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บทคัดย่อ 

 
สารนิพนธ์น้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ใน 4 ดา้นคือ ดา้น 
บริหารงานวิชาการ ดา้นบริหารงานงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล ดา้นบริหารงานทัว่ไป และ
เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครู จ าแนกตาม
ระดบัการศึกษาและขนาดสถานศึกษา ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ีไดแ้ก่ ขา้ราชการครู  สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 จ านวน 254 คน เคร่ืองมือท่ีใชเ้ป็นแบบสอบถามมี
ค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 0.97 วิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์โปรแกรมส าเร็จรูป
ทางสังคมศาสตร์ สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ียค่า ส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ 

 
ผลการวจัิยพบว่า  
ระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของข้าราชการครู สังกัด

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20  อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น เม่ือเปรียบเทียบระดบัการ
มีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมี
ระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แตกต่างกนัอย่างมีนยัทางสถิติท่ีระดบั 
0.05 ในดา้นบริหารงานวิชาการและดา้นบริหารงานบุคคล  และเม่ือเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา พบวา่ ดา้นงบประมาณ และดา้นบริหารงานบุคคล มีความแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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ABSTRACT 

 
The objectives of this thematic paper were to study the level of teacher participation in 

school administration in Basic Educational Institutes under Udonthanee Secondary Education 
Service Area Office 20 in 4 aspects namely aspect of academic management, aspect of budget 
management, aspect of personal management, and aspect of general management and to compare 
the level of teacher participation in school administration classified by education level and sizes 
of schools. The data were collected from 254 teachers. The tool used in data collection was the 
questionnaire with reliability value at 0.97. The collected data were analyzed using computer 
packaged program. The statistics used in this research were frequency, percentage, mean, 
standard deviation, t-test, and F-test. 
 

The results of the research were as follows: 
The level of the teachers’ participation in school administration in Basic Educational 

Institutes under Udonthanee Secondary Education Service Area Office 20 was high in every 
aspect, the comparison on the level of teacher participation classified by education level 
expressed that the difference was statistically significant at 0.05 in the aspect of academic 
management and in the aspect of personal management and the comparison classified by sizes of 
schools expressed that the difference was statistically significant at 0.05 in the aspect of budget 
management and in the aspect of personal management.  
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บทที ่1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
กระทรวงศึกษาธิการกระจายอ านาจบริหารการจดัการศึกษาดา้นบริหารงานวิชาการดา้น

บริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคลและดา้นบริหารงานทัว่ไปยงัสถานศึกษาและเขต
พื้นท่ีการศึกษาโดยตรง โดยมีองค์คณะบุคลท่ีประกอบดว้ยฝ่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมบริหาร
จดัการให้สนองความต้องการของชุมชนอย่างโปร่งใส สามารถจรวจสอบได้ทั้ งคุณภาพและ
ประสิทธิภาพโดยท่ีการบริหารจัดการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นบาน พ.ศ. 2543 ขอ้ 58 ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่าง
น้อยสถานศึกษาละ 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ประกอบดว้ย ผูแ้ทน ผูป้กครอง จ านวนไม่เกิน 2 คน 
ผูแ้ทนครู จ  านวนไม่เกิน 2 คน ผูแ้ทนองค์กรชุมชน (ชมรม สมาคม มูลนิธิ องคก์รเอกชนหรือกลุ่ม
บุคคลในเขตบริการของสถานศึกษานั้น จ  านวนไม่เกิน 2 คน ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
จ านวน ไม่เกิน 2 คน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า จ  านวนไม่เกิน 2 คน ผูท้รงคุณวุฒิ จ  านวนไม่เกิน 4 คน และ
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการ โดยต าแหน่ง 

การ มีส่วนร่วมมีหลายลกัษณะ หลายกิจกรรมท่ีสามารถท าได ้และหลากหลายวิธีการ ทั้ง
การอุดหนุนดว้ยทรัพยากรเพื่อการศึกษา ไม่วา่จะเป็นงบประมาณ แรงงาน วสัดุอุปกรณ์ หรือความ
คิดเห็นท่ีดีท่ีสร้างสรรคเ์พื่อพฒันาการจดัการศึกษาให้มี ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หากจะมองให้
ชดัเจนส่ิงท่ีทุกคนทุกฝ่ายควรใหค้วามส าคญัในการมีส่วนร่วมไดแ้ก่ การร่วมในกระบวนการการจดั
การศึกษา ซ่ึงมีขั้นตอนตามกระบวนการของวงจรเดม่ิงคือ PDCA ซ่ึง หมายถึง มีส่วนร่วมตั้งแต่การ
วางแผน ซ่ึงถือวา่มีความส าคญั เพราะเป็นขั้นตอนแรกท่ีผูมี้ส่วนร่วมจะร่วมกนัก าหนดวิสัยทศัน์ 
นโยบาย ปรัชญา เป้าหมาย มาตรการ กิจกรรมโครงการ ซ่ึงมีความจ าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งไดรั้บ
ขอ้มูลสารสนเทศท่ีดี ถูกตอ้ง สมบูรณ์ เป็นจริง มีประโยชน์และเพียงพอในการก าหนดส่ิงเหล่าน้ี 
เพราะการตัดสินใจของผู ้วางแผนร่วมกันต้องมีข้อมูลสารสนเทศ ซ่ึงข้อมูลสารสนเทศต้อง
ครอบคลุมถึงจุดเด่น จุดดอ้ย สภาพปัจจยั กระบวนการ ผลผลิตทั้งภายในและภายนอกองค์กรท่ี
ส่งผลต่อการจดัการศึกษา เพ่อจะไดว้ิเคราะห์SWOT และจดัท ายุทธศาสตร์ท่ีมีความเหมาะสมกบั
หน่วยงานท่ี จดัการศึกษา ในการมีส่วนร่วมวางแผนน้ีจะตอ้งมีทั้งในระดบัชาติ ระดบัทอ้งถ่ิน ระดบั
หน่วยงานปฏิบติัหรือระดบักระทรวง ระดบักรม ระดบัจงัหวดัและหรือระดบัหน่วยงานนโยบาย
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และหน่วยงานท่ีปฏิบติั ซ่ึงผูมี้ส่วนร่วมจะตอ้งมีความรู้ความเขา้ใจในบริบทสังคม ความตอ้งการ
ของกระแสสังคม กระแสโลก เศรษฐกิจ การเมือง ดว้ยความหวงัดีต่อประเทศชาติอยา่งแทจ้ริง 

โรงเรียนหรือสถานศึกษา เป็นหน่วยงานท่ีมีความส าคญัของการจดัการศึกษาในระบบ 
เพราะกิจกรรมการบริหารการศึกษาท่ีแทจ้ริงนั้นเกิดข้ึนท่ีสถานศึกษา แต่สภาพปัจจุบนัสถานศึกษา
มีสภาพประดุจดงัเมืองข้ึนของศูนยอ์  านาจส่วนกลาง ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้สถานศึกษามกัตอ้งคอย
เอาเอาใจใหค้วามส าคญักบัผูบ้งัคบับญัชามากกวา่นกัเรียนซ่ึงเป็นผูรั้บบริการและการบริหารจดัการ
ในระดับสถานศึกษายงัมีปัญหาอยู่หลายประการ เก่ียวกับปัญหาการรวมอ านาจสู่ส่วนกลางท่ี
สถานศึกษาตอ้งข้ึนตรงต่อกรมหรือส านกังานส่วนกลาง ไม่มีอ านาจในการบริหารตวัเองทั้งดา้น
วชิาการ งบประมาณและบุคลากร ผูบ้ริหารสถานศึกษาไม่มีอานการตดัสินใจซ่ึงมีลกัษณะเป็นเพียง
ตวัแทนส่วนกลางและเป็นผูป้ระสานงานมากกวา่อ านาจในการบริหารจดัการท่ีตอ้งคอยฟังหรือรอ
รับการตัดสินใจจากส่วนกลางเกือบทุกเ ร่ือง นอกจากนั้ นสถานศึกษาให้ความส าคัญกับ
ผูบ้งัคบับญัชามากกวา่ผูเ้รียน การบริหารมกัเน้นงานธุรการหรืองานอ่ืน ๆ มากกว่างานวิชาการซ่ึง
เป็นงานหลกัของสถานศึกษา ชุมชนและผูป้กครองไม่มีบทบาทในการจดัการศึกษาอยา่งแทจ้ริง จะ
มีอยูบ่า้งเฉพาะการบริจาคเงิน แรงงานช่วยเหลือโรงเรียนเท่านั้น1 

จากองค์ประกอบดงักล่าวเม่ือไดว้ิเคราะห์โครงสร้างของคณะกรรมการสถานศึกษาตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 พบว่า
คณะกรรมการดงักล่าวจะประกอบดว้ย กลุ่มบุคคล จ านวน 3 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มประชาชนทัว่ไป กลุ่ม
ขา้ราชการอ่ืนนอกสังกดัสถานศึกษาและกลุ่มขา้ราชการครู โดยเฉพาะกลุ่มประชาชนทัว่ไปจะ
ปรากฎอยู่ในกลุ่มผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินหรือ 
ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า หรือผูท้รงคุณวุฒิก็ได ้นบัว่ากลุ่มประชาชนเป็นกลุ่มใหญ่ตอ้งการมีส่วนร่วมในกา
บริหารสถานศึกษามากท่ีสุดและมีความส าคญัมาก ตามหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วมรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย ท่ีรัฐตอ้งจดัการศึกษาแบบให้เปล่าแก่คนไทยไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี โดยค านึงถึง
ความเสมอภาคในโอกาสทางการศึกษาและประสิทธิภาพในการบริหารการจดัการศึกษา ส่วนกลุ่ม
ขา้ราชการอ่ืนนอกสังกดัสถานศึกษาจะปรากฏอยูใ่นกลุ่มผูแ้ทนศิษยเ์ก่าหรือผูท้รงคุณวุฒิ อาจเป็น
ขา้ราชการบ านาญหรือพนกังานรัฐวิสาหกิจมีบทบาทในการมีส่วนร่วมไม่มากนกั มกัจะเป็นบุคลท่ี
ไดรั้บการยอมรับ เป็นท่ีเคารพนบัถือของประชาชนในทอ้งถ่ินนั้นๆ 

                                                           

 1รุ่ง แก้วแดง, บทบำทของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน , (กรุงเทพมหานคร :      
โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2542), หนา้ 245-249. 
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ดังนั้ นการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุ่ม
ขา้ราชการครู เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจศึกษาคน้ควา้ให้รู้จริงถึงสภาพความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหาร
จดัการสถานศึกษาท่ีแท้จริง การเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมบริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2)พ.ศ. 2545 
นั้ นแต่ละกลุ่มมีความต้องการท่ีจะมีส่วนร่วมบริหารจัดการตามกรอบบทบาทหน้าท่ีในองค์
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามนัยส าคญั ข้อท่ี 7 ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านบริหารงาน
วชิาการ ดา้นบริหารงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคลและดา้นบริหารงานบริหารทัว่ไปเป็นล าดบั 

จากรายงานการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ยงัไม่
ปรากฏชัดเจนว่ากลุ่มขา้ราชการครูมีความตอ้งการมีส่วนร่วมในระดบัใด ทั้งท่ีเป็นกลุ่มท่ีน่าจะมี
ความส าคญัสูงสุดต่อความส าเร็จหรือลม้เหลวของการปฏิรูปการศึกษา และผลท่ีไดจ้ากการศึกษาก็
สามารถน าไปประยุกตใ์ช้กบัการบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มอ่ืนๆ 
ต่อไป และกลุ่มขา้ราชการครูยงัเป็นบุคคลากรทางการศึกษาท่ีมีศกัยภาพสูง สามารถส่ือสารสร้าง
ความเขา้ใจกบัคณะกรรมการสถานศึกษาฝ่ายอ่ืนๆ และผูเ้ก่ียวขอ้งทั้งหลายไดเ้ป็นอย่างดี มีผลต่อ
การบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานให้ประสบผลส าเร็จตามเจตนารมณ์แห่งพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2542  

จากสภาพปัญหาต่างๆ ดงักล่าว ท าใหผู้ว้จิยัอยากทราบขอ้เทจ็จริงเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นบริหารงานวิชาการ 
ดา้นบริหารงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคลและบริหารทัว่ไป ของขา้ราชการครูสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 มีความตอ้งการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสถานศึกษา
หรือไม่และอยู่ในระดับใดผลของการศึกษาคร้ังน้ี จะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการ
สถานศึกษาและจะสามารถน าความรู้ดังกล่าวไปเป็นข้อมูลให้กับหน่วยงานทางการศึกษาท่ี
เก่ียวขอ้งน าไปใชป้ระโยชน์ต่อการบริหารจดัการสถานศึกษาต่อไป 
 

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรวจิัย 
เพื่อศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครูสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 และเปรียบเทียบ จ าแนกตามระดบัการศึกษาและ
ขนาดสถานศึกษา 
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1.3 สมมติฐำนของกำรวจิัย 
จากงานวจิยัของ สถำพร ไกยชำติ ศึกษาการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริหารโรงเรียนของ

ครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา พบว่า การ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจการบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมาจ าแนกตามระดบัการศึกษาโดยรวมและราย
ดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 และเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดโรงเรียน
โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 การวิจัยคร้ังน้ี จึงตั้ งสมมติฐานว่า 
ขา้ราชการครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีมธัยมศึกษา เขต 20 ท่ี
มีระดบัการศึกษา และขนาดสถานศึกษาท่ีต่างกนั มีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แตกต่างกนั 
 

1.4 ขอบเขตของกำรวจิัย 
การศึกษาคร้ังน้ี มุ่งศึกษาระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ขา้ราชการครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ตามขอบเขต ดงัน้ี 
1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร 
ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาคร้ังน้ี ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 จ านวน 750 คน 
1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
เน้ือหาท่ีใชใ้นการศึกษาความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ขา้ราชการครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ใน 4 ดา้นคือ 
1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ 
2. ดา้นการบริหารงบประมาณ 
3. ดา้นการบริหารงานบุคคล 
4. ดา้นการบริหารทัว่ไป 
1.4.3 ขอบเขตด้ำนพืน้ที่ 
ไดแ้ก่ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 

 

1.5 นิยำมศัพท์เฉพำะทีใ่ช้ในกำรวจิัย 
กำรมีส่วนร่วม หมายถึง ความสนใจหรือความประสงคท่ี์จะเขา้ไปมีบทบาทในการวางแผน 

การประสานงาน การจดัการทรัพยากร การประเมินผลและรับรู้ผลในการบริหารจดัการงานทั้ง 4
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ดา้น อย่างจริงจงัในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครูสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 20 ไดแ้ก่ 

ด้ำนกำรบริหำรงำนวิชำกำร หมายถึง ความสนใจในกิจกรรมต่าง ๆ ท่ีบุคคลหลายฝ่าย
ร่วมมือกนัในการด าเนินงานการเพื่อพฒันาเยาวชนหรือนกัเรียนให้เจริญงอกงามทางดา้นร่างกาย 
สติปัญญา อารมณ์ จิตใจและสังคม เพื่อให้เจริญเติบโตเป็นสมาชิกท่ีดีมีคุณภาพเป็นพลเมืองดีของ
สังคมต่อไปประกอบดว้ยกิจกรรมดน้หลกัสูตร การเรียนการสอน ส่ือการนิเทศการศึกษาและการ
วดัผลประเมินผลการเรียนการสอน  

ด้ำนกำรบริหำรงบประมำณ หมายถึง ความสนใจการบริหารการใชจ่้ายเงินท่ีสถานศึกษา
ไดรั้บให้เป็นไปตามวตัถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยกิจกรรมดา้นการศึกษาและ
ตรวจสอบงบประมาณ การจดัท าแผนปฏิบติัการการใช้จ่ายงบประมาณหรือแผนปฏิบติัการของ
สถานศึกษาการจดัซ้ือจดัจา้งและการรายงานการใชเ้งินงบประมาณ 

ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล หมายถึง ความสนใจในกระบวนการด าเนินงานเก่ียวกับตวั
บุคคลในสถานศึกษาเฉพาะครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีให้ได้บุคคลมาปฏิบติังานตามความ
ตอ้งการและใหส้ามารถปฏิบติังานไดบ้รรลุเป้าหมายอยา่งมีประสิทธิภาพ ประกอบดว้ยกิจกรรมการ
จดับุคลากรเข้าปฏิบัติงานการพฒันาและธ ารงรักษาบุคลากร การรักษาระเบียบวินัยและการ
ประเมินผลการปฏิบติังานของบุคลากร 

ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป  หมายถึง ความสนใจในกระบวนการด าเนินงานเก่ียวกับการ
ใหบ้ริการสนบัสนุน ส่งเสริม ประสานงาน อ านวยความสะดวกให้งานหลกัของโรงเรียนบริหารจดั
การศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพฒันาสถานศึกษาให้ใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีอยา่งเหมาะสม ส่งเสริม
ในการบริหาร และจดัการศึกษาของสถานศึกษาตามหลกัการบริหารท่ีมุ่งเนน้ผลสัมฤทธ์ิของงาน
เป็นหลกั โดยเนน้ความโปร่งใส ความรับผดิชอบท่ีตรวจสอบได ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล 
ชุมชนและองคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

สถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน หมายถึงโรงเรียนของรัฐบาลท่ีจดัการศึกษาระดับการศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 

ข้ำรำชกำรครู หมายถึง บุคลากรท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีสอนในสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 

ระดับกำรศึกษำ หมายถึง ระดบัการศึกษาขั้นสูงสุดของผูต้อบแบบสอบถามส าหรับตอบ
แบบสอบถามสารนิพนธ์ฉบบัน้ี แบ่งเป็น 2 ระดบั คือ 1) ระดบัปริญญาตรี และ 2) ระดบัสูงกว่า
ปริญญาตรี 
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ขนำดสถำนศึกษำ หมายถึง ขนาดสถานศึกษาโดยแบ่งออกเป็น 3 ขนาดดงัน้ี  
สถำนศึกษำขนำดเลก็ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 1- 499 คน  
สถำนศึกษำขนำดกลำง หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 500-1,500 คน  
สถำนศึกษำขนำดใหญ่ หมายถึง สถานศึกษาท่ีมีจ านวนนกัเรียนตั้งแต่ 1,501 คนข้ึนไป   

 

1.6 ประโยชน์ทีค่ำดว่ำจะได้รับจำกกำรวจิัย 
1.6.1 1 เพื่อให้ทราบขอ้มูลระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ขา้ราชการครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 
1.6.2 เพื่อใหท้ราบขอ้มูลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐานของขา้ราชการครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 จ าแนกตามระดบั
การศึกษาและขนาดสถานศึกษา 

1.6.3 เป็นสารสนเทศส าหรับส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 และเขตอ่ืนๆ 
ใชเ้ป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายและสนบัสนุนการบริหารจดัการสถานศึกษาของสถานศึกษา
ใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป 

 
 



 

บทที ่2 
เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 
การวิจยัคน้ควา้คร้ังน้ี ผูค้น้ควา้ไดศึ้กษาเอกสารแนวคิดทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบั 

การมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 เพื่อแสวงหาความรู้ท่ีจะน ามาใชก้ าหนดกรอบแนวคิดของการศึกษา 
จะน าเสนอตามหวัขอ้ท่ีเก่ียวขอ้งเป็นประเด็นส าคญั ดงัน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม 
2.2 นโยบายส าคญัของรัฐท่ีสนบัสนุนใหป้ระชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 
2.3 แนวคิดในการบริหารจดัการศึกษาของสถานศึกษากบัการมีส่วนร่วม 
2.4 สภาพพื้นท่ีท่ีศึกษา 
2.5 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
2.6 กรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

2.1 แนวคดิเกีย่วกบัการมส่ีวนร่วม 
2.1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
การมีส่วนร่วมมีความส าคญัต่อองค์กรหรือหน่วยงานท่ีจะส่งผลให้การปฏิบติัภาระหนา้ท่ี

หลกัขององคก์ร หรือหน่วยงานนั้นประสบความส าเร็จไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพความหมายของการมี
ส่วนร่วมได้มีนักวิชาการทั้งของไทยและต่างประเทศ กล่าวถึงการมีส่วนร่วม (Participation) ไว้
หลายประการดงัน้ี 

เจิมศักดิ์ ป่ินทอง ไดใ้หค้วามหมายของการมีส่วนร่วมวา่ การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา
ของผูป้กครองหมายถึง การท่ีผูป้กครองตั้งใจเขา้มาให้ความร่วมมืออยา่งต่อเน่ืองและเป็นระบบใน
การใหข้อ้เสนอแนะ การแสดงความคิดเห็น การร่วมวางแผน ร่วมตดัสินใจ ร่วมด าเนินการ และร่วม
ประเมินผลดว้ยเทคนิคและวิธีการต่าง ๆ ทั้งในดา้นการบริหารจดัการ ดา้นวิชาการและดา้นเสริม
สนบัสนุนการเรียนการสอนเพื่อใหบ้รรลุวตัถุประสงคข์องการจดัการศึกษาท่ีโรงเรียนตั้งไว้1 
                                                           

 1เจิมศกัด์ิ ป่ินทอง, การระดมประชาชนเพื่อการพัฒนาชนบท, (กรุงเทพมหานคร: คณะ
เศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2525), หนา้ 5. 
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ทวีทอง หงส์วิวัฒน์ ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมวา่ การท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลท่ี
ผลประโยชน์ร่วมกนัจากการด าเนินงานอย่างใดอย่างหน่ึงทางสังคม ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์
โดยตรงหรือโดยออ้มก็ตาม ไดรั้บโอกาสให้เขา้มามีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมท าและร่วมแกไ้ข 
ทั้งน้ีก็เพื่อใหเ้กิดผลส าเร็จตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้2 

ทิพย์วิภา เทศวิศาล  สรุปกรอบความหมายของการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานไวว้า่ เป็นการจดัการศึกษาท่ีประชาชนหรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมในการร่วม
ตดัสินใจในการร่วมด าเนินการ ในการร่วมสนบัสนุนและส่งเสริมการจดัการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
การมีสิทธิร่วมรับผลประโยชน์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยนัยท่ีเป็นการเก่ียวข้องโดย
ทางตรงและโดยทางออ้ม3 

ก าพล แสนบุญเรืองได้สรุปกรอบความหมายของการมีส่วนร่วมว่า จะมีนักวิชาการให้
ความหมายไวห้ลากหลายตามแต่ทศันะก็ตาม แต่ส่ิงส าคญัของการมีส่วนร่วมก็คือการเปิดโอกาสให้
ประชาชนไม่ว่าจะเป็นบุคคล หรือกลุ่มบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางออ้มในลกัษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท า ท่ีมีผลกระทบต่อตนเองหรือชุมชน4 

เสริมศักดิ์  วิศาลาภรณ์ ไดใ้ห้ความหมายของการมีส่วนร่วมว่า เป็นกาท่ีบุคคลหรือคณะ
บุคคลเขา้มาช่วยเหลือ สนบัสนุนท าประโยชน์ในเร่ืองต่างๆ อาจเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการ
ตดัสินใจหรือกระบวนการบริหาร5 

                                                           

 2ทวทีอง หงส์ววิฒัน์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา, (กรุงเทพมหานคร : ศกัด์ิ
โสภา, 2527), หนา้ 48. 
 3ทิพยว์ิภา เทศวิศาล, “การมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542”, ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต , (บณัฑิตวิทยาลัย : 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์), 2544, หนา้ 42. 
 4ก าพล แสนบุญเรือง, “การมีส่วนร่วมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการจดัการศึกษาใน
โรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัร้อยเอ็ด”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, 
(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสาคาม), 2542, หนา้ 32. 
 5เสริมศักด์ิ วิศาลาภรณ์, หน่วยที่ 7 ปัญหาและแนวโน้มเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารการศึกษา , ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการประถมศึกษา, (นนทบุรี : 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2537), หนา้ 182. 
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ทศันา แสวงศักดิ์ กล่าวไวว้า่การมีส่วนร่วมหมายถึง กระบวนการท่ีให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมี
โอกาสแสดงทศันะแลกเปล่ียนขอ้มูล แสดงความคิดเห็น แสวงหาทางเลือกและการตดัสินใจต่างๆ 
ตลอดจนร่วมรับผดิชอบในผลท่ีจะเกิดข้ึนทั้งผลประโยชน์และผลกระทบ ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งจึงควร
เขา้ร่วมในกระบวนการน้ี ตั้งแต่เร่ิมตน้จนกระทั้งถึงการติดตามและประเมิลผลเพื่อให้เกิดความ
เขา้ใจและรับรู้เรียนรู้ร่วมกนั ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อทุกฝ่าย6 

บูลยาว ีขานมา ไดใ้หค้วามหมาย “ การมีส่วนร่วม” หมายถึง ความสามารถของผูบ้ริหารใน
การจูงใจใหบุ้คคลหรือคณะบุคคลจากภายนอกเขา้มาช่วยเหลือหรือสนบัสนุนท าประโยชน์ในเร่ือง
ต่างๆ หรือการร่วมกิจกรรมใดๆ ในทุกระดบั อาจเป็นการมีส่วนร่วมในกระบวนการตดัสินใจหรือ
การมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารดว้ยความสมคัรใจ ความกระตือรือร้น ตั้งใจ จริงใจ โดยมี
วตัถุประสงคเ์พื่อผลกัดนัใหบ้รรลุผลส าเร็จตามท่ีตั้ง เป้าหมายไว้7 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา ไดก้ล่าวว่า การมีส่วนร่วมหมายถึงการท่ีบุคคลหรือกลุ่มคนไดมี้
โอกาสได้เ ก่ียวข้องกันโดยการรับผิดชอบ กิจกรรม โครงการ ผูกพันทางจิตใจ อารมณ์ใน
สถานการณ์เพื่อรับผิดชอบในทุกขั้นตอน กล่าวคือ ตั้งแต่การร่วมคิด ร่วมตดัสิน ร่วมวางแผนร่วม
ด าเนินการปฎิบติั ร่วมประเมิลผล และร่วมผลประโยชน์ดว้ยความสมคัรใจเสียสละเก่ียวขอ้งผกูพนั
ตามขอ้ตกลงร่วมกนั8 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้่าการมีส่วนร่วมเป็นการแสดงออกถึงความตอ้งการหรือความประสงค์
ของกลุ่มบุคคลหรือคณะบุคคลท่ีจะเข้าไปมีบทบาทให้การสนับสนุนในการการวางแผน การ
ประสานงาน การจดัการทรัพยากร การประเมินผลและรับรู้ผลตลอดจนร่วมรับผิดชอบในผลท่ีจะ
เกิดข้ึนทั้งผลประโยชน์และผลกระทบท่ีอาจจะเกิดข้ึนทั้งโดยทางตรงและโดยทางออ้ม  

2.1.2 ความส าคัญของการมีส่วนร่วม 
นกัวชิาการหลายท่านไดก้ล่าวถึงลกัษณะของการมีส่วนร่วมไวน้านาทศันะดงัต่อไปน้ี 

                                                           

 6นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา , (กรุงเทพมหานคร : 
ส านกัพิมพม์หาวทิยาลยัมหิดล, 2549), หนา้ 27. 
 7บูลยาว ีขานมา, “โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผูน้ าเชิงระบบของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยัขอนแก่น), 2555, หนา้ 
76. 
 8นรินทร์ชัย พฒันพงศา, การมีส่วนร่วม หลักการพื้นฐาน เทคนิคและกรณี ตัวอย่าง , 
(กรุงเทพมหานคร : 598 Print, 2546), หนา้ 56. 
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เขมอตัต์ ทองเพชร ไดจ้  าแนกการมีส่วนร่วมไว ้5 ขั้นตอน9 ไดแ้ก่ 
1. ขั้นก าหนดความตอ้งการ 
2. ขั้นวางแผนด าเนินงาน 
3. ขั้นตดัสินใจ 
4. ขั้นด าเนินการ 
5. ขั้นติดตามผลงาน 
ยุพาพร รูปงาม ไดส้รุปประเภทของการมีส่วนร่วมท่ีสรุปออกมาเป็น 11 กลุ่มใหญ่ ดงัน้ี 
1. การจ าแนกตามกิจกรรมการมีส่วนร่วม เป็นการจ าแนกท่ีพิจารณาจากกิจกรรมโครงการ

นั้น ๆ วา่มีกิจกรรมอะไรบา้งท่ีประชาชนเขา้ไปมีส่วนเก่ียวขอ้งดว้ย ซ่ึงกิจกรรมต่าง ๆ อาจ มีความ
แตกต่างกนัไปตามลกัษณะของงานหรือโครงการ แต่โดยทัว่ไปแลว้การพิจารณามีส่วนร่วมในมิติน้ี
เก่ียวขอ้งกบั 1) การมีส่วนร่วมในการริเร่ิมโครงการ 2) การมีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ 3) 
การมีส่วนร่วมในการสนบัสนุนโครงการ 

2. การจ าแนกตามประเภทของกิจกรรมหรือขั้นตอนการมีส่วนร่วม ประกอบด้วย 4 
ขั้นตอน คือ 1) การมีส่วนร่วมในการริเร่ิมงาน/โครงการ 2) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผน 
3) การมีส่วนร่วมในขั้นด าเนินโครงการ 4) การมีส่วนร่วมในขั้นการประเมินโครงการ 

3. จ  าแนกตามระดบัความสมคัรใจในการเขา้ร่วม แบ่งระดบัของความสมคัรใจออกเป็น 3 
ระดบั ดงัน้ี 1) การมีส่วนร่วมโดยสมคัรใจ 2) การมีส่วนร่วมโดยถูกชกัน า 3) การมีส่วนร่วมโดยการ
บงัคบัหรือการเกณฑจ์ากผูมี้อ  านาจเหนือกวา่ 

4. การจ าแนกตามวธีิของการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 2 วธีิ คือ 1) การมีส่วนร่วมโดยตรง 
2) การมีส่วนร่วมโดยออ้ม 

5. การจ าแนกตามระดบัความเขม้ของการมีส่วนร่วม แบ่งตามระดบัของความเขม้ในการมี
ส่วนร่วมออกเป็น 3 ระดบั คือ 1) ระดบัของการมีส่วนร่วมเทียม 2) ระดบัของการมีส่วนร่วมเพียง
บางส่วน 3) ระดบัของการมีส่วนร่วมการมีท่ีแทจ้ริง 

6. การจ าแนกตามระดบัความถ่ีของการมีส่วนร่วม เป็นการพิจารณาจากจ านวนของผูท่ี้เขา้
เป็นส่วนร่วมและหรือจ านวนคร้ังของผูท่ี้เขา้มามีส่วนร่วม 

7. การจ าแนกตามประสิทธิผลของการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) การมีส่วน
ร่วมท่ีมีประสิทธิผล 2) การมีส่วนร่วมท่ีไม่มีประสิทธิผล  

                                                           

 9เขมอตัต์ ทองเพชร, อา้งใน ฉอา้น วุฑฒิกรรมรักษา, การมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พฒันาชุมชน, (กรงเทพมหานคร : สุวริียาสาส์น, 2526), หนา้ 13. 
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8. จ  าแนกตามพิสัยของกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 1) การมีส่วนร่วมอย่าง
ต่อเน่ือง 2) การมีส่วนร่วมเป็นช่วง ๆ  

9. การจ าแนกตามระดบัขององคก์าร แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คือ 1) การมีส่วนร่วมในระดบั
ล่างขององค์การ 2) การมีส่วนร่วมในระดบักลางขององคก์าร 3) การมีส่วนร่วมในระดบัสูงของ
องคก์าร 

10. การจ าแนกตามประเภทของผูมี้ส่วนร่วม แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ 1) ผูท่ี้อยู่อาศยัอยู่ใน
ทอ้งถ่ิน 2) ผูน้  าทอ้งถ่ิน 3) เจา้หนา้ท่ีของรัฐ 4) คนต่างถ่ิน 

11. การจ าแนกตามลกัษณะของการวางแผน แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ คือ 1) การวางแผน
จากบนลงล่าง 2) การวางแผนจากล่างข้ึนบน10 

การจ าแนกการมีส่วนร่วมตามประเภทของกิจกรรมท่ีเขา้ร่วมน้ี เป็นการจ าแนกท่ีพิจารณา
จากกิจกรรมของโครงการนั้น ๆ ว่ากิจกรรมอะไรบ้างท่ีประชาชนไปมีส่วนเก่ียวข้อง ดังนั้ น
โครงการแต่ละโครงการจึงอาจมีกิจกรรมแตกต่างกันออกไป ในท่ีน้ีจะยกตวัอย่างแนวคิดของ
นักวิชาการบางท่าน ซ่ึงจดัอยู่ในกลุ่มของการใช้กิจกรรมในการมีส่วนร่วมเป็นหลกัในการแบ่ง
ประเภทของการมีส่วนร่วม ดงัน้ี 

เขมอัตต์ ทองเพชร กล่าวถึง ระบบการมีส่วนร่วมท่ีใช้และเป็นท่ียอมรับว่าได้ผลในเชิง
ปฏิบติัการมากในปัจจุบนั มี 3 ระบบ คือ  

1. ระบบปรึกษาหารือ (Consulting management) เป็นระบบบริหารท่ีเปิดโอกาสให้
ผูป้ฏิบติังานได้มีส่วนร่วมปฏิบติังานในรูปคณะกรรมการ (Committee) เป็นการกระจายอ านาจ
บริหารและตดัสินใจให้ผูเ้ก่ียวขอ้งกบังานร่วมรับผิดชอบ ระบบน้ีเหมาะส าหรับผูบ้ริหารระดบัตน้
โดยมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีในฐานะหวัหนา้คณะท างาน ประทานโครงการ หรือคณะกรรมการ เป็น
ตน้ 

2. ระบบกลุ่มคุณภาพ (Q.C. circles) เป็นระบบบริหารท่ีเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วน
ปฏิบติังานในรูปของกลุ่มงาน เรียกไดห้ลายอยา่ง เช่น กลุ่มคุณภาพ กลุ่มคิวซี กลุ่มพฒันาคุณภาพ 
ฯลฯ ระบบน้ีเหมาะส าหรับพนกังานระดบัปฏิบติัการ (Work) หรือหวัหนา้งาน (Foreman) เป็นการ
ฝึกและเปิดโอกาสให้ทุกคนมีโอกาสเท่าเทียมกนัในการร่วมมือคิดคน้ปัญหา วิเคราะห์ปัญหา หา
สาเหตุปัญหาและก าหนดแนวทางแกไ้ขปัญหาดว้ยตนเอง 

                                                           

 10ยุพาพร รูปงาม, “การมีส่วนร่วมของขา้ราชการส านกังบประมาณ ในการปฏิรูป ระบบ
ราชการ”, ภาคนิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์), 2545, หนา้ 46. 



