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ค าส าคัญ: การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน/โรงเรียน

ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
ปริศนา  ขันแข็ง: การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  
(ELEMENTARY SCHOOL COMMISSION’S PARTICIPATION IN EDUCATIONAL MANAGEMENT 
AT SCHOOLS IN 12TH NETWORK CLUSTER UNDER ROI ET ELEMENTARY EDUCATION 
SERVICE AREA OFFICE 2) คณะกรรมการควบคุมสารนิพนธ์: พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ปร.ด., 
เอนก  ศิลปนิลมาลย์, ค.ด., 112 หน้า., ปี พ.ศ. 2558. 
  
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) ) เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 2) เพ่ือเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายที่ 12 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนใน
กลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จ านวน 124 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่าห้าระดับ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.87 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรียบเทียบโดยใช้ 
t-test (Independent Samples) และวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) โดยการ
ทดสอบ F-test 

ผลการวิจัย พบว่า  
 1) ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านวิชาการ  

 2) ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีเพศ อายุ และระดับการศึกษาต่างกัน มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยรวมไม่แตกต่างกัน  
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 3) ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ล าดับตาม
ความถี่จากมากไปหาน้อย สามล าดับแรกคือ 1) ควรจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องบทบาทการมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษา ให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา และการท างานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนและหน่วยงานต้นสังกัด 2) ควรจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้นพ้ืนฐานตามบทบาทและหน้าที่ โดยเฉพาะในเรื่องงานวิชาการ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน และ 3) โรงเรียนควรเน้นการด าเนินงานความร่วมมือกันระหว่าง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียนและกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกันจัด
การศึกษา และให้ความส าคัญกับการประสานงาน การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร ในเรื่องต่างๆ 
ระหว่างโรงเรียนชุมชนและผู้ปกครองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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The purposes of this research were: 1) to study the level of elementary school 

commission’s participation in educational managements at schools in 12th network cluster 
under Roi Et Elementary Educational Service Area Office 2, 2) to compare their participation 
in educational management at the target schools to variable classification of their genders, 
ages and educational levels, 3) to study suggestions for their participation in educational 
management at the same schools. The sampling group for conducting the research 
comprised basic education commission numbering 124 individuals. The research instrument 
was five-rating scale questionnaires with the reliability at .87. The statistics exploited 
for analyzing data incorporated percentage, mean, standard deviation, t-test (Independent 
Samples) and F-test (One-way ANOVA). 

Outcomes of the research findings:  
 1 ) Elementary school commission’s participation in educational management 

at schools in the above network cluster has been rated ‘high’ in the overall aspect. 
When taking each aspect into consideration in descending of its mean, they included 
aspects of general administration, personnel administration, fiscal administration and 
academic affairs.  

 2) The comparative results of their participation in educational management 
at schools in the above network cluster have shown that variables of their genders, ages and 
educational levels bear no significant differences in their participation. 



ช 

 

 

     3) Suggestions for basic educational commission’s participation in educational 
management at schools in the said network cluster have been offered in descending 
orders of three frequencies.  1. Schools should hold courses to provide basic education 
commissions with knowledge regarding ‘Roles and Participation in Educational Managements’ 
and ‘Efficiently Collaborative Work with School Personnel’. 2. Schools and their affiliated 
work units should hold activities to develop basic education commissions owing to 
their roles and duties, especially the academic tasks which are regarded as a key 
mechanism of schools’ educational managements. 3. Schools should put the emphasis 
on undertaking co-operations between basic education commissions to schools and 
guardians’ network groups in order to help manage their educational managements. 
Additionally, schools must place the importance on liaisons, public relations and 
communications in different issues between schools, communities and guardians in 
order to have educational managements generated more efficiently. 



 ซ 

ประกาศคุณูปการ 
 

สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้ด้วยดีเพราะความอนุเคราะห์จากทางมหาวิทยาลัยมหามกุฏราช- 
วิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด และคณาจารย์ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ ตลอดจน เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่
ให้ค าแนะน าเป็นอย่างดีมาโดยตลอด 

กราบนมัสการขอบพระคุณ พระครูวิจิตรปัญญาภรณ์, ดร. และขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
เอนก ศิลปนิลมาลย์ ที่ท่านทั้งสองกรุณารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ ให้ความรู้ ค าแนะน า 
ค าปรึกษา และตรวจแก้ไข อันเป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย  
 นมัสการขอบพระคุณพระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์  ชยตรโน (ขันโท),ดร. ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร 
โรงเรียนการกุศลวัดบ้านก่อ อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด  ขอขอบพระคุณ ดร.จ านง กมลศิลป์ 
อาจารย์ประจ าหลักสูตรประถมศึกษา มหาวิทยาลัย มหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ดและนาย
สุรศักดิ์ มณีเรือง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแจ้ง อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด ที่ให้
ความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือเพ่ือการวิจัย จนท าให้ สารนิพนธ์เล่มนี้เสร็จ
สมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณ ดร.สัมฤทธิ์ แก้วสมบัติ ประธานกรรมการ ดร.กฤตยากร ลดาวัลย์ และดร.จิราภรณ์ ผันสว่าง 
กรรมการ ที่กรุณาตรวจรูปแบบ ให้ค าแนะน า แก้ไขรูปแบบ และรูปเล่ม จนท าให้สารนิพนธ์เล่มนี้
ส าเร็จสมบูรณ์ 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ทุกท่านที่ให้ความช่วยเหลือในด้านการให้
ข้อมูลและการเก็บข้อมูลในการค้นคว้าวิจัย จนท าให้สารนิพนธ์เล่มนี้ส าเร็จลงได้อย่างสมบูรณ์  

ขอขอบพระคุณบิดา มารดา ครู อาจารย์ ครอบครัว และผู้มีอุปการคุณทุกท่านที่ช่วยส่งเสริม
สนับสนุนกระตุ้นเตือน และเป็นก าลังใจตลอดมา   

 

       ปริศนา ขันแข็ง 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
การบริหารและการจัดการศึกษาโดยคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นแนวคิดการบริหารแบบมี

ส่วนร่วมโดยคณะบุคคล เป็นการบริหารที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เป็นองค์กรการบริหารที่มีเจตนาให้ผู้ปกครองและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร และการจัด
การศึกษาร่วมกับสถานศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการสถานศึกษา ให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นผู้ก ากับดูแลและมีส่วนร่วมในการด าเนินงานของสถานศึกษา 
โดยต้องให้สอดคล้องกับนโยบายและแนวทางที่ต้นสังกัดก าหนด มีรูปแบบในการบริหารและการจัด
การศึกษาที่เป็นได้ทั้งรูปแบบที่มีการตรวจสอบได้ (Accountable Governing Body) รูปแบบของ
การเป็นคณะที่ปรึกษา (Advisory Governing Body) และรูปแบบของการเป็นสื่อประสาน (Mediating 
Governing Body) (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์, 2552, หน้า 183-184) 

การปฏิรูประบบบริหารการศึกษาในสถานศึกษาให้ก้าวหน้า และประสบความส าเร็จได้
ประการหนึ่ง คือ โรงเรียนจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ปกครอง ชุมชน บุคคลที่เก่ียวข้องทุกฝ่ายให้มีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา ระเบียบ และกฎกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ยิ่งใน
สภาพปัจจุบันมีความจ าเป็นที่จะต้องอาศัยความร่วมมือ ร่วมใจจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ซึ่งถือว่าเป็นองค์คณะบุคคลที่มีความพร้อม ใกล้ชิดกับโรงเรียนมากกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ หากได้
มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล ก ากับ ส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาอย่างเต็มที่ การ
บริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นการบริหารที่ เปิดโอกาสให้มีการเสนอความคิดเห็น มีการประชุม
ปรึกษาหารือร่วมกัน ร่วมกันคิด ร่วมกันท า และร่วมกันรับผลประโยชน์อันเกิดจากงานท าให้ผู้ร่วมงาน
มีความพึงพอใจ และมีขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานดีขึ้น 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มีคณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยได้รับการคัดเลือก มีจ านวน 180 คน (ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 
(หมื่นถ่านแจ้งหน่อม), 2557, อัดส าเนา) ซึ่งโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 มีการจัดการประชุมเป็น
ประจ า และจากการตรวจบันทึกการประชุมและสัมภาษณ์ผู้ร่วมการประชุม พบว่า จากการ
ก าหนดการขับเคลื่อนนโยบายโดยใช้กลยุทธ์ส่งเสริมการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ยังไม่สามารถตอบสนอง
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สภาพปัญหาและรองรับการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการได้ดังเช่น กลยุทธ์
ข้อที่ 5 กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชากร ชุมชน ภาคเอกชน และท้องถิ่นในการจัด
การศึกษาและการยกระดับการบริหารจัดการให้โรงเรียนเป็นนิติบุคคล บุคลากรที่เกี่ยวข้องในทุกส่วน
เริ่มตั้งแต่ครู นักเรียน นักการภารโรง ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนต้องเข้ามีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษา เพ่ือท าให้สถานศึกษาสามารถจัดการเรียนรู้ให้บรรลุตามหลักสูตรของสถานศึกษาได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากที่สุด อันจะส่งผลถึงคุณภาพของผู้เรียนเป็นหลักโดยมีขอบข่ายการบริหารจัดการ
สถานศึกษาทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล 
และด้านการบริหารทั่วไป (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2551, หน้า 5)  

ผู้วิจัยจึงมุ่งศึกษา ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  เพ่ือ
น าผลการวิจัยไปใช้ในการพัฒนาโรงเรียน ด าเนินการจัดการศึกษาได้อย่างเหมาะสมมีประสิทธิภาพ
และสอดคล้องกับหลักการของสถานศึกษาที่เน้นการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานรวมถึงการพัฒนาความรู้ ความเข้าใจและเสริมสร้างความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และเพ่ือให้ได้ข้อมูลพ้ืนฐานที่ส าคัญส าหรับน าไปประกอบการ
วางแผน ในการที่จะส่งเสริมสนับสนุนความร่วมมืออันดี ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างเป็น
ระบบต่อไป  

 

1.2 วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 จ าแนกตาม เพศ อายุ และระดับการศึกษา  
1.2.3 เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12  
 

1.3 สมมุติฐำนของกำรวจัิย 
1.3.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ที่มีเพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แตกต่างกัน 
1.3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 ที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วม

ในการจัดการศึกษา แตกต่างกัน 
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1.3.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มสี่วนร่วมในการจัดการศึกษา แตกต่างกัน 

 

1.4 ขอบเขตของกำรวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตด้ำนประชำกร  
ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงาน

เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จ านวน 180 คน  
1.4.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนใน

กลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จ าแนกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก ่

 1. ด้านวิชาการ 
 2. ด้านงบประมาณ  
 3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
 4. ด้านการบริหารทั่วไป 
1.4.3 ขอบเขตด้ำนพื้นที่  
ได้แก่ โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
 

1.5 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
1.5.1 ท าให้ทราบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ท าให้
ครูน าไปปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

1.5.2 ท าให้ทราบผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 ที่มี เพศ อายุ และระดับการศึกษา แตกต่างกัน 
ท าให้ครูน าไปปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 

1.5.3 ท าให้ทราบข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 ท าให้ครูน าไปปรับปรุงการจัดการศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
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1.5.4 ท าให้ผู้บริหารสามารถน าผลการวิจัยใช้เป็นสารสนเทศในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้นต่อไป  

 

1.6 ค ำนิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

 เพ่ือประโยชน์ในการศึกษาและช่วยให้เข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้ก าหนดค าศัพท์เฉพาะที่
ใช้ในการวิจัย ดังนี้ 

กำรมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลในองค์กร ต่างองค์กรได้ร่วมกันเพ่ือจัดการงานให้บรรลุเป้าหมาย
ที่ต้องการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและส าเร็จ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมนั้นๆ จะอยู่ในขั้นตอนใดๆ ก็ตาม 
โดยขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ข้อจ ากัดขององค์กรในแต่ละกระบวนการนั้น ซึ่งใน
การวิจัยครั้งนี้ หมายถึง การร่วมด าเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามบทบาทหน้าที่
คณะกรรมการสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
พ.ศ. 2543 

คณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.  2543 ในโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้แก่ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทน
ครู ผู้แทนองค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า และผู้ทรงคุณวุฒ ิที่เข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยผู้บริหารสถานศึกษาท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ 

กำรมีส่วนร่วมในกำรจัดกำรศึกษำของคณะกรรมกำรสถำนศึกษำขั้นพื้นฐำน หมายถึง การ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จ าแนกเป็น 4 ด้าน คือ 

1. ด้ำนวิชำกำร หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาประจ าปี ก าหนดนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให้ข้อเสนอแนะ
ในการก าหนด เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาวิทยากรและแหล่งเรียนรู้ใน
ท้องถิ่นแก่สถานศึกษา จัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จัดหา
สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ประเมินผลการใช้หลักสูตร และส่งเสริม
ให้มีการใช้สื่อ การเรียนการสอน อย่างสม่ าเสมอ 

2. ด้ำนงบประมำณ หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจในการจัดท า
แผนการใช้เงินงบประมาณ จัดสรรการใช้งบประมาณที่ได้รับจากบุคคลภายนอก ติดตามและรายงานผลการใช้ 
งบประมาณในสถานศึกษา เป็นกรรมการจัดชื้อ-จัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ 
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เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้างของสถานศึกษา จัดหางบประมาณสนับสนุนสถานศึกษา โดยระดมจาก
ประชาชน รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินทางราชการ เสนอแนะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน
การเงินพัสดุ ก ากับติดตามการท าบัญชีการเงินได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  

3. ด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคล หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจในการ
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ของสถานศึกษาร่วมพิจารณาจัดหา
วิทยากรภายนอกตามความต้องการของสถานศึกษา จัดหาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลบุคลากร
ของสถานศึกษา ร่วมวางแผนการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา  และให้ข้อเสนอแนะในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 

4. ด้ำนกำรบริหำรทั่วไป หมายถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจในการให้
ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะน าและสนับสนุน
การด าเนินงานในการพัฒนาสถานศึกษา ประสานงานระหว่างสถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานอ่ืนๆ จัด
สภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้ร่มรื่นน่าอยู่ ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการพัฒนาอาคารสถานที่ของ
สถานศึกษาให้เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยทั้งในระดับสถานศึกษา
และในระดับท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
จัดท าโครงการต่างๆ พัฒนาให้นักเรียนมีวินัยคุณธรรม จริยธรรมและร่วมแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของนักเรียน ประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ เพ่ือใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง 

ปัจจัยส่วนบุคคล หมายถึง ปัจจัยส่วนบุคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา 

1. เพศ หมายถึง เพศของผู้ตอบแบบสอบถาม สารนิพนธ์ฉบับนี้จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) 
เพศชาย และ (2) เพศหญิง 

2. อำยุ หมายถึง อายุของผู้ตอบแบบสอบถาม สารนิพนธ์ฉบับนี้จ าแนกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ 
(1) ไม่เกิน 30 ปี (2) 31 – 50 ปี และ (3) สูงกว่า 50 ปี  

3. ระดับกำรศึกษำ หมายถึง ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม สารนิพนธ์ฉบับนี้
จ าแนกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ (1) ต่ ากว่าปริญญาตรี (2) ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผู้วิจัยได้
ท าการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องครอบคลุมหัวข้อต่อไปนี้ 
 2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

2.2 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.3 บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.4 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 

 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 2.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
2.1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
โคเฮน และอัพฮอฟฟ์ (Cohen, J. M., and Uphoff, N.T., 1980, pp. 213-235) ไดใ้ห้

ความหมายของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) เป็นการมีส่วนร่วมที่เป็นการแสดงออกด้าน

ความคิดเกี่ยวกับการจัดระบบหรือก าหนดระบบของโครงการ เป็นการประเมินปัญหาหรือทางเลือกที่
สามารถเป็นไปได้ที่จะน าไปปฏิบัติเพ่ือพัฒนา โดยการประเมินสภาพที่เป็นอยู่ และสาเหตุของปัญหา ซึ่ง
ในขั้นตอนนี้แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 

 1.1 การมีส่วนร่วมในขั้นต้น (Initial Decision) เป็นการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของ
วิธีการที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมของโครงการ 

 1.2 การมีส่วนร่วมในขั้นเตรียมการ (Ongoing Decision) เป็นการหาโอกาส หรือ
ช่องทางในการแก้ปัญหา รวมทั้งล าดับความส าคัญของโครงการที่จะต้องด าเนินการ 

 1.3 การมีส่วนร่วมในขั้นตัดสินใจปฏิบัติการ (Ongoing Decision) เป็นการหาบุคลากรเข้ามา
ปฏิบัติการ ได้แก่ อาสาสมัคร ผู้ประสานงานเพ่ือที่จะมีส่วนร่วมในกิจกรรม โดยการเป็นสมาชิกร่วม
ด าเนินการ การคัดเลือกผู้น าและการสร้างพลังอ านาจให้แก่องค์กร 
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2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ (Implementation) เป็นการด าเนินงานตามโครงการและ
แผนงาน และเป็นการก่อให้เกิดความรู้สึกมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของกิจการและผลงานที่ปรากฏ ซึ่ง
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 

 2.1 การมีส่วนร่วมในการสละทรัพยากร (Resource Contribution) ได้แก่ การมีส่วนร่วม
สละแรงกาย การสละเงิน การให้วัสดุอุปกรณ์และการให้ค าแนะน า ซึ่งทรัพยากรเหล่านี้จะให้ด้วยความเต็มใจ 

 2.2 การมีส่วนร่วมในการบริหารและการประสานงาน (Administration and Coordination) จะมี
ส่วนร่วมโดยวิธีการจ้างบุคคลเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการ การฝึกอบรมผู้ที่จะเข้าปฏิบัติในโครงการ หรือ
การให้ค าปรึกษาในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการและเป็นผู้ประสานงานในโครงการด้วย 

