่ 4 กันยายน 2556 11
	07บทที่ 2 แก้ไขวันที่ 4 กันยายน 2556
	08บทที่ 3 แก้ไขวันที่ 4 กันยายน 2556
	09บทที่ 4 แก้ไขวันที่ 4 กันยายน 2556
	10บทที่ 5 แก้ไขวันที่ 4 กันยายน 2556
	11บรรณานุกรม แก้ไขวันที่ 4 กันยายน 2556
	12ภาคผนวก แก้ไขวันที่ 4 กันยายน 2556
	13ประวัติผู้วิจัย แก้ไขวันที่ 4 กันยายน 2556