12 
 

3. ระบบเสนอแนะ (Suggestion system) เป็นระบบเหมือนการให้ขอ้เสนอแนะทัว่ไป แต่มี
ลกัษณะเป็นการให้ขอ้เสนอแนะท่ีมีแบบฟอร์มชดัเจน ให้ผูป้ฏิบติัไดก้รอกตามแบบท่ีก าหนดโดย
ให้ระบุปัญหา สาเหตุของปัญหา แนวทางการแกปั้ญหาและผลท่ีคาดวา่จะไดรั้บจะดีกวา่เมอยา่งไร 
จะมีคณะกรรมการพิจารณาขอ้เสนอแนะดงักล่าว ขอ้เสนอแนะใดสามารถน าไปสู่การปฏิบติัไดผ้ล 
จะมีรางวลัตอบแทนแก่ผูใ้หข้อ้เสนอแนะดงักล่าว ซ่ึงมกัจะใชใ้นบริษทัต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่11 

เมตต์ เมตต์การุณจิต กล่าวถึงหลกัความร่วมมือของประชาชนว่าเป็นการเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมด าเนินงานอย่างจริงจังและจริงใจ โดยเปิดโอกาสให้มีการศึกษา   
(Education) ร่วมพิจารณา (Consensus) และตกลงใจร่วมกัน (Consent) ในการแก้ปัญหาหรือ
วางแผนต่างๆ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้มีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสถานศึกษาก็เพื่อให้
ประชาชนมีสิทธิและความเสมอภาคท่ีจะรับผิดชอบในสังคม ประชาชนจะมีโอกาสร่วมคิดร่วม
ตดัสินใจ ร่วมท าและร่วมรับผดิชอบ12 

ชูชาติ พ่วงสมจิตร์ มีความเห็นว่า การมีส่วนร่วมมีลักษณะเป็นบันไดการมีส่วนร่วม
(Participation Ladder ) 8ขั้น โดยอาร์นสไตน์ใช้อ านาจในการตดัสินใจของประชาชนเป็นเกณฑ ์
จ าแนกระดบัการมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นต ่าสุด คือประชาชนไม่มีอ านาจตดัสินใจใดๆ จนถึงขั้นสูงสุด
คืออ านาจเป้นของประชาชนโดยแทจ้ริงทั้ง 8 ขั้น จดัเป็นระดบัการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น 3 
ระดบั ไดแ้ก่ 

ขั้นท่ี 1 และขั้นท่ี 2 รวมกันเรียกว่า ขั้นมีส่วนร่วมเทียมหรือไม่มีส่วนร่วมเป็นระดับท่ี
ประชาชนยงัไม่เขา้ไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจอยา่งแทจ้ริง 

ขั้นท่ี 3 ขั้นท่ี 4 และขั้นท่ี 5 รวมกนัเรียกวา่ ขั้นมีส่วนร่วมระดบัพิธีการ หรือการมีส่วนร่วม
บางส่วนเป็นระดบัท่ีเปิดโอกาสใหป้ระชาชนเขา้มามีส่วนร่วมไดใ้นบางส่วนบางเร่ืองเท่านั้น เพราะ
บางส่วนผูมี้อ านาจสงวนเอาไว ้

ขั้นท่ี 6 ขั้นท่ี 7 และขั้นท่ี 8 รวมกนัเรียกว่า ขั้นมีส่วนร่วมระดบัอ านาจเป็นของประชาชน
เป็นระดบัท่ีประชาชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจมาก โดยพฒันาจากขั้นท่ี 6 ขั้นท่ี 7 จนถึงขั้นท่ี 8 

                                                           

 11เขมอตัต ์ทองเพชร, อา้งใน  เอกชยั ก่ีสุขพนัธ์เอกชยั ก่ีสุขพนัธ์, การบริหารทักษะและการ
ปฎบิัติ, (กรุงเทพมหานคร : สุขภาพใจ, 2538), หนา้ 328-332. 
 12เมตต ์เมตตก์ารุณจิต, อา้งใน เร่ืองเดียวกนั. 
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ขั้นควบคุมโดยประชาชน เป็นการใชอ้  านาจตดัสินใจของประชาชน โดยผา่นตวัแทนหรือประชาชน
เป็นผูใ้ชอ้  านาจเอง13 ดงัแผนภาพท่ี 2.1 
 
8. ขั้นควบคุมโดยประชาชน(Citizen Control) 
7. ขั้นใชอ้  านาจผา่นตวัแทน(Delegated Power ) 
6. ขั้นเป็นหุน้ส่วน ( Partnership ) 
5. ขั้นปลอบใจ ( Placation ) 
4. ขั้นปรึกษา ( Consultation ) 
3. ขั้นรับฟังข่าวสาร ( Informing ) 
2. ขั้นบ าบดัรักษา ( Therapy ) 
1. ขั้นถูกจดักระท า ( Manipulation ) 

การมีส่วนร่วมระดบัอ านาจเป็นของประชาชน 

การมีส่วนร่วมระดับพิธีกรรมหรือการมีส่วน
ร่วมบางส่วน(Degree of Tokenism or Partial 
Participation ) 

การมีส่วนร่วมเทียมหรือมีส่วนร่วม 
( Pseudo-Participation or Non-Participation ) 

 
แผนภาพที ่2.1 บันไดของลกัษณะการมีส่วนร่วม 

 
สรุปลกัษณะการมีส่วนร่วมสามารถพิจารณา ไดห้ลายมุมมอง ดงัน้ี 
1.ลกัษณะตามกระบวนการบริหาร 7 ลกัษณะ 

1.1 การมีส่วนร่วมในการวางแผน 
1.2 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
1.3 การมีส่วนร่วมในการจดัองคก์าร 
1.4 การมีส่วนร่วมในการส่ือสาร 
1.5 การมีส่วนร่วมในการใชอิ้ทธิพล 
1.6 การมีส่วนร่วมในการประสานงาน 
1.7 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

2. ลกัษณะตามประเภทกิจกรรมท่ีเขา้มีส่วนร่วม 6 ลกัษณะ 
2.1 มีส่วนร่วมประชุม 
2.2 มีส่วนร่วมในการออกเงิน 

                                                           

 13Amstein, S,R, “Ladder of citizen participation” Journal of American Instiute of 
Planners, 35 (July 1969), p 216-224. 
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2.3 มีส่วนร่วมเป็นกรรมการ 
2.4 มีส่วนร่วมเป็นผูน้ า 
2.5 มีส่วนร่วมในการชกัชวน 
2.6 มีส่วนร่วมเป็นผูใ้ชแ้รงงาน 

3. ลกัษณะตามระดบัความเขม้ของการมีส่วนร่วม 3 ลกัษณะ 
3.1 การมีส่วนร่วมเทียม 
3.2 การมีส่วนร่วมบางส่วน 
3.3 การมีส่วนร่วมท่ีแทจ้ริง 

4. ลกัษณะตามวธีิการมีส่วนร่วม 2 ลกัษณะ 
4.1 มีส่วนร่วมโดยตรง 
4.2 มีส่วนร่วมโดยออ้ม 

จากแนวคิดดงักล่าว สรุปไดว้่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะส่งผลให้การ
ท างานบรรลุวตัถุประสงค์และมีประสิทธิภาพทุกคนจะมีความรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหน่ึงของ
หน่วยงานจะมุ่งมัน่ร่วมมืออดทนท างานให้ดีเพื่อตนเองและหน่วยงาน การจดัการหรือการบริหาร
หารศึกษาจ าเป็นต้องให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วมเพื่อส่งเสริมชุมชนให้มีโอกาสก าหนดแนว
ทางการด าเนินงานตดัสินใจ แกไ้ขปัญหาของชุมชนไดต้รงจุด ทั้งเป็นการปรับปรุงและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพการปฎิบติังานในองค์กรได้เป็นอย่างดี การเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม
ตดัสินใจชุมชนจะมีความเขา้ใจปัญหาและภารกิจของการบริหารการศึกษามากข้ึน แต่ถา้หากชุมชน
กบัองค์กรมีความคิดเห็นไม่ตรงกนัในภารกิจการด าเนินงาน ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าท่ีควรอาจ
ด าเนินงานไปคนละทิศละทางชุมชนจะคิดวา่ตนเองไม่มีความส าคญัจะไม่เขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารจดัการศึกษาในชุมชนนั้นการจดัการศึกษาท่ีเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมเป็นการ
ค านึงถึงความต้องการของชุมชนสังคมเป้าหมายของโรงเรียนและสังคมท่ีโรงเรียนตั้ งอยู่ต้อง
สอดคลอ้งไม่แตกต่างกนัโรงเรียนจะมีหน้าท่ีเตรียมคนให้สมบูรณ์ให้อยูใ่นสังคมเป็นอย่างสูงและ
ท าประโยชน์ใหก้บัสังคมไดด้ว้ย 
 

2.2 นโยบายส าคญัของรัฐทีส่นับสนุนให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการบริหารการศึกษา 
 2.2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2540 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย มีสาระส าคญัในเร่ืองเก่ียวกบัการศึกษาโดยบญัญติัไว้
ในมาตราต่างๆ ไดแ้ก่ 
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มาตรา 43 บุคคลยอ่มมีสิทธ์ิเสมอกนัในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่นอ้ยกวา่ 12 ปี ท่ีรัฐ
จะตอ้งจดัให้อย่างทัว่ถึงและคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย การจดัการศึกษาของรัฐตอ้งค านึงการมี
ส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินและเอกชน ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติัรวมถึงการจดั
การศึกษาอบรมองค์กรวิชาชีพและเอกชนภายใตก้ารก ากบัดูแลของรัฐย่อมได้รับความคุม้ครอง
ตามท่ีกฎหมายบญัญติั 

มาตรา 81 รัฐตอ้งจดัการศึกษาอบรมและสนบัสนุนใหเ้อกชนจดัการศึกษาและอบรมให้เกิด
ความรู้คู่คุณธรรมจดัใหมี้กฎหมายเก่ียวกบัการศึกษาแห่ชาติ ปรับปรุงการศึกษาให้สอดคลอ้งกบัการ
เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สร้างเสริมความรู้และปลูกฝังจิตส านึกท่ีถูกตอ้งเก่ียวกับ
การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์เป็นประมุข สนับสนุนการ
คน้ควา้วิจยัศิลปะวิทยาการต่างๆ เร่งรัดพฒันาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อพฒันาประเทศ 
พฒันาวชิาชีพครูส่งเสริมภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ศิลปะและวฒันธรรมของชาติ 

มาตรา 289 วรรคสองบญัญติัใหอ้งคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ยอ่มมีสิทธิจดัการศึกษาอบรม
และฝึกวชิาชีพตามความเหมาะสมและความตอ้งการภายในทอ้งถ่ินนั้นและเขา้ไปมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาอบรมของรัฐ แต่ตอ้งไม่ขดัต่อมาตรา 43 และมาตรา 81 ทั้งน้ีตามท่ีกฎหมายบญัญติัและ
การจดัการศึกษาอบรมภายในทอ้งถ่ินตามวรรคสององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินตอ้งค านึงถึงการ
บ ารุงรักษาศิลปะประเพณี ภูมิปัญญาและวฒันธรรมของทอ้งถ่ินดว้ย 

สรุปไดว้่าการจดัการศึกษาไดรั้บการยอมรับและบญัญติัไวใ้นรัฐธรรมนูญว่าเป็นเคร่ืองกล
ไกท่ีจะสร้างคนไทยให้มีคุณภาพไดเ้พิ่มประสิทธิภาพในเร่ืองการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อย
กวา่ 12 ปี รัฐตอ้งจดัให้อยา่งมีคุณภาพและทัว่ถึงโดยไม่เก็บค่าใชจ่้าย องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ยอ่มมีสิทธิจดัการศึกษาอบรมและฝึกอาชีพตามความเหมาะสมท่ีตอ้งการและเขา้มามีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาอบรมของรัฐไดอ้ยา่งเตม็ท่ี 

2.2.2 แผนพฒันาการศึกษาฉบบัท่ี 8(พ.ศ.2540-2544) 
นบัว่าเป็นแผนท่ีปรับเปล่ียนการศึกษาให้ทนัต่อสถานการณ์ตามกระแสโลกไร้พรมแดน

เป็นผลให้ประเทศไทยต้องแข่งขนักับต่างประเทศ การให้สังคมมีส่วนร่วมในการวางแผนและ
การศึกษาอยา่งจริงจงั เช่น นกัวชิาการ นกัการศึกษาและผูท้รงคุณวฒิุสาขาต่างๆ ตลอดทั้งผูป้กครอง 
ครูอาจารยน์กัธุรกิจและส่ือสารมวลชน เพื่อให้ทุกฝ่ายไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการท าแผน ดงัจะ
เห็นไดจ้าก บทท่ี 4 เร่ืองวตัถุประสงค์ นโยบายและแผนงานหลกัการพฒันาการศึกษาในแผนงาน
หลกัท่ี 6 การพฒันาระบบบริหารและการจดัการได้ก าหนดเป็นนโยบายไวช้ดัเจนว่าการท่ีจะให้
การศึกษาปรับบทบาทเชิงรุกผูบ้ริหารทุกระดบัตอ้งมีวิสัยทศัน์ เห็นดว้ยกบัการเกิดโอกาสของการมี
ส่วนร่วมของสังคมเห็นความส าคญัของการกระจายอ านาจ การบริหารจดัการศึกษาไปยงัระดบั
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ต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวสามารถตัดสินใจด าเนินการในขอบเขตท่ีรับผิดชอบ โดยมี
ประชาชน ชุมชน องค์กรต่างๆ มีส่วนร่วมในเร่ืองต่างๆ อย่างเหมาสม เช่น การจดัท าหลกัสูตร
ทอ้งถ่ิน การระดมทรัพยากรทอ้งถ่ินเพื่อการศึกษา การตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของผูส้ าเร็จ
การศึกษาไปแลว้ เป็นตน้ นโยบายดงักล่าวมีวตัถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนและสถาบนัต่างๆ ทาง
สังคม ชุมชน องค์กร ธุรกิจเอกชนองค์กรพฒันาเอกชนตลอดถึงส่ือมวลชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ
และผนึกก าลงัจดัการศึกษา 

2.2.3 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2545 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 
กล่าวถึง การมีส่วนร่วมและกระจายอ านาจในการจดัการศึกษาไวห้ลายมาตรา ไดแ้ก่ 

มาตรา 8 (2) การจดัการศึกษาใหย้ดึหลกัใหส้ังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
มาตรา 9 การจดัระบบโครงสร้างและกระบวนการจดัการศึกษาใหย้ดึหลกั 

1. มีการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ีการศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

2. ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใชใ้นการจดัการศึกษา 
3. การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

เอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ วิชาชีพสถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนัสังคม
อ่ืนๆ  

มาตรา 39 ใหก้ระทรวงกระจายอ านาจการบริหารและการจดัการศึกษา ทั้งดา้นวิชาการดา้น
งบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคลดา้นบริหารทัว่ไป ไปยงัคระกรรมการและส านกังานการศึกษา 
ศาสนาและวฒันธรรมเขตพื้นท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาโดยตรง 

มาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาระดบัอุดมศึกษา
ระดับต ่ากว่าของแต่ละสถานศึกษาเพื่อท าหน้าท่ีก ากับและส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษาประกอบด้วยผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษาและผูท้รงคุณวฒิุ 
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มาตรา 57 ใหห้น่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาโดยน าประสบการณ์ ความรอบรู้ ความช านาญและภูมิปัญญาท้องถ่ินของบุคคล
ดงักล่าวมาใชเ้พื่อให้เกิดประโยชน์ทางการศึกษาและยกยอ่งเชิดชูผูท่ี้ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดั
การศึกษา14 

2.2.4 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 (พ.ศ.2540-2544) 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านกันายกรัฐมนตรีกล่าวไว้

ในส่วนท่ี 2 การพฒันาศกัยภาพของคนไทย บทท่ี 4 การพฒันาสติปัญญาทกัษะและฝีมือแรงงาน
กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวยัโดยสนับสนุนและส่งเสริมเด็กก่อนวยัเรียนให้ได้รับ
บริการเตรียมความพร้อมในรูปแบบต่างๆเช่น ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็ก สถานรับเล้ียงเด็กในท่ีท างาน
สถานประกอบการโดยเน้นความร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐภาคเอกชน ชุมชนและครอบครัว การ
ปรับปรุงระบบบริหารจดัการศึกษาและฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพโดยสนับสนุนการกระจาย
อ านาจการจดัการศึกษาทุกระดบัให้มีการคล่องตวัและเปิดโอกาสให้ครอบครัว ชุมชนและทอ้งถ่ิน
เขา้มา มีบทบาทในการบริหารจดัการศึกษาอยา่งเป็นรูปธรรม ทั้งในกระบวนการคิดและการปฏิบติั
ท่ีทุกฝ่ายเขา้มาเรียนรู้ร่วมกนัท างานด้วยกนัและติดตามประเมินผลร่วมกนัพร้อมๆ กบัการผ่อน
กฎระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ สนบัสนุนบทบาทของภาคเอกชนและองค์กรประชาชนให้เขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาและฝึกอบรมทกัษะฝีมือแรงงานอย่างมีคุณภาพในปริมาณท่ีเพิ่มข้ึนทุก
ระดบัโดยการเร่งรัดและประชาสัมพนัธ์กองทุนเงินกูเ้พื่อจดัตั้งสถาบนัการศึกษาและฝึกอบรมโดย
ภาคเอกชน รวมทั้งปรับปรุงกฎระเบียบและลดขั้นตอนการด าเนินงานใหจู้งใจภาคเอกชนให้มากข้ึน
ส่งเสริมและสนบัสนุนการระดมพลงัจากทุกส่วน ในสังคมเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เพิ่มโอกาสในการศึกษาแก่เด็กท่ีจบการศึกษาภาคบงัคบัอยา่งทัว่ถึง 

1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 
ส านกังานคณะกรรมการประถมศึกษาแห่งชาติ ประกาศใชร้ะเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา่

ดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 ก าหนดให้ใช้บงัคบัสถานศึกษาของรัฐท่ีจดั
การศึกษาขั้นพื้นฐาน แต่ไม่รวมถึงสถานศึกษาท่ีจดัการศึกษาเฉพาะทางและให้มีคณะกรรมการ
จ านวนอยา่งนอ้ยสถานศึกษาละ 7 คน แต่ไม่เกิน 15 คน ประกอบดว้ย 

                                                           

 14กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาให้
คณะกรรมการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550, (กรุงเทพมหานคร : ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2550), หนา้ 236.  
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1. ผูแ้ทนปกครอง ไดแ้ก่ ผูแ้ทนท่ีมีรายช่ือเป็นผูป้กครองตามระเบียบนกัเรียนท่ีก าลงัศึกษา
ในสถานศึกษานั้นไม่เกินสองคน 

2. ผูแ้ทนครู ไดแ้ก่ ผูแ้ทนของขา้ราชการครูผูป้ฏิบติัการสอนและผูช่้วยผูบ้ริหารสถานศึกษา
นั้นไม่เกินสองคน 

3. ผูแ้ทนองค์กรชุมชน ได้แก่ ผูแ้ทนของชมรม สมาคม มูลนิธิ องค์กรเอกชนหรือกลุ่ม
บุคคลในรูปอ่ืนใดท่ีด าเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของสาธารณะมีท่ีตั้ งอยู่ในเขตบริการของ
สถานศึกษานั้นมีเกินสองคน 

4. ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ได้แก่ ผูแ้ทนของเทศบาล องค์การบริหารส่วน
จงัหวดั องค์การบริหารส่วนต าบล กรุงเทพมหานคร เมืองพทัยาหรือองค์กรปกครองรูปแบบอ่ืน
จ านวนไม่เกินสองคน 

5. ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ไดแ้ก่ ผูแ้ทนของสมาคมศิษยเ์ก่าหรือบุคคลท่ีเคยศึกษาจากสถานศึกษา
นั้นจ านวนไม่เกินสองคน 

6. ผูท้รงคุณวุฒิ ได้แก่ ผูน้  าศาสนา ผูท้รงภูมิปัญญาไทยในท้องถ่ิน ข้าราชการบ านาญ
ขา้ราชการอ่ืนนอกสังกดัสถานศึกษา พนกังานรัฐวิสาหกิจ เจา้หน้าท่ีในหน่วยงานของรัฐเจา้ของ
หรือผูบ้ริหารสถานประกอบการทั้งในและนอกเขตบริการของสถานศึกษานั้นไม่เกินส่ีคน 

หน้า ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 มีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ก าหนดนโยบายและแผนพฒันาการศึกษา 
2. ใหค้วามเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา 
3. ใหค้วามเห็นชอบในการจดัท าสาระหลกัสูตรใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน 
4. ก ากบัและติดตามการด าเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
5. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหเ้ด็กทุกคนในเขตบริการ ไดรั้บการศึกษาขั้นพื้นฐานอยา่งทัว่ถึง

มีคุณภาพและไดม้าตรฐาน 
6. เสนอแนวทางมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการด้านงบประมาณด้าน

บริหารงานบุคคลและดา้นการบริหารทัว่ไปของสถานศึกษา 
7. ส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญา

ทอ้งถ่ิน เพื่อเสริมสร้างพฒันาการของนกัเรียนทุกดา้นรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวฒันธรรม
ของทอ้งถ่ินของชาติ 



19 
 

8. เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษากบัชุมชนตลอดจนประสานงานกบัองคก์ร 
ทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใหส้ถานศึกษา เป็นแหล่งวทิยาการของชุมชนและมีส่วนร่วมในการพฒันา
ชุมชนและทอ้งถ่ิน 

9. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อ
สาธารณชน 

10. แต่งตั้ งท่ีปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการด าเนินงานตามระเบียบน้ีตามท่ี
เห็นสมควร 

11. ปฏิบติัการอ่ืนตามท่ีไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงานตน้สังกดัของสถานศึกษานั้น 
สรุปได้ว่า รัฐบาลพยายามท่ีจะให้ความส าคญัต่อการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด

การศึกษาโดยให้ความส าคญัแก่ทุกฝ่ายท่ีเก่ียวขอ้งไม่วา่รู ผูป้กครอง องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
ประชาชน เอกชน หรือภูมิปัญญาทอ้งถ่ินเขา้มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา โดยการจดัการศึกษา
ใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ชุมชนและหนา้ท่ีส าคญัในการจดัการศึกษาให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญพระราชบญัญติัแผนพฒันาต่างๆ ละกฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งทั้งหลาย15 

2. นโยบายดา้นการศึกษาของรัฐบาล 
รัฐบาลปัจจุบนัมีนางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรีไดก้ าหนดนโยบายทางการ

ศึกษาไวด้งัน้ี 
1. เร่งรัดใหมี้ระบบและโครงสร้างทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั้ง

ปวงอยา่งแทจ้ริง 
2. เนน้คุณภาพ ประสิทธิภาพ และความเท่ียงธรรมในการบริหารจดัการศึกษาทุกประเภท

และทุกระดบั ตั้งแต่ปฐมวยัจนถึงอุดมศึกษา 
3. พฒันาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษาและเครือข่ายสารสนเทศเพื่อเพิ่มและกระจาย

โอกาสทางการศึกษาใหค้นไทยทั้งชนบท 
4. จดัใหมี้วทิยาลยัชุมชนโดยเฉพาะในจงัหวดัท่ียงัขาดแคลนสถาบนัอุดมศึกษา 
5. ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมรับผิดชอบการจดัการศึกษาและฝึกอบรมโดยรัฐ

เป็นผูว้างระบบ นโยบาย ก ากบัมาตรฐาน สนับสนุนและระดมทรัพยากร เตรียมความพร้อมให้

                                                           

 15กระทรวงศึกษาธิการ, รวมกฎหมายการศึกษาเข้าสู่โครงสร้างใหม่, (กรุงเทพมหานคร : 
วฒันาพานิช, 2546), หนา้ 128. 
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องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เอกชน เครือข่ายครอบครัวและอ่ืนๆ รวมทั้งการจดัการศึกษาเพื่อคน
พิการหรือทุพพลภาพและผูด้อ้ยโอกาส 

6. สนบัสนุนใหป้ระเทศไทยเป็นศูนยก์ลางการศึกษาในกลุ่มประเทศเพื่อนบา้น 
7. ส่งเสริมให้เกิดการบูรณาการทางการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและกีฬาในการให้

การศึกษาอบรมแก่เด็กและเยาวชน 
8. ปฏิรูปการเรียนรู้โดยยึดหลกัผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางเรียนรู้ดว้ยตนเองและหลกัการเรียนรู้

ตลอดชีวิตเน้นพลงัความคิดสร้างสรรค์ การสร้างนิสัยรักการอ่าน การจดัให้มีห้องสมุดศูนยก์าร
เรียนรู้ชุมชนและส่ือการเรียนรู้ประเภทต่างๆ อยา่งทัว่ถึง 

9. ส่งเสริมวิชาชีพครูให้มีศกัด์ิศรีเป็นท่ียอมรับและไวว้างใจจากสาธารณชนทั้งพฒันาและ
ผลิตครูท่ีมีคุณภาพและคุณธรรม 

10. ปรับปรุงหลกัสูตรการศึกษาเพื่อใหเ้ด็กและเยาวชนมีวนิยัรักงานและท างานเป็น 
11. ให้โอกาสแก่ผูส้ าเร็จการศึกษาภาคบงัคบัหรือมธัยมปลายผูว้่างานและผูสู้งอายุได้

ฝึกงานอาชีพอยา่งนอ้ย 1 อาชีพ พร้อมทั้งส่งเสริมใหเ้ป็นผูป้ระกอบการอิสระได ้
12. ปฏิรูปการอาชีวศึกษาให้มีคุณภาพยิ่งข้ึนและพฒันาถึงระดบัปริญญาตรีเพื่อตอบสนอง

ต่อภาคเกษตร อุตสาหกรรมภาคบริการรวมทั้งสนบัสนุนให้ผูเ้รียนไดเ้ขา้ฝึกทกัษะในสถานศึกษา
ประกอบการ 
 

2.3 แนวคดิในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษากบัการมส่ีวนร่วม  
2.3.1 ความหมายของการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  ไดใ้ห้ความหมายไวว้่า การบริหารโดยใช้

โรงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การบริหาร และการจดัการศึกษาท่ีหน่วยปฏิบติั โดยมีโรงเรียนเป็นฐาน 
หรือ เป็นองค์กรหลกัในการจดัการศึกษา ซ่ึงจะตอ้งมีการกระจายอ านาจการบริหาร และการจดั
การศึกษาจากส่วนกลางไปยงัโรงเรียน ให้โรงเรียนมีอ านาจ หนา้ท่ีความรับผิดชอบ มีความอิสระ
คล่องตวัในการบริหารจดัการ ทั้งดา้นวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทัว่ไป ภายใต้
คณะกรรมการโรงเรียน ( School Broad) หรือSchool Committee เก่า ผูแ้ทนนกัเรียน และผูบ้ริหาร 
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โรงเรียน เพื่อให้การจดัการศึกษาเป็นไปโดยมีส่วนร่วม และตรงตามความตอ้งการของผูเ้รียน 
ผูป้กครอง และชุมชนมากท่ีสุด16 

กรมสามัญศึกษา ใหค้วามหมายวา่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน คือ แนวคิดทางการ
บริหาร และการจดัการศึกษาท่ีให้สถานศึกษาเป็นองคก์รหลกัในการจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพ 
ภายใตก้รอบของกฎหมายท่ีก าหนด โดยมีการกระจายอ านาจการตดัสินใจท่ีจะพฒันา  นโยบาย 
วิสัยทศัน์ พนัธกิจ และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา และร่วมมือด าเนินการทั้งดา้น วิชาการ 
งบประมาณ บุคลากร และการบริการทัว่ไป โดยบุคคลท่ีมีส่วนไดส่้วนเสียอยา่งเท่าเทียมกนั โดย
มุ่งเนน้ผลผลิต ผลลพัธ์ และผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกบัผูเ้รียนเป็นส าคญั ภายใตก้ารมีส่วนร่วม และการ
ตรวจสอบของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย17 

ประเสริฐ สีสม กล่าววา่ การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน หมายถึง การบริหารจดัการ
โรงเรียนท่ีสอดคลอ้งกบัคุณลกัษณะ และความตอ้งการของโรงเรียน นัน่คือ สมาชิกโรงเรียน อนั
ไดแ้ก่ คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ผูบ้ริหารโรงเรียน ครู อาจารย ์ พ่อแม่ ผูป้กครอง นกัเรียน 
ตลอดจนสมาชิกชุมชน และองคก์ารอ่ืน ๆ มารวมพลงักนัอยา่งเตม็ท่ี รับผิดชอบต่อการใชท้รัพยากร 
และการแกปั้ญหา ตลอดจนด าเนินการเพื่อการพฒันา กิจกรรมดา้นการจดัการศึกษาของโรงเรียน 
ในระยะสั้น และระยะยาว18 

เสริมศักดิ์ วศิาลาภรณ์ ใหค้วามหมายวา่ การบริหาร และการจดัการศึกษาท่ีใชโ้รงเรียนเป็น
ฐาน คือ การจดัการศึกษาท่ีใชโ้รงเรียนเป็นศูนยก์ลาง (School – Centered Administration) โดยผูมี้
ส่วนไดส่้วนเสียในการจดัการศึกษา ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร ครู ผูป้กครอง ชุมชน และนกัเรียนไดเ้ขา้มามี
บทบาทในการใหค้  าแนะน า การช่วยเหลือการประเมิน และการอนุมติั โดยใชห้ลกัการบริหารแบบ

                                                           

 16กระทรวงศึกษาธิการ , แนวทางการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษาให้
คณะกรรมการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาและสถานศึกษา ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์
และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ .ศ.2550, (กรุงเทพมหานคร : ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ ากดั, 2550), หนา้ 2. 
 17เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 9. 
 18ประเสริฐ สีลม, หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน, (กรุงเทพมหานคร : 
ไทยวฒันาภานิช, 2546), หนา้ 41. 
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มีส่วนร่วม ผูบ้ริหารเป็นเพียงผูมี้ส่วนร่วมในการตดัสินใจ และการน ามติในท่ีประชุมไปใชใ้นการ
จดัการศึกษา19 

อุทัย บุญประเสริฐ กล่าวว่า การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เป็นกลยุทธ์ในการ
ปรับปรุงการศึกษา โดยเปล่ียนอ านาจหนา้ท่ีในการตดัสินใจจากส่วนกลางไปยงัแต่ละโรงเรียน โดย
ให้คณะกรรมการโรงเรียนซ่ึงประกอบดว้ยผูป้กครอง  ครู สมาชิกในชุมชนผูท้รงคุณวุฒิ ศิษยเ์ก่า 
และผูบ้ริหารโรงเรียน (บางโรงเรียนอาจมีตวัแทนนกัเรียนเป็นกรรมการดว้ย) ไดมี้อ านาจในการ
บริหารจดัการศึกษาในโรงเรียนมีหน้ามีหนา้ท่ี และความรับผิดชอบในการตดัสินใจท่ีเก่ียวขอ้งกบั
งบประมาณ บุคลากร และวิชาการ โดยให้เป็นไปตามความตอ้งการของนกัเรียน ผูป้กครอง และ
ชุมชน20 

โดยสรุป การบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน เป็นการกระจายอ านาจการจดัการศึกษาจาก
ส่วนกลาง ไปยงัหน่วยปฏิบติั คือ สถานศึกษาโดยตรง โดยให้สถานศึกษามีอ านาจหนา้ท่ีความ
รับผิดชอบ มีความอิสระในการตดัสินใจ และบริหารจดัการทั้งในด้าน วิชาการ งบประมาณ 
บุคลากร และการบริหารทัว่ไป โดยยึดหลกัการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึง
ประกอบดว้ย ผูบ้ริหารสถานศึกษา ผูท้รงคุณวุฒิ ตวัแทนครู ตวัแทนชุมชน ตวัแทนศิษยเ์ก่า ร่วมกนั
บริหารสถานศึกษาใหเ้ป็นไปตามความตอ้งการของผูเ้รียน และชุมชนมากท่ีสุด 

2.3.2 ขอบข่ายของการบริหารสถานศึกษา  
การบริหารศึกษาเป็นการศึกษางานในโรงเรียนเป็นการท ากิจกรรมท่ีจะตอ้งด าเนินการให้

การสนบัสนุนส่งเสริมบุคลากรให้เกิดกระบวนการจดัการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และเป็นระบบ ซึงมี
นกัวชิาการหลายท่านไดใ้หแ้นวคิดเก่ียวกบั ขอบข่ายของการบริหารงานในโรงเรียนไวด้งัน้ี 

                                                           