 2.3 การมีส่วนร่วมในการเข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ  (Programmer Enlistment 
Activities) เป็นการเข้ามีส่วนร่วมโดยการเข้าเป็นผู้ปฏิบัติในโครงการ พบว่า มีลักษณะเป็นการบังคับให้
เข้าปฏิบัติในโครงการมากที่สุด การมีส่วนร่วมโดยการบังคับให้ปฏิบัติจะต่างจากการให้ความร่วมมือ เพราะ
การบังคับให้ท านั้นผลประโยชน์จะไม่ใช่เป็นสิ่งส าคัญ แต่ถ้าเป็นการมีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ จะมีการ
ค านึงถึงผลประโยชน์ที่จะได้รับหลังการมีส่วนร่วมด้วย 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) แบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
 3.1 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านวัตถุ (Material Benefits) ได้แก่ การมีส่วนร่วมการ

เพ่ิมผลผลิต รายได ้หรือทรัพย์สิน 
 3.2 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านสังคม (Social Benefits) ได้แก่ ผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น

แก่สังคม เช่น โรงเรียน สถานที่สาธารณะ หรือส่วนกลางของชุมชน เช่น การเพ่ิมคุณภาพชีวิต การเกิด
ระบบน้ าประปา 

 3.3 การมีส่วนร่วมรับผลประโยชน์ในด้านบุคคล (Personal Benefits) ได้แก่ ความนับ
ถือตนเอง (Self - Esteem) พลังอ านาจทางการเมือง (Political Power) และความคุ้มค่าของ
ผลประโยชน์ 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) หมายถึง การมีส่วนร่วมในการวัดผลและ
วิเคราะห์ผลของการด าเนินงาน รวมทั้งเป็นการหาข้อดีและข้อบกพร่อง เพ่ือหาแนวทางแก้ไขการท างานให้มี
ประสิทธิภาพต่อไปและเป็นการประเมินผลความส าเร็จหรือความล้มเหลวเป็นระยะ 

ลักษณะของการมีส่วนร่วมนั้นเกิดจากผู้น าประชาธิปไตยที่บริหารงานด้วยโครงสร้างการ
บริหารงานที่เอ้ือต่อการมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการบริหารงานไม่ว่าจะในการ
ตัดสินใจหรือมีส่วนร่วมในการคิดเห็น ให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือ
ทุกขั้นตอนในกระบวนการบริหารอันได้แก่ การวางแผน การสั่งการและการควบคุม ย่อมสร้างความ
ภาคภูมิใจในความมีส่วนร่วมแก่บุคคล จะน ามาซึ่งความผูกพัน และความยินยอมรับผลการปฏิบัติงานอัน
เกิดจากการมีส่วนร่วมนั้นๆ โดยปราศจากข้อโต้แย้งใดๆ 
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วิลเลี่ยม (William, 1976, p.696) ให้ความหมายไว้ว่า “การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการ
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมแก้ปัญหาของตนเองใช้
ความคิดสร้างสรรค์และความช านาญของประชาชนกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมในการแก้ปัญหา 
และสนับสนุนผลการปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง” 

อแลสแตร์ (Alastair, 1982, p. 18) ได้ให้ความหมายว่า “การมีส่วนร่วมประกอบกัน 3 มิติ คือ 
มิติที่หนึ่ง การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรควรท าและท าอย่างไร มิติที่สอง การมีส่วนร่วมเสียสละ
ในการพัฒนา และร่วมลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจและมิติที่สาม มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่
เกิดจากการด าเนินงาน” 

กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วม หมายถึง การที่บุคคลในองค์กร ต่างองค์กรได้ร่วมกันเพ่ือจัดการ
งานให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและส าเร็จ ทั้งนี้ การมีส่วนร่วมนั้นๆ จะอยู่ใน
ขั้นตอนใดๆ ก็ตาม โดยขึ้นอยู่กับความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ข้อจ ากัดขององค์กรในแต่ละ
กระบวนการนั้น 

2.1.2 ทฤษฎีการมีส่วนร่วม (Participation Theory) 
ติณ ปรัชญพฤทธิ์ (2553, หน้า 642–643) ได้แบ่งทฤษฎีการมีส่วนร่วมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
1. ทฤษฎีความเป็นผู้แทน ทฤษฎีนี้เน้นความเป็นผู้แทนของผู้น า และถือว่าการให้มีส่วนร่วมเป็น

การเลือกตั้งหรือถอดถอนเป็นเครื่องหมายของการที่จะให้หลักประกันกับการบริหารงาน ทฤษฎีนี้เน้น
เฉพาะการวางโครงสร้างสถาบัน เพ่ือเป็นเครื่องมือในการให้ผู้ตามเข้ามามีส่วนร่วมเท่านั้น เช่น การเลือกตั้งทั่วไป 
การเลือกตั้งโดยคะแนนลับ และการประชุมปรึกษาหารือประจ าปี จะเห็นได้ว่า การมีส่วนร่วมตามนัย
ของทฤษฎีนี้ มิได้เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจขององค์กรอย่างแท้จริง  ผู้ที่มี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริงในการตัดสินใจ ได้แก่ บรรดาผู้น าต่าง ๆ ที่เสนอตัวเข้ามารับเลือกตั้ง ส่วนผู้
ตามนั้นเป็นเพียงไม้ประดับเท่านั้น 

2. ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วมตามแนวคิดทฤษฎีนี้การมีส่วนร่วมมีวัตถุประสงค์ไม่เฉพาะ
แต่กรณีเข้าไปพิจารณาเลือกตั้งหรือถอดถอนเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเข้าไปมีส่วนร่วมในทุกข้ันตอน
ของการวางแผนนโยบาย และการมองการมีส่วนร่วมเป็นการให้การศึกษาและพัฒนาการกระท าทาง
การเมืองและสังคมที่มีความรับผิดชอบนั่นคือ การไม่ยอมให้มีส่วนร่วมนับว่าเป็นการคุกคามต่อ
เสรีภาพของผู้ตาม 

โรเจอร์และชูเมคเกอร์ (Rogers and Shoemaker, 1971, p. 19) ได้กล่าวอ้างถึงทฤษฎีว่า 
พลังในการตัดสินใจที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ มีดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในอ านาจอย่างกว้างขวาง 
2. การตัดสินใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง โดยมีการปรึกษากับพวกที่รับผลกระทบกระบวนการที่

เกี่ยวกับการตัดสินใจดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับตัวแปร ดังต่อไปนี้ 
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 2.1 ความรู้เกี่ยวกับความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนแปลง 
 2.2 การชักจูงและการประเมินผลการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการตัดสินใจ 
 2.3 การตัดสินใจที่ยอมรับหรือจะปฏิเสธอันมีผลจากการประเมิน 
 2.4 การสื่อสารเกี่ยวกับการตัดสินใจ 
 2.5 การกระท าตามการตัดสินใจ 
จากทฤษฎีการมีส่วนร่วม พอสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนคือ พฤติกรรมที่แสดงออกต่อ

กิจกรรมต่าง ๆ ของแต่ละบุคคล โดยจะเข้าร่วมกิจกรรมนั้นบ่อยครั้งเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับแรงจูงใจและ
ความผูกพันในการด าเนินกิจกรรม ซึ่งผู้ศึกษามีความเห็นว่า ทฤษฎีการมีส่วนร่วมเกี่ยวพันกับการเข้า
ไปมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะการมีส่วนร่วมท าให้ประชาชนได้แสดงออกถึงการร่วมคิด ร่วมกัน
ตัดสินใจ ร่วมกันในการด าเนินการ และติดตามผลการด าเนินการ เพ่ือให้การด าเนินงานตามกิจกรรมที่
ก าหนดขึ้นบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

2.1.3 แนวนโยบายการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
นโยบายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปจัจุบันต้องการให้ประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม

โดยก าหนดไว้ในนโยบาย ระเบียบ กฎหมาย ดังนี้ 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ได้กล่าวถึง การมีส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ

และเอกชน ไว้ดังนี้ (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2542, หน้า 5-6) 
มาตรา 8 การจัดการศึกษายึดหลักดังนี้ 
1. เป็นการศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน 
2. ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
3. การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรู้ให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง 
มาตรา 9 (6) การจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษาให้ยึดหลักการมีส่วนร่วม

ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กร
วิชาชีพ สถาบันการศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ๆ 

มาตรา 24 (6) จัดการเรียนรู้ให้เกิดขึ้นได้ทุกเวลาทุกสถานที่มีการประสานความร่วมมือกับ
บิดา มารดา ผู้ปกครองและบุคคลในชุมชนทุกฝ่ายเพ่ือร่วมกันพัฒนาผู้เรียนตามศักยภาพ 

มาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กร องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนส่งเสริมความ
เข้มแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มี
การแสวงหาความรู้ ข้อมูลข่าวสารและรู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชน
ให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนให้มีการเปลี่ยนแปลง
ประสบการณ์การพัฒนาระหว่างชุมชน 
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มาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ 

มาตรา 57 ให้หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรและบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา โดยน าประสบการณ์ ความรู้ ความช านาญและภูมิปัญญาท้องถิ่นของบุคคลดังกล่าว มา
ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ทางการเรียนและยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา 

มาตรา 58 (2) ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชนองค์กร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน 
องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืนระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา
โดยเป็นผู้จัดและมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพย์สินและทรัพยากรอ่ืนให้แก่สถานศึกษา 
ชุมชนมีส่วนร่วมรับภาระค่าใช้จ่ายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจ าเป็น 

ขัตติยา กรรณสูต (ม.ป.ป : ไม่ปรากฏเลขหน้า) กล่าวว่า แนวนโยบายการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาจะประสบความส าเร็จและส่งผลประโยชน์ต่อส่วนรวมมากน้อยเพียงใดนั้นขึ้นอยู่กับ
กระบวนการทางนโยบาย หรือเรียกอีกอย่างว่า วงจรนโยบาย ซึ่งมีข้ันตอนที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน ดังภาพที ่2.1 

 

             
 

ภาพที ่2.1 วงจรนโยบาย 
 

จากวงจรนโยบายมีขั้นตอนที่ส าคัญอยู่ 5 ขั้นตอน แต่ละขั้นตอนนั้นจะมีความส าคัญไม่ยิ่ง
หย่อนกว่ากัน การด าเนินการตามวงจรนโยบายนั้นก็ไม่จ าเป็นต้องไล่ตามล าดับขั้นตอนอย่างตายตัว 
ขั้นตอนที่เกิดขึ้นเป็นเสมือนส่วนหนึ่งของวงกลมที่เป็นวงจรหมุนไปเรื่อยๆ และการที่จะให้การ
ด าเนินการตามวงจรนโยบายนี้น าไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการหนึ่งที่
จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องในวงจรนโยบายทุกขั้นตอน นั่นคือช่องทางที่จะน าไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ได้
อย่างมีประสิทธิผล และผู้วิจัยจะน าเสนอข้ันตอนต่างๆ ต่อไป 
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2.2 การจัดการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2.2.1 ความหมายของการจัดการการศึกษา 
ได้มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการจัดการศึกษา ดังนี้ 
กระทรวงศึกษาธิการ (2535, หน้า 23) สรุปได้ การจัดการเรียนการสอน ไว้ว่า การจัดการเรียน

การสอนต้องมีองค์ประกอบส าคัญและจ าเป็นพื้นฐาน  ได้แก่  
 1. ด้านหลักสูตร หมายถึง ชี้แจ้งเกี่ยวกับจุดประสงค์ (ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง) ของการ

เรียนการสอน การจัดเนื้อหาวิชาเหมาะสมกับการสอนโดยใช้เนื้อหาเพ่ือน าไปสู่การเรียนรู้ หลักสูตรการ
เรียนการสอนในโรงเรียนสามารถปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและความต้องการของนักเรียน
และท้องถิ่น 

 2. ด้านการจัดการเรียนการสอน หมายถึง การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เหมาะสม
กับจุดประสงค์ เนื้อหาวิชา และความสามารถของนักเรียน โดยการน ากระบวนการเรียนรู้ต่าง ๆ มาใช้
ในการจัดการเรียนการสอน เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นและเปิดโอกาสให้นักเรียน
มีส่วนร่วมในกิจกรรม การเรียนการสอนอย่างทั่วถึง  

 3. ด้านสื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การใช้สื่อการเรียนการสอนให้
สัมพันธ์กับจุดประสงค์ เนื้อหา และสภาพแวดล้อม มีเอกสารความรู้เกี่ยวกับการผลิตสื่อและนวัตกรรม 
การใช้สื่อการเรียนการสอนอย่างเพียงพอ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ การจัดบริการ
หนังสือนอกเวลาเรียน หนังสืออ่านเพ่ิมเติม และหนังสือส่งเสริมการอ่านส าหรับนักเรียน การประเมินผลการ
ใช้สื่อและนวัตกรรมการเรียนการสอน ความสอดคล้องกับการใช้สื่อกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ก าหนดไว้ใน
แผนการจัดการเรียนรู้  การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนและอุปกรณ์การสอนให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

 4. ด้านการวัดผล และประเมินผลการเรียนการสอน  หมายถึง ความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับระเบียบ การวัดผล และประเมินผลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ความรู้ความเข้าใจในด้าน
เทคนิค และวิธีการวัดผลและประเมินผล การสร้างเครื่องมือวัดผลและประเมินผลรายวิชา ความรู้ความ
เข้าใจในการสร้างเครื่องมือวัดจุดประสงค์การเรียนรู้ การก าหนดจุดประสงค์การเรียนรู้รายวิชาในการ
วัดผลและประเมินผล การประเมินผลและการสร้างเครื่องมือประเมิน คุณลักษณะของนักเรียน ความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับวิธีวิเคราะห์ข้อสอบ การวิเคราะห์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การจัดกระท าข้อมูล
สารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการเรียนการสอน การน าผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนมา
วางแผนพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอน 

รุ่ง แก้วแดง (2546, หน้า 19) ได้กล่าวถึง การจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 23 ก าหนดว่า การจัดการศึกษา ต้องเน้นและให้ความส าคัญใน 3 เรื่อง คือ 
ความรู้ คุณธรรม และกระบวนการเรียนรู้ โดยให้บูรณาการตามความเหมาะสมของแต่ละระดับการศึกษา
ในเรื่องต่างๆ 5เรื่อง ซึ่งเป็นแนวของสาระหลักสูตรนั่นเอง โดยก าหนดไว้ในแต่ละข้อ ดังนี้ 
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 1. ความรู้เกี่ยวกับตนเองและความสัมพันธ์กับสังคม ในอดีตสถานศึกษามักจัดให้ผู้เรียน
เรียนเรื่องที่ไกลตัว ผู้เรียนต้องท่องจ าชื่อเมือง ชื่อแม่น้ าในต่างประเทศ แต่ไม่รู้จักสถานที่ในประเทศไทย 
ผู้เรียนรู้จักผู้ค้นพบทวีปอเมริกา แต่ประวัติท้องถิ่นหรือหมู่บ้านของตนเองกลับไม่มีความรู้เลย  ความคิด
เรื่องการเรียนรู้เกี่ยวกับตนเองนี้สอดคล้องกับหลักจิตวิยาการเรียนรู้ ที่ว่าให้เราเริ่มต้นเรียนกับเรื่องของ
ตนเองและสิ่งใกล้ตัวก่อน แล้วจึงขยายกว้างออกสู่สังคม ซึ่งได้แก่ ครอบครัว ชุมชน ชาติและสังคมโลก 
ดังนั้น เมื่อเราจัดหลักสูตรก็ต้องเน้นความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และความเป็นมาของสังคมไทย 
การเมืองการปกครองของสังคมไทยในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขให้เข้าใจถ่อง
แท ้ก่อนที่จะเรียนเรื่องประเทศอ่ืน 

 2. ความรู้และทักษะด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเรื่องที่ส าคัญมากอีกอย่างหนึ่ง
ที่ผู้เรียนต้องเรียนรู้ เพ่ือประโยชน์ส าหรับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะเรื่องการจัดการบ ารุงรักษา 
และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล ยั่งยืน ประเทศไทยได้ชื่อว่ามี
ทรัพยากรธรรมชาติมากมาย แต่ไม่รู้วิธีการจัดการ เราจึงมีปัญหาภัยแล้ง น้ าท่วม ป่าถูกท าลาย ฯลฯ 
ในขณะที่ประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีขนาดเล็กและพลเมืองน้อยไม่มีทรัพยากรใดๆ แต่มีความรู้และทักษะ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความสามารถในการจัดการสูงสามารถพัฒนาประเทศจนมั่งคั่งอยู่
ในระดับต้นๆของโลก 
 3.  ความรู้เกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา ภูมิปัญญาไทย และการประยุกต์ใช้
ภูมิปัญญาเหล่านั้น ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ภูมิปัญญาไทยได้รับความส าคัญอย่างยิ่งในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ
สาระหลักสูตรทีผู่้เรียนต้องเรียนรู้ 
 4.  ความรู้และทักษะด้านคณิตศาสตร์ ภาษา โดยเฉพาะให้ความส าคัญกับการใช้ภาษาไทย
อย่างถูกต้อง ระบบการศึกษาไทยที่ผ่านมามักจะละเลยภาษาประจ าชาติ ผู้เรียนจึงมองข้ามความส าคัญ
ของความรู้ด้านนี้ แต่โดยสาระบัญญัติข้อนี้ ประเทศไทยจึงจ าเป็นต้องมีนโยบายด้านภาษา ทั้งภาษาประจ า
ชาติและภาษาต่างประเทศ ซึ่งในยุคโลกาภิวัตน์ คนไทยควรพูดภาษาต่างประเทศได้อย่างน้อย 2 ภาษา คือ 
ภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารระดับสากลมากที่สุด และภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน เช่น 
ภาษามลายู ภาษาจีน หรือภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจ าเป็นส าหรับการติดต่อค้าขายในภูมิภาค 
 5. ความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวิตอย่างมีความสุข 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2547, หน้า 3) การจัดการศึกษาเป็นกระบวนการอย่างเป็นระบบ โดยมี
เป้าหมายชัดเจน คือการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกาย จิตใจ สติปัญญา คุณธรรม 
ค่านิยม ความคิด การประพฤติปฏิบัติ ฯลฯ โดยคาดหวังว่า คนที่มีคุณภาพนี้จะท าให้สังคมมีความมั่นคง 
สงบสุข เจริญก้าวหน้าทันโลก แข่งขันกับสังคมอ่ืนในเวทีระหว่างประเทศได้ คนในสังคมมีความสุข มีความสามารถ
ประกอบอาชีพการงานอย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ร่วมกันได้อย่างสมานฉันท ์
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การจัดการศึกษามีหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการจัดการศึกษาในสถานศึกษา นอกสถานศึกษา 
ตามอัธยาศัย ย่อมขึ้นกับความเหมาะสมส าหรับกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มที่แตกต่างกันไป 

เนื่องจากการจัดการศึกษาเป็นกระบวนการที่เป็นระบบ ดังนั้นการจัดการศึกษาจึงจ าเป็นต้อง
ด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง มีบุคคลและหน่วยงานที่รับผิดชอบเข้าร่วมด าเนินการ มีรูปแบบ ขั้นตอน 
กติกาและวิธีการด าเนินการ มีทรัพยากรต่างๆสนับสนุน และต้องมีกระบวนการประเมินผลการจัด
การศึกษาท่ีเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ด้วย 

ทั้งนี้ ผลผลิตของการจัดการศึกษาได้แก่ผู้ที่ได้รับการศึกษา ส่วนผลลัพธ์หรือผลสะท้อน
สุดท้ายคือ การมีพลเมืองที่มีคุณภาพ และสังคมมีสภาพที่พึงประสงค์ 

มาริสา นวลงาม (2548, หน้า 13) ได้ให้ความหมายของการจัดการศึกษาว่าเป็นการน าการศึกษา
มาเป็นเครื่องมือในการแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของชุมนุม โดยโครงสร้างทางการศึกษานั้น
ต้องไม่รวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลาง และเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีบทบาทในการบริหาร และ
จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต และตอบสนองความต้องการของตนเอง  

สรุปได้ว่า การจัดการศึกษา หมายถึง การด าเนินการบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา 
โดยมีเป้าหมายทีมุ่่งบรรลุอย่างชัดเจน มีการจัดองค์การ มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบชัดเจน และมีเครื่องมือ
กลไกที่น าไปสู่ความส าเร็จได้ จัดขึ้นเพ่ือพัฒนาคุณภาพมนุษย์ให้เป็นสมาชิกที่ดีของสังคม อยู่ในสังคม
ได้อย่างมีความสุข 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอน หมายถึง กระบวนการ
ที่ครูผู้สอนภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ได้จัดกิจกรรมที่ท า ให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนและเกิดการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม ซึ่งจะน าไปสู่การมีความรู้ความสามารถและทักษะความช านาญ สามารถออกไปประกอบอาชีพ
และอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข ซึ่งต้องอาศัยองค์ประกอบที่ส าคัญ ดังต่อไปนี้ 

ผู้สอน 
ครูผู้สอนนับเป็นองค์ประกอบที่ส าคัญในการจัดการเรียนการสอนให้กับผู้เรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

ครูผู้สอนจะต้องมีความรู้ ความช านาญ มีความเข้าใจหลักสูตรสามารถน าหลักสูตรไปใช้ได้อย่างดี พร้อมทั้ง
มีการปรับปรุงบุคลิกภาพของตนเองอยู่เสมอ อันจะน าไปสู่การบรรลุผลตามเจตนารมณ์ของหลักสูตรวิชาชีพ 
การเป็นครูที่ดีหรือครูตามอุดมการณ์ได้นั้นจะต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ดี มีคุณธรรมและมีความสามารถใน
การปฏิบัติงานได้ ความรู้ทางด้านวิชาการของครูจะต้องเป็นความรู้ที่แท้จริงทันกับความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี โดยที่ครูจะต้องศึกษาและท า ความเข้าใจในวิชาการให้ท่องแท้ก่อนลงมือสอนหรือลงมือปฏิบัติ 
ดังนั้น การเตรียมการสอนจึงเป็นสิ่งที่จ าเป็นส าหรับครู รวมทั้งการเข้าใจปัจจัยในการเรียนของผู้เรียน
เพ่ือจะได้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูและนักเรียน 

ภาระหน้าที่โดยทั่วไปของครูสามารถแบ่งได้เป็น 7 ประการดังนี้  
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 1) หน้าที่การสอนและเผยแพร่วิชาการ ได้แก่ ความรับผิดชอบของครูในการด าเนินการสอน
ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีรวมทั้งเผยแพร่วิชาความรู้แก่ผู้สนใจอ่ืนๆ ด้วย 
 2) หน้าที่ให้การสนับสนุนและให้บริการการเรียน โดยครูต้องรับผิดชอบในการด าเนินการ
จัดหา จัดหมวดหมู่เก็บรักษาซ่อมบ ารุงและให้บริการเกี่ยวกับเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ อาคาร
สถานที่ ยานพาหนะและอ่ืนๆ อันเป็นการสนับสนุน และให้บริการแก่การเรียนการสอนของสถานศึกษา 
ทั้งนี้เพ่ือเอ้ืออ า นวยให้กระบวนการเรียนการสอนเป็นไปโดยราบรื่น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
 3) หน้าที่การบริการและปกครองนักศึกษา เป็นหน้าที่ของครูซึ่งจะต้องรับผิดชอบในการ
ด าเนินการเกี่ยวกับการอ านวยการให้การศึกษาแก่นักศึกษา เพื่อให้สามารถด าเนินชีวิตในฐานะผู้เรียน
อย่างราบรื่น นอกจากนี้ยังรวมถึงการให้การศึกษาเสริมหลักสูตร การแนะน า หรือแนะแนวทางด้าน
การศึกษา การเตรียมตัวเพ่ืออาชีพและการแก้ปัญหาส่วนตัว การจัดระบบการปกครอง ดูแลนักศึกษา
ให้อยู่ในระเบียบ มีศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดี 
 4) หน้าที่การบริหารวิชาการ ได้แก่ การรับผิดชอบในการบริหารและจัดการในหน่วยงาน
ย่อย เพ่ือให้การด า เนินงานของหน่วยงานเหล่านั้นเป็นไปโดยราบรื่นและเรียบร้อยตามบทบาทหน้าที่
ที่ได้ก าหนดไว้ ทั้งในด้านวิชาการ บุคลากร ธุรการและอ่ืนๆ ของสถานศึกษาหรือหน่วยงานนั้นๆ 
 5) หน้าที่การพัฒนาสถาบัน เป็นหน้าที่ของครูที่จะต้องด า เนินการในเรื่องที่เป็นการสร้าง
ความเจริญก้าวหน้าเฉพาะด้านหรือเฉพาะเรื่อง ให้แก่สถานศึกษา โดยมีจุดมุ่งหมายให้เป็นไปตามนโยบาย
หรือหลักการที่ผู้บริหารสถาบันก าหนดให้ 
 6) หน้าที่ธุรกิจและบริการทั่วไป ได้แก่ รับผิดชอบด าเนินการหรือกระท าการ เพ่ือให้งาน
ธุรการและการบริการทั่วไปของสถานศึกษาเป็นไปโดยเรียบร้อยตามหลักการและมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
ทั้งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลหรือสิ่งของภายในสถานศึกษา ตลอดจนบุคคลหรือสิ่งของภายนอก
สถานศึกษาด้วย 

 7) หน้าที่อ่ืนๆ ได้แก่ ภาระหน้าที่ในการด าเนินการในหน้าที่ย่อยอื่นๆ หรือชิ้นงานอื่น
ที่ยังไม่ได้กล่าวถึง แต่เป็นสิ่งที่ควรได้รับการด าเนินการตามที่ก าหนดไว้ในบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน 
หรือตามนโยบายหรือค าสั่งของผู้บังคับบัญชาตามล าดับ (กุลฑล ไชยเศรษฐ, 2543, หน้า 62).  

จากที่กล่าวมาทั้งหมดผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ผู้สอน หมายถึง ผู้ที่สอนอยู่ในสถาบันการศึกษาที่มี
ความเพียบพร้อมทั้งทางด้านคุณภาพและคุณธรรมซึ่งได้แก่ ครู-อาจารย์ที่ปฏิบัติการสอนทั้งที่เป็นอาจารย์
ประจ า และอาจารย์พิเศษ 

หลักสูตร 
หลักสูตร เป็นองค์ประกอบส าคัญในระบบการจัดการเรียนการสอนเนื่องจากหลักสูตรสามารถ

ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้เพ่ือให้เข้าใจในหลักสูตรเสียก่อน 
ซ่ึงได้มีผู้ให้ความหมายของหลักสูตรไว้ว่า หลักสูตร หมายถึง มวลประสบการณ์ทั้งหมดที่โรงเรียนจัด
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ให้แก่ผู้เรียนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนไปในทางที่พึงปรารถนา รวมทั้งกระบวนการทั้งหมดที่ได้จัดให้ผู้เรียนได้
ผ่านกระบวนการต่างๆ เพ่ือการเรียนรู้พัฒนาความรู้ความสามารถ และเจตคติ ให้บรรลุเป้าหมายหลักสูตร
จึงประกอบด้วยกลุ่มของกระบวนการวิชาและกิจกรรม ซึ่งวิชาแต่ละวิชาในกลุ่มนั้นหรือกิจกรรมภายใน
กลุ่มนั้นจะสอดคล้องกันสนับสนุนซึ่งกันและกัน และขยายต่อเนื่องกันเพ่ือในที่สุดสามารถท าให้เกิดผลผลิต 
คือ การพัฒนาผู้เรียนได้ตามที่ได้ก าหนดไว้เป็นจุดมุ่งหมายของหลักสูตร (ไพรัตน์ ฟักน้อย, 2541, หน้า 102). 

หลักสูตรเป็นหัวใจของการจัดการเรียนการสอนเพ่ือน าไปสู่จุดมุ่งหมายของการศึกษาความเข้าใจ
ในเรื่องหลักสูตรและการเรียนการสอนจะท าให้การจัดการศึกษาด าเนินไปด้วยดีทั้งแก่ตัวผู้เรียน ดังนั้น
ครูจ าเป็นต้องพ่ึงหลักสูตรเป็นทางเปรียบเสมือนเป็นแผนที่และเข็มทิศในการเดินทาง การสอนไม่สามารถ
ด าเนินไปได้อย่างเป็นระบบหากปราศจากหลักสูตร หลักสูตรและการสอนจึงเป็นสิ่งส าคัญที่คู่กัน ฉะนั้น
จึงเป็นสิ่งจ าเป็นยิ่งที่ครูต้องศึกษาหลักสูตรในระดับที่ท าการสอนนั้นให้เข้าใจ  เพ่ือน าหลักสูตรนั้นไป
ใช้ได้อย่างถูกต้องและด าเนินการสอนให้บรรลุตามเป้าหมายของหลักสูตร ครูต้องศึกษาท าความเข้าใจ
หลักสูตรทั้ง 3 ระบบ ดังนี้  
 1) หลักสูตรระดับชาติ คือ แผนการให้การศึกษา เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้ ความสามารถ 
ความเจริญงอกงามทุกทาง ปลูกฝังเจตคติและค่านิยมที่พึงประสงค์ ส่งเสริมให้เป็นบุคคลที่สมบูรณ์ มีลักษณะ
ที่สอดคล้องกับสังคม หลักสูตรระดับชาติ เช่น แผนการศึกษาแห่งชาติ แผนการศึกษาภาคบังคับ แผนการ
อาชีวศึกษา แผนการอุดมศึกษา และแผนการศึกษานอกระบบ เป็นต้น 
 2) หลักสูตรระดับสถาบันหรือโรงเรียน หมายถึง มวลความรู้และประสบการณ์ที่โรงเรียน
จัดให้ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนพัฒนาไปในสาขาวิชาที่ศึกษาเล่าเรียนให้สามารถ
น าความรู้และประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้นั้นไปใช้แก้ปัญหาในการด ารงชีวิตเป็นทรัพยากรบุคคลที่มี
คุณลักษณะที่สมบูรณ์ มีคุณภาพท าให้สามารถด ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขหลักสูตรระดับนี้ 
 3) หลักสูตรระดับรายวิชาเป็นหลักสูตรที่แสดงขอบเขตของเนื้อหาสาระในแต่ละวิชาที่ครู
ต้องน ามาวิเคราะห์ก าหนดโครงสร้างในการจัดกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆ เพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้และทักษะด้านต่างๆ การศึกษาหลักสูตรระดับรายวิชานี้ครูต้องตระหนักว่า 
  3.1 หลักสูตรเน้นที่การจัดประสบการณ์ให้แก่ผู้เรียนทั้งในและนอกระบบโรงเรียน
เนื้อหาวิชาเป็นเพียงแนวทางในการจัดประสบการณ์เท่านั้น ควรมีการยืดหยุ่นได้ตามความต้องการ
พ้ืนฐานของผู้เรียนและสภาพในขณะนั้น 

 3.2 ครูต้องรับผิดชอบในการเลือกเนื้อหาที่ถูกต้องและจัดประสบการณ์ที่ส่งเสริมการเรียนรู้
ให้ตรงกับความสนใจ เหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน ให้สามารถคิดหาเหตุผลในสิ่งนั้นๆ ได้ ส่งเสริม
ความสามารถแก้ปัญหาให้แก่ผู้เรียน (ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์, 2542, หน้า 92).  
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จากที่กล่าวมาทั้งหมดผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า หลักสูตร หมายถึง แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียน
การสอนให้แก่นักเรียนโดยค านึงถึงคุณลักษณะที่ดีของหลักสูตรที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับความ
ต้องการและความสามารถของนักเรียน ซึ่งความรู้ที่ได้รับนั้นสามารถน า ไปประกอบอาชีพได้ 

สื่อการเรียนการสอน 
สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งที่เป็นตัวกลางที่ใช้ในกระบวนการเรียนการสอน เพ่ือท าให้

ผู้สอนและผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่ถ่ายทอดซึ่งกันและกันที่ได้ผลดี และท าให้การเรียนการสอนนั้นเป็นไป
ตามจุดประสงค์ที่ได้วางไว้ สื่อการเรียนการสอน ได้แก ่เครื่องมือ ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ที่จะช่วยสนับสนุน
ให้การเรียนการสอนบรรลุตามจุดมุ่งหมายที่วางไว้ สื่อการเรียนยังเป็นสิ่งเร้าความสนใจของผู้เรียนให้
เกิดความอยากเรียนรู้ต่อๆ ไป เพราะจะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจในสิ่งที่เรียนได้อย่างดี และรวดเร็วยิ่งขึ้น 
สื่อการเรียนการสอนเป็นการน าเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการเรียนการสอนเพ่ือให้มีประสิทธิภาพ
ทางด้านวิชาการ สถาบันศึกษาจะมีงานสื่อการเรียนการสอน โดยเรียกชื่อแตกต่างกันไป  เช่น ศูนย์
โสตทัศนูปกรณ ์งานสื่อการเรียนการสอน และศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา  
 ส าหรับสื่อการเรียนการสอนที่ใช้ประกอบการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัตินั้น 
สามารถจ าแนกออกได้ดังนี้ คือ  
 1) สื่อประเภทวัสดุ หมายถึง สิ่งของที่มีเนื้อหาสาระ ความรู้ อยู่ในตัวของมันของมันเอง
ซึ่งสามารถแยกออกได้เป็น 2 ลักษณะ คือ 
  1.1 วัสดุที่สามารถถ่ายทอดความรู้ได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องอาศัยอุปกรณ์อ่ืนๆ  ช่วย 
เช่น แผนที่ แผ่นภาพ บัตรค า หุ่นจ า ลอง เป็นต้น 
  1.2 วัสดุประเภทที่ต้องอาศัยอุปกรณ์อ่ืนช่วยจึงสามารถถ่ายทอดความรู้ได้ เช่น แผ่นดิสก์ 
ตลับเทปสไลด์ ตลับวีดีโด ฟิล์มภาพยนตร์ เป็นต้น 
 2) สื่อประเภทอุปกรณ์ หมายถึง เครื่องมือ หรืออุปกรณ์ที่ช่วยให้เนื้อหาสาระความรู้ที่อยู่
ในวัสดุสามารถถ่ายทอดออกมาได้เช่นเครื่องโทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องเล่นเทป 
เครื่องเล่นวีดีโอ เป็นต้น 

หลักเกณฑ์ในการเลือกและการใช้สื่อการสอน ได้แก่  
 1) วัสดุอุปกรณ์ท่ีเลือกมาใช้ในการสอนนั้นจะต้องช่วยในการสอนนั้นเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 
 2) การเลือกสื่อการเรียนการสอนมาใช้ควรเลือกให้เหมาะสมกับเนื้อหาวิชาที่จะสอน 
 3) เลือกสื่อการเรียนการสอน ที่จะไม่ท า ให้เสียเวลาในการใช้มากจนเกินไป 
 4) เลือกใช้วัสดุอุปกรณ์ให้พอควรไม่ควรใช้สื่ออย่างใดอย่างหนึ่งจนมากเกินไปหรือใช้โดยตลอด 
ควรเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้จินตนาการหรือแสดงความคิดเห็นบ้าง 
 5) ต้องเหมาะสมกับระดับชั้น วัยวุฒิ ภาวะความพร้อมของผู้เรียน ตลอดจนความต้องการ
และความสนใจของผู้เรียน 



 

 