 19เสริมศกัด์ิ วิศาลาภรณ์, หน่วยที่ 7 ปัญหาและแนวโน้มเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการบริหารการศึกษา , ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาการประถมศึกษา, (นนทบุรี : 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2545), หนา้ 2. 
 20อุทัย  บุญประ เส ริฐ , กลุ่ ม สัมพัน ธ์และการบริหาร เ ป็นทีมที่ มี ประ สิทธิภาพ , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั, 2545), หนา้ 100. 
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สุทธินีย์ เรืองฤทธ์ิ กล่าวว่าขอบข่ายของการบริหารการศึกษามีงานส าคญั 6 ดา้น คือ ดา้น
หลกัสูตรและการสอน ดา้นบริหารบุคลากร ดา้นกิจการนกัเรียน ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นธุรการและ
งบประมาณและดา้นโรงเรียนกบัชุมชน21 

บุญเลีย้ง ทุมค า กล่าวโดยสรุปวา่ขอบข่ายของการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาจะประกอบ
ไปดว้ย 2 ส่วน คือ ส่วนท่ีเป็นงานหลกั ไดแ้ก่ งานวิชาการและส่วนท่ีเป็นงานสนบัสนุน ไดแ้ก่ งาน
อ่ืนๆ ท่ีเหลือ22 

กล่าวโดยสรุปขอบข่ายการบริหารสถานศึกษา คือ การบริหารงานทั้ง 4ดา้นในสถานศึกษา
ใหบ้รรลุวตัถุประสงคต์ามท่ีสถานศึกษาไดก้ าหนดไวใ้น วสิัยทศัน์ นโยบายต่างๆ ของสถานศึกษา 

2.3.3 การบริหารงานวชิาการ  
2.3.3.1 ความหมายการบริหารงานวชิาการ 

 การบริหารงานวชิาการเป็นงานหลกัเป็นหวัใจของการบริหารโรงเรียน เป็นงานส าคญัยิ่งเพราะงาน
วชิาการช่วยพฒันาสติปัญญา พฒันาคุณภาพของผูเ้รียนในทุกๆ ดา้น ไดมี้นกัการศึกษาหลายท่านได้
ใหค้วามหมายของการบริหารงานวชิาการไว ้ดงัน้ี 

เกสิณี ชิวปรีชา ไดใ้ห้ความหมายของการบริหารงานวิชาการไวว้่า เป็นกิจกรรมทาง
การศึกษาท่ีจดัตั้งข้ึนทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน เพื่อให้ผูเ้รียนไดรั้บประสบการณ์และเกิดการ
เรียนรู้ทั้งดา้นความรู้ ทศันคติ คุณสมบติั และทกัษะ ความสามารถ ตามท่ีไดก้ าหนดไวใ้น
จุดมุ่งหมายของการศึกษาแห่งชาติและสอดคลอ้งกบัการปกครองระบอบ ประชาธิปไตย23 

สมศรี มธุรสสุวรรณ ใหท้ศันะเก่ียวกบัการบริหารงานวิชาการ เป็น การจดักิจกรรมทุกดา้น
ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอน เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ และเกิดการพฒันาข้ึน ในตวัเด็กตามจุดมุ่งหมาย

                                                           

 21สุทธินีย ์เรืองฤทธ์ิ, “การศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารงานวิชาการโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอนิคมพฒันา จงัหวดัระยอง”, งานนิพนธ์ 
การศึกษามหาบณัฑิต,(บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2545, หนา้ 34. 
 22บุญเ ล้ียง  ทุมค า , คู่มือการบริหารสถานศึกษา ข้ันพื้นฐานที่ เ ป็นนิติ บุคคล , 
(กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2546), หนา้ 13. 
 23เกสิณี ชิวปรีชา, การบริหารงานวิชาการในโรงเรียน, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภา 
, 2542), หนา้ 5. 
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ของการจดัการศึกษา ซ่ึงในการบริหารโรงเรียนผูบ้ริหารโรงเรียน จะตอ้งใชเ้วลาส่วนใหญ่ในการ
บริหารงานดา้นวชิาการ24  

เรณู ครุฑไทย กล่าวถึง ความหมายของการบริหารงานวิชาการวา่ หมายถึง การจดักิจกรรม
ทุกชนิดในโรงเรียนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาการเรียนการสอน เพื่อให้ ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้และ
ไดรั้บประสบการณ์อยา่งมีประสิทธิภาพจุดมุ่งหมายของการศึกษาท่ี ก าหนดไว้25  

กมล ภู่ประเสริฐ กล่าววา่ การบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา หมายถึง การบริหารท่ี
เก่ียวกบัการพฒันาคุณภาพการศึกษา อนัเป็นเป้าหมายสูงสุดของภารกิจ สถานศึกษา26  

ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ กล่าวไวว้่าการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหาร
สถานศึกษา โดยมีการจดักิจกรรมทุกส่ิงทุกอยา่งท่ีเก่ียวกบัการปรับปรุงพฒันาการ เรียนการสอนให้
ไดผ้ลดี และมีประสิทธิภาพใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน27 

นพพงษ์ บุญจิตราดุลย์ ไดก้ล่าววา่ การบริหารงานวิชาการ หมายถึงกระบวนการปรับปรุง
การจดักิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพฒันาผูเ้รียน ทั้งน้ีตอ้งเป็นองคป์ระกอบในหลายๆ ดา้นอาทิ 
ตอ้งมีการควบคุม ดูแลการจดัอุปกรณ์การเรียนการสอน การจดัแบบเรียน การจดัคู่มือครู เผยแพร่
วชิาการ การวจิยัคน้ควา้ ตลอดถึงการนิเทศ28 

สรุปได้ว่าการบริหารงานวิชาการ หมายถึง การบริหารกิจกรรมทุกอย่างในโรงเรียนท่ี
เก่ียวข้องกับการพฒันาการเรียนการสอนทั้ งกิจกรรมในหลักสูตร นอกหลักสูตรให้ตรงตาม
เป้าหมายของหลกัสูตรและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูเ้รียน 

2.3.3.2 ขอบข่ายการบริหารงานวชิาการ 

                                                           

 24สมศรี มธุรสสุวรรณ , ขอบข่ายการบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : องค์การ
รับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2541), หนา้ 14. 
 25เรณู ครุฑไทย, การบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ตามแนวทางปฏิรูปการศึกษา, 
(กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช , 2542), หนา้ 9. 
 26กมล ภู่ประดิษฐ์, การบริหารวิชาการในสถานศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บริษทัเมธีทิปส์ 
จ ากดั, 2544) , หนา้ 6. 
 27ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, การบริหารงานวิชาการ, (กรุงเทพมหานคร : ศูนยส่์งเสริม
กรุงเทพมหานคร, 2545) , หนา้ 10. 
 28นพพงษ ์ บุญจิตราดุลย,์ หลักการบริหารการศึกษา, (กรุงเทพมหานคร : บพิธการพิมพ,์ 
2543) , หนา้ 4. 
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การบริหารงานวิชาการเป็นงานหลกัของโรงเรียน ท่ีผูบ้ริหารและบุคลากรในโรงเรียน
จะต้องเข้าใจขอบข่ายของงานเพื่อจะได้ปฏิบัติและบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลอยา่งสูงสุด ซ่ึงนกัวชิาการศึกษาไดแ้บ่งขอบข่ายของงานวชิาการไวด้งัน้ี 

กมล ภู่ประเสริฐ ก าหนดขอบข่ายงานการบริหารงานวชิาการไวด้งัน้ี 
1. การบริหารหลกัสูตร 
2. การบริหารการเรียนการสอน 
3. การบริหารการประเมินผลการเรียน 
4. การบริหารการนิเทศภายใน 
5. การบริหารพฒันาบุคลากรทางวชิาการ 
6. การบริหารวจิยัและการพฒันา 
7. การบริหารโครงการทางวชิาการอ่ืนๆ 
8. การบริหารระบบขอ้มูลและสารสนเทศทางวชิาการ  
9. การบริหารการประเมินผลงานทางวชิาการของสถานศึกษา29 
กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้  าหนดแนวทางการพฒันา แนวทางการจดัการขอ้มูลสารสนเทศ

ในการบริหารงานวชิาการส าหรับสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล ไวด้งัน้ี 
1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3. การวดัผล ประเมินผลและการเทียบโอนการเรียนรู้ 
4. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพทางการศึกษา 
5. การพฒันาส่ือนวตักรรม และเทคโนโลยทีางการศึกษา 
6. การพฒันาแหล่งเรียนรู้ 
7. การนิเทศการศึกษา 
8. การแนะแนวทางการศึกษา 
9. การพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา 
10. การส่งเสริมความรู้ดา้นวชิาการแก่ชุมชน 
11. การประสานความร่วมมือในการพฒันาวชิาการกบัสถานศึกษาอ่ืน 
 

                                                           

 29เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 9-18. 
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12. การส่งเสริมและสนบัสนุนวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องคก์ร หน่วยงานและสถาบนั
อ่ืนท่ีจดัการศึกษา30 

ธนันต์พงษ์ พร้อมพรมไดส้รุปก าหนดขอบข่ายของการบริหารงานวชิาการไวด้งัน้ี 
1. การจดัหลกัสูตร 
2. การวางแผนการสอน 
3. การวดัผลประเมินผล 
4. การจดัตารางสอน 
5. การเตรียมการสอน31 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2545 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้ าหนดขอบข่ายภารกิจของการบริหารและการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา 
และสถานศึกษา โดยเฉพาะดา้นการบริหารวชิาการไว ้8 ภารกิจ32 

1. การพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 
2. การพฒันากระบวนการเรียนรู้ 
3. การวดัผล ประเมินผลและการเทียบโอนการเรียนรู้ 
4. การประกนัคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
5. การพฒันาและการใชส่ื้อ และเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 
6. การพฒันาและส่งเสริมใหมี้แหล่งเรียนรู้ 
7. การวจิยัเพื่อพฒันาคุณภาพทางการศึกษา 
8. การส่งเสริมชุมชนใหมี้ความเขม้แขง็ทางวชิาการ 

                                                           

 30กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม     
( ฉบับที่ 2) พ,ศ, 2545 กระทรวงศึกษาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : องค์การรับส่งสินคา้และพสัดุ
ภณัฑ,์ 2545), หนา้ 33-38 . 
 31ธนันต์พงษ์ พร้อมพรม, “พฤติกรรมการบริหารของผูบ้ริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัศรีษะเกษ”, วทิยานิพนธ์การศึกษามหาบณัฑิต,  (บณัฑิตวิทยาลยั 
: มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร), 2546, หนา้ 46. 
 32กระทรวงศึกษาธิการ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม     
( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กระทรวงศึกษาธิการ, (กรุงเทพมหานคร : องค์การรับส่งสินคา้และพสัดุ
ภณัฑ,์ 2545), หนา้ 38. 



27 
 

สรุปได้ว่าขอบข่ายการบริหารงานวิชาการมีความครอบคลุมในหลายๆ ด้านซ่ึงเป็น
ประโยชน์ในการส่งเสริมใหเ้กิดคุณภาพของผูเ้รียนรวมทั้งมีการส่งเสริมบุคลากรทางการศึกษาให้มี
การพฒันาการดา้นส่ือ นวตักรรมใหม่ๆ เพื่อใชใ้นการเรียนการสอน 

2.3.4 การบริหารงานงบประมาณ 
2.3.4.1 ความหมายของการบริหารงบประมาณ 
ไดมี้ผูใ้หค้วามหมายของค าวา่งบประมาณไวใ้นลกัษณะต่างๆกนั ดงัน้ี คือ 
นิพนธ์  กินาวงศ์ ได้ให้ความหมายค าว่า งบประมาณ คือ แผนการใช้ทรัพยากรการการ

บริหาร โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง เงิน ซ่ึงแสดงออกในรูปตวัเลข ไม่วาจะเป็นงบประมาณของรัฐบาลหรือ 
ธุรกิจเอกชนก็ตาม ย่อมประกอบไปดว้ยแผนการจดัหารายรับและแผนการใช้จ่ายตาม หลกัสากล 
ส าหรับประเทศท่ีปกครองโดยระบบประชาธิปไตยงบประมาณจะมีผลบังคับใช้ก็ ต่อเม่ือ
งบประมาณไดรั้บอนุมติัจากรัฐสภาแลว้เท่านั้น ตามหลกัการบริหารแผนใหม่ ถือวา่งบประมาณเป็น
มาตรการอนัส าคญัยิ่งในการวา่งแผน การประสานงาน การรายงานผล และการควบคุมการปฏิบติั 
กล่าวอีกในหน่ึงนักบริหารสนใจในแง่ท่ีว่าท าอย่างไรงบประมาณจึงจะเป็นเคร่ืองมือช่วยในการ
บริหารงานไดผ้ลดีท่ีสุด33 

ก าพล แสนบุญเรือง สรุปว่า การบริหารงบประมาณในโรงเรียนหมายถึงการด าเนินการ
เพื่อให้ได้มาซ่ึงเงินเพื่อน ามาใช้จ่ายในการจดัการศึกษาของโรงเรียนการจดัการเก่ียวกบัการใช้
จ่ายเงิน ตลอดจนการควบคุมการด าเนินงานด้านการเงินให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานท่ี
ก าหนดให้34 

ศิริพงษ์ เศาภายน ได้ให้ความหมายของงบประมานว่า หมายถึง แผนการปฏิบติังานของ
รัฐบาลท่ีแสดงในรูปตัวเงินท่ีเสนอต่อรัฐสภา ในช่วงระยะเวลาหน่ึงกล่าวคือรัฐบาลจะเสนอ
งบประมาณในรูปของร่างกฎหมายต่อรัฐสภาเพื่อขออนุมติัด าเนินการต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาล
ซ่ึงในแต่ละประเทศจะมีกฎหมายก าหนดไวว้า่รัฐบาลจะตอ้งท าหรือเสนองบประมาณอยา่งไร35 

                                                           

 33นิพนธ์ กินาวงศ์, หลักการเบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนและการนิเทศการศึกษา , 
(กรุงเทพมหานคร : พิฑเณศ, 2542), หนา้ 8. 
 34ก าพล แสนบุญเรือง, “การมีส่วนร่วมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลต่อการจดัการศึกษา
ในโรงเรียนมธัยมศึกษา สังกดักรมสามญัศึกษา จงัหวดัร้อยเอด็”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต
, (บณัฑิตวทิยาลยั  : มหาวทิยาลยัมหาสาคาม), 2542, หนา้ 76. 
 35ศิริพงษ์ เศาภายน, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงทพมหานคร : บุ๊ค พอยท์, 2546),
หนา้ 9. 
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สงวน เลิศอรุณ ไดก้ล่าววา่ การบริหารงบประมาณ หมายถึง การควบคุมงบประมาณ การ
เบิกจ่ายเงิน การตรวจสอบการใชจ่้ายเงิน ตลอดจนการรายงานผล ภารกิจการบริหารงบประมาณใน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใชรู้ปแบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้ผลงานซ่ึงเป็นระบบงบประมาณท่ีแสดง
ถึงความเช่ือมโยงระหวา่งทรัพยากรท่ีใช ้กบัผลงานท่ีเกิดข้ึนวา่มีความสัมพนัธ์กนัอยา่งไร คุม้ค่ามาก
นอ้ยเพียงใด ผสมผสานกนัระหวา่งการวางแผนจดัท างบประมาณ การตรวจสอบ ติดตาม ทบทวน
ผลงาน ซ่ึงหน่วยงานท่ีรับจดัสรรตอ้งรับผดิชอบผลงานท่ีเกิดข้ึนนัน่เอง ผลผลิตและผลลพัธ์36 

กล่าวไดว้า่การบริหารงบประมาณ คือ การควบคุมการใชจ่้ายเงินงบประมาณให้เป็นไปตาม
แผนงาน/โครงการ ท่ีไดรั้บการอนุมติัใหใ้ชจ่้ายไดต้ามปีงบประมารนั้นๆ ใหเ้กิดผลอยา่งคุม้ค่า 

2.3.4.2 ขอบข่ายของการบริหารงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ กล่าววา่ ระบบงบประมาณแบบมุ่งเนน้

ผลงาน PBB เป็นระบบงบประมาณท่ีแสดงถึงความเช่ือมโยงระหวา่งทรัพยากรท่ีไดใ้ชไ้ปกบัผลงาน
ท่ีเกิดข้ึนวา่มีความเช่ือมโยงสัมพนัธ์กนัอยา่งไร คุม้ค่ามากนอ้ยเพียงไร การน าระบบงบประมาณไป
ใชใ้ห้ประสบผลส าเร็จหน่วยงานตอ้งพฒันาการจดัการทางการเงินให้มีมาตรฐาน 7 ดา้น คือ การ
วางแผนงบประมาณ การก าหนดผลผลิต และการค านวณตน้ทุน การจดัระบบการจดัซ่ือจดัจา้ง การ
บริหารทางการเงินและควบคุมงบประมาณ การรายงานทางการเงินและผลการด าเนินงาน การ
บริหารทรัพยสิ์นและการตรวจสอบภายใน37 

กระทรวงศึกษาธิการ กล่าวถึงการบริหารงบประมาณว่า การบริหารงบประมาณของ
สถานศึกษามุ่งเนน้ความเป็นอิสระ ในการบริหารจดัการมีความคล่องตวั โปร่งใส ตรวจสอบได ้ยึด
หลกัการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ และการบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานได้ก าหนด
ขอบข่ายภารกิจ ของการบริหารงบประมาณ ไวด้งัน้ี 

1. การจดัท าและเสนอของบประมาณ 
2. การจดัสรรงบประมาณ 
3. การตรวจสอ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงาน 
4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพื่อการศึกษา 
5. การบริหารการเงิน 

                                                           

 36สงวน เลิศอรุณ, หลักการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน , 
(กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2546), หนา้ 416. 
 37ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ .ศ. 
2542 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติม (ฉบับที ่2 ) พ.ศ. 2545, (กรุงเทพมหานคร : คุรุสภา, 2546), หนา้ 35. 
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6. การบริหารบญัชี 
7. การบริหารพสัดุและสินทรัพย์38 
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน ไดก้ าหนดการกระจายอ านาจ ภารกิจของ

งานงบประมาณโรงเรียน ดงัต่อไปน้ี 
1. การจดัท าแผนงบประมาณ 
2. การจดัท าแผนปฏิบติัการประจ าปีงบประมาณ 
3. การอนุมติัการใชจ่้ายงบประมาณ 
4. การดอนและการเปล่ียนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใชง้บประมาณ 
7. การตรวจสอบติดตามและรายงานผลการด าเนินงาน 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
9. งานกองทุนกูย้มืเพื่อการศึกษา 
10. การบริหารจดัการทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
11. การเบิกเงินจากคลงั 
12. การรับเงิน การเก็บรักษาเงิน และการจ่ายเงิน 
13. การน าเงินส่งคลงั 
14. การจดัท าบญัชีการเงิน 
15. การจดัท ารายการทางการเงินและงบการเงิน 
16. การจดัท าและจดัหาแบบบญัชี ทะเบียน และรายงาน27 
17. การวางแผนพสัดุ 
18. การก าหนดรูปแบบรายงานหรือคุณลกัษณะเฉพาะของครุภณัฑ ์หรือส่ิงก่อสร้าง 
19. การพฒันาระบบขอ้มูลและสารสนเทศเพื่อการจดัท าและจดัหาพสัดุ 
20. การจดัหาพสัดุ 
21. การควบคุมดูแลบ ารุงรักษาและจ าหน่าย 
22. การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น39 
 

                                                           

 38เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 39-40. 
 39เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 44-50. 
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ทพิย์วภิา เทศวศิาล กล่าวถึงขอบข่ายการบริหารงบประมาณของโรงเรียน40 ไวด้งัน้ี 
1. การวางแผนการเงินในโรงเรียน การคาดการณ์ล่วงหนา้เก่ียวกบัการเงินโรงเรียน ซ่ึง

ผูบ้ริหารจะตอ้งพิจารณาถึงผลกระทบท่ีมีต่อการได้มาหรือการจ่ายไปซ่ึงเงินของโรงเรียน เช่น 
ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศ รายไดข้องประชาชนในทอ้งถ่ิน เป็นตน้ 

2. การจดัการเก่ียวกบัทรัพยสิ์นของโรงเรียนโดยส่วนรวม เช่น ท่ีดิน และส่ิงก่อสร้าง วสัดุ 
ครุภณัฑต่์างๆของโรงเรียน เป็นตน้ 

3. การควบคุมการด าเนินการทางดา้นการเงิน เพื่อให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน 
และกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประกอบดว้ยระบบบญัชีและวิธีการต่างๆในการตรวจสอบเงินและ
สินทรัพยข์องโรงเรียน 

4. การจดัการเก่ียวกบัการรับและจ่ายเงินของโรงเรียน อยา่งมีประสิทธิภาพสอดคลอ้งกบั
หลกัการเศรษฐศาสตร์ หลกัการทางบริหารรวมทัง่หลกัการคลงัทัว่ไป 

กระทรวงศึกษาธิการ ขอบข่ายบริหารงบประมาณสถานศึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล มีดงัน้ี 
1. การจดัท าและเสนอของบประมาณ 
1.1 การวิเคราะห์และพฒันานโยบายทางการศึกษาหน่วยงานจะตอ้งมีการวิเคราะห์ทิศทาง

และยุทศาสตร์ของหน่วยงานท่ีเหนือกว่าสถานศึกษาคือ เป้าหมายยุทศาสตร์ระดบัชาติ แผนพฒันา
เศรษฐกิจแห่งชาติ แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนปฏิบติัราชการของกระทรวงศึกษาธิการ และ
แผนพฒันาการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

1.2 การจดัท าแผนกลยุทธ์หรือแผนพฒันาการศึกษาครูบุคลลากรทางการศึกษา นกัเรียน 
คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชนร่วมด าเนินการ 

1.3 การวิเคราะห์ความเหมาะสม การเสนองบประมาณ โดยมีการจดัท ารายละเอียดแผน
งบประมาณ แผนงาน งานโครงการ ให้เช่ือโยงกบัผลผลิต และผลลพัธ์ ตามตวัชีวดัความส าเร็จของ
สถานศึกษา  

2. การจดัสรรงบประมาณ 
2.1 การจัดสรรงบประมาณภายในโรงเรียน ศึกษาข้อมูลการจัดสรรวงเงิน วิเคราะห์

กิจกรรมตามภารกิจงานท่ีตอ้งด าเนินงาน 
2.2 การเบิกจ่ายและการอนุมดังบประมาณ โดยการจดัท าแผนการใชง้บประมาณ 

                                                           

 40ทิพยว์ิภา เทศวิศาล, “การมีส่วนร่วมในการพฒันาคุณภาพการศึกษาตามพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ พุทธศกัราช 2542”, ภาคนิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์), 2550, หนา้ 64. 
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3. การตรวจสอบติดตามประเมิลผล และรายงานผลการใชเ้งิน และผลการด าเนินงาน 
3.1 การตรวจสอบติดตามการใชเ้งินและผลการด าเนินงานโดยการจดัท าแผนการตรวจสอบ

ติดตามผลการใชเ้งิน จดัท าแผนการการตรวจสอบผลการด าเนินงาน 
3.2 การประเมินผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงานโดยการก าหนดปัจจยัหลกัความส าเร็จ

และตวัชีวดั ประเมิลแผนกลยทุธ์ และแผนปฏิบติัการประจ าปีของสถานศึกษา 
4. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา 
4.1 การจดัการทรัพยากรโดยการประชาสัมพนัธ์ให้หน่วยงานในโรงเรียนและภาคนอก

โรงเรียน ทราบรายการสินทรัพยภ์ายในโรงเรียน และใชท้รัพยากรร่วมกนั 
4.2 การระดมทรัพยากรโดยการศึกษาวิเคราะห์กิจกรรมและภารกิจ งาน / โครงการ ตาม

กรอบประมาณการ ระยะปานกลาง และแผนปฏิบัติราชการ จัดท าแผนระดมทรัพยากรทาง
การศึกษา และทุนการศึกษา 

4.3 การจดัหารายได้แหละผลประโยชน์โดยการวิเคราะห์ศกัยภาพของโรงเรียนในการ
จดัหารายได ้

4.4 กองทุนกู้ยืมเพื่อนการศึกษา ท าการส ารวจประเภทกองทุน ส ารวจความตอ้งการของ
นกัเรียน เพื่อขอเสนอใหกู้ ้

4.5 กองทุนสวสัดิการเพื่อการศึกษาจดัระบบสวสัดิการเพื่อการศึกษาในโรงเรียน ให้มีความ
สอดคลอ้งกบักฎหมาย วางระเบียบการใชเ้งินสวสัดิการ ก ากบัติดตาม ประเมิลผล 

5. การบริหารการเงิน 
5.1 การเบิกเงินจากคลงั การเก็บรักษาเงิน การรับเงิน การจ่ายเงิน การน าเงินส่งคลงั การ

โอนเงิน การกนัเงินเบิกเหล่ือมปี ให้เป็นไปตามขั้นตอนระเบียบ และวิธีการท่ีกระทรวงการคลงั
ก าหนด 

6. การบริหารบญัชี 
6.1 การจดัท าบญัชีการเงินโดยตั้งยอดบญัชีระหว่างงบประมาณ จดัท ากระดาษปรับปรุง

บญัชี บนัทึกบญัชีคงคา้ง บนัทึกบญัชีประจ าวนั สรุปบญัชีทุกวนั ตรวจสอบความถูกตอ้งของตวัเงิน
สด และเงินฝากธนาคาร 

6.2 การจดัท ารายงานทางการเงิน และงบการเงินโดยการจดัท ารายงานประจ าเดือน รายงาน
ประจ าปี โดยการจดัท าสถานการเงิน  

6.3 การจดัท าและจดัหาแบบพิมพ ์ทะเบียน และรายงาน จดัท าและจดัหาแบบพิมพข้ึ์นใช้
เองเวน้แตเ้ป็นแบบพิมพก์ลางท่ีเขตพื้นท่ีก าหนดหรือหน่วยตน้สังกดั 

7. การบริหารพสัดุและสินทรัพย ์
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7.1 การจดัระบบฐานสินทรัพยโ์ดยการตั้งกรรมการข้ึนส ารวจวสัดุ ครุภณัฑ์ ท่ีดิน อาคาร 
และส่ิงก่อสร้างทั้งหมด จดัท าทะเบียนคุมให้เป็นปัจจุบนั จดัท าระบบฐานข้อมูล ทรัพยสิ์นของ
โรงเรียน 

7.2 การจดัหาพสัดุวิเคราะห์แผนงานโครงการดูกิจกรรมท่ีตอ้งให้พสัดุตามทะเบียนคลุม
พสัดุ จดัท าแผนระยะปานกลาง และจดัหาพสัดุทั้งในส่วยท่ีโรงเรียนหาเองและร่วมมือกบัองค์กร
ภายนอก 

7.3 การก าหนดแบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ และจดัซ้ือจดัจา้งโดยการจดัท า
เอกสารแบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะของครุภัณฑ์ ส่ิงก่อสร้างในแบบมาตรฐาน โดยการ
ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบและการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งของกระทรวงการคลงั 

7.4 การควบคุมบ ารุงรักษาและจ าหน่ายพสัดุ จดัท าทะเบียนคุมทรัพยสิ์น ให้เป็นปัจจุบนั 
ก าหนดระเบียบและแนวปฎิบติัเก่ียวกบัการใชท้รัพยสิ์น จดัตั้งคณะกรรมการในการตรวจสภาพของ
พสัดุ ครุภณัฑ ์และท าการจ าหน่ายร้ือถอนส่ิงก่อสร้าง41 

สรุปได้ว่าขอบข่ายการบริหารงบประมาณ คือการบริการจดัการการเงิน บญัชี พสัดุและ
สินทรัพย ์การจดัสรรงบประมาณการจดัท าโครงเพื่อขอเสนองบประมาณ การตรวจสอบติดตาม 
ประเมินผล รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณตลอดจนการระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อ
การศึกษา 

2.3.5 การบริหารงานบุคคล 
2.3.5.1 ความหมายของการบริหารงานบุคคล 
การบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการวางนโยบาย ระเบียบและกรรมวิธีในการ

ด าเนินการเก่ียวกบัตวับุคคลท่ีปฏิบติังานในองค์กรต่างๆ โดยให้ไดบุ้คคลท่ีเหมาะสมกบังานและ
บ ารุงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรดา้นมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพ ให้มีปริมาณเพียงพอต่องานในแต่ละองคก์ร 
ดังนั้ นจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องให้ความส าคัญต่อการบริหารบุคคล ทั้ งน้ีเพื่อให้การ
ปฏิบติังานบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย ซ่ึงมีนกัวชิาการหลายท่านไดใ้หท้ศันะต่างๆ ดงัน้ี 

ธงชัย สันติวงษ์ กล่าววา่ การบริหารบุคคล (Personnel Management) หมายถึง ภารกิจของ
ผูบ้ริหารทุกคน ( และของผูช้  านาญการการดา้นบุคลากรโดยเฉพาะ ) ท่ีมุ่งปฏิบติัในกิจกรรมทั้งปวง

                                                           

 41กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ เ ป็นนิติ บุคคล , 
(กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2550), หนา้ 21-26.  
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ท่ีเก่ียวกบับุคลากร เพื่อให้ปัจจยัดา้นบุคคลขององค์กร การเป็นทรัพยากรมนุษยท่ี์มีประสิทธิภาพ
สูงสุดตลอดเวลา ซ่ึงจะส่งผลส าเร็จต่อเป้าหมายขององคก์าร42  

ศิริพงษ์ เศาภายน สรุปว่า การบริหารงานบุคลากร หมายถึงกระบวนการการวางแผน 
ก าหนดนโยบายตลอดจนการด าเนินการในการบริหารบุคคลากรในองคก์ารนบัตั้งแต่การแสวงหา
คนท่ีมีความรู้ ความสามารถ เหมาะสมกบัความตอ้งการขององคก์ารใช่ใหเ้ป็นประโยชน์พฒันาให้มี
คุณภาพและประสิทธิภาพตลอดจนสงวนรักษาไวเ้พื่อให้มีทรัพยากรบุคคลท่ีมีประสิทธิภาพและ
ปริมาณเพียงพอท่ีจะปฎิบติังานใหบ้รรลุผลส าเร็จตามวตัถุประสงคข์ององคก์าร43 

ชิต ปุริโสดม สรุปว่า การบริหารงานบุคลและการบริหารงานทรัพยากรมนุษย ์หมายถึง 
กระบวนการจดัการเก่ียวกบับุคคลเพื่อให้ไดม้าซ่ึงบุคคลท่ีดีมีความรู้ความสามรถเหมาะสมกบังาน
เขา้มาท างานให้ไดผ้ลดีท่ีสุดในองคก์ารตั้งแต่กรวางแผนอตัราก าลงัการสรรหาบุคลากร การบรรจุ
แต่งตั้ง การมอบหมายงาน การประปฐมนิเทศ การพฒันาบุคลากร การจดัสวสัดิการให้บ าเหน็จ
ความชอบ การรักษาวินยั การลงโทษ การประเมิลผลงาน รวมถึงการเสริมสร้างหลกัประกนั เม่ือ
บุคลากรตอ้งพน้จากหนา้ท่ี44 

นงนุช วงษ์สุวรรณ กล่าวว่า การบริหารบุคคล เป็นศิลปะในการคดัเลือกบุคคลเขา้ท างาน 
โดยให้ได้บุคคลท่ีเหมาะสม พฒันาบุคคลให้มีคุณภาพ และใช้บุคคลนั้นๆ ให้ปฏิบติังานให้เกิด
ประสิทธิภาพ รักษาทรัพยากรไวอ้ยา่งมีคุณค่าเพื่อผลผลิตหรือบริการ ทั้งปริมาณและคุณภาพของ
งานอยา่งสูงสุด45 

บรรยงค์ โตจินดา กล่าววา่การบริหารทรัพยากรมนุษยห์มายถึง กระบวนการท่ีผูบ้ริหารใช้
ศิลปะและกลยทุธ์ด าเนินการสรรหา คดัเลือก และบรรจุบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมให้ปฏิบติังาน

                                                           

 42ธงชัย สันติวงษ์, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : ไทยวฒันาพานิช, 2540),  
หนา้ 3. 
  43ศิริพงษ์ เศาภายน, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (กรุงทพมหานคร : บุ๊ค พอยท์, 2546),
หนา้ 9. 
 44ชิต ปุริโสดม, การบริหารงานบุคคล, พิมพค์ร้ังท่ี 3, (นครศรีธรรมราช : สถาบนัราชภฏั
นครศรีธรรมราช, 2546), หนา้ 16. 
 45นงนุช วงษสุ์วรรณ, การบริหารทรัพยากรมนุษย์, (จนัทบุรี : สถาบนัราชภฏัร าไพพรรณี, 
(ม,ป,ป), หนา้ 140. 
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ในองคก์าร พร้อมทั้งสนใจและพฒันา ธ ารงรักษาให้สมาชิกท่ีปฏิบติังานในองคก์ารเพิ่มพูนความรู้ 
ความสามารถ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดีในการท างาน46 

กล่าวโดยสรุปการบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการสรรหา คดัเลือกบุคคลเขา้ปฏิบติังาน
ในองค์การต่างๆ โดยให้ได้บุคคลท่ีเหมาะสมกบังานและบ ารุงรักษาไวซ่ึ้งทรัพยากรมนุษย์ท่ีมี
ประสิทธิภาพ ใหมี้ปริมาณเพียงพอต่องานในองคก์าร ทั้งน้ีเพื่อใหก้ารปฏิบติังานบรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมาย 

2.3.5.2 ขอบข่ายของการบริหารงานบุคคล 
กระทรวงศึกษาธิการ การปฎิบติังานการบริหารงานบุคลในสถานศึกษาตามแนวปฎิบติังาน 

ของส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีขอบข่าย ดงัน้ี 
1. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 
2. การสรรหาและการบรรจุแต่งตั้ง 
3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฎิบติัราชการ 
4. วนิยัและการรักษาวนิยั 
5. งานออกจากราชการ 
1. การวางแผนอตัราก าลงัและก าหนดต าแหน่ง 