17 

 6) ต้องถูกต้องตรงกับความเป็นจริงอยู่ในสภาพดี สามารถใช้งานได้ 
 7) ควรเป็นสื่อการเรียนการสอนที่หาได้ง่าย ปลอดภัย และประหยัด 
 8) ควรเป็นสื่อที่มีคุณภาพทางเทคนิค และควรค านึงถึงระดับความต้องการของการใช้สื่อด้วย 
 9) ขนาดของสื่อต้องเหมาะสมกับการมองเห็น 
 10) การใช้สื่อต้องมีความเที่ยงตรงแม่นย า 
 11) การเลือกใช้สื่อการเรียนการสอนต้องค านึงถึงลักษณะวิชาที่สอน คุณลักษณะของ
นักเรียนนักศึกษา บทบาทในการเรียนการสอนของนักศึกษา 
 12) ตรงกับจุดมุ่งหมายที่วางไว้และเสริมให้ความรู้ ความคิด ทัศนคติหรือทักษะ 
 13) ตรงกับเนื้อหา หลักสูตร และทันสมัย 
 14) มีความเหมาะสมที่จะใช้สื่อความหมาย 
 15) มีราคาเหมาะสมที่จะน ามาใช้สอน 
 16) ทดสอบแล้วใช้ได้ผล 
 17) เหมาะสมกับเหตุการณ์และกิจกรรมกลุ่ม (สุพิน บุญชูวงศ์, 2541หน้า 215-216). 
 จากที่กล่าวมาทั้งหมดผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า สื่อการเรียนการสอน หมายถึง สิ่งที่ช่วยให้
ครูผู้สอนสามารถถ่ายทอดข้อเท็จจริง ทักษะ ทัศนคติ ความรู้ ความเข้าใจ และความซาบซึ้งเห็นคุณค่า
เพ่ือให้เกิดผลดีแกน่ักเรียนยิ่งขึ้นซึ่งได้แก่ โสตทัศนูปกรณ์ ประเภทวัสดุและอุปกรณ์ที่น ามาประกอบใน
การจัดการเรียนการสอน 

สิ่งอ านวยความสะดวก 
ได้มีนักวิชาการให้ความหมายของสิ่งอ านวยความสะดวกไว้ว่า สิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง 

สิ่งจ าเป็นที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้ สิ่งอ านวยความสะดวกทาง
การศึกษา เช่น ห้องเรียน ห้องฝึกปฏิบัติ โต๊ะเรียน วัสดุสื่อการเรียนอ่ืนๆ ที่จ าเป็น ส าหรับรวบรวมเก็บ
อุปกรณ์ เครื่องมือ ที่เก็บผลงานของผู้เรียน ห้องประชุมกลุ่มย่อย ห้องท างาน ค้นคว้าเป็นรายบุคคล 
และพนักงานที่คอยช่วยเหลือบริการด้านอื่นๆ 

การจัดห้องเรียนให้มีประสิทธิภาพในการเรียนรู้นั้นควรยึดหลัก ดังนี้  
 1) การจัดห้องเรียน ควรให้ความยืดหยุ่นได้ตามความเหมะสม ห้องเรียนควรเป็นห้องใหม่
หรือกว้าง เพ่ือความสะดวกสบายในการโยกย้ายโต๊ะเก้าอ้ี จัดเป็นรูปแบบเพ่ือประโยชน์ในการเรียนการสอน 
 2) การจัดห้องเรียนเพ่ือเสริมสร้างความรู้ทุกด้านโดยจัดอุปกรณ์ในการท ากิจกรรมหรือ
หนังสืออ่านประกอบที่น่าสนใจไว้ตามมุมห้อง เพ่ือให้นักเรียนได้ค้นคว้าท ากิจกรรม ควรติดอุปกรณ์และ
รูปภาพไว้เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ 
 3) การจัดห้องเรียนให้มีสภาพแวดล้อมที่ดี ได้แก่ สภาพแวดล้อมทางด้านสติปัญญา อารมณ์
และสังคมซึ่งมีอิทธิพลต่อความเป็นอยู่และการเรียนของนักเรียนเป็นอันมาก ครูควรมีส่วนช่วยในการ



 

 

18 

เสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี เช่น จัดที่ว่างของห้องเรียนให้นักเรียนท ากิจกรรม คอยแนะน าในการ
อ่านหนังสือ ค้นคว้าแก้ปัญหา ครูควรสร้างบรรยากาศในห้องเรียนไม่ให้เครียด และมีความเป็นกันเอง
กับนักเรียนเพ่ือให้นักเรียนเกิดความรู้สึกปลอดภัย สะดวกสบายเหมือนอยู่ที่บ้าน 
 4) การจัดห้องเรียนเพ่ือเสริมสร้างลักษณะนิสัยที่ดีงามให้นักเรียนรู้จักความสะอาดตั้งแต่
พ้ืนห้องเรียน ขอบประตูหน้าต่าง กระดานด า แปลงลบกระดาน ถังขยะต้องล้างทุกวัน และบริเวณ
ที่ตั้งขยะต้องดูแลเป็นพิเศษ เพราะเป็นแหล่งบ่อเกิดของเชื้อโรค 
 5) การจัดห้องเรียนเพ่ือเสริมสร้างความเป็นระเบียบทุกอย่าง เช่น การจัดโต๊ะ ตู้ ชั้นวางของ 
และหนังสือให้กับนักเรียนได้รู้จักหยิบใช้ ช่วยให้นักเรียนเกิดความเคยชิน และมีความเป็นระเบียบ 
(ส านักงานคณะกรรมการศึกษาเอกชน, 2544, หน้า 56). 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า สิ่งอ านวยความสะดวก หมายถึง สิ่งที่ช่วย
เสริมสร้างให้สภาพการเรียนการสอนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเกิดทักษะในการเรียนรู้  บรรลุ
จุดมุ่งหมายของหลักสูตร 

กิจกรรมการเรียนการสอน 
กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง วิธีการสอนของครูที่จะสอนให้นักเรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ 

มองเห็นช่องทางในการประกอบอาชีพที่หลากหลายตามสถานการณ์ของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจน
มีการปลูกฝังให้นักเรียนเกิดคุณลักษณะที่พึงประสงค์ และเป็นประโยชน์กับนักเรียนไม่ว่าออกไปแล้ว
จะเรียนต่อหรือออกไปประกอบอาชีพตามที่เรียนมา วิธีการสอน และเทคนิคการสอน ที่ผู้สอนควรค านึงถึง
ความสนใจ ความถนัด และก าลังความสามารถในการเรียนรู้ของผู้เรียน การด าเนินการสอนของครู
เพ่ือไปสู่เป้าหมายที่วางไว้ครูจะต้องเลือกใช้กระบวนการสอนในหลายๆ  วิธีโดยจัดให้เหมาะสมกับ
ธรรมชาติของเนื้อหาวิชาต่างๆ และขณะเดียวกันต้องค านึงถึงความเหมาะสมกับความสนใจ  กล่าวคือ 
การเลือกวิธีสอน ผู้สอนจ าเป็นต้องพิจารณาลักษณะธรรมชาติของเนื้อหาวิชาว่าเป็นวิชาภาคทฤษฏี
หรือภาคปฏิบัติ  

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนนั้น มีแนวทางการจัดไว้โดยแบ่งลักษณะของการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอนออกเป็นการจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนรู้ พัฒนาทักษะการคิดและเพ่ือพัฒนาทักษะ 
ซึ่งมีรายละเอียดของหลักการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแต่ละประเภท ดังนี้  
 1) การจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนที่ช่วยให้
ผู้เรียนเกิดพฤติกรรมด้านความรู้ในจุดประสงค์ต่างๆ นั้นโดยปกติแล้วจะเป็นความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ
ข้อเท็จจริง กฎเกณฑ ์ระเบียบ วิธีการและทฤษฎี มีหลักในการจัดดังนี้ 
  1.1 จัดให้ผู้เรียนเรียนรู้เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ไปพร้อมๆ กับการแก้ปัญหาโดยจัดให้เป็น
กิจกรรมส าหรับให้ผู้เรียนแก้ปัญหานั้น 
  1.2 จัดให้เรียนเฉพาะความรู้ที่มีค่าแก่การจ าเลือกเฉพาะค าหรือเรื่องที่จะต้องใช้อยู่เสมอ 
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  1.3 จัดกิจกรรมหรือสถานการณ์จ าลองที่จะช่วยเสริมความจ าด้วยวิธีการต่างๆ  เช่น 
จัดให้ใช้ความรู้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์และสภาพแวดล้อมที่ต่างกัน ซึ่งจะท าให้ความรู้นั้นมี
ความส าคัญมากยิ่งขึ้นเป็นต้น 
 2) การจัดกิจกรรมเพ่ือช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิด ในการจัดกิจกรรมเพ่ือฝึกทักษะ
การคิดให้แก่ผู้เรียนนั้น ควรจัดกิจกรรมที่เป็นปัญหาหรือค าถามที่ผู้เรียนไม่สามารถหาค า ตอบได้จากต ารา 
ควรเป็นปัญหาที่แท้จริงต้องใช้ข้อเท็จจริง และแนวความคิดต่างๆ ผสมผสานกันเพ่ือแก้ปัญหานั้น ทั้งนี้
ครูผู้สอนควรให้ผู้เรียนได้คิดแก้ปัญหาด้วยตนเอง โดยที่ครูผู้สอนจะต้องเอาใจใส่ในกิจกรรมในแต่และ
ขั้นตอนของกระบวนการคิดแก้ปัญหาด้วย 
 3) การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะ มีหลักส าคัญดังนี้ 
  3.1 ควรให้มีการฝึกในสถานการณ์ที่เป็นจริง 
  3.2 มีการฝึกซ ้าเพ่ือให้เกิดความเท่ียงและความคล่องแคล่ว 
  3.3 แสดงการท าที่ถูกต้องเป็นตัวอย่าง 
  3.4 จัดให้มีการฝึกอย่างเหมาะสม เช่น จัดกิจกรรมให้ฝึกรวมแล้วแยกฝึกทักษะย่อย
จัดแบ่งเวลาการฝึกเป็นระยะๆ มีการหยุดพักเป็นต้น 
  3.5 แจ้งผลการฝึกให้ผู้เรียนทราบเป็นระยะๆ เพ่ือผลในการปรับปรุงแก้ไข 

 3.6 จัดให้ผู้เรียนรู้จักประเมินผลการกระท าของตนเอง เพ่ือให้เกิดแรงจูงใจแก่ผู้เรียน
ในอันที่จะฝึกคิด ฝึกท าด้วยตนเองต่อไป (พิสิฐ เมธาภัทร, 2530, หน้า 219-221). 

จากที่กล่าวมาทั้งหมดผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมการเรียนการสอน หมายถึง การส่งเสริม
ให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้โดยค านึงถึงเนื้อหาและตัวผู้เรียนสามารถน าไปใช้ในการด ารงชีวิตประจ าวัน
และประกอบอาชีพได้ ซึ่งต้องอาศัยวิธีการสอนและการจัดกิจกรรม  
 2.2.2 องค์ประกอบในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 
 

ภาพที่ 2.2 องค์ประกอบในการเรียนการสอน 
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การจัดการเรียนการสอนโดยทั่วไป มีองค์ประกอบที่ส าคัญอยู่ 3 อย่าง คือ (1) ผู้สอนท าหน้าที่
วางแผน และจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน (2) ตัวผู้เรียนซึ่งต้องการให้มีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม 
และ (3) วัสดุการเรียนการสอน รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
แม้การจัดการเรียนการสอนยุคใหม่ผู้เรียนสามารถที่จะเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง จากสื่อหรือวัสดุการเรียน
การสอนรูปแบบต่าง ๆ ได้ แต่ครูผู้สอนก็ยังเป็นกลไกที่ส าคัญและจ าเป็นในการพัฒนาสื่อหรือวัสดุการเรียน
การสอนเหล่านั้น 
 2.2.3 จุดประสงค์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 

 
 

ภาพที่ 2.3 จุดประสงค์ที่ส ำคัญในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 
 

จุดมุ่งหมำยหรือจุดประสงค์หลักในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ก็คือ ต้องกำรให้ผู้เรียนเกิดกำร
เรียนรู้มีกำรเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปในทำงที่พึงปรำรถนำ หรือตำมวัตถุประสงค์กำรสอนที่วำงไว้
ก่อนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน เช่น จำกกำรที่ก่อนเรียนคิดไม่เป็น ท ำไม่ได้ หลังจำกกำรเรียน
คิดเป็น ท ำได ้แสดงว่ำผู้เรียนได้เกิดกำรเรียนรู้แล้ว เป็นต้น (สุราษฎร์ พรมจันทร์, 2550, หน้า 1-2). 

2.2.4 รูปแบบและเทคนิควิธีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนนั้น มุ่งหวังให้ผู้เรียนได้เกิดกำรเรียนรู้ ซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมที่ถำวรให้แก่ผู้เรียน กำรเรียนรู้เกิดข้ึนโดยตัวผู้เรียนเอง ครูเป็นแต่เพียงผู้ที่จะช่วยให้ผู้เรียน
เกิดกำรเรียนรู้ได้ง่ำยและรวดเร็วขึ้นเท่ำนั้น กำรเรียนกำรสอนจึงเป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งในกระบวนกำร
ทำงกำรศึกษำในกำรสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 

กระบวนการในการเรียนรู้ 
คนเรำจะเรียนรู้ได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นมีควำมสนใจที่จะรู้สนใจที่จะแก้ปัญหำ ซึ่งในกระบวนกำรนี้เอง

เป็นเหตุให้เขำต้องศึกษำหำข้อมูล หำวิธีกำรว่ำจะแก้ปัญหำนั้นอย่ำงไร และต้องมีโอกำสที่จะทดลอง
ฝึกหัดหรือนำข้อมูลข่ำวสำรที่ได้รับนั้นไปใช้แก้ปัญหำดู หำกพิสูจน์ทรำบได้ว่ำสำมำรถท ำได้แก้ปัญหำได้ 
เขำก็จะเกิดกำรเรียนรู้ถึงวิธีกำรแก้ปัญหำอันนั้น 
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ภาพที่ 2.4 ขั้นตอนต่ำง ๆ ในกระบวนกำรกำรเรียนรู้ 
 
สรุปได้ว่ำ กำรเรียนรู้ของบุคคลเป็นกระบวนกำรซึ่งต้องผ่ำน ขั้นสนใจปัญหำ ขั้นศึกษำข้อมูล ขั้น

พยำยำมฝึกหัด และข้ันส ำเร็จผล เพ่ือที่จะได้ทรำบว่ำผลลัพธ์จริงๆ นั้นเป็นอย่ำงไร 
ปัจจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอน  
กำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ในกำรออกแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ของตนเอง ซึ่งมีได้

หลำกหลำยรูปแบบ แต่อย่ำงไรก็ตำม ผู้สอนควรปฏิบัติตำมนโยบำยของสถำนศึกษำที่ก ำหนดไว้ว่ำให้
ใช้รูปแบบใดถ้ำสถำนศึกษำมิได้ก ำหนดรูปแบบไว้ จึงเลือกแบบที่ตนเองเห็นว่ำสะดวกต่อกำรน ำไปใช้ 

กรมวิชาการ ได้สรุปขั้นตอนกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ ไว้ดังนี้ 
 1) เลือกรูปแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ โดยน ำหน่วยกำรเรียนรู้ที่ก ำหนดไว้มำพิจำรณำ
จัดท ำแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ 
 2) ตั้งชื่อแผนตำมสำระกำรเรียนรู้ 
 3) ก ำหนดจ ำนวนเวลำ ระบุระดับชั้นเรียน 
 4) วิเครำะห์จุดประสงค์กำรเรียนรู้จำกมำตรฐำนกำรเรียนรู้รำยปี/รำยภำค ที่เลือกไว้
เขียนเป็นจุดประสงค์กำรเรียนรู้รำยวิชำ โดยยึดหลักกำรเขียนจุดประสงค์กำรเรียนรู้ ของ ลินน์ มอร์ริส 
(Lynn Morris) ที่ว่ำจุดประสงค์กำรเรียนรู้ต้อง 
  4.1 บรรยำยจุดหมำยปลำยทำง ไม่ใช่วิธีกำร 
  4.2 สะท้อนถึงระดับต่ำง ๆ ของทักษะที่เกิด 
  4.3 ใช้ค ำกริยำที่เป็นรูปธรรมและใช้องค์ประกอบ 3 ส่วน ตำมแนวของ โรเบิร์ต เมเจอร์ 
(Robert Mager) คือ 
   4.3.1 พฤติกรรม (Overall Behavior) 
   4.3.2 สถำนกำรณ์หรือเงื่อนไข (Important Conditions) 
   4.3.3 เกณฑ์ (Criterion) 
 5) เลือกจุดประสงค์กำรเรียนรู้ที่วิเครำะห์ไว้แล้วเฉพำะข้อที่สัมพันธ์กับสำระกำรเรียนรู้ 
ก ำหนดเป็นจุดประสงค์กำรเรียนรู้หรือจุดประสงค์ปลำยทำงตำมธรรมชำติของวิชำ 
 6) วิเครำะห์สำระกำรเรียนรู้เป็นรำยละเอียดส ำหรับน ำไปจัดกำรเรียนรู้ สำระกำรเรียนรู้
จะเป็นเนื้อหำใหม่ของมวลเนื้อหำที่ก ำหนดไว้ที่จ ำเป็นต้องสอน 
 7) ก ำหนดจุดประสงค์น ำทำงตำมล ำดับควำมยำกง่ำยของเนื้อหำนั้น ๆ 
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 8) เลือกกิจกรรมและเทคนิคกำรสอนที่เหมำะสม 
 9) เลือกสื่ออุปกรณ์ส ำหรับใช้ประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ให้เหมำะสมกับสำระกำรเรียนรู้ที่
เลือกมำ เช่น รูปภำพ บัตรค ำ วีดีทัศน์ 
 10) จัดท ำล ำดับขั้นตอนกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนรู้ โดยค ำนึงถึงขั้นตอนกำรสอนตำมแนว
ธรรมชำติวิชำ ตำมจุดประสงค์น ำทำง และควรค ำนึงถึงกำรบูรณำกำรเทคนิคและกระบวนกำรเรียนรู้ 
รวมทั้งสำระกำรเรียนรู้อ่ืน ๆ เข้ำไว้ในแต่ละข้ันตอนด้วย 

 11) ก ำหนดกำรวัดผลประเมินผล โดยระบุวิธีกำรวัดประเมินผลกำรเรียนรู้  ทั้งที่เกิด
ระหว่ำงเรียน ตำมจุดประสงค์ย่อย/น ำทำง และที่เกิดหลังกำรเรียนกำรสอนเมื่อจบแผนกำรจัดกำร
เรียนรู้ โดยใช้วิธีกำรวัดหลำกหลำยรูปแบบตำมควำมเหมำะสม เช่น ปฏิบัติจริง กำรทดสอบควำมรู้
กำรท ำงำนกลุ่ม ฯลฯ (กรมวิชาการ, 2544, หน้า 22-29). 

ดังที่กล่ำวมำแล้วเกี่ยวกับรูปแบบแผนกำรจัดกำรเรียนรู้ว่ำควรประกอบด้วยมำตรฐำนกำรเรียนรู้ 
สำระกำรเรียนรู้ กระบวนกำรจัดกำรเรียนรู้ กระบวนกำรประเมินผล แหล่งกำรเรียนรู้และหมำยเหตุ 
เพ่ือให้ผู้สอนกลุ่มสำระต่ำง ๆ มีควำมเข้ำใจในรำยละเอียดข้ำงต้น 

ในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน (เรำอำจพูดสั้นๆ ว่ำในกำรสอน) แต่ละครั้งนั้น มีปัจจัยหลำยอย่ำง
ที่จะต้องพิจำรณำถึง เช่น วัตถุประสงค์กำรสอน เนื้อหำวิชำ พ้ืนฐำนผู้เรียน จ ำนวนผู้เรียน เวลำที่มีใน
กำรสอนสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ หรือแม้แต่ขีดควำมสำมำรถของครูผู้สอนเอง 

 

 
 

ภาพที่ 2.5 ปัจจัยที่เก่ียวข้องกับกำรเรียนกำรสอน 
 
วัตถุประสงค์กับการเรียนการสอน  
อันที่จริงวัตถุประสงค์กำรสอนที่ชัดเจน จะเป็นตัวแนะน ำให้ผู้สอนได้ทรำบขอบเขตของเนื้อหำ

ว่ำจะสอนแค่ไหน และจะมีเกณฑ์ในกำรวัดผลอย่ำงไร แต่กำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนจริงแล้ว 
สำมำรถพิจำรณำจำกวัตถุประสงค์กำรสอนได้อีกส่วนหนึ่ง  กล่ำวคือ อำจพิจำรณำจำกพฤติกรรมที่
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คำดหวังจำกวัตถุประสงค์ เช่น ต้องกำรให้ผู้เรียนจ ำแนกหัวเทียนที่ดีออกจำกหัวเทียนที่ก ำหนดให้ได้
อย่ำงถูกต้อง กำรเรียนกำรสอนก็คงจะบรรยำยให้ผู้เรียนฟังเพียงอย่ำงเดียวไม่ได้  คงต้องมีกำรลงมือ
ตรวจสอบกันจริง ๆ จัง ๆ ให้เกิดกำรเรียนรู้ก่อน แล้วจึงมำตรวจสอบกำรเรียนรู้ภำยหลัง หรือถ้ำ
วัตถุประสงค์ต้องกำรให้ผู้เรียนสำมำรถวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงควำมโตของดอกสว่ำน ควำมเร็วตัด 
และควำมเร็วรอบในงำนเจำะ ก็คงจะต้องมีกำรค ำนวณเพ่ือพิสูจน์ทรำบกันจริง ๆ มิใช่แค่เพียงกำรบรรยำย
หรือเล่ำให้ฟังเฉย ๆ  

เนื้อหาวิชากับการเรียนการสอน  
ดังได้กล่ำวมำบ้ำงแล้วว่ำจริง ๆ แล้ว เนื้อหำวิชำในกำรเรียนกำรสอนนั้น มีควำมจำเป็นและมี

ควำมส ำคัญในกำรเรียนกำรสอนที่แตกต่ำงกัน เนื่องจำกเวลำในกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนแต่ละครั้ง
มีอย่ำงจ ำกัด ดังนั้น เนื้อหำที่จำเป็นและส ำคัญจะต้องน ำมำพิจำรณำก่อน ควำมส ำคัญที่ว่ำนั้น ดูได้หรือ
วิเครำะห์ได้จำก (1) ควำมจ ำเป็นในกำรใช้งำน ซึ่งหำกขำดเนื้อหำนั้นๆ ไปแล้ว ผู้เรียนจะเกิดกำรเรียนรู้
และน ำไปใช้งำนได้หรือไม่ (2) ควำมยำกของเนื้อหำ เนื้อหำที่ยำกย่อมต้องกำรกำรแยกย่อย กำรจัดล ำดับ
ที่เหมำะสม รวมทั้งเทคนิควิธีสอนที่ต้องมีกำรปรับแต่งโดยตลอด กำรจัดกำรเรียนกำรสอนจึงต้องใช้เวลำ
กับเนื้อหำดังกล่ำวเพ่ิมมำกข้ึนด้วย  

พื้นฐานผู้เรียนกับการจัดการเรียนการสอน  
กำรเรียนรู้จะเกิดแก่ผู้เรียนได้ง่ำยรวดเร็วหรือไม่ ประเด็นที่ส ำคัญยิ่งส่วนหนึ่ง ก็คือ สิ่งเรียนรู้

ใหม่นั้นสอดคล้องหรือต่อเนื่องจำกประสบกำรณ์เดิมหรือไม่ พ้ืนฐำนผู้เรียนจึงมีควำมส ำคัญยิ่งที่ผู้สอน
จะต้องพิจำรณำเพ่ือจัดเตรียมบทเรียนให้สอดคล้องต้องกัน โดยหลักกำรแล้ว ก่อนที่จะจัดกำรเรียน
กำรสอน จะต้องมีกำรจัดและประเมินสมรรถภำพพ้ืนฐำนผู้เรียนก่อน แต่ในทำงปฏิบัติจริงอำจไม่ได้
ด ำเนินกำรทุกครั้งไป ดังนั้น ในช่วงแรก ๆ ของกำรจัดกำรเรียนกำรสอน จึงควรที่จะเตรียมกำรเพ่ือ
พิจำรณำพ้ืนฐำนของผู้เรียนด้วย เช่น อำจมีกำรสอบวัดผลย่อย ๆ เพ่ือพิจำรณำควำมรู้เดิม กำรใช้ค ำถำม
วัดต้นชั่วโมง หรือกำรหำข้อมูลประสบกำรณ์ในเนื้อหำที่เป็นพื้นฐำนที่ผ่ำนมำ เป็นต้น 

จ านวนผู้เรียนในการเรียนการสอน  
จ ำนวนผู้เรียนจะส่งผลต่อกำรเรียนกำรสอนด้วย ในกำรจัดกิจกรรมและกำรปรับแต่งระหว่ำง

กำรเรียนกำรสอน กล่ำวคือ จ ำนวนผู้เรียนที่มำก กำรปรับแต่งอำจท ำได้ไม่ทั่วถึง กิจกรรมต่ำงๆ ที่จัดไว้ 
ผู้เรียนส่วนใหญ่อำจไม่ได้ทดลองปฏิบัติ ซึ่งสิ่งต่ำง ๆ เหล่ำนั้นจะส่งผลต่อกำรเรียนรู้ของผู้เรียนทั้งสิ้น 
นอกจำกนี้ จำนวนผู้เรียนยังเป็นตัวก ำหนดวิธีกำรสอนอีกด้วย กล่ำวคือ แม้จะวิเครำะห์ได้ว่ำวัตถุประสงค์
ข้อนี้ เนื้อหำแบบนี้ วิธีสอนที่เหมำะสมที่สุดคือกำรสอนแบบถำมตอบ หำกแต่ในชั้นเรียนมีนักศึกษำ
จ ำนวนมำก วิธีกำรสอนแบบถำมตอบก็อำจไม่สำมำรถท ำได้ เพรำะต้องใช้เวลำในกำรปรับแต่งอยู่
ตลอดเวลำ วิถีทำงที่เป็นไปได้ก็อำจต้องใช้วิธีกำรบรรยำยแทน ดังนั้น ก่อนท ำกำรสอนผู้สอนจะต้อง
ทรำบก่อนล่วงหน้ำว่ำมีผู้เรียนในชั้นเรียนนั้นๆ เท่ำไร  
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เวลาที่มีในการเรียนการสอน  
โดยปกติเวลำในจัดกำรเรียนกำรสอน จะถูกค ำนวณและก ำหนดเอำไว้แล้วโดยหลักสูตรว่ำ

รำยวิชำนั้นจะต้องสอนกี่คำบต่อสัปดำห์ อย่ำงไรก็ตำมระยะเวลำที่ก ำหนดไว้ให้ ครูผู้สอนอำจต้อง
น ำมำพิจำรณำว่ำ ช่วงเวลำใดจะจัดกิจกรรมอะไรใช้เวลำเท่ำไร จึงจะเหมำะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด 
นั่นก็คือ ต้องมีกำรเตรียมแผนกำรสอนเอำไว้ล่วงหน้ำ อย่ำงไรก็ตำม ในกำรปฏิบัติกำรสอนจริงๆ ก็อำจ
มีกำรเปลี่ยนแปลงเวลำที่ก ำหนดไว้ได้ ประสบกำรณ์ในกำรสอนแต่ละปีแต่ละรุ่น จะช่วยให้ครูพิจำรณำ
เวลำสอนที่เหมำะสมมำกขึ้น แม้แต่กำรปรับปรุงหลักสูตรก็ต้องกำรข้อมูลเหล่ำนี้ร่วมด้วย  

สิ่งอ านวยความสะดวกในการเรียนการสอน  
ต้องยอมรับว่ำสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ เช่น เครื่องมืออุปกรณ์ในกำรเตรียมบทเรียน 

เครื่องมือที่ใช้ในระหว่ำงกำรเรียนกำรสอน ฯลฯ ปัจจุบันส่งผลอย่ำงมำกต่อกำรเรียนรู้และกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนของครู โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเนื้อหำที่ยำกสลับซับซ้อน กำรมีสื่อ มีอุปกรณ์ที่ดีจะส่งผลให้
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ได้ง่ำยและรวดเร็วขึ้น อย่ำงไรก็ดี สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกในกำรเรียนกำรสอนมิได้
หมำยเฉพำะสื่อ เครื่องมืออุปกรณ์หรือเครื่องจักรกลเท่ำนั้น แต่ยังรวมถึงสภำพโดยรวมของสิ่งต่ำงๆ ที่
เกี่ยวข้องด้วย เช่น ลักษณะกำรจัดห้องเรียน ปริมำณแสงสว่ำง กำรถ่ำยเทอำกำศ อุณหภูมิภำยใน
ห้องเรียน ควำมสะอำด เป็นต้น ซึ่งสิ่งต่ำง ๆ ดังกล่ำวนอกจำกจะช่วยในกำรเรียนรู้แล้ว ยังจะเพ่ิม
บรรยำกำศในกำรเรียนรู้อีกด้วย 

ความสามารถของครูผู้สอน  
ปัจจัยที่ส ำคัญยิ่งและมีบทบำทอย่ำงมำกในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ก็คือ ควำมสำมำรถหรือ

สมรรถนะของครูผู้สอนนั่นเอง แม้กำรวิเครำะห์จัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนจะออกมำว่ำ วิธีกำรสอน
รูปแบบนี้ดี แต่หำกครูไม่มีขีดควำมสำมำรถที่จะปฏิบัติกำรได้ ก็ย่อมไม่เป็นผลดีแต่ประกำรใด ดังนั้น
ครูผู้สอนจะต้องศึกษำท ำควำมเข้ำใจ สร้ำงประสบกำรณ์เก่ียวกับวิธีกำรสอนรูปแบบต่ำงๆ ไว้  

วิธีการเรียนการสอน  
วิธีกำรเรียนกำรสอนอำจแบ่งออกได้เป็น 3 ลักษณะตำมกิจกรรมครูผู้สอนและผู้เรียน ดังนี้ 
 

 

 
 

ภาพที่ 2.6 วิธีกำรสอนแบ่งตำมกิจกรรมครูและผู้เรียน 
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การสอนแบบบรรยาย (Lecture) 
 

 
 

ภาพที่ 2.7 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบรรยำย 
 

กำรสอนแบบบรรยำย เป็นกำรสอนรูปแบบกำรสื่อสำรทำงเดียว (One way Communication) 
โดยกิจกรรมทั้งหมดหรือส่วนใหญ่อยู่ที่ครูผู้สอน สำมำรถสอนได้ทั้งกลุ่มเล็กและกลุ่มใหญ่ เหมำะส ำหรับ
เนื้อหำทำงทฤษฎีที่ต้องกำรให้จดจ ำหรือเข้ำใจ กำรปรับแต่งแทบจะไม่มีในกำรสอนโดยวิธีนี้ 

 
การสอนแบบถามตอบ (Questioning) 

 
 

ภาพที่ 2.8 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบถำมตอบ 
 

กำรสอนแบบถำมตอบ เป็นกำรสื่อสำรแบบสองทำงระหว่ำงครูผู้สอนกับผู้เรียน จึงสำมำรถ
ตรวจปรับควำมเข้ำใจได้ตลอดเวลำ แต่ก็เป็นภำระที่หนักในกำรเตรียมกำรสอนของครู ที่ส ำคัญครูผู้สอน
ด้วยวิธีนี้จะต้องมีประสบกำรณ์ในกำรสอนมำพอสมควร  
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การศึกษาด้วยตนเอง (Self Study) 
 

 
 

ภาพที่ 2.9 กำรจัดกำรเรียนกำรสอนศึกษำด้วยตนเอง 
 

กำรให้ผู้เรียนศึกษำด้วยตนเอง มิใช่เป็นกำรอ่ำนเนื้อหำจำกหนังสือหรือต ำรำ แต่เป็นกำรศึกษำ
จำกสื่อที่เหมำะสมกับเนื้อหำเรื่องนั้น ๆ ซึ่งสื่อดังกล่ำวจะต้องได้รับกำรพัฒนำมำเป็นอย่ำงดีแล้วว่ำมี
คุณภำพและมีประสิทธิภำพ ที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ด้วยตนเองได้ อย่ำงไรก็ดี จะต้องพิจำรณำถึง
ควำมเป็นไปได้กับผู้เรียนด้วย เพรำะนักเรียนไทยมิได้ถูกฝึกมำให้เคยชินกับกำรศึกษำรูปแบบนี้        
(สุราษฎร์ พรมจันทร์, 2550, หน้า 76-82). 

กล่ำวโดยสรุป รูปแบบและเทคนิควิธีกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน 
 1) กำรเรียนกำรสอน เป็นกิจกรรมซึ่งจัดขึ้นเพ่ือสร้ำงประสบกำรณ์กำรเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียน 
โดยที่กำรเรียนรู้ดังกล่ำวเกิดข้ึนโดยตัวผู้เรียนเอง ครูเป็นแค่เพียงผู้ช่วยให้ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้เท่ำนั้น 
 2) กำรเรียนรู้มีกระบวนกำรและขั้นตอน ผู้ที่จะเรียนรู้จะต้องมีควำมสนใจ แสวงหำข้อมูล
ในเรื่องที่สนใจนั้น ทั้งต้องมีกำรทดลองใช้ข้อมูลที่ได้ไปแก้ปัญหำ และต้องทรำบว่ำได้ผลเป็นอย่ำงไร 
 3) มีปัจจัยหลำยๆ อย่ำง ที่จะต้องค ำนึงถึงในกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพ่ือส่งเสริมให้
ผู้เรียนเกิดกำรเรียนรู้ เช่น วัตถุประสงค์กำรสอน ลักษณะของเนื้อหำ พ้ืนฐำนควำมรู้ของผู้เรียน 
จ ำนวนผู้เรียน เวลำที่ใช้สอน สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ รวมถึงขีดควำมสำมำรถของครูในกำร
จัดกำรเรียนกำรสอนด้วย 
 4) วิธีกำรสอนมีหลำยรูปแบบ หำกแต่จะพิจำรณำจำกกิจกรรมของครูและผู้เรียนแล้ว 
อำจแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบหลักๆ คือ รูปแบบที่กิจกรรมอยู่ที่ครูผู้สอนเป็นหลัก ได้แก่ กำรบรรยำย
ซึ่งเป็นวิธีที่ใช้กันมำโดยตลอด รูปแบบที่ครูผู้สอนและผู้เรียนมีกิจกรรมร่วมกัน เช่น กำรสอนแบบถำมตอบ 
กำรสอนแบบอภิปรำย ส่วนกำรเรียนกำรสอนที่กิจกรรมทั้งหมดอยู่ที่ผู้เรียนเอง ก็คือกำรเรียนจำกสื่อ
ส ำเร็จรูปที่มีผู้พัฒนำเอำไว้แล้ว 
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 2.2.5 หลักสตูรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 
กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 ให้เป็น

หลักสูตรแกนกลางของประเทศ โดยก าหนดจุดหมาย และมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายและ
กรอบทิศทางในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีขีดความสามารถ
ในการแข่งขันในเวทีระดับโลก พร้อมกันนี้ได้ปรับกระบวนการพัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับ
เจตนารมณ์แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
ที่มุ่งเน้นการกระจายอ านาจทางการศึกษาให้ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้มีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาหลักสูตร เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพ และความต้องการของท้องถิ่น  