1.1 การวิเคราะห์และวางแผนอตัราก าลงัคน วิเคราะห์ภารกิจและประเมินสภาพ
ความตอ้งการก าลงัคนกบัภารกิจของสถานศึกษาจดัท าแผนอตัราก าลงัขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
เกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด น าเสนอแผนอตัราก าลังเพื่อขอความเห็นชอบต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี
การศึกษาน าแผนอตัราก าลงัของสถานศึกษาสู่การปฏิบติั 

1.2 การก าหนดต าแหน่ง ให้สถานศึกษาจดัท าภาระงานส าหรับขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา น าแผนอตัราก าลงัมาก าหนดต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาเพื่อน าเสนออ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาและหรือก.ค.ศ. แลว้แต่กรณีพิจารณา
อนุมติั 

1.3 การขอเล่ือนต าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาและวิทยฐานะขา้ราชการครู 
สถานศึกษาขอปรับปรุงการก าหนดต าแหน่ง/ขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต าแหน่ง/
ขอก าหนดต าแหน่งเพิ่มจากขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาไปยงัส านกังาน

                                                           

 46บรรยงค ์โตจินดา, การบริหารงานบุคคล, (กรุงเทพมหานคร : รวมสาส์น (1997) จ ากดั, 
2543), หนา้ 53.  
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เขตพื้นท่ีการศึกษา ประเมินเพื่อขอเล่ือนวิทยฐานะ/ขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต าแหน่ง/ขอก าหนด
ต าแหน่งเพิ่มขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลกัเกณฑ์ท่ีก.ค.ศ. ก าหนด ส่งค าขอ
ปรับปรุงก าหนดต าแหน่งเพื่อเล่ือนวิทยฐานะขอเปล่ียนแปลงเง่ือนไขต าแหน่งขอก าหนดต าแหน่ง
เพิ่มจากขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษาต่อส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
เพื่อน าเสนออ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาและหรือก.ค.ศ. แลว้แต่กรณีพิจารณาอนุมติัและเสนอผูมี้
อ านาจแต่งตั้ง 

2. การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง 
2.1 ด าเนินการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีไดรั้บมอบอ านาจจากอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาการ
สอบแข่งขนัการสอบคดัเลือกและการคดัเลือกในกรณีจ าเป็นหรือมีเหตุพิเศษในต าแหน่งครูผูช่้วยครู
และบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนในสถานศึกษาให้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก .ค.ศ. 
ก าหนด การบรรจุแต่งตั้งผูช้  านาญการหรือผูเ้ช่ียวชาญระดบัสูงให้สถานศึกษาเสนอเหตุผลและ
ความจ าเป็นอยา่งยิง่ต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษาไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อขอ
ความเห็นชอบจากอ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาและขออนุมติัต่อก.ค.ศ. เม่ือก.ค.ศ. อนุมติัแล้วให้
สถานศึกษาด าเนินการบรรจุและแต่งตั้งในต าแหน่งวิทยฐานะและให้ไดรั้บเงินเดือนตามท่ีก.ค.ศ. 
ก าหนด 

2.2 การจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราว กรณีการจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้ง
ชัว่คราวโดยใชเ้งินงบประมาณใหด้ าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกระทรวงการคลงัหรือตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก าหนดกรณีการจ้าง
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วกรณีอ่ืนนอกเหนือจาก 1) สถานศึกษาสามารถด าเนินการจ้าง
ลูกจ้างประจ าและลูกจ้าชั่วคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายได้ของสถานศึกษาภายใต้
หลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสถานศึกษาก าหนด 

2.3 การแต่งตั้งยา้ยโอนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การยา้ยขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาการยา้ยขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา
หรือเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืน เสนอค าร้องขอยา้ยไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนิน
น าเสนออ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อพิจารณาอนุมติัของผูป้ระสงคย์า้ยและผูรั้บยา้ยแลว้แต่กรณี
บรรจุแต่งตั้งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาท่ีรับยา้ยมาจากสถานศึกษาอ่ืนในเขตพื้นท่ี
การศึกษาหรือเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนส าหรับต าแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
รายงานการบรรจุแต่งตั้งและข้อมูลประวติัส่วนตวัไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อจดัท า
ทะเบียนประวติัต่อไป การโอนหรือการเปล่ียนสถานะของขา้ราชการหรือพนกังานส่วนทอ้งถ่ิน
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เสนอค าร้องขอโอนของขา้ราชการพนกังานส่วนทอ้งถ่ินไปยงัเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการ
ต่อไป บรรจุแต่งตั้งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีก.ค.ศ. หรืออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษาก าหนด 

2.4 การบรรจุกลบัเขา้รับราชการ การบรรจุกลบัเขา้รับราชการตามกฎหมายวา่ดว้ย
ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรณีออกจากราชการ(มาตรา 64) ออกจากราชการ
ตามมติคณะรัฐมนตรี(มาตรา 66) ออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับ
ราชการทหาร(มาตรา 66) และลาออกจากพนกังานส่วนทอ้งถ่ินหรือขา้ราชการอ่ืนท่ีไม่ใช่ขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 67) กรณีออกจากราชการ (มาตร64) เสนอค าขอของผูข้อ 
กลบัเขา้รับราชการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อขออนุมติัอ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา
ส าหรับต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้ผูมี้อ  านาจตาม มาตรา 53 สั่งบรรจุและ
แต่งตั้งกรณีออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรี(มาตรา 65) ให้ยื่นเร่ืองขอกลบัเขา้รับราชการ
ภายในก าหนดเวลาท่ีคณะรัฐมนตรีอนุมติัแต่ไม่เกิน 4 ปีให้ผูมี้อ  านาจตามมาตรา53 สั่งบรรจุและ
แต่งตั้ง กรณีออกจากราชการเพื่อรับราชการทหารตามกฎหมายวา่ดว้ยการรับราชการทหาร(มาตรา 
66) ให้ยื่นเร่ืองขอกลบัเขา้รับราชการภายในก าหนด 180 วนันบัแต่วนัพน้จากราชการทหารให้ผูมี้
อ  านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้ง กรณีลาออกจากพนกังานส่วนทอ้งถ่ินหรือขา้ราชการอ่ืน
ท่ีไม่ใช่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (มาตรา 67 ) สมคัรเขา้รับราชการเป็นขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาให้ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 ท่ี
ตอ้งการจะรับเขา้รับราชการเสนอเร่ืองไปให้ก.ค.ศ. หรือผูท่ี้ก.ค.ศ. มอบหมายพิจารณาอนุมติัเม่ือ
ได้รับอนุมติัแล้วให้ ผูมี้อ  านาจตามมาตรา 53 สั่งบรรจุและแต่งตั้งการรักษาราชการแทนและ
รักษาการในต าแหน่ง กรณีท่ีไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งผูอ้  านวยการ สถานศึกษาหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติั
ราชการไดใ้หร้องผูอ้  านวยการสถานศึกษารักษา ราชการแทนถา้มีรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาหลาย
คนให้ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาแต่งตั้งรองผูอ้  านวยการสถานศึกษาคนใดคนหน่ึง
รักษาราชการแทนถา้ไม่มีผูด้  ารงต าแหน่งรองผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหรือมีแต่ไม่
อาจปฏิบติัราชการไดใ้หส้ถานศึกษาเสนอขา้ราชการท่ีเหมาะสมให้ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาแต่งตั้งขา้ราชการในสถานศึกษาคนใดคนหน่ึงเป็นผูรั้กษาราชการแทน (มาตรา 45 แห่ง
กฎหมายระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ) กรณีต าแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาต าแหน่งใดว่างลงหรือผูด้  ารงต าแหน่งไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีราชการได้ให้ผูมี้
อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา53 สั่งให้ขา้ราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษารักษาการ
ในต าแหน่ง (มาตรา 68 แห่งกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา) 
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3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบติัราชการ 
3.1 การพฒันาขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้แก่ การพฒันาก่อน

ปฏิบติัหน้าท่ีราชการผูอ้  านวยการสถานศึกษาด าเนินการปฐมนิเทศแก่ผูท่ี้ได้รับการสรรหาและ
บรรจุแต่งตั้งเป็นขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาแจง้ภาระงานมาตรฐาน
คุณภาพงานมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพเกณฑ์การประเมินผลงานฯลฯแก่ขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาก่อนมีการมอบหมาย หน้าท่ีให้ปฏิบติังานด าเนินการ
ติดตามประเมินผลและจดัใหมี้การพฒันาตามความเหมาะสมและต่อเน่ือง การพฒันาระหวา่งปฏิบติั
หน้าท่ีราชการศึกษาวิเคราะห์ความต้องการจ าเป็นในการพฒันาตนเองของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ก าหนดหลกัสูตรการพฒันาให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ
จ าเป็นในการพฒันาตนเองของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและสถานศึกษา ด าเนินการ
พฒันาตามหลกัสูตร ติดตามประเมินการพฒันา รายงานผลการด าเนินงานไปยงั ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา การพฒันาก่อนเล่ือนต าแหน่งศึกษาวิเคราะห์คุณลกัษณะเฉพาะส าหรับต าแหน่งลกัษณะ
งานตามต าแหน่งท่ีไดรั้บการปรับปรุงก าหนดต าแหน่ง ของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษา ด าเนินการอบรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะเจตคติท่ีดีคุณธรรมจริยธรรมและ
จรรยาบรรณวิชาชีพท่ีเหมาะสม ติดตามประเมินการพฒันาการพฒันากรณีไม่ผา่นการประเมิน ให้
รายงานผลการด าเนินงานไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3.2 การเล่ือนขั้นเงินเดือนขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา การเล่ือนขั้น
เงินเดือนกรณีปกติและกรณีพิเศษผูอ้  านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความดี
ความชอบของขา้ราชครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาคณะกรรมการพิจารณาความดี
ความชอบพิจารณาตามกฎก.ค.ศ. วา่ดว้ยการเล่ือนขั้นเงินเดือน ผูอ้  านวยการสถานศึกษาพิจารณาสั่ง
เล่ือนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากรณีสั่งไม่เล่ือนขั้น
เงินเดือนให้แก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตอ้งช้ีแจงเหตุให้ขา้ราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาดงักล่าวทราบ กรณีเล่ือนขั้นเงินเดือนกรณีพิเศษแก่ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีถึงแก่ความตายอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหน้าท่ีราชการให้รายงานไปยงั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีก.ค.ศ. ก าหนด รายงานการ
สั่งเล่ือนและไม่เล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไปยงัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาเพื่อจดัเก็บขอ้มูลลงในทะเบียนประวติัต่อไป การเล่ือนขั้นเงินเดือน กรณีถึงแก่ความ
ตายอนัเน่ืองมาจากการปฏิบติัหน้าท่ีราชการ แจง้ช่ือผูต้ายและขอ้เท็จจริงท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตายอนั
เน่ืองมาจากการปฏิบติัราชการให้ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อด าเนินการขอความเห็นชอบไป
ยงัคณะรัฐมนตรี สั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนให้แก่ผูต้ายเป็นกรณีพิเศษเพื่อประโยชน์ในการค านวณ
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บ าเหน็จบ านาญ รายงานผลการด าเนินการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีเพื่อด าเนินการต่อไป การเล่ือน
ขั้นเงินเดือนกรณีไปศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบติังานวจิยัด าเนินการตรวจสอบขอ้เท็จจริงและ
ขอ้มูลของผูไ้ปศึกษาต่อฝึกอบรมดูงานหรือปฏิบติังานวิจยัจากสถานศึกษาหรือสถานฝึกอบรม 
ด าเนินการพิจารณาตามระเบียบท่ีก .ค.ศ. ก าหนดสั่งเล่ือนขั้นเงินเดือนส าหรับผูท่ี้ปฏิบติัตาม
หลกัเกณฑท่ี์ก าหนดรายงานผลการด าเนินการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

3.3 การเพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราว กรณีการเพิ่มค่าจ้าง
ลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวโดยใชเ้งินงบประมาณให้ด าเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี
กระทรวงการคลงัหรือตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีส านกังานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ก าหนด กรณีการเพิ่มค่าจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้งชัว่คราวกรณีอ่ืนนอกเหนือจากสถานศึกษา
สามารถด าเนินการจา้งลูกจา้งประจ าและลูกจา้ชั่วคราวของสถานศึกษาได้โดยใช้เงินรายไดข้อง
สถานศึกษาภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีสถานศึกษาก าหนด 

3 .4 . การด า เ นินการเ ก่ียวกับบัญชีถือจ่ายเ งินเดือนด า เนินการตามท่ี
กระทรวงการคลงัก าหนด 

3.5. เงินวทิยฐานะและค่าตอบแทนอ่ืนด าเนินการตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด 
3.6 งานทะเบียนประวติั การจดัท าและเก็บรักษาทะเบียนประวติัขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาและลูกจา้ง สถานศึกษาจดัท าทะเบียนประวติัของขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจ านวน 2 ฉบบั สถานศึกษาเก็บไว ้ 1 ฉบบัส่งไปเก็บรักษาไวท่ี้ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 1 ฉบบั เปล่ียนแปลงบนัทึกขอ้มูลลงในทะเบียนประวติั การแกไ้ขวนัเดือนปีเกิดของ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและลูกจา้งขา้ราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาและ
ลูกจ้างประสงค์ขอแก้ไขว ันเดือนปีเกิดยื่นค าขอตามแบบท่ีก าหนดโดยแนบเอกสารต่อ
ผูบ้ ังคับบัญชาขั้นต้นประกอบด้วยสูติบัตรทะเบียนราษฎร์หลักฐานทางการศึกษา ตรวจสอบ
ความถูกต้อง น าเสนอไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อขออนุมัติ การแก้ไขต่อ ก.ค.ศ.
ด าเนินการแกไ้ขในทะเบียนประวติั แจง้หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 

3.7 งานเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ตรวจสอบผูมี้คุณสมบติัครบถว้นสมควรไดรั้บการ
เสนอขอพระราชทานเค ร่ื องราช อิส ริยาภรณ์  ด า เ นินการในการ เสนอขอพระราชทา
เคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจกัรพรรดิมาลาแก่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใน
สังกดัตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด จดัท าทะเบียนผูไ้ดรั้บเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์และ
เหรียญจกัรพรรดิมาลาเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์และผูคื้นเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ 

3.8 การขอมีบตัรประจ าตวัเจา้หนา้ท่ีของรัฐ ให้ผูข้อมีบตัรกรอกรายละเอียดขอ้มูล
ส่วนบุคคลต่างๆโดยมีเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องน าเสนอผูมี้
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อ านาจลงนามในบตัรประจ าตวัโดยผ่านผูบ้งัคบับญัชาตามล าดบัโดยคุมทะเบียนประวติัไวส่้งคืน
บตัรประจ าตวัถึงสถานศึกษา 

3.9 งานขอหนงัสือรับรองงานขออนุญาตให้ขา้ราชการไปต่างประเทศงานขอ
อนุญาตลาอุปสมบทงานขอพระราชทานเพลิงศพการลาศึกษาต่อยกย่องเชิดชูเกียรติและให้ไดรั้บ
เงินวิทยพฒัน์และการจัดสวสัดิการด าเนินการตามกฎหมายระเบียบหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ี
เก่ียวขอ้ง 

4. วนิยัและการรักษาวนิยั 
4.1 กรณีความผดิวนิยัไม่ร้ายแรง ใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการ

เพื่อด าเนินการสอบสวนให้ได้ความจริงและความยุติธรรมโดยไม่ชักช้าเม่ือมีกรณีอนัมีมูลท่ีควร
กล่าวหาว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษากระท าผิดวินัยไม่ร้ายแรง
ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งยติุเร่ืองในกรณีท่ีคณะกรรมการสอบสวนแลว้พบวา่ไม่ไดก้ระท าผิดวินยั
หรือสั่งลงโทษภาคทณัฑต์ดัเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือนตามท่ีคณะกรรมการสอบสวนแลว้พบวา่มี
ความผิดวินัยไม่ร้ายแรงรายงานการด าเนินงานทางวินัยไม่ร้ายแรงไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษา 

4.2 กรณีความผิดวินยัร้ายแรง ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่ง
กฎหมายระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนกรณีอนัมี
มูลวา่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากระท าผดิวนิยัอยา่งร้ายแรงตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 แห่งกฎหมายระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเสนอผลการพิจารณาให้อ .ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา
พิจารณาลงโทษ ผูมี้อ  านาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53แห่งกฎหมายระเบียบขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาสั่งลงโทษปลดออกหรือไล่ออกตามผลการพิจารณาของอ.ก.ค.ศ. เขต
พื้นท่ีการศึกษารายงานการด าเนินงานทางวนิยัไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

4.3 การอุทธรณ์ การอุทธรณ์กรณีความผิดวินยั กรณีการอุทธรณ์ความผิดวินยัท่ีไม่
ร้ายแรงให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเร่ืองขออุทธรณ์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี
การศึกษาภายใน30วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดกรณี
การอุทธรณ์ความผิดวินยัร้ายแรงให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายื่นเร่ืองขออุทธรณ์ต่อ 
ก.ค.ศ.ภายใน30วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนด 

4.4 การร้องทุกข์ กรณีขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกสั่งให้ออกจาก
ราชการให้ร้องทุกขต่์อ ก.ค.ศ. ภายใน30นบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ค าสั่งกรณีขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาไม่ได้รับความเป็นธรรมหรือมีความคับข้องใจเน่ืองมาจากการกระท าของ
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ผูบ้งัคบับญัชาหรือการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินยัให้ร้องทุกข์ต่อ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ี
การศึกษาหรือก.ค.ศ. แลว้แต่กรณี 

4.5 การเสริมสร้างและการป้องกนัการกระท าผิดวินยั ให้ผูอ้  านวยการสถานศึกษา
ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีต่อผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ด าเนินการให้ความรู้ฝึกอบรมการสร้างขวญัและ
ก าลังใจการจูงใจในอัน ท่ีจะเสริมสร้างและพัฒนาเจตคติ จิตส า นึกและพฤติกรรมของ
ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาหมัน่สังเกตตรวจสอบดูแลเอาใจใส่ป้องกนัและขจดัเหตุเพื่อมิให้ผูใ้ตบ้งัคบับญัชา
กระท าผดิวนิยัตามควรแก่กรณี 

5. งานออกจากราชการ 
5.1 การลาออกจากราชการ ผูอ้  านวยการสถานศึกษาพิจารณาอนุญาตการลาออก

จากราชการของครูผูช่้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน รายงานการอนุญาตการลาออกไปยงั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5.2 การให้ออกจากราชการกรณีไม่พน้ทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการหรือไม่ผ่าน
การเตรียมความพร้อมและพฒันาอย่างเขม้ต ่ากว่าเกณฑ์ท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดแนวทางการปฏิบติั
ด าเนินการให้ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทดลองปฏิบติัหน้าท่ีราชการหรือเขา้รับการ
พัฒนาอย่างเข้มตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามท่ีก าหนดใน กฎ ก .ค .ศ.ก าหนด ด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบติังานตามหนา้ท่ีและความรับผดิชอบท่ีก าหนดไวใ้นมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 
ผูอ้  านวยสถานศึกษาสั่งให้ผูท่ี้ไม่ผา่นการประเมินการทดลองปฏิบติัราชการหรือเตรียมความพร้อม
และพฒันาอยา่งเขม้ออกจากราชการ รายงานส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาทราบ 

5.3การออกจากราชการกรณีขาดคุณสมบติัทัว่ไป สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบติั
ครูผูช่้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืน ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งให้ขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาออกจากราชการหากภายหลังปรากฏว่าขาดคุณสมบติัทัว่ไปตามมาตรา30 แห่ง
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานการสั่งให้ออกจากราชการ
ไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5.4 การใหอ้อกจากราชการไวก่้อน ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งพกัราชการ หรือสั่ง
ใหอ้อกจากราชการไวก่้อนในกรณีท่ีครูผูช่้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีกรณีถูกกล่าวหาวา่
กระท าผิดวินัยอย่างร้ายแรงจนถูกตั้งคณะกรรมการสอบสวนหรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือตอ้งหาว่า
กระท าผิดทางอาญา (เวน้แต่ได้กระท าผิดโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ) รายงานการสั่งพกั
ราชการหรือการใหอ้อกจากราชการไวก่้อนไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา 

5.5 การให้ออกจากราชการเพราะเหตุรับราชการนานหรือเหตุทดแทนด าเนินการ
ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ี ก.ค.ศ. ก าหนดและรายงานการออกจากราชการไปยงัส านกังานเขต
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พื้นท่ีการศึกษานอกจากด าเนินการตามท่ีก าหนดในกฎ ก.ค.ศ. แลว้ยงัสามารถด าเนินการไดด้งักรณี
เจบ็ป่วยโดยไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีโดยสม ่าเสมอ ตรวจสอบขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัการปฏิบติัราชการ
อนัเน่ืองมาจากการเจบ็ป่วย ถา้ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการเม่ือเห็นวา่ไม่สามารถ
ปฏิบติัราชการได้ รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา กรณีไป
ปฏิบติังานตามความประสงค์ของทางราชการ ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งให้ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาท่ีสมคัรใจจะไปปฏิบัติราชการตามความประสงค์ของทางราชการออกจาก
ราชการ รายงานการสั่งให้ออกจากราชการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา กรณีสั่งให้ออกจาก
ราชการเพราะขาดคุณสมบติัทัว่ไปตามมาตรา30 แห่งกฎหมาย ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษากรณีเป็นผูไ้ม่มีสัญชาติไทย (ม. 30)กรณีเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองสมาชิกสภา
ทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหารท้องถ่ินตาม (ม. 30)กรณีเป็นคนไร้ความสามารถหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่
สมประกอบหรือเป็นโรคท่ีก าหนดใน กฎ ก.ค.ศ. (ม. 30 (5)) กรณีเป็นผูบ้กพร่องในศีลธรรมอนัดี 
(ม. 30 (5) (7) กรณีเป็นกรรมการบริหารพรรคการเมืองหรือเป็นเจา้หนา้ท่ีในพรรคการเมือง (ม. 30 
(8))หรือกรณีเป็นบุคคลลม้ละลาย (ม.30 (9)) สถานศึกษาตรวจสอบคุณสมบติัครูผูช่้วยครูและ
บุคลากรทางการศึกษาอ่ืนตามคุณสมบติัในมาตรา (ม. 30 (1) (4 ) (5 ) (7) (หรือ (9) ) แห่งกฎหมาย
ระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งให้ผูข้าดคุณสมบติัตาม
ขอ้1ออกจากราชการ รายงานการสั่งใหอ้อกจากราชการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากรณีขาด
คุณสมบติัทัว่ไปกรณีมีเหตุสงสัยว่าเป็นผูไ้ม่เล่ือมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมี
พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข (ม. 30 (3) ) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบสวนเม่ือมีเหตุอันควรสงสัยว่าครูผูช่้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนผูใ้ดเป็นผูข้าด
คุณสมบติัทัว่ไป(ม. 30 (3)) ผูอ้  านวยการสถานศึกษาเสนอผลการสอบสวนต่อ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ี
การศึกษา เม่ือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติเป็นวา่เป็นผูข้าดคุณสมบติัทัว่ไปตามมาตรา 30 (3) 
ให้ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งให้ออกจากราชการ กรณีมีเหตุอนัควรสงสัยว่าหยอ่นความสามารถ
บกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือประพฤติตนไม่เหมาะสม ผูอ้  านวยการสถานศึกษาสั่งแต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบสวนเม่ือครูผูช่้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีกรณีถูกกล่าวหาหรือมีเหตุ
อนัควรสงสัยวา่หยอ่นความสามารถในอนัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีราชการบกพร่องในหนา้ท่ีราชการหรือ
ประพฤติตนไม่เหมาะสม ถา้คณะกรรมการสอบสวนและผูอ้  านวยการสถานศึกษาเห็นวา่ครูผูช่้วย
ครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนไม่เป็นผูห้ย่อนความสามารถไม่บกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือ
เป็นผู ้ประพฤติตนเหมาะสมให้สั่งยุติเ ร่ืองแต่ถ้าคณะกรรมการสอบสวนและผู ้อ  านวยการ
สถานศึกษาเห็นว่าเป็นผูห้ย่อนความสามารถบกพร่องในหน้าท่ีราชการหรือประพฤติตนไม่
เหมาะสมให้ส่งเร่ืองไปยงัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาเพื่อเสนออ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษา
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พิจารณา เม่ือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติให้ผูน้ั้นออกจากราชการ ให้ผูอ้  านวยการสถานศึกษา
สั่งใหอ้อกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทน 

5.6 กรณีมีมลทินมวัหมอง ผูอ้  านวยการสถานศึกษาตั้งคณะกรรมการสอบวินัย
อย่างร้ายแรงกรณีมีเหตุอนัควรสงสัยอย่างยิ่งว่าครูผูช่้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนไดมี้การ
กระท าความผิดวินัยอย่างร้ายแรงแต่การสอบสวนไม่ได้ความแน่ชัดพอท่ีสั่งลงโทษวินัยอย่าง
ร้ายแรงถา้ใหรั้บราชการต่อไปจะท าใหเ้สียหายต่อทางราชการอยา่งร้ายแรง ผูอ้  านวยการสถานศึกษา
เสนอผลการสอบสวนไปยงัส านกังานเขตพื้น ท่ีการศึกษาเพื่อเสนออ.ก.ค.ศ. เขตพื้นท่ีการศึกษา
พิจารณาเม่ือ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นท่ีการศึกษามีมติให้ผูน้ั้นออกจากราชการเพราะมีมลทินหรือมวัหมอง 
กรณีท่ีถูกสอบสวนขา้งตน้ใหผู้อ้  านวยการสถานศึกษาสั่งใหอ้อกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญ
เหตุทดแทน 

5.7 กรณีไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึง
ท่ีสุดใหจ้ าคุกในความผดิท่ีไดก้ระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ให้ผูอ้  านวยการสถานศึกษา
สั่งให้ออกจากราชการเพื่อรับบ าเหน็จบ านาญเหตุทดแทนเม่ือปรากฏว่าครูผูช่้วยครูและบุคลากร
ทางการศึกษาอ่ืนได้รับโทษจ าคุกโดยค าสั่งของศาลหรือรับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้
จ  าคุกในความผิดท่ีได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ รายงานผลการสั่งให้ออกจาก
ราชการไปยงัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา47 

สรุปไดว้า่ การบริหารงานบุคคล หมายถึง การด าเนินงานเก่ียวกบับุคลากรตั้งแต่การสรรหา
บุคลากรเขา้ปฏิบติังาน การบ ารุงรักษา และพฒันาให้บุคลากรมีความสามารถในการปฏิบติังานได้
อยา่งมีประสิทธิภาพบรรลุผลส าเร็จตามความมุ่งหมายขององคก์าร 

2.3.6 การบริหารงานทัว่ไป 
2.3.6.1 ความหมายของการบริหารงานทัว่ไป 
พยอม วงศ์สารศรี กระบวนการบริหารเป็นแนวทาง เทคนิคหรือวิธีการท่ีผูบ้ริหารปฏิบติั

ภารกิจให้ประสบผลส าเร็จตามวตัถุประสงคห์รือเป้าหมายท่ีวางไว ้โดยการบริหารงานทัว่ไป เป็น
การจดัระบบการบริหารงานในโรงเรียนให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน ด้านการก าหนด

                                                           

 47กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ เ ป็นนิติ บุคคล , 
(กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2550), หนา้ 50-53.  
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แผนงานการบริหารโรงเรียน การแจกแจงงานในโรงเรียน การมอบหมายงานใหบุ้คลากร การเตรียม
งานทั้งในระยะสั้นระยะยาว การติดตามและการประเมินผลการปฏิบติังานประจ าปี48  

กระทรวงศึกษาธิการ ไดร้ะบุไวใ้นคู่มือการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเป็นนิติบุคคล
ว่า การบริหารงานทัว่ไป เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัระบบการบริหารองค์กร ให้บริการงาน
บริหารอ่ืนๆ บรรลุผลตามมาตรฐานคุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้โดยมีบทบาทหลกัในการ
ประสาน ส่งเสริม สนบัสนุน และอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ 
มุ่งพฒันาสถานศึกษาใชน้วตักรรมและเทคโนโลย ีอยา่งเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกัโดยเน้น
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และ
องคก์รท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อใหก้ารจดัการศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล49 

กระทรวงศึกษาธิการ ไดก้  าหนดแนวคิดการบริหารทัว่ไปไวว้า่ เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัระบบบริหารองค์การ ให้บริการบริหารงานอ่ืนๆ บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพ และเป้าหมายท่ี
ก าหนดไว ้โดยมีบทบาทหลกัการประสานส่งเสริม สนบัสนุน และการอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพฒันาสถานศึกษา ให้ใชน้วตักรรมและเทคโนโลยีอยา่ง
เหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานท่ี
มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได ้
ตลอดจนการมีสวนรวมของบุคคล ชุมชน และองค์การท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้การจัดการศึกษามี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล50 

 บงกศ  อาษา ไดส้รุปวา่ การบริหารทัว่ไปเป็นงานท่ีรวมเอาภารกิจหนา้ท่ีท่ีเห็นวา่เป็นดา้น
ย่อยๆ และไม่อาจจะจดัเขา้ไวใ้นภารกิจหน้าท่ีหลักใดๆ ได้ โดยมีบทบาทหลักในการประสาน
ส่งเสริมสนบัสนุน และการอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่ง
พฒันาสถานศึกษาใหใ้ชน้วตักรรมและเทคโนโลยอียา่งเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา ตามหลกัการบริหารงานท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกัโดยเน้น

                                                           

 48พยอม วงศ์สารศรี, การบริหารงานบุคคล, พิมพค์ร้ังท่ี 4, (กรุงเทพมหานคร : พรานนก
การพิมพ,์ 2544), หนา้ 12. 
 49กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ เ ป็นนิติ บุคคล , 
(กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2550), หนา้ 50-53. 
 50เร่ืองเดียวกนั, หนา้ 64. 
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ความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน และ
องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล51 

กล่าวโดยสรุป การบริหารทัว่ไป หมายถึง งานท่ีไม่ใช่ภารกิจหน้าท่ีหลกัแต่มีความส าคญั
ต่อการด าเนินงานของสถานศึกษาในการให้บริการแก่หน่วยงานต่างๆ ของสถานศึกษาให้สามารถ
ด าเนินไปตามจุดหมายท่ีตอ้งการหรือท่ีได้วางไว ้การจดัระบบบริหารองค์กร การให้บริการง าน
อ่ืนๆ เพื่อให้บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายท่ีก าหนดไวโ้ดยมีวตัถุประสงค์หลกัคือ 
ประสานงาน ส่งเสริม สนบัสนุน และอ านวยความสะดวกต่างๆ ใน การให้บริการการศึกษาทุก
รูปแบบ โดยมุ่งให้สถานศึกษามีการใชน้วตักรรมและเทคโนโลยี อยา่งเหมาะสมตลอดจนส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของ องคก์ร และชุมชน เพื่อใหก้ารจดัการศึกษา มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2.3.6.2 ขอบข่ายของการบริหารงานทัว่ไป 
กระทรวงศึกษาธิการ ขอบข่ายและภารกิจของงานบริหารทัว่ไปไดใ้หร้ายระเอียด ดงัน้ี  
1. การด าเนินงานธุรการ ไดแ้ก่ การวางแผนงานธุรการ การจดับุคลากรรับผิดชอบ และ

พฒันาใหมี้ความรู้ ความสามารถในการปฏิบติังาน 
2. งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้แก่ การรวบรวมประมวล

วเิคราะห์ และสังเคราะห์ขอ้มูล สนบัสนุนขอ้มูล รับทราบหรือด าเนินการตามมติของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ด าเนินงานดา้นธุรการในการจดัประชุม จดัท ารายงาน การประชุม และแจง้
มติท่ีประชุมใหผู้เ้ก่ียวขอ้งรับทราบด าเนินการหรือถือปฏิบติัแลว้แต่กรณี 

3. การพฒันาระบบเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ ได้แก่ การส ารวจ การจดัท าทะเบียน 
เครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ การจดัระบบฐานขอ้มูล การน าเสนอเผยแพร่ขอ้มูล และการประเมิน
ปรับปรุงพฒันาระบบเครือข่ายสารสนเทศ 

4. การประสานงานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา ไดแ้ก่ จดัระบบการประสานงาน และ
เครือข่ายการศึกษา พฒันาบุคลากรท่ีรับผิดชอบ ประสานงานแลกเปล่ียนความรู้ให้ความร่วมมือ 
และสนับสนุนทางวิชาการกบัเครือข่ายการศึกษาของสถานศึกษา และเขตพื้นท่ีการศึกษาอย่าง
ต่อเน่ือง 

5. การจดัระบบบริหารและพฒันาองค์การ ได้แก่ การจดัระบบ การบริหารวิเคราะห์
โครงสร้าง ภารกิจ การด าเนินงาน ปริมาณ คุณภาพ และสภาพของสถานศึกษา การพฒันาองคก์รให้
ครอบคลุมโครงสร้าง ภารกิจ บุคลากร เทคโนโลยี ให้มีความรู้ ทกัษะ เจตคติ ให้บรรลุเป้าหมาย 

                                                           

 51บงกศ อาษา, บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน, (กรุงเทพมหานคร : โรง
พิมพคุ์รุสภาลาดพร้าว, 2542), หนา้ 23. 
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ผลผลิต ผลลพัธ์ ตวัช้ีวดัในการปฏิบติังานของบุคลากร ติดตามประเมินผลการปฏิบติังาน และน าผล
การประเมินไปใช้ในการปรับปรุงพฒันาองค์กรและกระบวนการปฏิบติังานให้เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ 

6. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา ได้แก่ การก าหนดนโยบาย วางแผน ระดมจัดหา
เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา สนับสนุนให้บุคลากรน านวตักรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัด 
การศึกษา และส่งเสริมใหมี้การวจิยัและพฒันา การพฒันาเทคโนโลยเีพื่อการศึกษา 

7. การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และบริหารทัว่ไป ได้แก่ 
ส ารวจปัญหาความต้องการ ส่งเสริม สนับสนุน อ านวยความสะดวก จัดหาส่ือวสัดุอุปกรณ์
เทคโนโลยท่ีีเหมาะสม ติดตามประเมินผล น าผลการประเมินมาปรับปรุงพฒันา 

8. การบริหารจดัการอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม ไดแ้ก่ การวางแผน การบ ารุง ดูแล 
รักษา พฒันา ติดตาม และตรวจสอบการใชอ้าคารสถานท่ี และสรุปประเมินผล 

9. การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน ไดแ้ก่ การประสานงานกบัชุมชนและทอ้งถ่ินในการส ารวจ
ขอ้มูล จ านวนโรงเรียน จดัท าส ามะโนผูเ้รียน ท่ีจะเขา้รับบริการทางการศึกษา จดัระบบข้อมูล
สารสนเทศ และเสนอขอ้มูลใหเ้ขตพื้นท่ีทราบ 

10. การรับนกัเรียน ไดแ้ก่ การก าหนดแผนการรับนกัเรียน ด าเนินการรับนกัเรียน ร่วมมือ
กบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชน ในการติดตามช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมีปัญหาการเขา้เรียน และ
ประเมินผลและรายงานผลการรับเด็กเขา้เรียนในเขตพื้นท่ีการศึกษา 

11. การส่งเสริมและประสานงาน การจดัการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอธัยาศยั 
ได้แก การส ารวจ การก าหนดแนวทาง และความเช่ือมโยงในการจดัและพฒันาการศึกษาของ
สถานศึกษา ทั้ งการศึกษาในระบบการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอธัยาศยัตามความ
ตอ้งการของผูเ้รียนและทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัแนวทางของเขตพื้นท่ีการศึกษา ด าเนินการจดัการ
ศึกษาในรูปแบบใดรูปแบบหน่ึง ประสานเช่ือมโยงความร่วมมือและส่งเสริมสนับสนุนการจดั
การศึกษา และติดตามประเมินผล การส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษา 

12. การส่งเสริมกิจการนักเรียน ได้แก่ การวางแผนจดักิจกรรมนักเรียนและส่งเสริม
สนบัสนุนให้นกัเรียน ไดมี้ส่วนร่วมในการจดักิจกรรมอย่างหลากหลายตามความถนดัและความ
สนใจของผูเ้รียน จดักิจกรรมให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรูจากประสบการณ์จริง ฝึกการปฏิบติัให้คิดเป็นท า
เป็น รักการอ่าน และเกิดการใฝ่รูอยา่งต่อเน่ือง และสรุปประเมินผลกิจการนกัเรียน 

13. การประชาสัมพนัธ์งานการศึกษา ไดแ้ก่ วางแผน จดัให้มีเครือขายประชาสัมพนัธ์ของ
สถานศึกษา พฒันาบุคลากรท่ีรับผิดชอบ สร้างกิจกรรมประชาสัมพนัธ์ในหลายรูปแบบโดยยึด
หลกัการมีส่วนร่วม และติดตามประเมินผลการประชาสัมพนัธ์ 
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14. การส่งเสริมสนบัสนุน และประสานงานการจดัการศึกษาของบุคคล ชุมชน องคก์าร 
หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา ไดแ้ก่ การก าหนดแนวทางการให้ค  าปรึกษา แนะ
แนว ส่งเสริม สนับสนุน และประสานความร่วมมือในการจัดการศึกษาร่วมกับบุคคล ชุมชน 
องคก์าร หน่วยงาน และสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา 

15. การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน ไดแ้ก่ การวิเคราะห์สภาพปัจจุบนั ปัญหา 
และความเส่ียงของการด าเนินงาน การก าหนดปัจจยัเส่ียง และจดัล าดบั ความเส่ียง การก าหนด
มาตรการในการป้องกนัความเส่ียง วางแผนการจดัระบบการควบคุมภายในให้บุคลากรเก่ียวของทุก
ฝ่ายน ามาตรการป้องกนัความเส่ียงไปใชใ้นการควบคุม การด าเนินงานตามภารกิจ ประเมินผล และ
รายงานผลการควบคุมภายใน 

16. งานบริการสาธารณะ ไดแ้ก่ การจดัให้มีระบบการบริการสาธารณะ จดัระบบขอ้มูล
ข่าวสาร บริการขอ้มูลข่าวสารแก่สาธารณชน พฒันาระบบให้มีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจต่อ
ผูม้ารับบริการ ประเมินความพึงพอใจงานบริการสาธารณะจากผูม้าขอรับบริการน าผลการประเมิน
มาปรับปรุงแกไ้ข พฒันาระบบงานบริการสาธารณะ52 

สรุปไดว้า่ การบริหารทัว่ไปมีขอบข่ายหนา้ท่ีความรับผิดชอบในการให้ บริการสนบัสนุน 
ส่งเสริม ประสานงาน อ านวยความสะดวกให้งานหลกัของโรงเรียนบริหารจดัการศึกษาทุกรูปแบบ 
มุ่งพฒันาสถานศึกษาให้ใช้นวตักรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหาร และ
จดัการศึกษาของสถานศึกษาตามหลกัการบริหารท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกั โดยเน้น
ความโปร่งใส ความรับผิดชอบท่ีตรวจสอบได้ ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและ
องคก์ารท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซ่ึงนกัวิชาการไดจ้ดัแบ่ง
แตกต่างกนัไป ในท่ีน้ีไดจ้ดัแบ่งขอบข่ายอ านาจหน้าท่ีความรับผิดชอบของงานบริหารทัว่ไปตาม
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 คือ การด าเนินงานธุรการ งานเลขานุการคณะกรรมการการศึกษาพื้นฐาน การพฒันาระบบ
และเครือข่ายขอ้มูลสารสนเทศ การประสานและพฒันาเครือข่ายการศึกษา การจดัระบบการบริหาร
และพฒันาองค์การ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่งเสริมสนับสนุนดา้นวิชาการ งบประมาณ 
บุคลากรและบริหารทัว่ไป การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ม การจดัท าส ามะโนผูเ้รียน การ
รับนกัเรียน การส่งเสริมและประสานงานการจดัการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอธัยาศยั การ
ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา การส่งเสริมงานกิจกรรมนกัเรียน การประชาสัมพนัธ์ งานทางการ

                                                           

 52กระทรวงศึกษาธิการ , คู่มือการบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐานที่ เ ป็นนิติ บุคคล , 
(กรุงเทพมหานคร : องคก์ารรับส่งสินคา้และพสัดุภณัฑ,์ 2550), หนา้ 64- 73. 
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ศึกษา การส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาของบุคคล ชุมชน องค์การ 
หน่วยงานและสถาบนัสังคมอ่ืนท่ีจดัการศึกษา การจดัระบบการควบคุมภายในหน่วยราชการ งาน
บริการสาธารณะ และชยัพจน์ รักงาม (2544, หนา้ 11) ไดก้ล่าวถึง การบริหารงานทัว่ไป มี 9 งาน 
คือ งานธุรการและงานสารบรรณ งานอาคารสถานท่ี งานทะเบียนและรายงาน งานกิจการนกัเรียน 
งานความสัมพนัธ์ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน งานประชาสัมพนัธ์ งานคณะกรรมการสถานศึกษา 
งานเทคโนโลยกีารศึกษา งานสารสนเทศและการวางแผน 

หลกัส าคญัในการบริหารแบบ School based management โดยทัว่ไป ไดแ้ก่ หลกัการ
กระจาย อ านาจ (Decentralizetion) ซ่ึงเป็นการกระจายอ านาจจดัการศึกษาจากกระทรวงและ
ส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาให้มากท่ีสุด โดยมีความเช่ือว่าโรงเรียนเป็นหน่วยส าคัญในการ
เปล่ียนแปลงและพฒันา การของเด็ก  

หลกัการมีส่วนร่วม (Participation or collabrayion or involvement) เปิดโอกาสให้
ผูเ้ก่ียวขอ้ง และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้ส่วนร่วมในการบริหาร ตดัสินใจและร่วมจดัการศึกษาทั้งครู 
ผูป้กครอง ตวัแทนชุมชน ตวัแทนศิษยเ์ก่าและตวัแทนนกัเรียน การท่ีบุคคลมีส่วนร่วม ร่วมในการ
จดัการศึกษา จะเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของและจะรับผดิชอบในการจดัการศึกษามากข้ึน  

หลกัการคืนอ านาจจดัการศึกษาให้ประชาชน (Return power to people) ในอดีตการจดั
การศึกษาจะท ากนัหลากหลายบางแห่งก็ใช้วดัหรือองค์กรในทอ้งถ่ินเป็นผูด้  าเนินการต่อมาการ
รวบรวมการจดัการศึกษาไปใหก้ระทรวงศึกษาธิการเพื่อให้เกิดเอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษา 
แต่เม่ือประชากรเพิ่มมากข้ึน ความเจริญต่างๆ รุดหน้าไปอย่างรวดเร็ว การจัดการศึกษา โดย
ส่วนกลาง เร่ิมมีขอ้ก าจดั เกิดความลา้ชา้และไม่ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชนอยา่ง
แทจ้ริง จึงตอ้งมีการคืนอ านาจใหท้อ้งถ่ินและประชาชนไดจ้ดัการศึกษาเองอีกคร้ัง  

หลักการบริหารตนเอง (Self managing) ในระบบการศึกษาทั่วไป มกัจะก าหนดให้
โรงเรียนเป็นหน่วยปฎิบติัตามนโยบายของส่วนกลาง โรงเรียนไม่มีอ านาจอยา่งแทจ้ริงส าหรับการ
บริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานนั้น ไม่ไดป้ฎิเสธเร่ืองการท างานใหบ้รรลุเป้าหมายและนโยบายของ
ร่วนรวม แต่มีความเช่ือว่าวิธีการท างานให้ปล่อยให้บรรลุเป้าหมายนั้นท าได้หลายวิธี การท่ี
ส่วนกลางท าหนา้ท่ี เพียงก าหนดนโยบายและเป้าหมาย และปล่อยให้โรงเรียนมีระบบการบริหาร
ดว้ยตนเอง โดยให้โรงเรียนมีอ านาจ หนา้ท่ีและการรับผิดชอบในการด าเนินงาน ซ่ึงอาจด าเนินได้
หลากหลายด้วยวิธีท่ีต่างกัน แล้วแต่ความพร้อมและสถานการณ์ของโรงเรียน ผลท่ีได้น่าจะมี
ประสิทธิภาพสูงกวา่เดิมท่ีทุกอยา่งถูกก าหนดมาจากส่วนกลาง ไม่วา่จะโดยทางตรงหรือทางออ้ม 
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หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล(Cheek and balance) ส่วนกลางมีหนา้ท่ีก าหนดนโยบายและ
ควบคุมมาตรฐาน มีองคก์รตรวจสอบคุณภาพการบริหารและการจดัการศึกษาเพื่อให้มีคุณภาพและ
มาตรฐานเป็นไปตามก าหนดและเป็นไปตามนโยบายของชาติ 

จากหลกัการดงักล่าวท าให้เกิดความเช่ือมัน่ว่าการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานจะเป็น
การบริหารท่ีท าใหเ้กิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกวา่รูปแบบการจดัการศึกษาท่ีผา่นมา 

3. รูปแบบการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน 
จากการศึกษาพบวา่รูปแบบท่ีส าคญัมี 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 
3.1 รูปแบบท่ีมีผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นหลกั (Administrative SMB) ผูบ้ริหารเป็นประธาน

คณะกรรมการ ส่วนกรรมการอ่ืนๆ ไดม้าจากการเลือกตั้งหรือคดัเลือกจากกลุ่มผูป้กครองครูและ
ชุมชน คณะกรรมการมีบทบาทใหค้ าปรึกษา แต่อ านาจการตดัสินใจยงัคงอยูท่ี่ผูบ้ริหารโรงเรียน 

3.2 รูปแบบท่ีมีครูเป็นหลกั (Professional control SMB) เกิดจากแนวคิดท่ีวา่ ครูผูใ้กลชิ้ด
นกัเรียนมากท่ีสุด ยอ่มรู้ปัญหาไดดี้กวา่และสามารถแกปั้ญหาไดต้รงจุดตวัแทนคณะครูจะมีสัดส่วน
มากท่ีสุดในคณะกรรมการโรงเรียน ผูบ้ริหารยงัคงเป็นประธานคณะกรรมการโรงเรียน บทบาทของ
คณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการการบริหาร 

3.3 รูปแบบท่ีชุมชนมีบทบาทเป็นหลกั (Community control SMB) แนวคิดส าคญัคือการ
จดัการศึกษาควรตอบสนองความตอ้งการและค่านิยมของผูป้กครองและชุมชนมากท่ีสุด ตวัแทน
ของผูป้กครองและชุมชนมากท่ีสุด ตวัแทนของผูป้กครองและชุมชนจึงมีสัดส่วนในคณะกรรมการ
โรงเรียนมากท่ีสุด ตวัแทนผูป้กครองและชุมชนเป็นประธานกรรมการ โดยมีผูบ้ริหารโรงเรียนเป็น
กรรมการและเลขานุการ บทบาท หนา้ท่ีของคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร 

3.4 รูปแบบท่ีครูและชุมชนมีบทบาทเป็นหลกั(Professional community control SMB) 
แนวคิดเร่ืองน้ีเช่ือว่าทั้งครู และผูป้กครองต่างมีความส าคญัในการจดัการศึกษาให้แก่เด็กเน่ืองจาก
ทั้ง 2 กลุ่ม ต่างอยูใ่กลชิ้ดกบันกัเรียนมากท่ีสุด รับรู้ปัญหาและความตอ้งการไดดี้ท่ีสุด สัดส่วนของ
ครูและผูป้กครอง (ชุมชน) ในคณะกรรมการโรงเรียนเท่าๆ กัน แต่มากกว่าตัวแทนกลุ่มอ่ืนๆ 
ผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นประธาน บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการโรงเรียนเป็นคณะกรรมการบริหาร 

โดยสรุป ทั้ง 4 แบบ คณะกรรมการโรงเรียนจะเขา้ไปมีส่วนร่วมมากน้อยแตกต่างกนัไป
อย่างไรก็ตามการบริหารแบบมีส่วนร่วมนั้น คณะกรรมการโรงเรียนจะตอ้งได้รับการฝึกอบรม
เก่ียวกบัการบริหาร เช่น ในเร่ืองการตดัสินใจ การสั่งการ การแกปั้ญหา กลุ่มสัมพนัธ์ การวางแผน
หลกัสูตรการเรียนการสอน การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารทัว่ไป 
ทั้งน้ีผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งไดรั้บการฝึกอบรมเพิ่มเติมเก่ียวกบัทกัษะภาวะผูน้ าดว้ย 

4. กลยทุธ์ในการน ารูปแบบบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานไปปฏิบติักลยทุธ์ท่ีส าคญัไดแ้ก่ 
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4.1 การประชาสัมพนัธ์ 
4.2 การก าหนดบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 
4.3 การสรรหาและการคดัเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา 
4.4 การพฒันาคณะกรรมการสถานศึกษา 
4.5 การสนบัสนุนใหบุ้คลากรในสถานศึกษาร่วมปฏิบติังานกบัคณะกรรมการสถานศึกษา 
4.6 การสร้างเครือข่ายคณะกรรมการสถานศึกษา 
4.7 การก าหนดมาตรฐานการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
4.8 พิจารณาใหส้วสัดิการ บริการและสิทธิพิเศษแก่คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

2.4 สภาพพืน้ทีท่ีศึ่กษา 
2.4.1 ทีต่ั้ง 
จงัหวดัอุดรธานีตั้งอยูภ่าคตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร 

ตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 2 ระยะทาง 564 กิโลเมตร มีพื้นท่ีประมาณ 11,730.30 ตาราง
กิโลเมตร หรือประมาณ7,331,438.75 ไร่ เป็นจังหวัดท่ีมีพื้นท่ีมากเป็นอันดับ 4 ของภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ มีอาณาเขตติดต่อกบัจงัหวดัต่างๆ 6 จงัหวดั ดงัน้ี 

ทิศเหนือ : ติดต่อกบั จงัหวดัหนองคาย 
ทิศตะวนัออก : ติดต่อกบั จงัหวดัสกลนคร และจงัหวดักาฬสินธ์ุ 
ทิศใต:้ ติดต่อกบั จงัหวดัขอนแก่น 
ทิศตะวนัตก : ติดต่อกบั จงัหวดัหนองบวัล าภูและจงัหวดัเลย  
ทีต่ั้งส านักงานเขต 20 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ตั้งอยู่ในบริเวณ โรงเรียนราชินูทิศ  2 

เลขท่ี 79 หมู่ 6 ถนนเล่ียงเมือง ต าบลบา้นจัน่ อ าเภอเมือง จงัหวดัอุดรธานี รหัสไปรษณีย ์41000 
โทรศพัท ์0-4212-3173 โทรสาร 0-4212-3174 Web site : http://www.sesa20.go.th  

2.4.2 ลกัษณะภูมิประเทศ 
สภาพพื้นท่ีของจงัหวดัอุดรธานีมีลกัษณะคล้ายผีเส้ือตวัใหญ่กระพือปีกบิน ลกัษณะภูมิ

ประเทศโดยทัว่ไปเป็น ท่ีราบสูง สูงกวา่ระดบัน ้ าทะเล โดยเฉล่ียประมาณ 187 เมตร พื้นท่ีเอียงลาด
ลงสู่แม่น ้ าโขงทางจงัหวดัหนองคายประกอบดว้ยทุ่งนา ป่าไมแ้ละภูเขา พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นดินปน
ทรายและดินลูกรัง ชั้นล่างเป็นดินดาน ไม่เก็บน ้ าหรืออุม้น ้ าในฤดูแลง้ พื้นท่ีบางแห่งเป็นดินเค็ม ซ่ึง
ประกอบการกสิกรรมไม่ค่อยไดผ้ลดีพื้นท่ีบางส่วนเป็นลูกคล่ืนลอนลาด มีพื้นท่ีราบแทรกอยูก่ระจดั
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กระจาย สภาพพื้นท่ีทางตะวนัตกมีภูเขาและป่าติดต่อกันเป็นแนวยาว มีเทือกเขาท่ีส าคัญ คือ 
เทือกเขาภูพาน ทอดเป็นแนวยาวตั้งแต่เขตเหนือสุดของจงัหวดั 

2.4.3 ลกัษณะภูมิอากาศ 
สภาพอากาศของจงัหวดัอุดรธานีแบ่งออกเป็น 3 ฤดูได้แก่ ฤดูร้อน ฤดูฝน และฤดูหนาว 

อากาศร้อนอบอา้ว ในฤดูร้อน และหนาวเยน็มากในฤดูหนาว เดือนท่ีมีอากาศร้อนอบอา้วมากท่ีสุด 
คือ เดือนเมษายน และหนาวเยน็ท่ีสุด คือเดือนมกราคม 

2.4.4 สภาพการจัดการศึกษา 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 จดัการศึกษาระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ 

และมธัยมศึกษาตอนปลาย มีสถานศึกษาในสังกดั 63 แห่ง นกัเรียนทั้งส้ิน 56,278 คน โดยแยกอยู่
ตามอ าเภอต่างๆ ในเขตจงัหวดัอุดรธานี ดงัน้ี  

อ าเภอเมือง จ านวน 16 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 21,029 คน  
อ าเภอหนองววัซอ จ านวน 3 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 1,559 คน 
อ าเภอเพญ็ จ านวน 4 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 3,157 คน 
อ าเภอสร้างคอม จ านวน 2 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 1,081 คน 
อ าเภอกุมภวาปี จ านวน 6 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 4,449 คน  
อ าเภอโนนสะอาด จ านวน 2 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 1,216 คน  
อ าเภอศรีธาตุ จ านวน 2 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 2,013 คน 
อ าเภอวงัสามหมอ จ านวน 3 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 1,986 คน 
อ าเภอประจกัษศิ์ลปาคม จ านวน 2 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 754 คน  
อ าเภอหนองแสง จ านวน 1 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 513 คน 
อ าเภอหนองหาน จ านวน 2 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 3,186 คน 
อ าเภอทุ่งฝน จ านวน 2 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 1,366 คน  
อ าเภอไชยวาน จ านวน 2 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 931 คน  
อ าเภอบา้นดุง จ านวน 5 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 4,122 คน  
อ าเภอพิบูลยรั์กษ ์จ านวน 1 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 653 คน 
อ าเภอกู่แกว้ จ  านวน 1 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 488 คน 
อ าเภอกุดจบั จ านวน 2 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 1,454 คน  
อ าเภอบา้นผอื จ านวน 4 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 3,294 คน  
อ าเภอน ้าโสม จ านวน 2 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 2,173 คน  
อ าเภอน ายงู จ  านวน 1 โรงเรียน นกัเรียน จ านวน 854 คน  
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รวมนกัเรียนทั้งส้ิน 56,278 คน 
2.4.4 ข้อมูลด้านการเมืองการปกครอง 
1. ประชากร จงัหวดัอุดรธานีมีประชากรทั้งส้ิน 1,535,629 คน เป็นชาย 768,122 เป็นหญิง 

767,507 คนจ านวนครัวเรือง 414,868 ครัวเรือน 
2. เขตการปกครอง มีพื้นท่ี 11,730.30 ตารางเมตร การปกครองแบ่งออกเป็น 20 อ าเภอ 156 

ต าบล 1,880 หมู่บา้น 101 ชุมชน 1 องคก์ารบริหารส่วนจงัหวดั 1 เทศบาลนคร 3 เทศบาลเมือง 44 
เทศบาลต าบล 132 องคก์ารบริหารส่วนต าบล 

2.4.5 เครือข่ายพฒันาการศึกษา แบ่งออกเป็น 12 สหวทิยาเขต 
สหวทิยาเขตอุดดรพิทย ์จ านวน 5 โรงเรียน 
สหวทิยาเขตราชินูทิศ จ านวน 5 โรงเรียน 
สหวทิยาเขตกรมหลวงประจกัษ ์จ านวน 5 โรงเรียน 
สหวทิยาเขตรักษอุ์ดร จ านวน 4 โรงเรียน 
สหวทิยาเขตลุ่มน ้าปาว จ านวน 5 โรงเรียน 
สหวทิยาเขตหนองหาน จ านวน 6 โรงเรียน 
สหวทิยาเขตบา้นดุง-ทุ่งฝน จ านวน 7 โรงเรียน 
สหวทิยาเขตเพญ็-สร้างคอม จ านวน 6 โรงเรียน 
สหวทิยาเขตพระพุทธบาทบวับก จ านวน 7 โรงเรียน 
สหวทิยาเขตร่มธรรม จ านวน 4 โรงเรียน 
สหวทิยาเขตศรีวงั จ  านวน 5 โรงเรียน 
สหวทิยาเขตโนนแสงสีงาม จ านวน 4 โรงเรียน 

 

2.5 งานวจิัยทีเ่กีย่วข้อง 
ทวิท ระโหฐาน ไดว้ิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของ ครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามต าแหน่ง วุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และ
ขนาดโรงเรียน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร จ านวน 118 คน และครู จ านวน 287 คน ซ่ึงปฏิบติังาน
ในโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัได้แก่ 
แบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน แบ่งออกเป็น 3 
ตอน ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัการมีส่วนร่วม
ของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 4 ดา้น คือ การบริหารวิชาการ การบริหาร
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งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป มีลกัษณะเป็นแบบสอบถาม ชนิดมาตรา
ส่วนประมาณค่า 5 ระดบั และตอนท่ี 3 เป็นขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม สถิติท่ีใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ ค่าร้อย
ละ ค่าเฉล่ีย ค่าความเบ่ียงเบนมาตรฐาน ทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียใช้การทดสอบค่าที       
(t-test) ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One Way ANOVA) (ค่า F-test) ผลการวิจยั พบวา่ 1. การ
มีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี 
เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง เรียงคะแนนเฉล่ียจากมากไปหานอ้ย ไดแ้ก่ ดา้นการบริหาร
วิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารทัว่ไป และดา้นการบริหารงานบุคคล 2. การ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรี เขต 2 ตามทศันะของผูบ้ริหารและครูจ าแนกตามต าแหน่ง พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ส่วนจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาด
โรงเรียน พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ53  

ปัญหา สิทธิพล  ได้วิจัยเร่ือง ความต้องการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา พบว่า (1) ความ
ตอ้งการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านักงานการประถมศึกษา
อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเรียงตามล าดบัคะแนนเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ไดแ้ก่ งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานความสัมพนัธ์ ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน งานอาคารสถานท่ีและงานการเงินและพสัดุ (2) ผลการเปรียบเทียบความ
ตอ้งการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จ าแนกตามเพศ พบวา่ โดยภาพรวม
แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<.05) (3) ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมของ
ครูในการบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า โดยภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<.05)54  

สถาพร ไกยชาติ ได้วิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริหารโรงเรียนของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา พบวา่ (1) การมีส่วน

                                                           

 53ทวิท ระโหฐาน, “การมีส่วนร่วมของ ครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : 
มหาวทิยาลยัราชภฏัราชนครินทร์), 2551, 105 หนา้ 
 54ปัญหา สิทธิพล, “การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อ าเภอเมือง จังหวัดเลย” , วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต ,  (บัณฑิตวิทยาลัย  :
มหาวทิยาลยัราชภฏัเลย), 2546,  112 หนา้. 
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ร่วมในการตัดสินใจบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดบัมากเพื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้น ยกเวน้งานดา้นบุคลากรอยูใ่นระดบัปานกลาง (2) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจการบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมาจ าแนกตามเพศโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (3) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริหารโรงเรียนของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามขนาด
โรงเรียนโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกดา้นโดยครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดเล็กและขนาด
กลางมีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริหารโรงเรียนมากกวา่ครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดใหญ่55 

นฤมล พอดี ไดว้ิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1 จ านวน 4 ดา้น และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครู จ  าแนกตาม
ขนาดโรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังาน
เขตพื้นการศึกษาชลบุรีเขต 1 จ านวน 282 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเป็น
แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของครู เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั สถิติท่ีใชใ้น
การวิเคราะห์ขอ้มูลไดแ้ก่ ค่าร้อยละ คะแนนเฉล่ีย ความเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 1. การมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1 โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น 
พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้นการบริหาร
ทัว่ไป ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงบประมาณ 2. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1 จ าแนกตามขนาด 
 

                                                           

 55สถาพร ไกยชาติ , “การศึกษาการมีส่วนร่วมในการด า เนินงานของครูโรงเรียน
มธัยมศึกษา”, งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยับูรพา), 2545, 127 
หนา้. 
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โรงเรียน โดยรวมแตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ ยกเวน้ด้านการบริหารงบประมาณ 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0556 

วีรชาติ สุพิพัฒน์ ไดว้ิจยัเร่ือง ความพึงพอใจต่อการบริหารการจดัการศึกษาสถานศึกษา
และความผกูพนัต่อองคก์ารของครูสังกดัส านดังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1ทั้ง 4 ดา้น คือ 
ดา้นการบริหารงานวชิาการ ดา้นบริหารงานงบประมาณดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารงาน
ทัว่ไปโดยรวมและรายดา้น พบว่าอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจพอใจต่อการ
บริหารโรงเรียนและความผกูพนัต่อองคก์ารของครูสังกดัส านดังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 
1 จ  าแนกตามวุฒิการศึกษาและ ขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ57 

ชัยสิน บุญภูมิ ไดว้จิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารจดัการศึกษา โรงเรียนในสังกดัเทศบาลเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ ผลการวิจยัพบวา่ 1. สภาพ
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารจดัการศึกษา โรงเรียนใน
สังกดัเทศบาลเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก และเม่ือจ าแนกเป็นรายดา้น พบวา่ 
อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงล าดับจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย คือ ด้านการบริหารทัว่ไป ด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านการบริหารงานบุคลากร  2. ความตอ้งการของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตอ้งการเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาในทุกดา้น โดยในดา้น
วิชาการตอ้งการตอ้งการมีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรฐานการศึกษา และแนวทางการพฒันา
วิชาการให้เป็นไปตามความตอ้งการของชุมชน ดา้นงบประมาณตอ้งการมีส่วนร่วมในการในการ
จดัท าแผนงบประมาณ และก ากบัติดตามการบริหารจดัการเก่ียวกบังบประมาณของสถานศึกษา 
ส่วนด้านการบริหารงานบุคคล ต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาบุคลากร และส่งเสริมด้าน
สวสัดิการให้กบับุคลากรท่ีประพฤติดี มีคุณธรรมให้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ และด้านการ
บริหารทัว่ไปตอ้งการมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรจากส่วนต่างๆในชุมชน และนอกชุมชน เพื่อ
น ามาใช้ในการพฒันาส่ิงอ านวยความสะดวก และระบบสาธารณูปโภคให้เพียงพอ ผลท่ีได้จาก

                                                           

 56นฤมล พอดี, “ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1”, วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั : มหาวิทยาลยั
ราชภฏัราชนครินทร์), 2553, 104 หนา้. 
 57วีระชาติ สุพิพฒัน์ , “ความพึงพอใจของครูต่อการบริหารงานของผูบ้ริหารโรงเรียนและ
ความผูกพนัต่อองค์การของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1”, งานนิพนธ์
การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2550, 132 หนา้. 
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การศึกษาคน้ควา้คร้ังน้ี ท าให้ไดแ้นวทางในการเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจระหวา่งสถานศึกษา
กบัชุมชนในการพฒันาการบริหารจดัการศึกษา ท่ีก่อใหเ้กิดความเขม้แขง็ในการบริหารจดัการศึกษา
ไอยา่งมีประสิทธิภาพ โดยโรงเรียนในเขตเทศบาลเมืองชยัภูมิ จงัหวดัชยัภูมิ ถือวา่เป็นโรงเรียนของ
ชุมชนและศูนยก์ลางการพฒันาของชุมชนท่ีมีบทบาทหน้าท่ีพฒันาลูกหลานของชุมชนให้เป็นผูมี้
ความรู้ ความคิด มีทกัษะในการท างาน มีบุคลิกลกัษณะและพฤติกรรมท่ีดีงาม สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของชุมชนตลอดทั้งเป็นก าลงัใจในการพฒันาทอ้งถ่ินให้เจริญกา้วหนา้ ดงันั้น การน าคนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้ นพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ โรงเรียนและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงตอ้งมีบทบาทร่วมกนัในการจดัการศึกษา58 

อ านวย มีศรี ไดว้ิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ
บริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ ผลการวจิยัพบวา่ 1.
สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัมาก 2.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 3.คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีมีอายุต่างกนั มีความคิดเห็นต่อสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 4.คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีวฒิุการศึกษาไม่เกินมธัยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า มี
ความคิดเห็นต่อสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างจาก
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือสูงกว่าอย่างมีนยัส าคญัทาง
สถิติ 5.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีระยะเวลาอาศยัอยูใ่นเขตบริการสถานศึกษาต่างกนั 

                                                           
58ชยัสิน บุญภูมิ,  “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร

จัดการศึกษา โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชัยภูมิ จังหวดัชัยภูมิ”, วิทยานิพนธ์การศึกษา
มหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2547,  116 หนา้ . 
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มีความคิดเห็นต่อสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0159 

ธรรณกมล แก้วบ่อ ไดว้จิยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นในการ
จดัการศึกษาโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครขอนแก่น ผลการวจิยัพบวา่ 1.คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโดยรวมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครขอนแก่น 
โดยรวมอยูใ่นระดบัมากและเป็นรายดา้นทุกดา้น โดยเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี 
การมีส่วนร่วมในการคิด การมีส่วนร่วมในการติดตาม และประเมินผล การมีส่วนร่วมในการ
วางแผน และการมีส่วนร่วมในการปฏิบติั 2.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีท าหนา้ท่ีภายใน
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครขอนแก่น โดยรวม
และในรายดา้นทุกดา้นมากกวา่คณะกรรมการท่ีท าหนา้ท่ีนอกสถานศึกษา อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ
ท่ีระดบั .05 3.ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคือผูบ้ริหารโรงเรียน
ยงัท าความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษายงัไม่ครบถว้นสมบูรณ์ และไม่ให้
ความส าคญัอยา่งแทจ้ริงในส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาก็ไม่มีความเขา้ใจในบทบาทหนา้ท่ีของ
ตนเองอย่างชัดเจน ประกอบกบัไม่มีเวลาติดภารกิจส่วนตวั ท าให้ขาดการประสานท่ีส่งผลให้
ความสัมพนัธ์มีน้อยจึงเกิดความเข้าใจคลาดเคล่ือนไม่ตรงกันในเร่ืองการจดัการศึกษา 4.แนว
ทางแก้ไขปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือส านักการศึกษา 
เทศบาลนครขอนแก่น จะต้องท าความเข้าใจกับผูบ้ริหารโรงเรียนให้ครบทุกประเด็นในเร่ือง
บทบาทหน้าท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา และผูบ้ริหารโรงเรียนก็ต้องท าความเข้าใจกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาให้ทราบว่ามีบทบาทหน้าท่ีและความส าคญัอย่างไรกบัโรงเรียนและ
การศึกษาในปัจจุบัน ซ่ึงต้องมีการประชุมปรึกษาหารือแลกเปล่ียนความคิดเห็นร่วมกันอย่าง
ต่อเน่ืองสม ่าเสมอ เปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาเขา้มามีส่วนร่วมในการวางแผนด าเนิน
กิจกรรมต่างๆ ให้ชดัเจนและเป็นรูปธรรม และในการแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
ควนพิจารณาบุคคลท่ีสามารถอุทิศเวลาให้กบัโรงเรียนไดอ้ยา่งเต็มท่ี นอกจากน้ี โรงเรียนควรสร้าง
ความส าพนัธ์กบัชุมชนให้มากข้ึนเพื่อวางรากฐานการมรส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอย่างแทจ้ริง 
โดยสรุป คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครขอนแก่นมีส่วนร่วม

                                                           
59อ านวย มีศรี , “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการ

บริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาศรีสะเกษ”, วิทยานิพนธ์ 
คุรุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี), 2548,  117 หนา้. 
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ในระดบัมาก แต่จะมีปัญหาในเร่ืองขาดความรู้ความเขา้ใจบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการ
สถานศึกษาท่ีชดัเจน ดงันั้น เทศบาลนครขอนแก่น โดยส านกัการศึกษาตอ้งท าความเขา้ใจกบัคณะ
ผูบ้ริหารโรงเรียนใหค้รอบคลุมทุกประเด็นในเร่ืองบทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาเขา้
มามีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอยา่งจริงจงัเพื่อการพฒันาจดัการศึกษาโรงเรียนในสังกดัเทศบาล
ใหมี้คุณภาพและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน60 

ชนานันท์  ป่ินกุล ไดว้ิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การจดัการศึกษาโรงเรียนในอ าเภอสนามชยัเขต สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 
2 ผลการวิจยัพบวา่ 1.การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจดัการศึกษา
โรงเรียนในอ าเภอสนามชยัเขต ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบั
ปานกลาง ด้านวิชาการและด้านบริหารทั่วไปอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านบุคลากรและด้าน
งบประมาณอยู่ในระดบัปานกลาง 2.การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การจดัการศึกษาโรงเรียนในอ าเภอสนามชัยเขต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
จ  าแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 3.
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจดัการศึกษาโรงเรียนในอ าเภอ
สนามชัยเขต ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จ  าแนกตามสถานภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 4.การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจดัการศึกษาโรงเรียน
ในอ าเภอสนามชยัเขต ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จ  าแนกตามขนาดสถานศึกษา 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ยกเว้นด้านวิชาการและด้าน
งบประมาณแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .0561 

ถวิล เกษสุพรรณ์  ได้วิจัย เ ร่ือง การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 ผลการวิจัยพบว่า 1.การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

                                                           
60ธรรณกมล แก้วบ่อ, “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นในการจดั

การศึกษาโรงเรียนในสังกดัเทศบาลนครขอนแก่น”, วิทยานิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิต
วทิยาลยั :  มหาวทิยาลยัมหาสารคาม), 2549,  134 หนา้. 