จากการวิจัย และติดตามประเมินผลการใช้หลักสูตรในช่วงระยะ 6 ปีที่ผ่านมา พบว่า 
หลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 มีจุดดีหลายประการ เช่น ช่วยส่งเสริมการกระจาย
อ านาจทางการศึกษาท าให้ท้องถิ่นและสถานศึกษามีส่วนร่วมและมีบทบาทส าคัญในการพัฒนา
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น และมีแนวคิดและหลักการในการส่งเสริมการ
พัฒนาผู้เรียนแบบองค์รวมอย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ผลการศึกษาดังกล่าวยังได้สะท้อนให้เห็นถึง
ประเด็นที่เป็นปัญหาและความไม่ชัดเจนของหลักสูตรหลายประการทั้งในส่วนของเอกสารหลักสูตร 
กระบวนการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ และผลผลิตที่เกิดจากการใช้หลักสูตร ได้แก่ ปัญหาความสับสน
ของผู้ปฏิบัติในระดับสถานศึกษาในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาส่วนใหญ่ก าหนดสาระ
และผลการเรียนรู้ที่คาดหวังไว้มาก ท าให้เกิดปัญหาหลักสูตรแน่น การวัดและประเมินผลไม่สะท้อน
มาตรฐาน ส่งผลต่อปัญหาการจัดท าเอกสารหลักฐานทางการศึกษาและการเทียบโอนผลการเรียน 
รวมทั้งปัญหาคุณภาพของผู้เรียนในด้านความรู้ ทักษะ ความสามารถและคุณลักษณะที่พึงประสงค์อัน
ยังไม่เป็นที่น่าพอใจ 

นอกจากนั้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ( พ.ศ. 2550 – 2554) ได้
ชี้ให้เห็นถึงความจ าเป็นในการปรับเปลี่ยนจุดเน้นในการพัฒนาคุณภาพคนในสังคมไทยให้ มีคุณธรรม 
และมีความรอบรู้อย่างเท่าทัน ให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ และศีลธรรม 
สามารถก้าวทันการเปลี่ยนแปลงเพ่ือน าไปสู่สังคมฐานความรู้ได้อย่างมั่นคง แนวการพัฒนาคนดังกล่าว
มุ่งเตรียมเด็กและเยาวชนให้มีพ้ืนฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ พร้อมทั้งมีสมรรถนะ ทักษะและ
ความรู้พ้ืนฐานที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต อันจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศแบบยั่งยืน ซึ่งแนวทาง
ดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชนของชาติเข้าสู่โลกยุค
ศตวรรษที่  21 โดยมุ่งส่งเสริมผู้ เรียนมีคุณธรรม รักความเป็นไทย ให้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ 
สร้างสรรค์ มีทักษะด้านเทคโนโลยี สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคม
โลกได้อย่างสันติ  
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จากข้อค้นพบในการศึกษาวิจัยและติดตามผลการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน 
พุทธศักราช 2544 ที่ผ่านมาประกอบกับข้อมูลจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 
เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาคนในสังคมไทย และจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการในการพัฒนาเยาวชน
สู่ศตวรรษที่ 21 จึงเกิดการทบทวนหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2544 เพ่ือน าไปสู่การ
พัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ที่มีความเหมาะสม ชัดเจน ทั้ง
เป้าหมายของหลักสูตรในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน และกระบวนการน าหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติใน
ระดับเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษา โดยได้มีการก าหนดวิสัยทัศน์ จุดหมายสมรรถนะส าคัญของ
ผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นทิศทางในการ
จัดท าหลักสูตร การเรียนการสอนในแต่ละระดับ นอกจากนั้นได้ก าหนดโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าของ
แต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ในแต่ละชั้นปีไว้ในหลักสูตรแกนกลาง และเปิดโอกาสให้สถานศึกษาเพ่ิมเติม
เวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้น อีกทั้งได้ปรับกระบวนการวัดและประเมินผลผู้เรียน เกณฑ์
การจบการศึกษาแต่ละระดับ และเอกสารแสดงหลักฐานทางการศึกษาให้มีความสอดคล้องกับ
มาตรฐานการเรียนรู้ และมีความชัดเจนต่อการน าไปปฏิบัติ 

เอกสารหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 นี้ จัดท าขึ้นส าหรับ
ท้องถิ่นและสถานศึกษาได้น าไปใช้เป็นกรอบและทิศทางในการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา และจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชนไทยทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้มีคุณภาพด้าน
ความรู้ และทักษะที่จ าเป็นส าหรับการด ารงชีวิตในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลง และแสวงหาความรู้เพ่ือ
พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในเอกสารนี้ ช่วยท าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทุก
ระดับเห็นผลคาดหวังที่ต้องการในการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนที่ชัดเจนตลอดแนว ซึ่งจะสามารถ
ช่วยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับท้องถิ่นและสถานศึกษาร่วมกันพัฒนาหลักสูตรได้อย่างมั่นใจ ท า
ให้การจัดท าหลักสูตรในระดับสถานศึกษามีคุณภาพและมีความเป็นเอกภาพยิ่งขึ้น อีกท้ังยังช่วยให้เกิด
ความชัดเจนเรื่องการวัดและประเมินผลการเรียนรู้  และช่วยแก้ปัญหาการเทียบโอนระหว่าง
สถานศึกษา ดังนั้นในการพัฒนาหลักสูตรในทุกระดับตั้งแต่ระดับชาติจนกระทั่งถึงสถานศึกษา จะต้อง
สะท้อนคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน รวมทั้งเป็นกรอบทิศทางในการจัดการศึกษาทุกรูปแบบ และครอบคลุมผู้ เรียนทุก
กลุ่มเป้าหมายในระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

การจัดหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะประสบความส าเร็จตามเป้าหมายที่คาดหวังได้  ทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติ ชุมชน ครอบครัว และบุคคลต้องร่วมรับผิดชอบ โดยร่วมกันท างานอย่าง
เป็นระบบ และต่อเนื่อง ในการวางแผน ด าเนินการ ส่งเสริมสนับสนุน ตรวจสอบ ตลอดจนปรับปรุง
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แก้ไขเพ่ือพัฒนาเยาวชนของชาติไปสู่คุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ที่ก าหนดไว้ (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2551, (อัดส าเนา).  

วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซึ่งเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์

ที่มีความสมดุลทั้งด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลกยึดมั่นใน
การปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพ้ืนฐาน 
รวมทั้ง เจตคติ ที่จ าเป็นต่อการศึกษาต่อ การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้น
ผู้เรียนเป็นส าคัญบนพ้ืนฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

หลักการ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีหลักการที่ส าคัญ ดังนี้ 
1. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือความเป็นเอกภาพของชาติ มีจุดหมายและมาตรฐานการเรียนรู้

เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีความรู้ ทักษะ เจตคติ และคุณธรรมบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นไทยควบคู่กับความเป็นสากล 

2. เป็นหลักสูตรการศึกษาเพ่ือปวงชน ที่ประชาชนทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาอย่างเสมอ
ภาคและมีคุณภาพ 

3. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่สนองการกระจายอ านาจ ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ให้สอดคล้องกับสภาพและความต้องการของท้องถิ่น 

4. เป็นหลักสูตรการศึกษาที่มีโครงสร้างยดืหยุ่นทั้งด้านสาระการเรียนรู ้เวลาและการจดัการเรยีนรู ้
5. เป็นหลักสูตรการศึกษาท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 
6. เป็นหลักสูตรการศึกษาส าหรับการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย ครอบคลุม

ทุกกลุ่มเป้าหมาย สามารถเทียบโอนผลการเรียนรู้ และประสบการณ์ 
จุดหมาย 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข มี

ศักยภาพในการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพ จึงก าหนดเป็นจุดหมายเพ่ือให้เกิดกับผู้เรียน เมื่อจบ
การศึกษาขัน้พื้นฐาน ดังนี้ 

1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตน
ตามหลักธรรมของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาที่ตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

2. มีความรู ้ความสามารถในการสื่อสาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลย ีและมีทักษะชีวิต 
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดมั่นในวิถีชีวิตและการ

ปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม
มีจิตสาธารณะที่มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งที่ดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
ในการพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนให้มี

คุณภาพตามมาตรฐานที่ก าหนด ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค ์ดังนี้ 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน มุ่งให้ผู้เรียนเกิดสมรรถนะส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
1. ความสามารถในการสื่อสาร เป็นความสามารถในการรับและส่งสาร มีวัฒนธรรมในการใช้

ภาษาถ่ายทอดความคิด ความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และทัศนะของตนเองเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่าวสาร และประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาตนเองและสังคม  รวมทั้งการเจรจา
ต่อรองเพ่ือขจัด และลดปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ การเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารด้วยหลัก
เหตุผลและความถูกต้องตลอดจนการเลือกใช้วิธีการสื่อสาร ที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่
มีต่อตนเองและสังคม 

2. ความสามารถในการคิด เป็นความสามารถในการคิดวิเคราะห์ การคิดสังเคราะห์ การคิด
อย่างสร้างสรรค์ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ และการคิดเป็นระบบ เพ่ือน าไปสู่การสร้างองค์ความรู้
หรือสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับตนเองและสังคมได้อย่างเหมาะสม 

3. ความสามารถในการแก้ปัญหา เป็นความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ที่
เผชิญได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพ้ืนฐานของหลักเหตุผล  คุณธรรมและข้อมูลสารสนเทศ เข้าใจ
ความสัมพันธ์และการเปลี่ยนแปลงของเหตุการณ์ต่าง ๆ ในสังคม แสวงหาความรู้ ประยุกต์ความรู้มา
ใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา และมีการตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพโดยค านึงถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น
ต่อตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อม 

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต เป็นความสามารถในการน ากระบวนการต่าง ๆ ไปใช้
ในการด าเนินชีวิตประจ าวัน การเรียนรู้ด้วยตนเอง การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง การท างาน และการอยู่
ร่วมกันในสังคมด้วยการสร้างเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  การจัดการปัญหาและความ
ขัดแย้งต่าง ๆ อย่างเหมาะสม การปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและสภาพแวดล้อม 
และการรู้จักหลีกเลี่ยงพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ที่ส่งผลกระทบต่อตนเองและผู้อ่ืน 

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี เป็นความสามารถในการเลือก และใช้ เทคโนโลยีด้าน
ต่างๆ และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยี เพ่ือการพัฒนาตนเองและสังคม ในด้านการเรียนรู้ การ
สื่อสารการท างาน การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ ถูกต้อง เหมาะสม และมีคุณธรรม 
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คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 

เพ่ือให้สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ดังนี้ 
 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 
 2. ซื่อสัตย์สุจริต 
 3. มีวินัย 
 4. ใฝ่เรียนรู้ 
 5. อยู่อย่างพอเพียง 
 6. มุ่งม่ันในการท างาน 
 7. รักความเป็นไทย 
 8. มีจิตสาธารณะ 
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถก าหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์เพ่ิมเติมให้สอดคล้องตาม

บริบทและจุดเน้นของตนเอง 
มาตรฐานการเรียนรู้ 
การพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสมดุล ต้องค านึงถึงหลักพัฒนาการทางสมองและพหุปัญญา

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงก าหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 
 1. ภาษาไทย 
 2. คณิตศาสตร์ 
 3. วิทยาศาสตร ์
 4. สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 
 5. สุขศึกษาและพลศึกษา 
 6. ศิลปะ 
 7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
 8. ภาษาต่างประเทศ 
ในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ได้ก าหนดมาตรฐานการเรียนรู้เป็นเป้าหมายส าคัญของการ

พัฒนาคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานการเรียนรู้ระบุสิ่งที่ผู้เรียนพึงรู้ ปฏิบัติได้ มีคุณธรรมจริยธรรม และ
ค่านิยมที่พึงประสงค์เมื่อจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นอกจากนั้นมาตรฐานการเรียนรู้ยังเป็นกลไกส าคัญ
ในการขับเคลื่อนพัฒนาการศึกษาทั้งระบบ เพราะมาตรฐานการเรียนรู้จะสะท้อนให้ทราบว่าต้องการ
อะไร จะสอนอย่างไร และประเมินอย่างไร รวมทั้งเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบเพ่ือการประกัน
คุณภาพการศึกษาโดยใช้ระบบการประเมินคุณภาพภายในและการประเมินคุณภาพภายนอก  ซึ่ง
รวมถึงการทดสอบระดับเขตพ้ืนที่การศึกษา และการทดสอบระดับชาติ ระบบการตรวจสอบเพ่ือ
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ประกันคุณภาพดังกล่าวเป็นสิ่งส าคัญที่ช่วยสะท้อนภาพการจัดการศึกษาว่าสามารถพัฒนาผู้เรียนให้มี
คุณภาพตามท่ีมาตรฐานการเรียนรู้ก าหนดเพียงใด 

ตัวช้ีวัด 
ตัวชี้วัดระบุสิ่งที่นักเรียนพึงรู้และปฏิบัติได้ รวมทั้งคุณลักษณะของผู้เรียนในแต่ละระดับชั้น ซึ่ง

สะท้อนถึงมาตรฐานการเรียนรู้ มีความเฉพาะเจาะจงและมีความเป็นรูปธรรม น า ไปใช้ในการก าหนด
เนื้อหา จัดท าหน่วยการเรียนรู้ จัดการเรียนการสอน และเป็นเกณฑ์ส าคัญส าหรับการวัดประเมินผล
เพ่ือตรวจสอบคุณภาพผู้เรียน 

1. ตัวชี้วัดชั้นปี เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้เรียนแต่ละชั้นปีในระดับการศึกษาภาคบังคับ 

(ประถมศึกษาปีที ่1 – มัธยมศึกษาปีที ่3) 
2. ตัวชี้วัดช่วงชั้น เป็นเป้าหมายในการพัฒนาผู้ เรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 

(มัธยมศึกษาปีที ่4- 6) 
หลักสูตรได้มีการก าหนดรหัสก ากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด  เพ่ือความเข้าใจและให้

สื่อสารตรงกัน ดังนี้ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

ภาพที่ 2.10 การก าหนดรหัสก ากับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 
 
สาระการเรียนรู้ 
สาระการเรียนรู้ ประกอบด้วย องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอัน

พึงประสงค์ ซึ่งก าหนดให้ผู้เรียนทุกคนในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจ าเป็นต้องเรียนรู้ โดยแบ่งเป็น 8 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ดังนี้ 

 

ว 1.1 ป. 1/2 
   ป. 1/2  ตัวชี้วัดชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ข้อที่ 2 
   1.1  สาระที่ 1 มาตรฐานข้อที่ 1 
   ว  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

ต 2.2 ม. 4-6/3 
   ม. 4-6/3 ตัวชี้วัดชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ข้อที่ 3 
   2.2  สาระที่ 2 มาตรฐานข้อที่ 2 
   ต  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ 
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ภาพที่ 2.11 องค์ความรู้ ทักษะหรือกระบวนการเรียนรู้ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
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ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 2.12 ความสัมพันธ์ของการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

วิสัยทัศน์ 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคน ซ่ึงเป็นก าลังของชาติให้เป็นมนุษย์ท่ีมีความสมดุล

ท้ังด้านร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและเป็นพลโลก ยึดม่ันในการปกครองตามระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มีความรู้และทักษะพื้นฐาน รวมท้ัง เจตคติ ท่ีจ าเป็นต่อการศึกษาต่อ 
การประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญบนพื้นฐานความเชื่อว่า ทุกคนสามารถเรียนรู้
และพัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ 

จุดหมาย 
1. มีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมท่ีพึงประสงค์ เห็นคุณค่าของตนเอง มีวินัยและปฏิบัติตนตามหลักธรรม

ของพระพุทธศาสนา หรือศาสนาท่ีตนนับถือ ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
2. มีความรู้อันเป็นสากลและมีความสามารถในการสือ่สาร การคิด การแก้ปัญหา การใช้เทคโนโลยีและมีทักษะชีวิต 
3. มีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี มีสุขนิสัย และรักการออกก าลังกาย 
4. มีความรักชาติ มีจิตส านึกในความเป็นพลเมืองไทยและพลโลก ยึดม่ันในวิถีชีวิตและการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
5. มีจิตส านึกในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมมีจิตสาธารณะท่ี

มุ่งท าประโยชน์และสร้างสิ่งท่ีดีงามในสังคม และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข 

สมรรถนะส าคัญของผู้เรียน 
1. ความสามารถในการสื่อสาร 
2. ความสามารถในการคิด 
3. ความสามารถในการแก้ปัญหา 
4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต 
5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี 

คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 
1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ 5. อยู่อย่างพอเพียง 
2. ซ่ือสัตย์สุจริต  6. มุ่งมั่นในการท างาน 
3. มีวินัย   7. รักความเป็นไทย 
4. ใฝ่เรียนรู้  8. มีจิตสาธารณะ 

มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้         กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 
1. ภาษาไทย  2. คณิตศาสตร์  3. วิทยาศาสตร์    1.กิจกรรมแนะแนว 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  5. สุขศึกษาและพลศึกษา  6. ศิลปะ            2.กิจกรรมนักเรียน 
7. การงานอาชีพและเทคโนโลยี  8. ภาษาต่างประเทศ                               3. กิจกรรมเพือ่สังคมและสาธารณประโยชน ์

คุณภาพของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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ระดับการศึกษา 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จัดระดับการศึกษาเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 
1. ระดับประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) การศึกษาระดับนี้เป็นช่วงแรกของ

การศึกษาภาคบังคับ มุ่งเน้นทักษะพ้ืนฐานด้านการอ่าน การเขียน การคิดค านวณ ทักษะการคิด
พ้ืนฐาน การติดต่อสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ทางสังคม และพ้ืนฐานความเป็นมนุษย์ การพัฒนา
คุณภาพชีวิตอย่างสมบูรณ์และสมดุลทั้งในด้านร่างกาย สติปัญญา อารมณ์ สังคม และวัฒนธรรม โดย
เน้นจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 

2. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) เป็นช่วงสุดท้ายของการศึกษาภาค
บังคับ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนได้ส ารวจความถนัดและความสนใจของตนเอง ส่งเสริมการพัฒนาบุคลิกภาพ
ส่วนตน มีทักษะในการคิดวิจารณญาณ คิดสร้างสรรค์ และคิดแก้ปัญหา มีทักษะในการด าเนินชีวิต มี
ทักษะการใช้เทคโนโลยีเพ่ือเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความสมดุลทั้ง
ด้านความรู้ ความคิด ความดีงาม และมีความภูมิใจในความเป็นไทย ตลอดจนใช้เป็นพ้ืนฐานในการ
ประกอบอาชีพหรือการศึกษาต่อ 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6) การศึกษาระดับนี้เน้นการ
เพ่ิมพูนความรู้และทักษะเฉพาะด้าน สนองตอบความสามารถ ความถนัด และความสนใจของผู้เรียน
แต่ละคนทั้งด้านวิชาการและวิชาชีพ มีทักษะในการใช้วิทยาการและเทคโนโลยี ทักษะกระบวนการคิด
ขั้นสูง สามารถน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ  มุ่ง
พัฒนาตนและประเทศตามบทบาทของตน สามารถเป็นผู้น า และผู้ให้บริการชุมชนในด้านต่าง ๆ 

การจัดเวลาเรียน 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้ก าหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนขั้นต่ าส าหรับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่ม และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมได้ตามความ
พร้อมและจุดเน้น โดยสามารถปรับให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษาและสภาพของผู้เรียน ดังนี้ 

1. ระดับชั้นประถมศึกษา (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายปี โดยมีเวลา
เรียนวันละ ไม่เกิน 5 ชั่วโมง 

2. ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มี
เวลาเรียนวันละไม่เกิน 6 ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมงต่อ
ภาคเรียนมีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6) ให้จัดเวลาเรียนเป็นรายภาค มี
เวลาเรียน วันละไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง คิดน้ าหนักของรายวิชาที่เรียนเป็นหน่วยกิต ใช้เกณฑ์ 40 ชั่วโมง
ต่อภาคเรียน มีค่าน้ าหนักวิชา เท่ากับ 1 หน่วยกิต (นก.) 
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การจัดการเรียนรู ้
การจัดการเรียนรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการน าหลักสูตรสู่การปฏิบัติ  หลักสูตรแกนกลาง

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เป็นหลักสูตรที่มีมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะส าคัญและคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของผู้เรียน เป็นเป้าหมายส าหรับพัฒนาเด็กและเยาวชน 

ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติตามเป้าหมายหลักสูตร ผู้สอนพยายามคัดสรรกระบวนการ
เรียนรู้ จัดการเรียนรู้โดยช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านสาระท่ีก าหนดไว้ในหลักสูตร 8 กลุ่ม สาระการเรียนรู้ 
รวมทั้งปลูกฝังเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ พัฒนาทักษะต่างๆ อันเป็นสมรรถนะส าคัญให้
ผู้เรียนบรรลุตามเป้าหมาย 

1. หลักการจัดการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานการเรียนรู้สมรรถนะ

ส าคัญ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย
ยึดหลักว่า ผู้เรียนมีความส าคัญที่สุด เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้  ยึด
ประโยชน์ที่ เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียน  สามารถพัฒนาตาม
ธรรมชาติและเต็มตามศักยภาพ ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้
ความส าคัญทั้งความรู้ และคุณธรรม 

2. กระบวนการเรียนรู้ 
การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ผู้เรียนจะต้องอาศัยกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

เป็นเครื่องมือที่จะน าพาตนเองไปสู่เป้าหมายของหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ที่จ าเป็นส าหรับผู้เรียน 
อาทิ กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ กระบวนการสร้างความรู้ กระบวนการคิด กระบวนการทาง
สังคม กระบวนการเผชิญสถานการณ์และแก้ปัญหา กระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง 
กระบวนการปฏิบัติ ลงมือท าจริง กระบวนการจัดการ กระบวนการวิจัย กระบวนการเรียนรู้การเรียนรู้
ของตนเอง กระบวนการพัฒนาลักษณะนิสัย 

กระบวนการเหล่านี้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนควรได้รับการฝึกฝน  พัฒนา 
เพราะจะสามารถช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดี บรรลุเป้าหมายของหลักสูตร ดังนั้น ผู้สอน จึง
จ าเป็นต้องศึกษาท าความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้ต่าง  ๆ เพ่ือให้สามารถเลือกใช้ในการจัด
กระบวนการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

3. การออกแบบการจัดการเรียนรู้ 
ผู้สอนต้องศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาให้เข้าใจถึงมาตรฐานการเรียนรู้  ตัวชี้วัด สมรรถนะ

ส าคัญของผู้เรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียน  แล้วจึง
พิจารณาออกแบบการจัดการเรียนรู้โดยเลือกใช้วิธีสอนและเทคนิคการสอน  สื่อ/แหล่งเรียนรู้ การวัด
และประเมินผล เพ่ือให้ผู้เรียนได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพและบรรลุตามเป้าหมายที่ก าหนด  
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จากที่กล่าวมาข้างต้นพอสรุปได้ว่า การจัดการเรียนการสอน คือการน ามวลประสบการณ์ที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ไปถ่ายทอดให้กับผู้เรียน ให้มีความรู้ความสามารถ เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
ตรงตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ มีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหาที่เรียน 
โดยที่ครูผู้สอนจะต้องให้ผู้เรียนร่วมกิจกรรมการสอน เช่นการซักถาม ปฏิบัติจะมีการตอบสนอง
ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน มีการประเมินผล เกิดข้อมูลย้อนกลับ ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในการสอน 

 

2.3 บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพ่ือให้บรรลุตาม ความมุ่งหมาย
ของการปฏิรูปการศึกษาตามท่ีก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายที่เก่ียวข้อง 
จึงก าหนดให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลท าหน้าที่ก ากับ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานในการบริหารจัดการทางการศึกษา ทั้งนี้ การด าเนินงาน
ให้ประสบความส าเร็จนั้นสถานศึกษาและคณะกรรมการต้องเข้าใจบทบาทหน้าที่ของกันและกัน ควรมี
รูปแบบ วิธีการท างานที่ประสานสอดคล้องกันโดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือการพัฒนา การศึกษาให้บรรลุผล
ตามท่ีร่วมกันก าหนดขึ้น 
 2.3.1 บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 เพ่ือให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ สถานศึกษา มีบทบาท
หน้าที่ดังนี้ 

1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้นฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา 
ตลอดจนบริบทและความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

2. จัดตั้งงบประมาณ และรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
3. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษา ขั้นพ้ืนฐาน และ

ความต้องการของนักเรียน ชุมชน และท้องถิ่น 
4. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริม

กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
อย่างต่อเนื่อง 

5. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศและแนวปฏิบัติต่าง ๆ ตามที่กฎหมายก าหนด 
6. ก ากับ ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน โครงการและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา และการด าเนินการทางวินัยกับครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตามที่กฎหมายก าหนด 
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7. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้งปกครอง ดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา 

8. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการ
สถานศึกษาและส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

9. ส่งเสริมความเข้มแข็งให้กับชุมชน และสร้างความสัมพันธ์กับสถานศึกษา และสถาบันอ่ืนใน
ชุมชน และท้องถิ่น 

10. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนที่เกี่ยวกับกิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที่ได้รับมอบหมายและตามที่
กฎหมายก าหนด (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หน้า 8) 
 2.3.2 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 มาตรา 38 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.  2546 
รวมทั้งอ านาจหน้าที่การบริหารงานบุคคลที่เกิดขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา (ส านักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547, หน้า 17) สรุปอ านาจ
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ได้ดังนี้ 

1. ก ากับการด าเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ  ประกาศ 
ค าสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนการด าเนินการกิจการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา 
3. มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส าหรับข้าราชการครูและด้านบุคลากรทาง

การศึกษาในสถานศึกษา ตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการและด้านบุคลากรทางการศึกษา
ก าหนด 

4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สรุปได้ว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจหน้าที่ในการก ากับการด าเนินงาน
กิจกรรมของสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมการศึกษา ให้ข้อเสนอแนะการ
บริหารงานบุคคลและการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 
 2.3.3 ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทหน้าที่ของสถานศึกษากับคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาจแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ (1) ก ากับ 
(2) ส่งเสริม สนับสนุน และ (3) มีอ านาจอ่ืนตามที่กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด ซึ่งมีกรอบ
ในการด าเนินงาน ดังนี้ 
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 1. อ านาจหน้าที่ในการก ากับ หมายถึงการก ากับให้สถานศึกษาด าเนินงานด้านวิชาการงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา 
 อ านาจหน้าที่ในการก ากับการด าเนินงานของสถานศึกษา หลายคนเปรียบเทียบว่า ท าหน้าที่
คล้ายกรรมการก ากับเส้น (Lineman) ในกีฬาฟุตบอล คือ กรรมการก ากับเส้นไม่ใช่ผู้ตัดสิน และไม่ใช่
ตัวนักกีฬาฟุตบอลในสนาม ไม่มีสิทธิเป่านกหวีด ไม่มีสิทธิเตะฟุตบอลในขณะที่มีการแข่งขัน เพราะคน
มีสิทธิเป่านกหวีดคือกรรมการตัดสิน (Referee) คนมีสิทธิเตะฟุตบอล คือ นักกีฬาของทั้งสองทีม ส่วนกรรมการ
ก ากับเส้นมีสิทธิและหน้าที่ในการยกธงเมื่อผู้เล่นไม่ปฏิบัติตามกติกา เมื่อกรรมการก ากับเส้นยกธง กรรมการตัดสิน
ก็จะเป่านกหวีดยุติการแข่งขันชั่วคราวก่อนเริ่มเล่นใหม่ ซึ่งโดยบทบาทนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาต้องคอย
ก ากับสถานศึกษา โดยการติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา รวมทั้งให้ความเห็น ให้ข้อเสนอแนะ
และค าปรึกษา เพ่ือให้สถานศึกษาด าเนินการให้เป็นไปตามกฎกติกา ได้แก่ กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
ค าสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และของสถานศึกษาออกเอง หากสถานศึกษาด าเนินการไม่สอดคล้อง หรือไม่ด าเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง และนโยบายดังกล่าว คณะกรรมการสถานศึกษา
ต้องแจ้งให้สถานศึกษาด าเนินการ หากสถานศึกษายังไม่ด าเนินการ คณะกรรมการต้องเสนอความเห็น
ไปยังกรรมการตัดสิน (เป่านกหวีด) ซึ่งได้แก่ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพ่ือพิจารณาสั่งการหรือแจ้ง
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สั่งการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
 2. อ านาจในการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา เพ่ือให้สถานศึกษา มีความเข้มแข็ง 
บริหารงานอย่างเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนได้
อย่างกว้างขวางทั่วถึง และจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ ศรัทธา เชื่อถือ ของประชาชน 
ชุมชน และท้องถิ่น 
 3. อ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ส าหรับข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษา อ านาจหน้าที่ในส่วนนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
 4. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนดให้เป็นอ านาจของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หน้า 9-10) 
 จากบทบาทและอ านาจหน้าที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังกล่าว 
อาจเปรียบเทียบบทบาทหน้าที่ดังตารางต่อไปนี้ 
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 2.3.4 บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  1.1 ด้านวิชาการ 
  1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น 
  2. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม 
และ ส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
  3. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา และรายงานผลการประเมิน 
ให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบ  
  1.2 ด้านงบประมาณ  
  1. จัดตั้งและรับผิดชอบการใช้จ่าย งบประมาณของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด  
  2. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และ แนวปฏิบัติ ฯลฯ เกี่ยวกับการบริหาร
การเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งนี้ ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
ก าหนด  
  1.3 ด้านการบริหารงานบุคคล  
  ด าเนินการตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก าหนด 
  1.4 ด้านการบริหารทั่วไป  
  1. จัดท านโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย
และแผน ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษา รวมทั้งความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น  
  2. ด าเนินการและก ากับ ติดตาม และประเมิน ผลงานตามแผนงาน โครงการ
ของสถานศึกษา 
  3. ระดมทรัพยากร เพ่ือการศึกษา รวมทั้ง ปกครองดูแลบ ารุงรักษา ใช้ และจัดหา
ผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
  4. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการด าเนินงานด้านต่างๆ 
ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด  
  5. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอ่ืน ๆ ในชุมชน
และท้องถิ่น  
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  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา หรือตามที่ได้รับมอบหมาย
และตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
 2. บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2545 ก าหนดให้สถานศึกษา มีการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลัก 
การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กร
เอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนและมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือท าหน้าที่พิจารณาเสนอนโยบายแผนพัฒนา มาตรฐานและหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และแผนพัฒนาชาติ การ
สนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน องค์ประกอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบด้วย กรรมการโดยต าแหน่ง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ผู้แทน
องค์กรเอกชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนองค์กรวิชาชีพและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งมีจ านวนไม่
น้อยกว่าจ านวนกรรมการประเภทอ่ืนรวมกัน ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
  2.1 บทบาทด้านวิชาการ 
  1. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐานและ ความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น  
  2. ให้ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 
กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง  
  3. รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ การจัดระบบและการด าเนินการตามระบบ 
ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
  โดยสรุป คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจในการคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจในการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาประจ าปี 
ก าหนดนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา ให้ข้อเสนอแนะในการก าหนด เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาวิทยากรและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแก่สถานศึกษา 
จัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน จัดหาสื่อการเรียนการสอนที่
ทันสมัย เป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน ประเมินผลการใช้หลักสูตร และส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ การ
เรียนการสอน อย่างสม่ าเสมอ 
  2.2 บทบาทด้านงบประมาณ  
  1. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ จัดตั้ง และการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษา  
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  2. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในการ ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา หรือปฏิบัติหน้าที่
อ่ืนเกี่ยวกับเรื่องนี้ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด  
  โดยสรุป คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจในการจัดท าแผนการใช้
เงินงบประมาณ จัดสรรการใช้งบประมาณที่ได้รับจากบุคคลภายนอก ติดตามและรายงานผลการใช้ 
งบประมาณในสถานศึกษา เป็นกรรมการจัดชื้อ-จัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์ เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ 
เป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้างของสถานศึกษา จัดหางบประมาณสนับสนุนสถานศึกษา โดยระดมจาก
ประชาชน รักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สินทางราชการ เสนอแนะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงาน
การเงินพัสดุ ก ากับติดตามการท าบัญชีการเงินได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
  2.3 บทบาทด้านการบริหารงานบุคคล 
  1. การส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้สามารถจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ 
  2. ปฏิบัติตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
  โดยสรุป คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจในการให้ข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ของสถานศึกษาร่วมพิจารณาจัดหาวิทยากรภายนอก
ตามความต้องการของสถานศึกษา จัดหาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
ร่วมวางแผนการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสถานศึกษา 
  2.4 บทบาทด้านการบริหารทั่วไป 
  1. ให้ความเห็น เสนอแนะและให้ค าปรึกษาในการจัดท านโยบาย แผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน ของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวมทั้งความต้องการของชุมชน 
และท้องถิ่น  
  2. รับทราบ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจน
นโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และรายงานส านักงานเขตพ้ืนที่ การศึกษา
เมื่อสถานศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง ตลอดจนนโยบาย และแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 



 

 