61ชนานนัท์ ป่ินกุล, “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจดั
การศึกษาโรงเรียนในอ าเภอสนามชัยเขต สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2”, 
งานนิพนธ์การศึกษามหาบัณฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั : มหาวทิยาลยับูรพา), 2551, 96 หนา้. 
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สถานศึกษาขั้นพื้นในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
อุบลราชธานี เขต 5 โดยภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดบัปานกลาง 2.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการ มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นใน
การบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ใน
ภาพรวมและทุกดา้นไม่แตกต่างกนั 3.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีอายุต่างกนัมีความ
คิดเห็นต่อการ มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นในการบริหารงานโรงเรียนขนาด
เล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .01 4.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็น
ต่อการ มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในภาพรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .01 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมีวุฒิการศึกษาไม่เกินมธัยมศึกษาตอนปลายหรือ
เทียบเท่ากับปริญญาตรีหรือสูงกว่า มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นในการ
บริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 5.คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมี
ระยะเวลาอาศัยอยู่ในเขตบริการสถานศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ มีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ในภาพรวมและทุกดา้นไม่แตกต่างกนั62 

ราตรี พูลพัฒน์ ไดว้ิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นในการ
บริหารงานของโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 ผลการวิจยัพบว่า 1.
ผูต้อบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 176 คน ร้อยละ 53.80 อายุ 41-50 ปี ร้อยละ 
49.50 การศึกษา ระดบัปริญญาตรี ร้อยละ 66.40 อาชีพ รับราชการ ร้อยละ 47.70 ขนาดของ
สถานศึกษา ขนาดกลาง ร้อยละ 46.80 ประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นผูแ้ทนผูป้กครอง 
ร้อยละ 26.90 2.การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นในการบริหารงานของโรงเรียน 
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 ทั้ง 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการบริหารงานวิชาการ 
ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารงานทัว่ไป โดยภาพรวม และ

                                                           
62ถวิล เกษสุพรรณ์, “การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น

ในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5”, 
วิทยานิพนธ์คุรุศาสตรมหาบัณฑิต, (บณัฑิตวิทยาลยั  : มหาวิทยาราชภฏัอุบลราชธานี), 2552, 139 
หนา้. 
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รายขอ้อยูใ่นระดบัมาก 3. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ในการบริหารงานของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 ท่ีมีเพศ อาย ุ
ระดับการศึกษา และอาชีพ ต่างกันนั้น การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการไม่แตกต่างกัน ส่วน
คณะกรรมการท่ีมีขนาดโรงเรียน และประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษาต่างกนั การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .0563 

สรุปจากการศึกษางานวิจัยท่ีกล่ามาจะเห็นว่าหลักการให้ส่วนร่วมในการบริหารจัด
การศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยงัไม่บรรลุผลตามเจตนารมณ์เท่าทีควร การปฏิบติังานตาม
บทบาทหนา้ท่ีของคณะกรรมการการศึกษาในฐานะตวัแทนของประชาชนยงัปฏิบติัไดอ้ยูใ่นเกณฑ์
น้อยถึงปานกลางปัญหาและอุปสรรคต่อการปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการอยู่ท่ีตวักรรมการ
การศึกษาเป็นหลกัไมวา่จะเป็นดา้นความรู้ความเขา้ใจในบทบาท หนา้ท่ีของตนเอง ปัญหาลองลงมา 
ไดแ้ก่ ผูเ้ก่ียวขอ้งกบักรรมการศึกษาประจ าโรงเรียนยงัไม่ให้ความสนใจท่ีจะแกปั้ญหาหรือพฒันา
ปรับปรุงให้การปฏิบติัหน้าท่ีของคณะกรรมการการศึกษามีประสิทธิภาพมากข้ึน หลกัการส าคญั
ของการกระจายอ านาจในการจดัการศึกษาจะปะสบผลส าเร็จไดผู้มี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกฝ่ายตอ้งมีส่วน
ร่วมในการบริหารจดัการศึกษาโดยเฉพาะอยา่งยิง่ครูผูส้อน หรือขา้ราชการครูซ่ึงเป็นผูป้ฏิบติังานใน
สถานศึกษาท่ีน่าจะมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษามากท่ีสุดท่ีจะส่งผลต่อคุณภาพของการ
พฒันาสถานศึกษาโดยรวม ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงสนใจท่ีจะศึกษาความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหารจดัการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
63ราตรี พูลพฒัน์, “การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นในการบริหารงาน

ของโรงเรียน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3”, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหา
บณัฑิต, (บณัฑิตวทิยาลยั  : มหาวทิยาราชภฏัอุบลราชธานี), 2553, 124 หนา้. 
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2.6 กรอบแนวคดิทีใ่ช้ในการวจิัย 
 การมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แห่งชาติ พ.ศ. 25422 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 บญัญติัไวใ้นมาตรา 39 และมาตรา 40 
ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารจดัการไปยงัสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามขอบข่ายภารกิจ 4 
ดา้น มาสร้างกรอบแนวคิดท่ีใชใ้นการสร้างแบบสอบถามเพื่อท าการวจิยั ดงัแผนภาพท่ี 2.2 

 
                    ตัวแปรอสิระ                                                                          ตัวแปรตาม 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที ่2.2 แสดงสรุปกรอบแนวคิดทีใ่ช้ในการวจัิย 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
ระดับการศึกษา 

- ระดบัปริญญาตรี 

- ระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี 

ขนาดสถานศึกษา 
- ขนาดเล็ก 

- ขนาดกลาง 

- ขนาดใหญ่ 

การมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ของข้าราชการครูทีป่ฏิบัติงานใน
สถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 20 

1. ดา้นบริหารงานวชิาการ 
2. ดา้นบริหารงานงบประมาณ 
3. ดา้นบริหารงานบุคคล 
4. ดา้นบริหารงานทัว่ไป 



 

บทที ่3 
วธีิด ำเนินกำรวจิยั 

 
 การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ขา้ราชการครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ซ่ึงผูศึ้กษาได้ก าหนดวิธีการ
ด าเนินการ ดงัน้ี 

3.1. ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.2 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
3.3 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
3.4 วธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
3.6 สถิติท่ีใชใ้นการวจิยั 

 

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.1.1 ประชำกร 
ได้แก่ ข้าราชการครูท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 จ  านวน 750 คน 
3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง 
ได้แก่ ข้าราชการครูท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 จ  านวน 254 คน  
 

3.2 เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในกำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี ไดแ้ก่แบบสอบถามส ารวจความตอ้งการมีส่วนร่วมบริหาร

จดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาสังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 แบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามขอ้มูลเก่ียวสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 
ตอนท่ี 2 แบบสอบถามข้อมูลเก่ียวกบัระดบัความตอ้งการมีส่วนร่วมการบริหารจดัการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหาร
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งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทัว่ไป ซ่ึงมีลกัษณะเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดบั1 ดงัน้ี 

5 หมายถึง มีส่วนร่วมในระดบัมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีส่วนร่วมในระดบัมาก 
3 หมายถึง มีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง มีส่วนร่วมในระดบันอ้ย 
1 หมายถึง มีส่วนร่วมในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมอื 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการคน้ควา้คร้ังน้ี ผูศึ้กษาไดส้ร้างข้ึนโดยพฒันามาจากแบบสอบถามของ

นายเขมอตัต ์ทองเพชร และนายณฐัพงศ ์อภิวงศก์าร ด าเนินการตามขั้นตอนต่อไปน้ี 
1. ศึกษารายระเอียดพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบั

ท่ี 2) พ.ศ. 2545 ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการท่ีเก่ียวขอ้งงานวิจยัท่ีเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมบริหาร
จดัการสถานศึกษา และตวัอยา่งเคร่ืองมือวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

2. ก าหนดกรอบแนวคิดขอบข่ายในการสร้างเคร่ืองมือให้สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงค์ท่ีใช้
ในการคน้ควา้ 

3. ศึกษาเอกสาร ต ารา ท่ีเก่ียวกบัการสร้างแบบสอบถาม 
4. สร้างขอ้ค าถามใหค้รอบคลุมประเด็นหลกัและประเด็นยอ่ย 
5. เสนออาจารยท่ี์ปรึกษาและปรับปรุงแกไ้ขไปตามขอ้เสนอแนะของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
6. เสนอโครงร่างแบบสอบถามใหผู้เ้ช่ียวชาญตรวจสอบความตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 

validity) ความตรงเชิงเน้ือหา (Content validity) ตรวจสอบรู้แบบ ความชดัเจนและความเหมาะสม
ของภาษา หาความสอดคลอ้ง (IOC) ไดค้่า IOC ระหวา่ง 0.60 - 1.00 ซ่ึงเป็นเกณฑท่ี์ยอมรับได้2 

7. ปรับปรุงเคร่ืองมือตามค าแนะน าของผูเ้ช่ียวชาญ น าแบบสอบถามไปทดลอง (Try out) 
กับข้าราชการครูท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 19 จ านวน 30 คน ท่ีไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง 

                                                           

 1ธีระศกัด์ิ  อุ่นอารมณ์เลิศ, เคร่ืองมือวิจัยทำงกำรศึกษำ : กำรสร้ำงและพัฒนำ, (นครปฐม : 
มหาวทิยาลยัศิลปากร, 2549), หนา้ 65. 
 2 เร่ืองเดียวกนั,  หนา้ 99. 
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8. น าไปวิเคราะห์ขอ้มูลหาค่าความเช่ือมัน่ (Reliability) แยกตามรายดา้นและรวมทั้งฉบบั 
ด้วยวิธีการหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha coefficients) ตามวิธีของครอน บราค (Cronbach 
coefficient) ไดค้่าสัมประสิทธ์ิความเช่ือมัน่ ทั้งฉบบั 0.97 ดา้นการบริหารงานวิชาการ 0.94 ดา้นการ
บริหารงบประมาณ 0.92 ดา้นการบริหารงานบุคคล 0.91 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 0.92 

9. น าผลการทดลองเคร่ืองมือพร้อมแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาเพื่อรับฟัง
ขอ้เสนอแนะน าไปปรับปรุงแบบสอบถามเพื่อใหเ้กิดความสมบูรณ์ท่ีสุด 

10. จดัพิมพแ์บบสอบถามฉบบัสมบูรณ์เพื่อน าไปเก็บรวบรวมขอ้มูลต่อไป 
 

3.4 กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการคน้ควา้อิสระ ผูค้น้ควา้ไดด้ าเนินการ ดงัน้ี 
1. ขอหนังสือรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยามหามกุฏราชวิทยาลัย ขอความ

อนุเคราะห์เก็บขอ้มูลเพื่อการคน้ควา้จากขา้ราชการครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาสังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 

2. ผูค้ ้นควา้ประสานงานขอความร่วมมือจากเจา้หน้าท่ีในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 20 เพื่อขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือให้ผูค้น้ควา้ได้จดัส่งแบบสอบถามไปให้
ขา้ราชการครูเป็นกลุ่มตวัอย่างในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 20  

3. ขอความร่วมมือจากเจา้หน้าท่ีในส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 เพื่อ
ช่วยเหลือในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีขา้ราชการครูจากสถานศึกษาส่งกลบัคืนโดยรวบรวมไวท่ี้
หน่วยงานตน้สังกดัท่ีส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ผูค้น้ควา้ไปเก็บรวบรวม
แบบสอบถามท่ีส่งคืนไว ้ณ ท่ีดงักล่าวดว้ยตนเอง 

4. ผูค้ ้นควา้ออกติดตามตรวจสอบรวบรวมข้อมูลท่ียงัไม่ได้ส่งคืนส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ถึงสถานศึกษาท่ีไดส่้งแบบสอบถามไปให้แลว้แต่ยงัไม่ส่งกลบัคืน
หน่วยงานตน้สังกดัดว้ยตนเอง 

5. รวบรวมตรวจสอบแบบสอบถามท่ีมีความเรียบร้อยสมบูรณ์ซ่ึงไดรั้บกลบัคืนมา ทั้งหมด 
254 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100 
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3.5 กำรวเิครำะห์ข้อมูล 
ผูค้น้ควา้น าแบบสอบถามท่ีได้รับกลบัคืนมาพิจารณาตรวจสอบความสมบูรณ์เรียบร้อย

คดัเลือกเอาแบบสอบถามท่ีมีความถูกตอ้งสมบูรณ์เรียบร้อยไปบนัทึกและวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ
ดว้ยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป ใชค้่าสถิติต่าง ๆ ดงัน้ี 

ตอนท่ี 1 วิเคราะห์ขอ้มูลเบ้ืองตน้เก่ียวกบัสถานภาพผูต้อบแบบสอบถามโดยหาค่าความถ่ี
และค่าร้อยละ 

ตอนท่ี 2 วิเคราะห์ความต้องการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครูสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ท่ีตอ้งการมีส่วนร่วมบริหาร
จดัการสถานศึกษา ดา้นการบริหารงานวชิาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการบริหารงาน
บุคคลและดา้นการบริหารทัว่ไป โดยการหาค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D) เป็น
ภาพรวมและรายดา้น ซ่ึงใชเ้กณฑก์ารตดัสินค่าเฉล่ีย ก าหนดเป็น 5 ระดบั ตามวธีิการของลิเคอร์ท 

4.51-5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมในระดบัมากท่ีสุด 
3.51-4.50 หมายถึง มีส่วนร่วมในระดบัมาก 
2.51-3.50 หมายถึง มีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 
1.51-2.50 หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย 
1.00-1.50 หมายถึง มีส่วนร่วมในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

 3.6 สถิติทีใ่ช้ในกำรวเิครำะห์ข้อมูล 
3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) การวิเคราะห์ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่ม

ตวัอยา่ง น าเสนอโดยใชส้ถิติค่าความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

3.6.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) สถิติทดสอบความแตกต่างระหว่างตวัแปร
ต่าง ๆ โดยใช้สถิติท่ีการทดสอบค่าที (t-test) ในกรณีท่ีมีกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้มี 2 กลุ่ม และในการ
เปรียบเทียบกลุ่มตวัอย่างตั้งแต่ 3 กลุ่มข้ึนไป ใช้วิธีการวิเคราะห์ความแปรปรวนชนิดทางเดียว        
(F – test แบบ One way ANOVA) และสถิติทดสอบความแตกต่างของค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยวิธีการ
ของเชฟเฟ่ (Scheffe) 
 
  
 



 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
 การวิจยั เร่ือง “ การมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครู

สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ” เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 
ซ่ึงผูว้ิจ ัยได้ตั้ งวตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมบริหารจดัการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 
และเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครู สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 จ าแนกตามระดบัการศึกษาและขนาดสถานศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัวิจยั คือ แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่ม
ตวัอย่าง จ านวน 254 คน โดยก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างดว้ยวิธีการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ี 
และมอร์แกน แลว้น าแบบสอบถามมาด าเนินการวิเคราะห์และประมวลผลขอ้มูลดว้ยคอมพิวเตอร์ 
โปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์  เพื่อค านวณหาค่าสถิติ ส าหรับตอบวตัถุประสงค์และ
สมมติฐานการวจิยัใหค้รบถว้นตามท่ีตั้งไว ้มีล าดบัขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 สัญลกัษณ์ท่ีใชใ้นการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.2 ขั้นตอนการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.3 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล  

 

4.1 สัญลกัษณ์ทีใ่ช้ในการเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
ผูว้ิจยัไดก้  าหนดความหมายของสัญลกัษณ์ เพื่อให้เกิดความเขา้ใจในการแปลความหมาย

และการน าเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลไดถู้กตอ้งไว ้ดงัน้ี 
   แทน  คะแนนเฉล่ีย (Mean) 
S.D. แทน  ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
n   แทน  จ านวนกลุ่มตวัอยา่ง 
t แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ t 

   (t-distribution) 
 F แทน ค่าสถิตท่ีใชพ้ิจารณาความมีนยัส าคญัจากการแจกแจงแบบ F 
   (F-distribution) 
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 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 ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
 

4.2 ขั้นตอนการวเิคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์ขอ้มูลในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้ด าเนินการวิเคราะห์ขอ้มูลโปรแกรมส าเร็จรูปทาง

สถิติ โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
ตอนที ่1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัสถานภาพ 
ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ

ขา้ราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านการ
บริหารงานวชิาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ ดา้นการบริหารงานบุคคล ดา้นการบริหารงาน
ทัว่ไป และผลการเปรียบเทียบ จ าแนกตามระดบัการศึกษา และขนาดสถานศึกษา 
 

4.3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
4.3 1 ผลการวเิคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ท่ีผูว้ิจ ัยก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาคร้ังน้ี 

จ  านวน 254 คน ไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมาจ านวน 254 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของ
แบบสอบถามทั้งหมด ผูว้ิจยัน าขอ้มูลมาวิเคราะห์แสดงระดบัการศึกษา และขนาดสถานศึกษาของ
กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบแบบสอบถามเป็นค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ปรากฏผลการวิเคราะห์ขอ้มูลในตารางท่ี 
4.1 

 
 
 
 
 
 
 
 



67 
 

 
ตารางที ่4.1 ความถี่และร้อยละของข้อมูลแสดงสถานภาพของกลุ่มตัวอย่างทีต่อบ แบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน ร้อยละ 
1. ระดบัการศึกษา  

- ปริญญาตรี 
- สูงกวา่ปริญญาตรี  

 

 
134 
120 

 
52.75 
47.24 

รวม 254 100.00 
2. ขนาดสถานศึกษา 

- ขนาดเล็ก  
- ขนาดกลาง 
- ขนาดใหญ่ 

 
72 

139 
43 

 
28.34 
54.72 
16.92 

รวม 254 100.00 
  

จากตารางท่ี 4.1 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 
134 คน คิดเป็นร้อยละ 52.75 และระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 
47.24 ผูแ้บบสอบถามส่วนมากปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.72 รองลงมาปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 28.34 และ
ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 16.92 ตามล าดบั 

4.3.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ตอบวตัถุประสงค์การวจัิย  
ผลการวิเคราะห์ในส่วนน้ีเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยั แบ่งเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 1) ผลการ

วิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของข้าราชการครู สังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมบริหารจดัการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา 3) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา ปรากฏผลดงัน้ี  

4.3.2.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
ด้านการบริหารงานวชิาการ และเปรียบเทยีบจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา 
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1. ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานวิชาการ 
เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 
4.2 

 
ตารางที ่4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานของข้าราชการครู สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
ด้านการบริหารงานวชิาการ โดยรวมและรายข้อ 

 

ข้อที่ การมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของ
ข้าราชการครู ด้านการบริหารงานวชิาการ 

  (S.D.) แปลผล 

1 
2. 
 
3 
 
4 
 
5 
 
6 
 
7 
8 
 
9 
 
10 

มีส่วนร่วมในการใหค้  าปรึกษาดา้นงานวชิาการของสถานศึกษา 
มีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายด้านงานวิชาการของ
สถานศึกษา 
มีส่วนร่วมในการร่วมงานวางแผน พฒันาด้านงานวิชาการ
ของสถานศึกษา 
มีส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงพฒันา หลักสูตรของ
สถานศึกษา 
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นการด าเนินงานประกนั
คุณภาพของสถานศึกษา 
มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ ร่วมรับผิดชอบการจดัการศึกษา
ของสถานศึกษา 
มีส่วนร่วมในการประเมินผลการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีเน้น
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 
มีส่วนร่วมในการจดัสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนการสอนอยา่งเหมาะสมของสถานศึกษา 
มีส่วนร่วมในการติดตาม ตรวจสอบการปฏิบติังานวิชาการ
ของสถานศึกษา 

4.24 
4.13 
4.29 

 
3.90 

 
4.43 

 
4.24 

 
4.13 
4.29 

 
4.30 

 
4.45 

0.71 
0.75 
0.70 

 
0.82 

 
0.69 

 
0.71 

 
0.75 
0.70 

 
0.82 

 
0.69 

มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.33 0.64 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.2 พบวา่ การมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการ
ครูด้านการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบว่าอยู่ใน
ระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีน่าสังเกตคือ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดไดแ้ก่ มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
การด าเนินงานประกันคุณภาพของสถานศึกษา ( X = 4.43) และ มีส่วนร่วมในการติดตาม 
ตรวจสอบการปฏิบติังานวิชาการของสถานศึกษา ( X = 4.43)ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด คือ มี
ส่วนร่วมในการวางแผน ปรับปรุงพฒันา หลกัสูตรของสถานศึกษา (X = 3.90) 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานวิชาการ 
จ าแนกตามระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ดงัตารางท่ี 4.3 

 
ตารางที ่4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้าน
การบริหารงานวชิาการ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

 จากตารางท่ี 4.3 พบวา่ ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ด้านการ
บริหารงานวิชาการ จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบว่า ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีระดบัการมี
ส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
โดยครูท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของขา้ราชการครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงาน
วชิาการมากกวา่ครูท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานวิชาการ 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยวิธี การทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.4 
 

ระดับการศึกษา n   S.D. t Sig. 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

134 
120 

4.41 
4.25 

0.62 
0.62 

1.99* 0.04 
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ตารางที ่4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20        
ด้านการบริหารงานวชิาการ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านการ
บริหารงาน
วชิาการ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.30 4.35 4.34 
ระหวา่งกลุ่ม 2 0.13 0.06 

0.16 0.84 ภายในกลุ่ม 251 104.41 0.41 
รวม 253 104.55  

 

 จากตารางท่ี 4.4 ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการ
บริหารงานวชิาการ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

4.3.2.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
ด้านการบริหารงานงบประมาณ และเปรียบเทยีบจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดง
ในตารางท่ี 4.5 
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ตารางที ่4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานของข้าราชการครู สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมและรายข้อ  

 

ข้อที่ การมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของ
ข้าราชการครู ด้านการบริหารงานงบประมาณ 

  S.D แปลผล 

11 
 
12 

 
13 

 
14 

 
15 
16 

 
17 

 
18 

 
19 

 
20 

การมีส่วนร่วมให้ค  าปรึกษา ขอ้เสนอแนะในการวางแผนใช้
งบประมาณของสถานศึกษา 
การมีส่วนร่วมให้ค  าปรึกษา การก าหนดนโยบายในการ
พฒันาการศึกษาของสถานศึกษา 
การมีส่วนร่วมในการก ากบั ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสถานศึกษา 
การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบเป็นกรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง 
ของสถานศึกษา 
การมีส่วนร่วมในการร่วมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 
การมีส่วนร่วมในการดูแล บ า รุงรักษาใช้ทรัพย์สินของ
สถานศึกษา 
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุนช่วยเหลือการ
ด าเนินการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 
การมีส่วนร่วมในการควบคุม ดูแลเก่ียวกบักิจการภายในของ
สถานศึกษา 
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการภายใน
สถานศึกษา 
การมีส่วนร่วมในการก ากับติดตาม ประเมินผลงานตาม
แผนงานโครงการของสถานศึกษา 

4.33 
 

4.16 
 

4.37 
 

4.05 
 

4.19 
4.24 

 
4.13 

 
4.29 

 
3.90 

 
4.43 

0.77 
 

0.74 
 

0.76 
 

0.88 
 

0.86 
0.71 

 
0.75 

 
0.70 

 
0.81 

 
0.69 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 4.38 0.65 มาก 
 

จากตารางท่ี 4.5 พบวา่ การมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการ
ครูดา้นการบริหารงานงบประมาณ ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่น
ระดบัมากทุกขอ้ ขอ้ท่ีนาสังเกต คือ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ การมีส่วนร่วมในการก ากบัติดตาม 
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ประเมินผลงานตามแผนงานโครงการของสถานศึกษา ( X = 4.43) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ 
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการภายในสถานศึกษา (X = 4.90) 

 2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ จ าแนกตามระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ดงัตารางท่ี 4.6 

 
ตารางที ่4.6 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20        
ด้านการบริหารงานงบประมาณ จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 จากตารางท่ี 4.6 พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วม
บริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกนั 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยวิธี การทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา n   S.D. t Sig. 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

134 
120 

4.45 
4.30 

0.64 
0.64 

1.81 0.07 
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ตารางที ่4.7 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20       
ด้านการบริหารงานงบประมาณ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านการ
บริหารงาน
งบประมาณ 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.26 4.47 4.29 
ระหวา่งกลุ่ม 2 2.46 1.23 

2.96* 0.05 ภายในกลุ่ม 251 104.48 0.41 
รวม 253 106.95  

*มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

  จากตารางท่ี 4.7 พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
และเปรียบเทียบรายคู่ต่อไป 
 
ตารางที ่4.8 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ของการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วม

บริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการบริหารงานงบประมาณ จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา  

 

ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเลก็ 

เลก็ ( X = 4.26) 
ขนาดกลาง 

กลาง ( X = 4.47) 
ขนาดใหญ่ 

ใหญ่ ( X = 4.29) 

เลก็ ( X = 4.26) - - 0.21* - 0.03 

กลาง ( X = 4.47)  - 0.18 

ใหญ่ ( X = 4.29)   - 

 * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.8 พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ ครูท่ีปฏิบติังานสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการมี
ส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกบัครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลาง
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆไม่พบความแตกต่าง 

4.3.2.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
ด้านการบริหารงานบุคคล และเปรียบเทยีบจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา 

1. ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานบุคคล เป็น
ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.9 
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ตารางที ่4.9 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานของข้าราชการครู สังกดัส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
ด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวมและรายข้อ  

 

ข้อที่ การมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานของ
ข้าราชการครู ด้านการบริหารงานบุคคล 

  S.D แปลผล 

21 
 
 
22 

 
23 

 
24 

 
 
25 

การมีส่วนร่วมในการให้ค  าปรึกษา เสนอแนะใน การ
ส่งเสริม สนับสนุนการวางแผน ปฏิบัติงานครูและ
บุคลากรของสถานศึกษา 
การมี ส่วนร่วมในการก ากับ  ดูแล  และ  นิ เทศ  การ
ปฏิบติังานของครูและบุคลากรของสถานศึกษา 
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและ 
บุคลากรในสถานศึกษามีความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ 
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูและ 
บุคลากรในสถานศึกษาน าวิชา ชีพมาพัฒนาให้ เ กิด
ประโยชน ์
การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น  

4.33 
 
 

4.33 
 

4.23 
 

4.13 
 

3.82 

0.77 
 
 

0.83 
 

0.74 
 

0.80 
 

0.89 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

26 
 
 
27 

 
28 

 
29 

 
30 

การประกนัคุณภาพการศึกษาการมีส่วนร่วมในการสร้าง
ความเขม้แขง็ ความสัมพนัธ์ของสถานศึกษากบัสถาบนัอ่ืน
ในชุมชนและทอ้งถ่ิน  
การมีส่วนร่วมในการร่วมพิจารณา ความดีความชอบของ
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
การมีส่วนร่วมในการด า เนินการทางวินัยแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 
การมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ 
อนุมติัโครงการต่างๆภายในสถานศึกษา 
มีการรับรู้การใหมี้วทิยฐานะท่ีสูงข้ึนของครูและบุคลากร 

4.33 
 
 

4.16 
 

4.37 
 

4.05 
 

4.19 

0.77 
 
 

0.74 
 

0.76 
 

0.88 
 

0.86 

มาก 
 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.24 0.71 มาก 
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 จากตารางท่ี 4.9 พบวา่ การมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการ
ครู ดา้นการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบั
มากทุกขอ้ โดยมีขอ้ท่ีน่าสังเกตคือ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากไดแ้ก่ การมีส่วนร่วมในการด าเนินการทาง
วนิยัแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (X = 4.37) ส่วนขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด การมี
ส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็น การประกนัคุณภาพการศึกษา (X = 3.82) 
 2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานบุคคล 
จ าแนกตามระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ดงัตารางท่ี 4.10 
 
ตารางที ่4.10 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20     
ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

  * มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
  

 จากตารางท่ี 4.10 พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานบุคคล 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานบุคคล 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยวิธี การทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.11 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา n   S.D. t Sig. 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

134 
120 

4.35 
4.17 

0.73 
0.69 

2.01* 0.04 
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ตารางที ่4.11 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20        
ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านการ
บริหารงาน
บุคคล 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

4.08 4.37 4.21 
ระหวา่งกลุ่ม 2 4.05 2.02 

4.04* 0.01 ภายในกลุ่ม 251 125.78 0.50 
รวม 253 129.84  

**มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

  จากตารางท่ี 4.11 พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.01 
และเปรียบเทียบรายคู่ต่อไป 
 
ตารางที ่4.12 ผลการทดสอบความแตกต่างรายคู่ ของการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วม

บริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการบริหารงานบุคคล จ าแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา  

 

ขนาดสถานศึกษา 
ขนาดเลก็ 
( X = 4.08) 

ขนาดกลาง 
(X = 4.37) 

ขนาดใหญ่ 
(X = 4.21) 

ขนาดเลก็ ( X = 4.08) - - 0.29* - 0.13 

ขนาดกลาง ( X = 4.37)  - 0.16 

ขนาดใหญ่ ( X = 4.21)   - 

* มีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
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 จากตารางท่ี 4.12 พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานบุคคล 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบว่า ครูท่ีปฏิบติังานสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการมีส่วนร่วม
บริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกบัครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลางอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆไม่พบความแตกต่าง 
 4.3.2.4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
ด้านการบริหารงานทัว่ไป และเปรียบเทยีบจ าแนกตามวุฒิการศึกษา และขนาดสถานศึกษา 
 1. ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป เป็น
ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ ดงัแสดงในตารางท่ี 4.13 
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ตารางที ่4.13 ค่าเฉลีย่และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้น

พืน้ฐานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
20 ด้านการบริหารงานทัว่ไป โดยรวมและรายข้อ  

 

ข้อที่ การมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษา 
ข้ันพืน้ฐานของข้าราชการครู 

  S.D แปลผล 

31 
 
32 
33 

 
34 

 
 
35 

 
36 

 
37 

 
38 

 
39 

 
40 

การมีส่วนร่วมในการรับรู้การออกระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศและแนวปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวกบัวชิาชีพครู 
การมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรในการพัฒนา
สถานศึกษา 
การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเข้มแข็งในการ
บริหารงานอย่ า ง มี ระบบและ มีประ สิท ธิภาพของ
สถานศึกษา 
การมีส่วนร่วมในการเสนอความคิดให้สถานศึกษามีความ
เขม้แขง็บริการการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนไดอ้ยา่ง
กวา้งขวาง 
การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาอย่างมีคุณภาพเป็นท่ี
ยอมรับ ศรัทธา เช่ือถือของประชาชนและชุมชน 
การมีส่วนร่วมในการร่วมตัดสินใจเป็นองค์คณะเร่ือง
งบประมาณ บุคลากรและหลกัสูตรสถานศึกษา 
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเป็นองค์คณะ เร่ืองข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจการจดัสรรทุนการศึกษาใน
การศึกษา 
การมีส่วนร่วมในการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู้เด็ก
ดอ้ยโอกาสในสถานศึกษา 
การมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย ผลผลิตทางการ
ศึกษาใหเ้กิดความพึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ 

4.24 
 

4.13 
4.33 

 
4.16 

 
 

4.37 
 

4.05 
 

4.19 
 

4.24 
 

4.13 
 

4.39 

0.71 
 

0.75 
0.77 

 
0.74 

 
 

0.76 
 

0.88 
 

0.86 
 

0.71 
 

0.75 
 

0.81 

มาก 
 

มาก 
มาก 

 
มาก 

 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 4.07 0.67 มาก 
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จากตารางท่ี 4.13 พบวา่ การมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการ
ครูดา้นการบริหารงานทัว่ไป ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบั
มากทุกข้อ โดยมีข้อท่ีน่าสังเกต คือ ข้อท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอยา่งมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ ศรัทธา เช่ือถือของประชาชนและชุมชน ( X = 4.37) ส่วนขอ้
ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือการมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย ผลผลิตทางการศึกษาให้เกิดความ
พึงพอใจแก่ผูรั้บบริการ (X = 3.90) 

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานบุคคล 
จ าแนกตามระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) ดงัตารางท่ี 4.14 

 
ตารางที ่4.14 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 การ
บริหารงานทัว่ไป จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

 

 จากตารางท่ี 4.14 พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
จ าแนกตามระดบัการศึกษา พบวา่ ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกนั 
 3. ผลการเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยวิธี การทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ผลการวเิคราะห์ดงัตารางท่ี 4.15 
 
 
 
 
 

ระดับการศึกษา n   S.D. t Sig. 
ปริญญาตรี 
สูงกวา่ปริญญาตรี 

134 
120 

4.12 
4.02 

0.72 
0.61 

1.16 0.24 
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ตารางที ่4.15 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน

ของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20     
ด้านการบริหารงานทัว่ไป จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา 

 

ด้านการ
บริหารงาน
ทัว่ไป 

ค่าเฉลีย่ตามขนาด
สถานศึกษา 

 
แหล่งความ
แปรปรวน 

df SS MS F Sig. 
ขนาด
เลก็ 

ขนาด
กลาง 

ขนาด
ใหญ่ 

3.97 4.12 4.07 
ระหวา่งกลุ่ม 2 1.01 0.50 

1.11 0.32 ภายในกลุ่ม 251 114.52 0.45 
รวม 253 115.54  

 

  จากตารางท่ี 4.15 พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
 



 

บทที ่5 
สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวจิยั เร่ือง “การมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครูสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ” เป็นการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) ซ่ึง
ผูว้ิจ ัยได้ตั้ งวตัถุประสงค์ของการศึกษาคร้ังน้ี เพื่อศึกษาระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 
และเปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครู สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 จ าแนกตามระดบัการศึกษาและขนาดสถานศึกษา 
เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั คือ แบบสอบถาม โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากครูผูส้อนท่ีเป็นกลุ่มตวัอยา่ง 
จ านวน 254 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งดว้ยวิธีการเปิดตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ี และมอร์แกน 
และไดรั้บแบบสอบถามคืนมาจ านวน 254 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของแบบสอบถามทั้งหมด 
วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่า
ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน ค่าที (t-test แบบ Independent samples) และทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว (F-test แบบ One-way ANOVA) ซ่ึงสามารถสรุปผลการวิจยัตามขอ้คน้พบ (fact-findings) 
ไดด้งัต่อไปน้ี 

5.1 สรุปผลการวจิยั 
5.2 อภิปรายผลการวจิยั 
5.3 ขอ้เสนอแนะ 
 

5.1 สรุปผลการวจิัย 
การสรุปผลการวจิยัในคร้ังน้ี ผูว้ิจยัน าเสนอผลการวิจยัขอ้มูลตามรายละเอียดในแต่ละส่วน

ดงัต่อไปน้ี 
5.1.1 ปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม 
ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาปริญญาตรี จ  านวน 134 คน คิดเป็นร้อยละ 

52.75 และระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี จ  านวน 120 คน คิดเป็นร้อยละ 47.24 ผูแ้บบสอบถาม
ส่วนมากปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลาง จ านวน 139 คน คิดเป็นร้อยละ 54.72 รองลงมา
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ปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 28.34 และปฏิบติังานใน
สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 16.92 ตามล าดบั 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ในภาพรวมและรายดา้น พบวา่ 
การมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครูดา้นการบริหารงานวิชาการ 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ดา้นท่ีน่าสังเกต
คือ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียต ่าสุด คือ ด้านการ
บริหารงานทัว่ไป 

ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 โดยรวม จ าแนกตามระดบั
การศึกษา โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) พบวา่ ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วม
บริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกนั 

ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 โดยรวม จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา โดยวธีิ การทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) พบวา่ ไม่แตกต่างกนั  

5.1.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานวิชาการ 
เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ พบวา่ การมีส่วนร่วม
บริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครูดา้นการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานวิชาการ 
จ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน โดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test) พบว่า ครูท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยครูท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีระดบัการมีส่วนร่วมบริหาร
จดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
20 ดา้นการบริหารงานวชิาการมากกวา่ครูท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี 

ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานวิชาการ 
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จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยวิธี การทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา่ ไม่แตกต่างกนั 

5.1.4 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ เป็นผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ พบวา่ การ
มีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครูดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ จ าแนกตามระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั โดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t-test) พบว่า ครูท่ีมี
ระดบัการศึกษาต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกนั 

ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยวิธี การทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และเม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ครูท่ีปฏิบติังานสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการมีส่วนร่วม
บริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกบัครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลางอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆไม่พบความแตกต่าง 

5.1.5 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานบุคคล เป็น
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ พบว่า การมีส่วนร่วม
บริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครู ดา้นการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานบุคคล 
จ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน โดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test) พบว่า ครูท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานบุคคล 
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จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยวิธี การทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และเม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ครูท่ีปฏิบติังานสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการมีส่วนร่วมบริหาร
จดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกบัครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลางอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี ระดบั 0.05 ส่วนคู่อ่ืนๆไม่พบความแตกต่าง 

5.1.6 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป เป็น
ผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้  

ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานบุคคล 
จ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน โดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test) พบว่า ครูท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกนั 

ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยวิธี การทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา่ไม่แตกต่างกนั 
  

5.2 อภิปรายผลการวจิัย 
จากการวิเคราะห์ขอ้มูล และสรุปผลการวิจยัเก่ียวกบัระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 มี
ประเด็นท่ีจะน ามาอภิปราย ดงัน้ี 

5.2.1 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ในภาพรวมและรายดา้น พบวา่ 
การมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครูดา้นการบริหารงานวิชาการ 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกดา้น ดา้นท่ีน่าสังเกต
คือ ด้านท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดได้แก่ ด้านการบริหารงบประมาณ อาจมีสาเหตุมาจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานการมีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อการศึกษาความช่วยเหลือสนบัสนุนและ
จดัหางบประมาณตามความตอ้งการของสถานศึกษาสถานศึกษาจะตอ้งมีการด าเนินงานการบริหาร
เงินงบประมาณประจ าปีใหเ้ป็นไปตามแผนท่ีสถานศึกษาก าหนดและรายงานการใชเ้งินงบประมาณ
ท่ีไดรั้บการจดัสรรส่งส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาให้เป็นไปตามระเบียบท่ีกฎหมายก าหนด การ
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ระดมทุนเพื่อการศึกษาจึงกลายเป็นส่วนหน่ึงท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรจะเขา้มามี
ส่วนร่วม ซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดของ ปนิดา ปันดอน ไดส้รุปวา่การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจดัการโรงเรียนแม่ต่ืนวิทยาคม อ าเภออมก๋อย จงัหวดัเชียงใหม่ โดย
ภาพรวมการจัดการด้านวิชาการกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความเห็นอยู่ในระดับมาก โดย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจ าปี ติดตาม
ผลการด าเนินงานในลกัษณะการรายงานผลการปฏิบติังานของโรงเรียน ให้ขอ้เสนอแนะในการ
จดัการเรียนรู้สาระภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน ส่งเสริมให้เด็กในเขตพื้นท่ีบริการไดรั้บการศึกษาโดยการ
ประชาสัมพนัธ์รณรงคแ์ก่ผูป้กครอง จดัหางบประมาณสนบัสนุนการแข่งขนัทกัษะทางวิชาการ ให้
ค  าแนะน าการศึกษาต่อแก่ผูเ้รียนสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ สุทธิวัฒน์ เททะสังข์ ศึกษาการมีส่วน
ร่วมในการด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาก่ิงอ าเภอกุดรังจงัหวดัมหาสารคามพบวา่กิจกรรมท่ีคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วน
ร่วมมากท่ีสุดคือการติดตามดูแลช่วยเหลือแก้ไขปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา
สามารถด าเนินการจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพมากท่ีสุด 

ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 โดยรวม จ าแนกตามระดบั
การศึกษา โดยใชว้ธีิทดสอบค่าที (t-test) พบวา่ ครูท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วม
บริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกัน อาจมีสาเหตุมาจากข้าราชการครูเล็งเห็น
ความส าคญัในการระดมสรรพก าลงัทุกส่วนในสังคมเพื่อ การจดัการศึกษาอย่างทัว่ถึง ครอบครัว 
ชุมชน รัฐ เอกชน องค์กรชุมชน ส่ือมวลชน ได้ตระหนักส านึกรับผิดชอบร่วมกันในการจัด
การศึกษาทุกขั้นตอนแทนการผลักภาระให้เป็น ความรับผิดชอบของรัฐเพียงอย่างเดียว เพราะ
การศึกษา เป็นหวัใจของการพฒันาประเทศเป็นโครงสร้างพื้นฐานทางสติปัญญาท่ีสัมพนัธ์เก่ียวขอ้ง
กบับุคคล และความเจริญกา้วหนา้ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศชาติ ทุกคนจึงถือเป็นหน้า
ปฏิบติัไม่แบ่งแยกระดบัการศึกษา ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ กมลาศน์ ศรประสิทธ์ิไดศึ้กษาวิจยั
เร่ืองการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอ าเภอสะเดาส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
สงขลาเขต 3 ผลการศึกษาคน้ควา้พบวา่ขา้ราชการครูมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาท่ีมีวุฒิ
การศึกษาต่างกนัมีส่วนร่วมในการบริหารงบประมาณในสถานศึกษาไม่แตกต่างกนั 

ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 โดยรวม จ าแนกตามขนาด
สถานศึกษา โดยวธีิ การทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-
way ANOVA) พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอาจเน่ืองจากขา้ราชการครูปฏิบติัหนา้ท่ีราชการตามกฎหมายท่ี
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เก่ียวขอ้ง คือ พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 อีกทั้งยงัมี
จรรยาบรรณวิชาชีพครู มาตรฐานต าแหน่งตามท่ีคุรุสภาก าหนดไวเ้ป็นแนวทางเพื่อการปฏิบติังาน 
ประพฤติตนดว้ย ดงันั้นขนาดของสถานศึกษาจึงไม่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พรธิดา บุญชู ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการ
จดัการศึกษาของผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก 
ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นบริหารงานงบประมาณดา้นบริหารงานบุคคล และ
ด้านบริหารงานทัว่ไป โดยรวม พบว่า อยู่ในระดับมากและเม่ือเทียบกับความพึงพอใจในการ
ปฏิบติังานของครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครนายก จ าแนก
ตามวุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายดา้น พบวา่ แตกต่างกนัอย่างไม่มีนยัส าคญั
ทางสถิติ 

5.2.2 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานวิชาการ 
เป็นผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ พบวา่ การมีส่วนร่วม
บริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครูดา้นการบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่
ในระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับมากทุกขอ้ ทั้งน้ีเป็นเพราะว่าครูเป็นผูมี้
ความรู้ มีความสามารถมีภาวะผูน้ าทางวิชาการ และมีทกัษะความเป็นผูน้ าจนสามารถน าความรู้มา
ประยกุตใ์ชใ้นการบริหารโรงเรียนให้มีประสิทธิภาพจนเป็นท่ียอมรับของบุคลากรในโรงเรียนและ
ผูป้กครองนกัเรียน อีกทั้งโรงเรียนไดมี้การให้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือชุมชนเขา้มามีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษา การจดัครูชาวต่างชาติมาสอนวิชาภาษาองักฤษ การจดัแหล่งเรียนรู้ใน
โรงเรียน การสอนเพื่อส่งเสริมอาชีพของโรงเรียน และการประเมินผลตามสภาพจริง สามารถ
ปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายจนส าเร็จตามวตัถุประสงค์ มีความรู้สึกภาคภูมิใจในการปฏิบติังาน
ด้านวิชาการและงานพิเศษท่ีได้รับมอบหมายส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และผูบ้งัคบับญัชาให้การ
ยอมรับในผลของการปฏิบติังาน ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ วีรชาติ สุพิพัฒน์ ไดศึ้กษาวิจยัเร่ือง
ความพึงพอใจต่อการบริหารการจดัการศึกษาสถานศึกษาและความผกูพนัต่อองคก์ารของครูสังกดั
ส านัดงานเขตพื้นท่ีการศึกษาจันทบุรี เขต 1ทั้ ง 4 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้าน
บริหารงานงบประมาณด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทัว่ไปโดยรวมและรายด้าน 
พบว่าอยู่ในระดบัมาก และเม่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจพอใจต่อการบริหารโรงเรียนและความ
ผกูพนัต่อองคก์ารของครูสังกดัส านดังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จ  าแนกตามวุฒิการศึกษา
และ ขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ และยงัสอดคลอ้ง
กบั พีรกิจ ศิริวัฒนกุล ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการจดัการศึกษาของ
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ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการ
บริหารงานวิชาการ ดา้นบริหารงานงบประมาณดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารงานทัว่ไป 
โดยรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากและเม่ือเทียบกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน 
โดยรวมและรายดา้น พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานวิชาการ 
จ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน โดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test) พบว่า ครูท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 โดยครูท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีระดบัการมีส่วนร่วมบริหาร
จดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
20 ดา้นการบริหารงานวิชาการมากกว่าครูท่ีมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก 
ครูท่ีมีระดบัการศึกษาปริญญาตรี เป็นครูสายปฏิบติัการจึงมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในภาระงาน ส่วนครูท่ี
มีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรี เป็นผูบ้งัคบับญัชา หรือหวัหนา้สายงาน จึงมีหนา้ท่ีในการก ากบั
ดูแล นิเทศ ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ ประเสริฐ วเิศษกจิ ไดท้  าการศึกษาเร่ือง ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒนประ
สานมิตร (ฝ่ายมธัยมศึกษา) ผลการศึกษาพบวา่ ผูป้กครองนกัเรียนมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความ
พึงพอใจต่อการจดัการศึกษาของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร (ฝ่าย
มธัยมศึกษา) โดยรวมและใน ดา้นวิชาการ ดา้นบุคคล ดา้นบริหารทัว่ไป ดา้นงบประมาณ แตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 

ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานวิชาการ 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยวิธี การทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า ไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองสถานศึกษาท่ีจดั
การศึกษาระดบัมธัยมศึกษามีเอกสารหลกัสูตรท่ีใชเ้ป็นแนวทางปฏิบติังานท่ีไดม้าตรฐานเหมือนใน
สถานศึกษาทุกขนาด ซ่ึงสอดคลอ้งกบั งานวิจยัของ จารุวรรณ วานิชสุขสมบัติ ไดศึ้กษาความพึง
พอใจในการปฏิบติังาน ของขา้ราชการครูอ าเภอศรีมหาโพธิ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี 
ตามทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก จ าแนกตามเพศ และขนาดสถานศึกษา กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้น
การวจิยั ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูอ าเภอศรีมหาโพธิ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จ  านวน 414 
คน เป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 50 ฉบบั เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 
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สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบค่าเอฟ (F-
test) ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลสรุปผลได้ดงัน้ี ความ พึงพอใจของขา้ราชการครูอ าเภอศรีมหาโพธิ 
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ในปัจจยัจูงใจและปัจจยัค ้าจุน กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในปัจจยัจูงใจมากกวา่ปัจจยัค ้าจุน ในการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบติังาน
ของขา้ราชการครูอ าเภอศรีมหาโพธิ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี จ  าแนกตามเพศ และ
ขนาดสถานศึกษา พบว่า ไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติ และยงัสอดคล้องกับ สวาท 
เกษณา ไดศึ้กษาการศึกษาภาวการณ์มีส่วนร่วมตดัสินใจในการบริหารงานวิชาการของครูโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดัล าปาง พบว่า (1) ระดบัการมีส่วนร่วม
ตดัสินใจในการบริหารงานวิชาการของกลุ่มตวัอย่างครูทั้งในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก 
แยกตามงาน 6 งาน มีเฉล่ียเรียงล าดบัจากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี คือ (1.1) งานวสัดุประกอบหลกัสูตร
และส่ือการเรียนการสอน (1.2) งานส่งเสริมการสอน (1.3) งานวดัผลประเมินผล (1.4) งานดา้น
หลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช ้(1.5) งานกานเรียนกานสอนและ (1.6) งานนิเทศการศึกษา โดย
ครูในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก มีภาวการณ์มีส่วนร่วมตดัสินใจในการบริหารงานวิชาการ
โดยเฉล่ียไม่แตกต่างกนัอย่างนยัส าคญั (2) ครูในโรงเรียนท่ีนกัเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูง
และโรงเรียนท่ีนักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต ่า มีภาวการณ์มีส่วนร่วมตัดสินใจในการ
บริหารงานวชิาการโดยเฉล่ียแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.5 ทั้งโดยรวมและแยกตามงาน 6 
งาน คือ (2.1) งานดา้นหลกัสูตรและการน าหลกัสูตรไปใช้ (2.2) งานกานเรียนการสอน(2.3) งาน
วสัดุประกอบหลกัสูตรส่ือการเรียนการสอน (2.4) งานวดัผลประเมินผล (2.5) งานนิเทศการศึกษา
และ (2.6) งานส่งเสริมการสอน 

5.2.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ เป็นผลการวเิคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ พบวา่ การ
มีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครูดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก 
การบริหารงานงบประมาณเป็นเร่ืองท่ีตอ้งด าเนินเก่ียวกบัการจดัสรรงบประมาณท่ีมีอยู่และระดม
ทรัพยากรเพื่อน ามาในการจดัการเรียนการสอนให้ เกิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ผูบ้ริหารจึงให้
ความส าคญั เพราะเกิดความผิดพลาดมาย่อมส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารและการจดัการ
งบประมาณเป็นงานท่ีกฎหมายก าหนดขอบเขตอยูม่าก ถา้ผิดพลาดมาท าให้ถูกลงโทษทางวินยั ทาง
แพ่ง และทางอาญา จ าเป็นด าเนินการด้านงบประมาณตามระเบียบท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึง
งบประมาณเป็นเคร่ืองมือท่ีส าคัญในการขับเคล่ือนให้ทรัพยากรทางการบริหารสถานศึกษา 
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สามารถท าให้สถานศึกษาให้บริการการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ ดงันั้นผูบ้ริหารสถานศึกษาจึงมี
ความจ าเป็นตอ้งมีอ านาจโดยตรงในการบริหารงบประมาณของตนเองภายใตห้ลกัธรรมาภิบาล ตอ้ง
มีความโปร่งใสและตรวจสอบได ้มีการวิเคราะห์และวางแผนใชง้บประมาณอยา่งคุม้ค่าท่ีสุด มีการ
ตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และรวมถึงมีการจดัหารายได้
และผลประโยชน์เพื่อน ามาใชใ้นการด าเนินการใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคท่ี์วางไว ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบั 
พีรกิจ ศิริวัฒนกุล ได้ศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการจดัการศึกษาของ
ผูบ้ริหารสถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการ
บริหารงานวิชาการ ดา้นบริหารงานงบประมาณดา้นบริหารงานบุคคล และดา้นบริหารงานทัว่ไป 
โดยรวม พบวา่ อยูใ่นระดบัมากและเม่ือเทียบกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน 
โดยรวมและรายด้าน พบว่า แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ และยงัสอดคล้องกับ            
นฤมล พอดี ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาชลบุรีเขต 1 จ านวน 4 ดา้น และเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครู จ  าแนกตามขนาด
โรงเรียน กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษา ไดแ้ก่ ครูในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้น
การศึกษาชลบุรีเขต 1 จ านวน 282 คน ผลการวิจยัพบวา่ การมีส่วนร่วมของครูในการบริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรีเขต 1 โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณา
เป็นรายดา้น พบวา่ ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ดา้นการบริหารวิชาการ ดา้น
การบริหารทัว่ไป ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงบประมาณ 

ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ จ าแนกตามระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั โดยใชว้ิธีทดสอบค่าที (t-test) พบว่า ครูท่ีมี
ระดบัการศึกษาต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกนั 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ครูท่ีมีวุฒิการศึกษาต่างกนัมีความรู้เร่ือง กฎหมายต่างกนัดว้ย การบริหารงาน
งบประมาณ ของสถานศึกษามุ่งเน้นความเป็นอิสระในการบริหารจดัการมีความคล่องตวัโปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ยึดหลกัการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิและการบริหารแบบมุ่งเน้นผลงานให้มีการ
จดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา เพื่อมาใช้ในการบริหารจดัการซ่ึงส่งผลให้เกิด
คุณภาพท่ีดีต่อผูเ้รียน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั ทวิท ระโหฐาน ศึกษาการมีส่วนร่วมของ ครูในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 และเพื่อเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมของครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จ าแนกตามต าแหน่ง วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน กลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ ผูบ้ริหาร จ านวน 118 คน และครู 
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จ านวน 287 คน ซ่ึงปฏิบติังานในโรงเรียน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 เคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการวิจยัไดแ้ก่ แบบสอบถาม จ านวน 4 ดา้น คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ผลการวิจยั พบวา่ การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของ
ครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาชลบุรี เขต 2 ตามทศันะ
ของผูบ้ริหารและครูจ าแนกตามวุฒิการศึกษา ประสบการณ์การท างาน และขนาดโรงเรียน พบวา่ 
แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  

ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยวิธี การทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่า
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 และเม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบว่า ครูท่ีปฏิบติังานสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการมีส่วนร่วม
บริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกบัครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลางอยา่งมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ี ระดบั .05 ส่วนคู่อ่ืนๆไม่พบความแตกต่าง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก การบริหารงาน
งบประมาณ มีการควบคุม บ ารุง รักษา และจ าหน่ายพสัดุ บริหารระบบฐานขอ้มูล สินทรัพยข์อง
สถานศึกษา ประเมินผลการใชเ้งินและผลการด าเนินงานการประมาณการงบประมาณท่ีถูกตอ้งตา
ระเบียบ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สถาพร  ไกยชาติ ศึกษาการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริหารโรงเรียน
ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา พบวา่ (1) 
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดบัมากเพื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้น ยกเวน้งานดา้นบุคลากรอยูใ่นระดบัปานกลาง (2) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจการบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมาจ าแนกตามเพศโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (3) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริหารโรงเรียนของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามขนาด
โรงเรียนโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกดา้นโดยครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดเล็กและขนาด
กลางมีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริหารโรงเรียนมากกว่าครูท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ และยงั
สอดคล้องกบั ปัญหา  สิทธิพล ได้ศึกษาความตอ้งการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษาอ าเภอสนามชัยเขตฉะเชิงเทรา พบว่า (1) ความ
ตอ้งการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านักงานการประถมศึกษา
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อ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากเรียงตามล าดบัคะแนนเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อย ไดแ้ก่ งานวิชาการ งานบุคลากร งานกิจการนักเรียน งานความสัมพนัธ์ ระหว่าง
โรงเรียนกับชุมชน งานอาคารสถานท่ีและงานการเงินและพสัดุ (2) ผลการเปรียบเทียบความ
ตอ้งการมีส่วนร่วมของครูในการบริหารโรงเรียนประถมศึกษา จ าแนกตามเพศ พบวา่ โดยภาพรวม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<.05)(3) ผลการเปรียบเทียบความตอ้งการมีส่วนร่วมของครู
ในการบริหารในโรงเรียนประถมศึกษา จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา พบวา่ โดยภาพรวมแตกต่าง
กนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ (P<.05) 

5.2.4 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานบุคคล เป็น
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายขอ้ พบว่า การมีส่วนร่วม
บริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครู ดา้นการบริหารงานบุคคล ในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายขอ้พบวา่อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ ทั้งน้ีเป็นเพราะครูผูส้อนเป็นหวัใจ
ส าคญัของการบริหารงาน เพราะถือวา่การบริหารบุคลากร ไม่วา่จะเป็นหน่วยงานใด ถา้งานบริหาร
บุคลากรขาดประสิทธิภาพหน่วยงานนั้นๆ จะเจริญไดย้าก ผูบ้ริหาร ตอ้งมีมโนทศัน์ในเร่ืองของ
หลกัการ บริหารงานบุคลากรเพื่อจะไดเ้ป็นหนทางการสร้างหรือจดักิจกรรมเก่ียวกบับุคลากรใน
โรงเรียนข้ึนได ้และ ถือวา่ครูผูส้อน เป็นบุคคลท่ีควรเป็นแบบอยา่งท่ีดีให้กบันกัเรียน มีบุคลิกภาพท่ี
เหมาะสม แต่งกายเหมาะสม เพราะสามารถกระตุน้ให้นกัเรียนเกิดการเรียนรู้ท่ีดี และครูไดรั้บการ
ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มพนูความรู้และประสบการณ์ในการเรียนการสอน ผูบ้ริหารไดส่้งเสริมให้บุคลากร
เขา้ร่วมประชุมอบรม สัมมนา เพื่อพฒันาตนเอง มีการสนับสนุนให้บุคลากรมีความก้าวหน้าใน
วิชาชีพ ซ่ึงตรงกบัความต้องการของบุคลากร และมีการให้ความยุติธรรม มีการสร้างขวญัและ
ก าลงัใจกบับุคลากรอยา่งเสมอภาคและสม ่าเสมอ และถือวา่เป็นหวัใจส าคญัในการปฏิบติังานให้มี
คุณภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วีรชาติ สุพิพัฒน์ ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจต่อการบริหารการจดั
การศึกษาสถานศึกษาและความผกูพนัต่อองคก์ารของครูสังกดัส านดังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี 
เขต 1ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นบริหารงานงบประมาณดา้นบริหารงานบุคคล 
และดา้นบริหารงานทัว่ไปโดยรวมและรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือเปรียบเทียบความพึง
พอใจพอใจต่อการบริหารโรงเรียนและความผูกพนัต่อองค์การของครูสังกดัส านัดงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จ  าแนกตามวุฒิการศึกษาและ ขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นแตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานบุคคล 
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จ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน โดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test) พบว่า ครูท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกนัอย่างมี
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ผูป้กครองท่ีมีวฒิุการศึกษาสูงกวา่ปริญญา มีความรู้
ความเขา้ใจในเร่ืองกฎหมายท่ีเก่ียงขอ้งกับการบริหารงานบุคคลของโรงเรียน ซ่ึงสอดคล้องกับ 
สยมพร ทองเนือ้ดี ไดศึ้กษาความคิดเห็นของครูปฐมวยัต่อการบริหารงานของกลุ่มโรงเรียนในเครือ
สารสาสน์ สังกดัคณะกรรมการการศึกษาเอกชน พบวา่ ครูปฐมวยัมีความคิดเห็นต่อการบริหารงาน 
ด้านกิจการนักเรียน ด้านบุคลากร ด้านอาคารสถานท่ี ด้านวิชาการ ด้านธุรกิจ-การเงินและ
ความสัมพนัธ์กบัชุมชนอยู่ในระดบัมาก พบว่าผลการเปรียบเทียบจ าแนกตามอายุ วุฒิการศึกษา 
ประสบการณ์สอน ต่อการบริหารงานวชิาการ ดา้นกิจการนกัเรียน ดา้นบุคลากร ดา้นอาคารสถานท่ี 
ดา้นธุรการ-การเงิน ไม่แตกต่างกนัและส่งผลถึงการเปรียบเทียบจ าแนกตามระดบัขั้นตอน กบัการ
บริหารงานดา้นกิจการนกัเรียน ดา้นอาคารสถานท่ี ดา้นธุรการ-การเงินและดา้นความสัมพนัธ์กบั
ชุมชน แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี .05 

ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานบุคคล 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยวิธี การทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
และเม่ือเปรียบเทียบรายคู่ พบวา่ ครูท่ีปฏิบติังานสถานศึกษาขนาดเล็กมีระดบัการมีส่วนร่วมบริหาร
จดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตกต่างกบัครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาขนาดกลางอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ี ระดบั .05 ส่วนคู่อ่ืนๆไม่พบความแตกต่าง ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ทุกสถานศึกษามีการ
ด าเนินงานเก่ียวกับการจัดปฐมนิเทศครูใหม่ และการด าเนินเก่ียวกองทุนสวสัดิการภายใน
สถานศึกษาส าหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา และการบริหารงานบุคคลเป็นไปตามหลกัธรร
มาภิบาล ซ่ึงสอดคลอ้งกบั สถาพร ไกยชาติ ศึกษาการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริหารโรงเรียน
ของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา พบวา่ (1) 
การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านกังานการ
ประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา โดยรวมอยู่ในระดบัมากเพื่อพิจารณาเป็นรายดา้นพบว่าอยู่ใน
ระดบัมากทุกดา้น ยกเวน้งานดา้นบุคลากรอยูใ่นระดบัปานกลาง (2) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจการบริหารโรงเรียนของครูในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการ
ประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมาจ าแนกตามเพศโดยรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 (3) การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริหารโรงเรียนของครูใน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกดัส านักงานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา จ าแนกตามขนาด
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โรงเรียนโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบว่า 
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ทุกดา้นโดยครูท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาดเล็กและขนาด
กลางมีส่วนร่วมในการตดัสินใจบริหารโรงเรียนมากกว่าครูท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่ และยงั
สอดคลอ้งกบั ศักดิ์ วีระพงษ์ไดศึ้กษาปัญหาการบริหารงานบุคลากรโรงเรียนประถมศึกษา สังกดั
ส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา พบว่า (1) โรงเรียนประถมศึกษาสังกดัส านกังาน
การประถมศึกษาจงัหวดันครราชสีมา มีปัญหาการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดบัปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่มีปัญหาอยู่ในระดบัปาน
กลาง 3 ดา้น เรียงล าดบัค่าเฉล่ียจากสูงไปต ่า คือ ดา้นการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังาน ดา้นการพฒันา
และธ ารงรักษาบุคลากรและดา้นการประเมินผลการปฏิบติังานส่วนด้านการรักษาระเบียบวินยัมี
ปัญหาในระดบัน้อย เม่ือพิจารนาเป็นรายขอ้ พบว่า ในดา้นการจดับุคลากรเขา้ปฏิบติังานมีปัญหา
ระดบัมาก ดงัน้ี บุคลากรแต่ละคนรับผิดชอบงานหลายดา้นเกินไป ในบา้งวิชาไม่มีบุคลากรท่ีจบ
ทางดา้นนั้นโดยตรงและบุคลาก่อนมีจ านวนคาบในการสอนต่อสัปดาห์มาก ด้านการพฒันาและ
ธ ารงรักษาบุคลากรมีปัญหาระดบัมาก ดงัน้ี ขาดงบประมาณในการพฒันาบุคลากรขาดแหล่งความรู้
ในการศึกษาคน้ควา้และโรงเรียนขาดแคลนเคร่ืองอ านวยความสะดวกในการปฏิบติังาน (2) ผลการ
เปรียบเทียบปัญหาการบริหารบุคลากรในโรงเรียนประถมศึกษาท่ีมีขนาดแตกต่างกนัโดยภาพรวม
พบวา่ มีปัญหาแตกต่างกนั เม่ือพิจารนาเป็นรายดา้นพบวา่ มีปัญหาแตกต่างกนั2ดา้น คือ ดา้นการจดั
บุคลากรเขา้ปฏิบติังานและดา้นการพฒันาและธ ารงรักษาบุคลากร โดยโรงเรียนขนาดเล็กมีปัญหา
มากกว่าโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่ส่วนโรงเรียนขนาดกลางและขนาดใหญ่มีปัญหาไม่
แตกต่างกนั 

5.2.5 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป เป็น
ผลการวิเคราะห์ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ในภาพรวมและรายข้อ ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก
ความสัมพนัธ์ระหวา่งโรงเรียนกบัผูป้กครอง โดยผูบ้ริหารและครูยอมรับฟังค าติชมของผูป้กครอง 
ผูป้กครองเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน และการประชาสัมพนัธ์โรงเรียนด้วยวารสาร 
โรงเรียนสุวรรณภูมิวิทยาลยัมีการด าเนินงานในดา้นพฤติกรรมนกัเรียน  ท าให้นกัเรียนมีความคิด
สร้างสรรค์ กล้าแสดงออกนักเรียนมีระเบียบวินัยดีอย่างสม ่าเสมอ ซ่ึงสอดคล้องกบั พีรกิจ              
ศิริวัฒนกุล ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของครูต่อการบริหารการจดัการศึกษาของผูบ้ริหาร
สถานศึกษา สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารงาน
วิชาการ ด้านบริหารงานงบประมาณด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทัว่ไป โดยรวม 
พบว่า อยู่ในระดบัมากและเม่ือเทียบกบัความพึงพอใจในการปฏิบติังานของครูในโรงเรียนสังกดั
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ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษา และขนาดโรงเรียน 
โดยรวมและรายดา้น พบวา่ แตกต่างกนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ 

ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานบุคคล 
จ าแนกตามระดับการศึกษาท่ีแตกต่างกัน โดยใช้วิธีทดสอบค่าที (t-test) พบว่า ครูท่ีมีระดับ
การศึกษาต่างกนัมีระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ี
อาจเน่ืองจาก โรงเรียนตั้งชมรม สมาคม โดยคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกบัคณะครูด าเนินการ
จดัอบรมหลกัสูตรวชิาชีพให้ชุมชน จดัตั้งโรงเรียนการศึกษาผูใ้หญ่ เพื่อเป็นการสร้างความสัมพนัธ์
กบัชุมชน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั วีรชาติ สุพิพัฒน์ ไดศึ้กษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจต่อการบริหารการจดั
การศึกษาสถานศึกษาและความผกูพนัต่อองคก์ารของครูสังกดัส านดังานเขตพื้นท่ีการศึกษาจนัทบุรี 
เขต 1ทั้ง 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นบริหารงานงบประมาณดา้นบริหารงานบุคคล 
และดา้นบริหารงานทัว่ไปโดยรวมและรายดา้น พบวา่อยูใ่นระดบัมาก และเม่ือเปรียบเทียบความพึง
พอใจพอใจต่อการบริหารโรงเรียนและความผูกพนัต่อองค์การของครูสังกดัส านัดงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จ าแนกตามวุฒิการศึกษาและ ขนาดโรงเรียนโดยรวมและรายดา้นแตกต่าง
กนัอยา่งไม่มีนยัส าคญัทางสถิติ  

ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
ขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
จ าแนกตามขนาดสถานศึกษา โดยวิธี การทดสอบค่าเอฟ (F-test) จากการวิเคราะห์ค่าความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) พบว่าไม่แตกต่างกนั ทั้งน้ีอาจเน่ืองจาก ด้านการ
บริหารงานทัว่ไป เป็นงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบการบริหารองค์การให้บรรลุตามมาตรฐาน 
คุณภาพ และเป้าหมายท่ีก าหนด เป็นการส่งเสริมการบริหารและการจดัการของสถานศึกษา เพื่อให้
การจดัการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  ผูบ้ริหารจึงให้ความส าคญัดา้นการบริหารทัว่ไป 
ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการจดัระบบองค์กร และการให้บริการ ประสานส่งเสริม สนบัสนุน และอ านวย
ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่งพฒันาโรงเรียนให้ใชน้วตักรรมและ
เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจดัการศึกษาของโรงเรียนตามหลกัการ
บริหารงานท่ีมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานเป็นหลกั ตลอดจนการมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองคก์รท่ี
เก่ียวขอ้งเพื่อใหก้ารบริหารจดัการศึกษามีประสิทธิภาพ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั จารุวรรณ วานิชสุขสมบัติ 
ไดศึ้กษาความพึงพอใจในการปฏิบติังาน ของขา้ราชการครูอ าเภอศรีมหาโพธิ ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาปราจีนบุรี ตามทฤษฎีสองปัจจยัของเฮอร์ซเบอร์ก จ าแนกตามเพศ และขนาดสถานศึกษา 
กลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการวิจยั ไดแ้ก่ ขา้ราชการครูอ าเภอศรีมหาโพธิ ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
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ปราจีนบุรี จ  านวน 414 คน เป็นแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ 50 ฉบบั เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัเป็น
แบบสอบถามประมาณค่า สถิติท่ีใช ้ไดแ้ก่ ค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) 
และการทดสอบค่าเอฟ (F-test) ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลสรุปผลไดด้งัน้ี ความ พึงพอใจของขา้ราชการ
ครูอ าเภอศรีมหาโพธิ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาปราจีนบุรี ในปัจจยัจูงใจและปัจจัยค ้ าจุน 
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในปัจจยัจูงใจมากกวา่ปัจจยัค ้าจุน ในการเปรียบเทียบความ
พึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูอ าเภอศรีมหาโพธิ ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ปราจีนบุรี จ  าแนกตามเพศ และขนาดสถานศึกษา พบวา่ ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ 
 

5.3 ข้อเสนอแนะ 
5.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวจัิย 

 จากการศึกษา การมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของข้าราชการครูสังกัด
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ผูศึ้กษามีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 

5.3.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ ควรเปิดโอกาสให้ข้าราชการครู มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายและให้ค  าปรึกษามีส่วนร่วมในการว่างแผน พฒันางานดา้นวิชาการ มีส่วนร่วมใน
การแสดงความคิดเห็นการด าเนินงานประกนัคุณภาพของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการตดัสินใจ
ร่วมรับผิดชอบ และประเมินผลการจดัการศึกษา และมีส่วนร่วมในการจดัสภาพสิงแวดลอ้มให้มี
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการเรียนการสอน มีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการปฏิบติังานดา้น
วชิาการของสถานศึกษา 

5.3.2 ดา้นการบริหารงบประมาณ ควรเปิดโอกาสให้ขา้ราชการครู มีส่วนร่วมให้ค  าปรึกษา
ขอ้เสนอแนะในการวางแผนใช้งบประมาณของสถานศึกษา มีส่วนร่วมให้ค  าปรึกษาการก าหนด
นโยบายแนะในการพฒันาการศึกษาของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการก ากบั ติดตามการใช้จ่าย
งบประมาณของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการตรวจสอบเป็นกรรมการจัดซ้ือจัดจ้าง ของ
สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการร่วมระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาการมีส่วนร่วมในการดูแล 
บ ารุงรักษา ใชท้รัพยสิ์นของสถานศึกษาและมีส่วนร่วมในการติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน
โครงการของสถานศึกษา 

5.3.3 ดา้นบริหารบุคลากร ควรเปิดโอกาสให้ขา้ราชการครู มีส่วนร่วมในการให้ค  าปรึกษา
เสนอแนะในการส่งเสริม สนบัสนุนในการวางแผน ปฏิบติังานครูและบุคลากรของสถานศึกษา มี
ส่วนร่วมในการก ากบั ดูแลและนิเทศการปฏิบติังานของครูและบุคลากรของสถานศึกษา มีส่วนร่วม
ในการส่งเสริม สนบัสนุน ใหค้รูและบุคลากรในสถานศึกษามีความกา้วหนา้ทางวิชาชีพ มีส่วนร่วม
ในการส่งเริม สนบัสนุน ให้ครูและบุคลากรในสถานศึกษาน าวิชาชีพมาพฒันาให้เกิดประโยชน์ มี
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ส่วนร่วมในการร่วมแสดงความคิดเห็น การประกนัคุณภาพการศึกษา มีส่วนร่วมในการสร้างความ
เขม้แข็ง ความสัมพนัธ์ของสถานศึกษากบัสถาบนัอ่ืนในชุมชนและทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมในการร่วม
พิจารณาความดีความชอบของครูและบุคลากรในสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการด าเนินการทางวินยั
การต่างๆภายในของสถานศึกษา 

5.3.4 ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ควรเปิดโอกาสให้ขา้ราชการครู มีส่วนร่วมในการรับรู้การ
ออกระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศและแนวปฏิบติัของกฎหมายท่ีเก่ียวกบัวิชาชีพครู มีส่วนร่วมในการ
ระดมทรัพยากรในการพฒันาสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการส่งเสริมความเขม้แข็งในการบริหารงาน
อยา่งมีระบบและมีประสิทธิภาพของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการเสนอความคิดให้สถานศึกษามี
ความเขม้แข็งบริการการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนได้อย่างกวา้งขวาง มีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาอยา่งมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับ ศรัทธา เช่ือถือของประชาชนและชุมชน มีส่วนร่วมในการ
ร่วมตดัสินใจเป็นองค์คณะเร่ืองงบประมาณ บุคลากรและหลกัสูตรสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
ตดัสินใจเป็นองค์คณะ เร่ืองขอ้มูลสาระสนเทศของสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการตดัสินใจการ
จดัสรรทุนการศึกษาในสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่เด็กดอ้ยโอกาส
ในสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย ผลผลิตทางการศึกษาให้เกิดความพึงพอใจ
แก่ผูบ้ริหาร 

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
5.3.1 ผูบ้ริหารสถานศึกษา ควรน าผลการวจิยัไปใชเ้พื่อไปบริหารการศึกษาของโรงเรียนให้

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะด้านการบริหารทั่วไปท่ีประชาชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา 

5.3.2 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา ควรมีการอบรมให้ความรู้แก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้ง ในเร่ือง
บทบาทการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

5.3.3 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาค้นคว้าคร้ังต่อไป 
จากการศึกษา การมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครูสังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีกานศึกษามธัยมศึกษา เขต20 เพื่อให้ไดผ้ลการศึกษาท่ีหลากหลาย และเป็นกลุ่ม
ใหญ่ ควรด าเนินการการศึกษาต่อดงัน้ี 

5.3.1 ควรด าเนินการศึกษาถึงสภาพการมีส่วนร่วมการบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของขา้ราชการครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครอง ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษา เขต 20  
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5.3.2 ควรศึกษาผลกระทบของการไม่ปฏิบติัตามบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการของขา้ราชการครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูป้กครอง ในสังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษา เขต 20 

5.3.3 ควรมีการศึกษาดว้ยระเบียบวิธีวิจยัเชิงคุณภาพเก่ียวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จดัการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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แบบสอบถามเพือ่การวจัิย 

เร่ือง การมีส่วนร่วมของข้าราชครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน  
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 

ค าช้ีแจง  
               แบบสอบถามฉบบัน้ีมีความมุ่งหมายท่ีจะส ารวจการมีส่วนร่วมของขา้ราชการครูในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 จ  าแนก
ออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นการบริหารวชิาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นการบริหารบุคคล และ
ดา้นการบริหารทัว่ไป 

ลกัษณะของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ  
            ตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามมีลกัษณะเป็น
แบบสอบถามแบบตรวจรายการ (Checklist) ประกอบดว้ย ระดบัการศึกษา และขนาดสถานศึกษา 
            ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับระดับการมีส่วนร่วมของขา้ราชครูในการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีมธัยมศึกษา เขต 20   

การตอบแบบสอบถามของท่านคร้ังน้ี  ผูว้จิยัจะถือเป็นความลบั  และใชเ้ฉพาะงานวจิยั
ในคร้ังน้ีเท่านั้น  ผูว้จิยัขอขอบพระคุณอยา่งยิง่ในการใหค้วามร่วมมืออยา่งดี  มา ณ โอกาส  น้ี 

 
 
                                                                                      
                                                                                          

นางสุภลกัษณ์ คงทว ี
นกัศึกษาหลกัสูตรศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั  วทิยาเขตอีสาน 
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ตอนที ่ 1   ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ค าช้ีแจง : โปรดเขียนเคร่ืองหมาย      ลงในช่อง  (     )  หนา้ขอ้ความท่ีเป็นจริง 
1.  สถานภาพ 
                                (     )  ปริญญาตรี 
                                            (     )  สูงกวา่ปริญญาตรี 
 
2.           ขนาดสถานศึกษา 

                               (     )   ขนาดเล็ก 
                              (     )   ขนาดกลาง 

                               (     )   ขนาดใหญ่ 
 
ตอนที ่ 2    แบบสอบถามการมีส่วนร่วมของข้าราชครูในการบริหารสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 
ค าช้ีแจง    
           ขอใหท้่านพิจารณาการมีส่วนร่วมของขา้ราชครูในการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ในแต่ละดา้น และแต่ละขอ้วา่อยู่ในระดบัใดโดย
เขียนเคร่ืองหมาย ลงในช่องระดบัการมีส่วนร่วมเพียงระดบัเดียวใน 5 ระดบั  ดงัน้ี 

 5 หมายถึง การมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษา ในมากท่ีสุด 
 4 หมายถึง การมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษา ในระดบัมาก 
 3 หมายถึง การมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษา ในระดบัปานกลาง 
 2 หมายถึง การมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษา ในระดบันอ้ย 
 1 หมายถึง การมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษา ในระดบันอ้ยท่ีสุด 

 
 
 
 
 
 
 
 
    



108 
 

ข้อ การมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษา 

ระดับการ
ปฏิบัติงาน 

ส าหรับ 
ผู้วจัิย 

5 4 3 2 1 

  1.ด้านการบริหารงานวชิาการ       
1 การมีส่วนร่วมพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา      (    ) V1 
2 การมีส่วนร่วมก าหนดระเบียบ แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการวดั

และประเมินผลของสถานศึกษา 
     (    ) V1 

3 การมีส่วนร่วมศึกษาวิเคราะห์การบริหารจดัการและพฒันา
คุณภาพวชิาการในสถานศึกษา 

     (    ) V3 

4 การมีส่วนร่วมพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

     (    ) V4 

5 การมีส่วนร่วมจดัระบบแนะแนวโดยเช่ือมโยงกบัระบบ
ดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและกระบวนการเรียนการสอน 

     (    ) V5 

6 มีส่วนร่วมในการจดัสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการ
เรียนการสอนของสถานศึกษา 

     (    ) V6 

7 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนท่ีเนน้
ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

     (    ) V7 

8 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจร่วมรับผดิชอบการจดั
การศึกษาของสถานศึกษา 

     (    ) V8 

9 การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการปฏิบติังาน
วชิาการของสถานศึกษา 

     (    ) V9 

10 การมีส่วนร่วมในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน      (    ) V10 
 2.ด้านการบริหารงบประมาณ       
11 การมีส่วนร่วมจดัท าแผนกลยทุธ์หรือแผนจดัการศึกษาของ

สถานศึกษา 
     (    ) V11 

12 การมีส่วนร่วมจดัสรรการใชง้บประมาณในสถานศึกษา      (    ) V12 
13 การมีส่วนร่วมตรวจสอบผลการใชง้บประมาณ      (    ) V13 
14 การมีส่วนร่วมในการจดัหาทรัพยากรเพื่อสนบัสนุนการ

ด าเนินงานของสถานศึกษา 
     (    ) V14 
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ข้อ การมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษา 
ระดับการ
ปฏิบัติงาน 

ส าหรับ 
ผู้วจัิย 

5 4 3 2 1  
15 การมีส่วนร่วมการจดัระบบสวสัดิการเพื่อการศึกษาของ

สถานศึกษา 
     (    ) V15 

16 การมีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อการศึกษา      (    ) V16 
17 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในการเป็นกรรมการจดัซ้ือ

จดัจา้ง ของสถานศึกษา 
     (    ) V17 

18 การมีส่วนร่วมในการดูแล บ ารุงรักษาในทรัพยสิ์นของ
สถานศึกษา 

     (    ) V18 

19 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนบัสนุนช่วยเหลือการ
ด าเนินงานจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของ
สถานศึกษา 

     (    ) V19 

20 การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลงาน 
ตามแผนงานโครงการของสถานศึกษา 

     (    ) V20 

 3. ด้านการบริหารงานบุคคล       
21 การมีส่วนร่วมในการวางแผนอตัราก าลงัใน 

สถานศึกษา 
     (    ) V21 

22 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจดัการเรียนการสอน
ของครูในสถานศึกษา 

     (    ) V22 

23 การมีส่วนร่วมในการวางแผนการพฒันาครู และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

     (    ) V23 

24 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากร 

     (    ) V24 

25 การมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อรับทราบ การบริหาร
จดัการการบริหารงานบุคคล 

     (    ) V25 

26 การมีส่วนร่วมในการวางแผน ใหค้  าปรึกษา เสนอแนะ
แนวทางในการบริหารงานบุคคล 

     (    ) V26 

27 การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง สนบัสนุนใหบุ้คลากร
ทางการศึกษามีความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ 

     (    ) V27 
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ข้อ การมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษา 
ระดับการ
ปฏิบัติงาน 

ส าหรับ 
ผู้วจัิย 

5 4 3 2 1  
28 การมีส่วนร่วมในการสร้างความเขม้แขง็ความสัมพนัธ์ของ

ถานศึกษากบัสถาบนัอ่ืนในชุมชนและทอ้งถ่ิน 
     (    ) V28 

29 การมีส่วนร่วมในการร่วมพิจารณาความดีความชอบของครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

     (    ) V29 

30 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการทางวนิยัแก่ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา 

     (    ) V30 

 4.ดา้นการบริหารทัว่ไป       
31 การมีส่วนร่วมในการติดต่อเพื่อจดัหาแหล่งเรียนใหก้บั

นกัเรียน 
     (    ) V31 

32 การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆของ
สถานศึกษา 

     (    ) V32 

33 การมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาอาคารสถานท่ีและ
ทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 

     (    ) V33 

34 การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความตอ้งการของ
สถานศึกษาต่อชุมชน 

     (    ) V34 

35 การมีส่วนร่วมในการการวางแผนการพฒันาสถานศึกษา      (    ) V35 
36 การมีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือระหวา่ง

ผูป้กครองนกัเรียน ประชาชนทัว่ไป สถานศึกษา 
     (    ) V36 

37 การมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ ประเมินผล
การด าเนินงานและโครงการ 

     (    ) V37 

38 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเป็นองคค์ณะเร่ืองขอ้มูล
สารสนเทศของสถานศึกษา 

     (    ) V38 

39 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจการจดัสรรทุนการศึกษาใน
สถานศึกษา 

     (    ) V39 

40 การมีส่วนร่วมในการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่เด็ก
ดอ้ยโอกาสในสถานศึกษา 

     (    ) V40 
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ภาคผนวก ข 
รายช่ือผู้เช่ียวชาญและตรวจสอบเคร่ืองมือการวจิัย 
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รายช่ือผู้เช่ียวชาญและตรวจสอบเคร่ืองมือการวจิัย 
 

1. ดร.ประมวล โสภาพร 
           การศึกษา            ศศบ.ด (ศึกษาศาสตรดุษฎีบณัฑิต) สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
          ต าแหน่งปัจจุบนั           ผูอ้  านวยการโรงเรียนบา้นดุงวทิยา 
                                                           ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 
 
2. นายสุรพงษ์ ซาตา               
         การศึกษา              ศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 
        ต  าแหน่งปัจจุบนั           ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบา้นดุงวทิยา              
                                                   ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 
         
 
3. นางมณจัีนทร์ รักษาภักดี 
          การศึกษา                            การศึกษาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารการศึกษา               
         ต าแหน่งปัจจุบนั                 ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบา้นดุงวทิยา              
                ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 
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ภาคผนวก ค 
หนังสือขออนุญาตแต่งตั้งผู้เช่ียวชาญ 
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ท่ีศธ6012(2)/ว 219 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

 
26 เมษายน 2556 
 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร  ดร.ประมวล โสภาพร 

            ด้วยนางสุภลักษณ์ คงทวีนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร -
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205099 ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “การมีส่วนร่วม
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 20” 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)/ว219 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

 
26 เมษายน 2556 
 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร  นายสุรพงษ ์ซาตา               

  ดว้ย นางสุภลกัษณ์ คงทวี นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร -
มหาบณัฑิตสาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205099 ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การมีส่วนร่วม
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 20 ” 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)/ว219 
 

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึง ต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

 
26 เมษายน 2556 
 

เร่ือง ขออนุญาตแต่งตั้งผูเ้ช่ียวชาญ 

เจริญพร นางมณีจนัทร์ รักษาภกัดี 

  ด้วยนางสุภลักษณ์ คงทวี นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตร -
มหาบณัฑิต  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205099ก าลงัท า สารนิพนธ์เร่ือง “การมีส่วนร่วม
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 20”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 
แบบประเมนิดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถาม 
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แบบสอบถามการวจัิย 
เร่ือง การมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานของข้าราชการครู 

  สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
 

ค าช้ีแจง 
 แบบสอบถามชุดน้ีจดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค์ เพื่อระดบัการมีส่วนร่วมบริหารจดัการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 ใน 
4 ดา้น คือดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงบประมาณ ดา้นบริหารงานบุคคล และดา้น
การบริหารทัว่ไป ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 
20 และศึกษาเปรียบเทียบระดบั การมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการ
ครูใน 4 ดา้น จ าแนกระดบั และขนาดสถานศึกษา ตามระดบัความคิดเห็นของผูบ้ริหารสถานศึกษา
และครูผูส้อน ผูว้ิจยัใคร่ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามตามความเป็นจริงและโปรด
ตอบแบบสอบถามทุกขอ้ ผูว้ิจยัจะเก็บค าตอบของท่านเป็นความลบัและน าเสนอผลการวิจยัเป็น
ลักษณะภาพรวม มิใช่เป็นรายบุคคล จึงไม่มีผลกระทบต่อท่านแต่อย่างใด ขอความกรุณาตอบ
แบบสอบถามน้ีดว้ยความเป็นจริง เพื่อความสมบูรณ์ของการวจิยั 

แบบสอบถามชุดน้ี มีจ  านวน 4 หนา้ ประกอบดว้ยขอ้ค าถาม 2 ตอน ดงัน้ี 
ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัระดบั การมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 
  1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ 
      2. ดา้นการบริหารงบประมาณ 
      3. ดา้นบริหารงานบุคคล 
      4. ดา้นการบริหารทัว่ไป  
 

ผูว้จิยัขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านมา ณ โอกาสน้ี 
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3. วธีิการประเมิน ใหท้  า  ลงในช่องระดบัการประเมิน 3 ระดบั ดงัน้ี   
 วดัได ้  (+1)  หมายถึง มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
 ไม่แน่ใจ ( 0 ) หมายถึง ไม่แน่ใจวา่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 
 วดัไม่ได ้ (-1) หมายถึง ไม่มีความสอดคลอ้งกบัค านิยาม 

 
ตอนที ่1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของ
ผู้เช่ียวชาญ 

R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 
1. ระดบัการศึกษาและขนาดของสถานศึกษา 

1. ปริญญาตรี,สูงกวา่ปริญญาตรี 
2. ขนาดของสถานศึกษา 
 

1 1 1 3 1 

2. การมีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของขา้ราชการครู สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 
1. ดา้นการบริหารงานวชิาการ 
2. ดา้นการบริหารงบประมาณ 
3. ดา้นบริหารงานบุคคล 
4. ดา้นการบริหารทัว่ไป 
 

1 1 1 3 1 
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ตอนที ่2  มีส่วนร่วมบริหารจดัการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของขา้ราชการครู  
 สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 

ข้อที่ ประเด็นค าถาม 
ความคิดเห็นของ

ผู้เช่ียวชาญ 
R IOC 

 คนที ่1 คนที ่2 คนที ่3 

 1. ด้านการบริหารงานวชิาการ      
1 การมีส่วนร่วมพฒันาหลกัสูตรสถานศึกษา 1 1 1 3 1 
2 การมีส่วนร่วมก าหนดระเบียบ แนวปฏิบติัเก่ียวกบั

การวดัและประเมินผลของสถานศึกษา 
1 1 1 3 1 

3 การมีส่วนร่วมศึกษาวิเคราะห์การบริหารจดัการและ
พฒันาคุณภาพวชิาการในสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

4 การมีส่วนร่วมพฒันาระบบประกนัคุณภาพภายใน
สถานศึกษา 

1 1 0 2 0.67 

5 การมีส่วนร่วมจดัระบบแนะแนวโดยเช่ือมโยงกบั
ระบบดูแลช่วยเหลือนกัเรียนและกระบวนการเรียน
การสอน 

1 1 1 3 1 

6 มีส่วนร่วมในการจดัสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศท่ี
เอ้ือต่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

7 มีส่วนร่วมในการส่งเสริมกระบวนการจดัการเรียนท่ี
เนน้ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

1 1 1 3 1 

8 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจร่วมรับผดิชอบการ
จดัการศึกษาของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

9 การมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบการ
ปฏิบติังานวชิาการของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

10 การมีส่วนร่วมในการพฒันากิจกรรมพฒันาผูเ้รียน 1 1 1 3 1 
 2.ด้านการบริหารงบประมาณ      
1 การมีส่วนร่วมจดัท าแผนกลยทุธ์หรือแผนจดั

การศึกษาของสถานศึกษา 
1 1 1 3 1 
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2 การมีส่วนร่วมจดัสรรการใชง้บประมาณใน
สถานศึกษา 

1 0 1 2 0.67 

3 การมีส่วนร่วมตรวจสอบผลการใชง้บประมาณ 1 1 1 3 1 
4 การมีส่วนร่วมในการจดัหาทรัพยากรเพื่อสนบัสนุน

การด าเนินงานของสถานศึกษา 
1 1 1 3 1 

5 การมีส่วนร่วมการจดัระบบสวสัดิการเพื่อการศึกษา
ของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

6 การมีส่วนร่วมในการระดมทุนเพื่อการศึกษา 1 1 1 3 1 
7 การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบในการเป็น

กรรมการจดัซ้ือจดัจา้ง ของสถานศึกษา 
1 1 1 3 1 

8 การมีส่วนร่วมในการดูแล บ ารุงรักษาในทรัพยสิ์น
ของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

9 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริม สนบัสนุนช่วยเหลือ
การด าเนินงานจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของ
สถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

10 การมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผลงาน 

ตามแผนงานโครงการของสถานศึกษา 
1 1 1 3 1 

 3.ด้านบริหารงานบุคคล      
1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนอตัราก าลงัใน 

สถานศึกษา 
1 1 1 3 1 

2 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจดัการเรียน
การสอนของครูในสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

3 การมีส่วนร่วมในการวางแผนการพฒันาครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการปฏิบติังานของ
บุคลากร 

1 1 1 3 1 

5 การมีส่วนร่วมในการประชุมเพื่อรับทราบ การ
บริหารจดัการการบริหารงานบุคคล 

1 1 1 3 1 

6 การมีส่วนร่วมในการวางแผน ใหค้  าปรึกษา 
เสนอแนะแนวทางในการบริหารงานบุคคล 

1 1 1 3 1 
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7 การมีส่วนร่วมในการเสริมสร้าง สนบัสนุนให้
บุคลากรทางการศึกษามีความกา้วหนา้ทางวชิาชีพ 

1 0 1 7 0.67 

8 การมีส่วนร่วมในการสร้างความเขม้แขง็
ความสัมพนัธ์ของถานศึกษากบัสถาบนัอ่ืนในชุมชน
และทอ้งถ่ิน 

1 1 1 3 1 

9 การมีส่วนร่วมในการร่วมพิจารณาความดีความชอบ
ของครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

10 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการทางวนิยัแก่ครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

 4. ด้านการบริหารทัว่ไป      
1 การมีส่วนร่วมในการติดต่อเพื่อจดัหาแหล่งเรียน

ใหก้บันกัเรียน 
1 1 1 3 1 

2 การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพนัธ์กิจกรรมต่างๆ
ของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

3 การมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาอาคารสถานท่ีและ
ทรัพยสิ์นของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

4 การมีส่วนร่วมในการเสนอปัญหาและความตอ้งการ
ของสถานศึกษาต่อชุมชน 

1 1 1 3 1 

5 การมีส่วนร่วมในการการวางแผนการพฒันา
สถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

6 การมีส่วนร่วมในการประสานความร่วมมือระหวา่ง
ผูป้กครองนกัเรียน ประชาชนทัว่ไป สถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

7 การมีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
ประเมินผลการด าเนินงานและโครงการ 

1 0 1 2 0.67 

8 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจเป็นองคค์ณะเร่ือง
ขอ้มูลสารสนเทศของสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

9 การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจการจดัสรร
ทุนการศึกษาในสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 

10 การมีส่วนร่วมในการกระจายโอกาสทางการศึกษาสู่
เด็กดอ้ยโอกาสในสถานศึกษา 

1 1 1 3 1 
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ภาคผนวก จ 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เกบ็รวบรวมข้อมูล 
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ท่ีศธ6012(2)/254 
 
  

 มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยัวทิยาเขตอีสาน 
9/37 หมู่ 12 ถนนราษฎร์คนึงต าบลในเมือง 
อ าเภอเมืองจงัหวดัขอนแก่น40000 

  3 พฤษภาคม 2556 
 

เร่ือง ขออนุญาตเก็บรวบรวมขอ้มูลเพื่อการวจิยั 

เจริญพร ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 

  ดว้ย นางสุภลกัษณ์ คงทวี นักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา หลกัสูตรศึกษาศาสตร-
มหาบณัฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตอีสาน  รหัสประจ าตวันักศึกษา 5514205099 ก าลงัท าสารนิพนธ์เร่ือง “การมีส่วนร่วม
บริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของข้าราชการครู สังกัดส านักงานเขตพื้นการศึกษา
มธัยมศึกษา เขต 20” โดยมี พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา และ ดร.วิเศษ     
พลอาจทนั เป็นท่ีปรึกษาร่วม 

  มหาวิทยาลยัมหามกุฏราชวิทยาลยั  วิทยาเขตอีสาน  จึงใคร่ขอความอนุเคราะห์
จากท่านเพื่ออนุญาตให ้นกัศึกษาดงักล่าว เก็บรวบรวมขอ้มูลจากหน่วยงานของท่าน เพื่อน าขอ้มูลท่ี
ไดไ้ปด าเนินการในขั้นตอนต่อไปหวงัเป็นอยา่งยิ่งวา่จกัไดรั้บความอนุเคราะห์จากท่านดว้ยดี  และ
ขอขอบคุณมา  ณ  โอกาสน้ี 

  จึงเจริญพรมาเพื่อพิจารณา   

 
เจริญพร 

 
(พระครูปลดัธรรมจริยวฒัน์, ดร.) 

รักษาการแทนผูอ้  านวยการวิทยาลยัศาสนศาสตร์อีสาน 
มหาวทิยาลยัมหามกุฏราชวทิยาลยั วทิยาเขตอีสาน 
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ภาคผนวก ฉ 

ค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟา 
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ค่าความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha) 
ของแบบสอบถามการมีส่วนร่วมบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานของข้าราชการครู สังกดั

ส านักงานเขตพืน้การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20 
Reliability 
****** 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) 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 
Item Deleted 

Scale Variance if 
Item Deleted 

Corrected Item-
Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 
Item Deleted 

ระดบัการศึกษา 176.03 264.240 .133 .856 

ขนาดของสถานศึกษา 175.60 261.972 .138 .857 

a1 173.93 254.547 .310 .854 

a2 173.50 261.086 .148 .857 

a3 174.00 258.069 .259 .855 

a4 174.07 253.237 .370 .853 

a5 174.03 256.723 .303 .854 

a6 174.33 263.195 .027 .861 

a7 173.90 259.955 .224 .855 

a8 174.07 253.237 .370 .853 

a9 173.93 254.547 .310 .854 

a10 173.50 261.086 .148 .857 

     b1 173.97 246.792 .617 .848 

b2 174.13 258.878 .199 .856 

b3 174.07 256.133 .337 .854 

b4 174.37 262.999 .147 .856 

b5 174.60 254.317 .302 .854 

b6 174.57 248.323 .451 .851 
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b7 174.37 257.137 .185 .857 

b8 174.63 256.378 .340 .854 

b9 174.17 258.695 .192 .856 

b10 174.37 257.137 .185 .857 

c1 174.07 244.961 .675 .847 

c2 174.33 247.747 .498 .850 

c3 174.63 257.964 .246 .855 

c4 174.10 254.783 .382 .853 

c5 174.10 253.955 .601 .851 

c6 174.27 245.168 .530 .849 

c7 174.37 247.689 .672 .848 

c8 174.40 249.697 .452 .851 

c9 174.30 253.321 .517 .851 

c10 174.37 247.689 .672 .848 

d1 174.17 255.661 .248 .855 

d2 174.10 256.990 .298 .854 

d3 173.47 257.775 .468 .853 

d4 174.17 255.730 .354 .853 

d5 174.10 260.162 .118 .858 

d6 174.60 251.145 .516 .850 

d7 174.57 259.702 .191 .856 

d8 174.57 263.426 .021 .861 

d9 174.33 260.023 .167 .857 

d10 174.63 259.068 .185 .856 
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  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 = 40.0 
Alpha =    .972 
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ประวตัผู้ิวจิยั 
 

ช่ือ-สกุล                                        นางสุภลกัษณ์ คงทว ี
 
วนั เดือน ปีเกดิ วนัที ่                   14 เดือน มิถุนายน 2511 
 
ทีอ่ยู่ปัจจุบัน                                 บา้นเลขท่ี 74 หมู่ 7 ต าบลศรีสุทโธ อ าเภอบา้นดุง                

จงัหวดัอุดรธานี 
                                                     รหสัไปรษณีย ์41190 โทรศพัท ์0800109368 
 
ต ำแหน่งหน้ำทีก่ำรงำน                ครูช านาญการพิเศษ 
สถำนทีท่ ำงำนปัจจุบัน                โรงเรียนบา้นดุงวทิยา ต าบลศรีสุทโธ อ าเภอบา้นดุง  
                                                    จงัหวดัอุดรธานี  
                                                    สังกดัส านกังานเขตพื้นการศึกษามธัยมศึกษา เขต 20 
 
ประวตัิกำรศึกษำ 
          พ.ศ. 2528                 มธัยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบา้นดุงวทิยา อ าเภอบา้นดุง 
                                           จงัหวดัอุดรธานี   
          พ.ศ. 2533                 ปริญญาตรี วทิยาศาสตร์บณัฑิต (ผา้และเคร่ืองแต่งกาย) วิทยาลยัครู                
                                            อุดรธานี จงัหวดัอุดรธานี 
 
ประวตัิกำรท ำงำน                  

พ.ศ. 2534                  อาจารย ์1 ระดบั 3โรงเรียนทุ่งฝนวทิยาคาร อ าเภอทุ่งฝน                      
จงัหวดัอุดรธานี 

          พ.ศ. 2542                  อาจารย ์1 ระดบั 5 โรงเรียนทรัพยอุ์ดมวทิยา อ าเภอบา้นดุง       
                                            จงัหวดัอุดรธานี 
          พ.ศ. 2552                  ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบา้นดุงวทิยา อ าเภอบา้นดุง  
                                           จงัหวดัอุดรธานี 
 


	3ปก แก้ไขวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
	4
	4บทคัดย่อนางศุภลักษณ์  คงทวี แก้ไขวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ใหม่
	5กิตติกรรมประกาศ แก้ไขวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
	6สารบัญ แก้ไขวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
	7สารบัญตาราง แก้ไขวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
	8สารบัญแผนภาพ แก้ไขวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
	9บทที่ 1 แก้ไขวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
	10บทที่ 2 แก้ไขวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
	11บทที่ 3 แก้ไขวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
	12บทที่ 4 แก้ไขวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
	13บทที่ 5 แก้ไขวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
	14บรรณานุกรม แก้ไขวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
	15ภาคผนวก แก้ไขวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557
	16ประวัติผู้วิจัย  แก้ไขวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557