43 

  3. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนเกี่ยวกับการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษารวมทั้งปกครองดูแลบ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของ
สถานศึกษา ตามท่ีกฎหมายระเบียบ ประกาศ ฯลฯ ก าหนด 
  4. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะและให้ค าปรึกษาในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการด าเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
ก าหนด  
  5. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้ ค าปรึกษาในการส่งเสริมความเข้มแข็งใน
ชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น  
  6. ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการของสถานศึกษา ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
ก าหนด ให้เป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หน้า13) 
  โดยสรุป คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอ านาจในการให้ความเห็นชอบ
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา ให้ค าปรึกษา แนะน าและสนับสนุนการด าเนินงาน
ในการพัฒนาสถานศึกษา ประสานงานระหว่างสถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานอ่ืนๆ จัดสภาพแวดล้อม
ของสถานศึกษาให้ร่มรื่นน่าอยู่ ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการพัฒนาอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้
เหมาะสมกับการจัดการเรียนการสอน ส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยทั้งในระดับสถานศึกษาและใน
ระดับท้องถิ่น ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาทางด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมในท้องถิ่น 
จัดท าโครงการต่างๆ พัฒนาให้นักเรียนมีวินัยคุณธรรม จริยธรรมและร่วมแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของนักเรียน ประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ เพ่ือใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง 
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นว่าการด าเนนิงานของสถานศึกษา ไม่สอดคล้อง
หรือไม่ปฏิบัติตาม กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์นโยบาย ให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เสนอความเห็นดังกล่าวให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารับทราบเพ่ือพิจารณา สั่งการให้
สถานศึกษาปฏิบัติให้เป็นตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ฯลฯ ต่อไป 
 2.3.5 การปฏิบัติงานร่วมกันของคณะกรรมการและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1. องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ตามกฎกระทรวงที่ประกาศใช้เมื่อวันที่  31 ธันวาคม 2546 ก าหนดให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุ และหรือองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้บริหารสถานศึกษาท าหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ และนอกจากนั้น ยังได้ก าหนด
จ านวน คุณสมบัติ วิธีการสรรหา วาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งของกรรมการด้วย 
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 2. ความส าคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นองค์คณะบุคคลที่ท างานร่วมกับสถานศึกษา
เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง สามารถบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเองได้ตามกรอบที่กฎหมาย 
ก าหนด ดังนั้นความหลากหลายของบุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ จึงเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพ 
การศึกษา ที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่างๆ บุคคลที่ได้รับการ
คัดเลือก เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจึงมีความส าคัญต่อการจัดการศึกษา ดังนี้ 
 ผู้แทนผู้ปกครอง เป็นผู้สะท้อนปัญหาและความต้องการด้านคุณภาพทางการศึกษาและคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของนักเรียนทั้งในส่วนที่คาดหวังและสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้น และ ร่วมมือกับครู บุคลากร
ทางการศึกษา ผู้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
 ผู้แทนครู เป็นผู้ที่มีความช านาญในสายวิชาชีพครูมีความส าคัญต่อการน าเสนอข้อมูลด้านกระบวนการ
เรียนรู้ ปัญหา และความต้องการการสนับสนุน ช่วยเหลือ รวมทั้งรายงานงานผลการจัดการศึกษา 
 ผู้แทนองค์กรชุมชน เป็นผู้สะท้อนสภาพของปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผู้เรียนซึ่ง
เป็นสมาชิกส่วนหนึ่งของชุมชน และให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่ง
เรียนรู้ 
 ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้สะท้อนสภาพปัญหาและความต้องการที่ครอบคลุม
ทั้งเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษา และมีความส าคัญต่อสถานศึกษาอย่างยิ่งในเรื่องการขอรับการสนับสนุน
ด้านงบประมาณ ทรัพยากรทางการจัดการศึกษา และเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษากับแผนพัฒนาท้องถิ่น 
 ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา เป็นผู้ที่สะท้อนภาพของความรัก ความศรัทธาความภาคภูมิใจ
ต่อสถาบันการศึกษาที่ตนได้รับการศึกษา ช่วยจรรโลงคุณค่าของสถาบันไปสู่ศิษย์รุ่นหลังให้ประสบ
ความส าเร็จในการศึกษาเช่นกัน 
 ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพื้นที่ เป็นผู้น าเสนอและเติมเต็มข้อมูล
ด้านคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาซึ่งเป็นส่วนส าคัญในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้ นักเรียน
เป็นคนดีของสังคม 
 ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริม
ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านอย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพ ท าให้สถานศึกษา
มีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 
 ผู้บริหารสถานศึกษา ในฐานะกรรมการและเลขานุการซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถานศึกษา เป็น
บุคคลส าคัญที่จะสะท้อนภาพของการบริหารจัดการ ผู้ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา สร้างแรงจูงใจ กระตุ้น
การท างาน ทบทวนรายงาน สะท้อนความคิด เปิดโอกาสให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มได้แสดงบทบาทอย่างเต็มที่ 
จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม รายงานผลการประชุม และสนับสนุนด้านอุปกรณ์ห้องประชุม 
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วัสดุใช้สอย ฯลฯ รวมทั้งการพิจารณาน ามติ ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะจากท่ีประชุมไปสู่การปฏิบัติ  
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หน้า 16) 
 ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลในการบริหาร สถานศึกษา
แบบมีส่วนร่วม จึงต้องอาศัยผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาหลากหลาย และเข้าใจ การศึกษา มีความมุ่งมั่น 
มีเวลาที่จะอุทิศแรงกายแรงใจพัฒนาสถานศึกษาของชุมชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชน สังคมเข้มแข็ง และประเทศชาติก้าวหน้า 
 2.3.6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากอดีตถึงปัจจุบัน 
 สภาพการเป็นองค์คณะบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วมกับสถานศึกษาจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่
เป็นปัญหาอุปสรรคต่อการบริหารจัดการแบบองค์คณะบุคคลในระดับสถานศึกษา สรุปได้ดังนี้ 

 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดความชัดเจนเรื่องบทบาท หน้าที่ว่าตนเอง
จะท าอะไร ท าอย่างไร และท าเพ่ืออะไร 

 2. บุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ ส่วนใหญ่ได้รับการร้องขอจากสถานศึกษามากกว่า
ได้รับการคัดสรรจากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริง ท าให้ขาดความกระตือรือร้นในการ ท าหน้าที่
ของคณะกรรมการ 

 3. วิธีการท างานร่วมกันของคณะกรรมการยังขาดทักษะ และประสบการณ์ เช่น  ทักษะ
ร่วมประชุมตัดสินใจ เป็นต้น 

 4. สถานศึกษาส่วนหนึ่งยังคิดว่าคณะกรรมการฯเป็นเพียงผู้สนับสนุนด้านทรัพยากรทาง
การศึกษามากกว่าเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมด าเนินงาน ร่วมรับผลที่เกิดขึ้น 

 5. กรรมการสถานศึกษาส่วนหนึ่งยังคิดว่าการบริหารจัดการศึกษาเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นเพียงที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ปฏิบัติตามการร้องขอจากสถานศึกษา 

 6. กรรมการสถานศึกษาแต่ละคนมีภาระงานมาก การประชุมจึงขาดความต่อเนื่องและ
ความพร้อมเพรียง 

 7. ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารขาดคุณภาพ จึงเป็นจุดอ่อนที่ส าคัญของการ
บริหารจัดการ การน าข้อมูลไปใช้ในการพิจารณาของคณะกรรมการเพ่ือการตัดสินใจ การแก้ปัญหา
หรือพัฒนางานการศึกษา ส่วนใหญ่จึงอยู่บนพื้นฐานของความรู้สึกและประสบการณ์เดิม 
 8. ในอดีตสถานศึกษาขาดความคล่องตัวในการบริหาร ปัจจุบันสถานศึกษาเป็นนิติบุคคล 
มีความคล่องตัวสูง สามารถบริหารกิจการได้ด้วยตนเอง แต่กรรมการสถานศึกษาบางส่วนยังขาด ความ
ชัดเจนในบทบาทที่จะต้องมีการก ากับ ส่งเสริม และสนับสนุนจากคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างใกล้ชิด 
(ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หน้า 17) 
 
 



 

 

46 

 2.3.7 บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาต่อการส่งเสริมภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษา 
  สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บรรลุตามความมุ่งหมาย
ของการปฏิรูปการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
จึงก าหนดให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลท าหน้าที่ก ากับ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย มาตรฐานในการบริหารจัดการทางการศึกษา ทั้งนี้ การด าเนินงาน
ให้ประสบความส าเร็จนั้นสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมีรูปแบบ วิธีการ
ท างานที่ประสานสอดคล้องกันโดยมีจุดหมายเพ่ือการพัฒนาการศึกษา ให้บรรลุผลตามที่ร่วมกันก าหนดขึ้น 
โดยในส่วนของสถานศึกษาควรมีบทบาทในการส่งเสริมภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ที่จะเข้ามาร่วมสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าในกิจการของสถานศึกษา ดังนี้ 

 1. ความเป็นนิติบุคคลของสถานศึกษาเป็นเรื่องใหม่ กรรมการสถานศึกษาบางท่าน อาจ
ไม่เข้าใจบทบาทตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และค าสั่งของตนและของสถานศึกษา ในระยะ
เริ่มแรก เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งที่สถานศึกษาจะต้องจัดประชุมท าความเข้าใจในบทบาท ของแต่ละ
ฝ่ายร่วมกัน 

 2. สร้างความตระหนักต่อบุคลากรและชุมชน ถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ เพ่ือพัฒนาองค์คณะบุคคลและสถานศึกษา
สู่คุณภาพทีค่าดหวัง 

 3. จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
โดยทบทวนสาระของแผนพัฒนาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือปรับให้เกิดเป็นแผนร่วมของ
สถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา 

 4. จัดท ารายละเอียดงบประมาณและรับผิดชอบการจ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 
โดยเสนอขอรับค าแนะน าจากคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือการปรับขยายทิศทางและรูปแบบวิธีการ
ระดมและใช้ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 5. จัดท ารายละเอียด แผนงาน โครงการ และประมาณการค่าใช้จ่าย ที่จะระดมทุน จาก
ผู้ปกครอง เพ่ือขอรับความเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสถานศึกษา 

 6. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา น าเสนอคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือรับข้อคิดเห็น 
และข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสม 

 7. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ บรรยากาศสิ่งแวดล้อมทางวิชาการที่เหมาะสม และเอ้ือต่อ
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นนักเรียนเป็นส าคัญ ตลอดจนส่งเสริมโอกาสการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของ 
ผู้เรียนให้เต็มศักยภาพ ทั้งนี้ ควรรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบอย่างสม ่าเสมอ เพ่ือการ 
ร่วมคิด ร่วมพัฒนา ร่วมรับผิดชอบและร่วมภาคภูมิใจ 
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 8. ออกระเบียบและข้อบังคับต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของ
ทางราชการ 

 9. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและให้ความร่วมมือในการประเมิน
คุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกรวมทั้งการรายงานผลการประเมินต่อคณะกรรมการสถานศึกษา 

 10. จัดและพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหาร เพ่ือให้เป็นพ้ืนฐานการตัดสิน
แก้ปัญหาหรือพัฒนาการศึกษาร่วมกัน และขจัดซึ่งการใช้ความคิดเห็นบนความรู้สึกและประสบการณ์ 

 11. พัฒนา ปรับปรุง ระบบสื่อสารระหว่างบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้เหมาะสม เพ่ือให้
คณะกรรมการและบุคลากรได้มีโอกาสสื่อความหมายทั้งทางตรงและทางอ้อมจนสามารถท าความเข้าใจ
ในข้อมูลเหตุผลต่าง ๆ น าไปสู่การพัฒนากิจการสถานศึกษาร่วมกันได้ 

 12. แต่งตั้ง มอบหมายให้มีคณะอนุกรรมการ หรือ คณะท างาน เพ่ือสนองตอบต่อการ
พัฒนางานคณะกรรมการสถานศึกษา และการน ามติที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา มาขยายผล 
สู่การปฏิบัติให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ 

 13. รายงานผลการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาตามความ
เหมาะสม 

 14. เสนอแผนการประชุมคณะกรรมการให้มีความต่อเนื่อง จัดระเบียบวาระการประชุม 
น าเสนอประธานกรรมการสถานศึกษา และด าเนินการสนับสนุนการประชุมตั้งแต่การเตรียมการ ก่อนประชุม 
ระหว่างประชุม สรุปรายงานการประชุม และแจ้งรายงานการประชุมอย่างเป็นระบบ (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2547, หน้า 18) 
 จากบทบาทหน้าที่ดังกล่าวนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาจมีส่วนร่วมกับสถานศึกษา
ในกระบวนการ และขั้นตอนต่าง ๆ ในกิจการของสถานศึกษา โดยร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมท าร่วมรับผล 
และร่วมประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองสมาคม
ผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า องค์กรชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 
 

2.4 สภาพพ้ืนที่ที่ใช้ในการวิจัย 
 2.4.1 ความเป็นมา 
 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ตั้งอยู่เลขที่ 123 หมู่ที่ 2 ต าบลดอกไม้ 
อ าเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ครอบคลุม 8 อ าเภอ ได้แก่ 
อ าเภอสุวรรณภูมิ อ าเภอเกษตรวิสัย อ าเภอปทุมรัตต์ อ าเภอพนมไพร อ าเภออาจสามารถ อ าเภอเมืองสรวง 
อ าเภอโพนทราย และอ าเภอหนองฮี  
          สภาพพ้ืนที่ทั่วไปทางทิศเหนืออันประกอบด้วยเขตพ้ืนที่อ าเภอเมืองสรวง อ าเภออาจสามารถ
และทิศเหนือของอ าเภอเกษตรวิสัยเป็นพ้ืนที่สูงและลาดเอียงลงทางทิศใต้ อันเป็นดินแดนที่ขนานนามว่า 



 

 

48 

“ทุ่งกุลาร้องไห้” ซึ่งมีต านานอันเก่าแก่ เนื่องจากเดิมเป็นท้องทุ่งกว้างใหญ่ไพศาล ส่วนพื้นที่อ่ืน ๆ เป็น
ที่ราบลุ่ม ลักษณะดินร่วนปนทราย ฤดูฝนน้ าจะหลากท่วม ฤดูแล้งน้ าจะแห้งขอด จึงเป็นที่ทุรกันดาร มี
ประชาชนเข้ามาอาศัยอยู่เป็นหย่อม ๆ ซึ่งเป็นที่เนินหรือมีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ ต่อมาได้มีการพัฒนา
ทุ่งแห่งนี้จนปัจจุบันมีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งผลิตข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงกระฉ่อนไปทั่วโลก 
กลายเป็นยุทธศาสตร์ของการพัฒนาของจังหวัดร้อยเอ็ด คือ การผลิตข้าวหอมมะลิสู่ตลาดโลก มีแม่น้ า
สายส าคัญหลายสาย คือ ตอนเหนือ ได้แก่ แม่น้ าชีตอนล่าง ได้แก่ แม่น้ ามูล และมีแม่น้ าไหลผ่านทุ่งกุลาร้องไห้
หลายสาขา ได้แก่ แม่น้ ามูล ล าน้ าพลับพลา ล าน้ าเสียวใหญ่ ล าน้ าเสียวน้อย ล าน้ าเตา ล าน้ าพังชู 
          ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 อยู่ห่างจากตัวเมืองร้อยเอ็ดเป็นระยะทาง 
52 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับเขตพ้ืนที่การศึกษาใกล้เคียง ดังนี้ 
          ทิศเหนือ        มีอาณาเขตติดต่อกับเขตพ้ืนที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 และเขต 3 
 ทิศใต้             มีอาณาเขตติดต่อกับเขตพ้ืนที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 
 ทิศตะวันออก     มีอาณาเขตติดต่อกับเขตพ้ืนที่การศึกษายโสธร เขต 1 และศรีสะเกษ เขต 2 
 ทิศตะวันตก       มีอาณาเขตติดต่อกับเขตพ้ืนที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1 และบุรีรัมย์ เขต 4 
 ปัจจุบัน (ข้อมูล 10 มิถุนายน 2557) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีโรงเรียนในเขตพ้ืนที่ จ านวน 353 โรงเรียน กับ 1 สาขา นักเรียน 
จ านวน 49,311 คน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ. จ านวน 3,498 คน ลูกจ้างฯ 
สังกัด สพฐ. 867 คน ครูโรงเรียนเอกชน จ านวน 181 คน รวมทั้งสิ้น 4,679 คน  
 พันธกิจ  
 พัฒนา ส่งเสริม และสนับสนุนให้ประชากรในวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีศักยภาพการแข่งขันในระดับสากล ด้วยระบบบริหารจัดการที่
ทันสมัยตามหลักธรรมาภิบาล 
 เป้าประสงค์ 
 1. ประชากรในวัยเรียนทุกคนได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
                2. ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                3. ผู้เรียนทุกระดับมีศักยภาพในการแข่งขันในระดับสากล 
                4. ผู้เรียนมีความรู้ ทักษะในการใช้เทคโนโลยี การสื่อสารภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ 
                5. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีความรู้ความสามารถ และทักษะตามสมรรถนะสามารถ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 
                6. สถานศึกษาจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
                7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาให้บริการสถานศึกษามีระบบบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาลด้วยระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย 
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2.4.2 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 (หม่ืนถ่านแจ้งหน่อม) ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 

ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 รับผิดชอบการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขต 
ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้ันพ้ืนฐานหมื่นถ่านแจ้งหน่อม  

ที่ตั้ง ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเครือข่ายที่ 12 จัดตั้งอยู่ที่โรงเรียน
บ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา อ าเภออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 

วิสัยทัศน์  
ภายในปี 2559 ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 12 (หมื่นถ่านแจ้งหน่อม) มุ่งพัฒนา

ระบบประกันคุณภาพของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพและด าเนินการยั่งยืน โดยการพัฒนา
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม 

พันธกิจ  
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. ส่งเสริมการบริหารจัดการโดยการมีส่วนร่วม 
เป้าประสงค์  
เพ่ือพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 
เป้าหมาย (ตัวช้ีวัดความส าเร็จ) 
โรงเรียนภายในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 (หมื่นถ่านแจ้งหน่อม) จ านวน 

20 โรงเรียน มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และผ่านการประเมินทุกมาตรฐานในระดับดี  
ทุกโรงเรียน 

กลยุทธ์ในการพัฒนา 
 1. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 2. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมกับชุมชน

และหน่วยงานอื่น 
ปัจจุบันโรงเรียนภายในศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 (หมื่นถ่านแจ้งหน่อม) มีจ านวน 

20 โรงเรียน (ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาท่ี 12 (หมื่นถ่านแจ้งหน่อม), 2557, อัดส าเนา) 
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ตารางที่ 2.1 จ านวนครู นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ 12 

 

ชื่อโรงเรียน จ านวนคร ู
จ านวน
นักเรียน 

จ านวน
คณะกรรมการ
สถานศึกษา 

1. โรงเรียนบ้านหัวนา   3 13 9 
2. โรงเรียนบ้านกุดเขียว 5 53 9 
3. โรงเรียนชีโหล่นวิทยา   17 250 9 
4. โรงเรียนบ้านแจ้ง 17 144 9 
5. โรงเรียนบ้านท่าค้อ   6 74 9 
6. โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา 4 26 9 
7. โรงเรียนบ้านแขม 9 153 9 
8. โรงเรียนบ้านมะกอก 17 199 9 
9. โรงเรียนบ้านทองหลาง  7 75 9 
10. โรงเรียนบ้านหนองยาง 4 24 9 
11. โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 5 60 9 
12. โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 7 102 9 
13. โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 8 84 9 
14. โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน 6 61 9 
15. โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 6 66 9 
16. โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยส าราญ 8 106 9 
17. โรงเรียนบ้านโนนแฮด  2 38 9 
18. โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 16 229 9 
19. โรงเรียนบ้านจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา  7 58 9 
20. โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 5 64 9 

รวม 159 1,879 180 
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2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
โนรีซัน อุมา (2550, หน้า 56) ได้ท าการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จั งหวัด
ปัตตานี ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 

1. ระดับความส าคัญของปัจจัยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปัจจัยโรงเรียนและ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมของชุมชนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี มีความส าคัญอยู่ในระดับมาก 

2. ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก 

3. ปัจจัยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ปัจจัยโรงเรียน มีความสัมพันธ์ทางบวก
ค่อนข้างสูงกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน
เอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี ส่วนปัจจัยสภาพแวดล้อมของชุมชน มีความสัมพันธ์
ทางบวกปานกลางกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี 

4. ปัจจัยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และปัจจัยโรงเรียน สามารถเป็นตัวพยากรณ์
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนเอกชนสอน
ศาสนาอิสลาม จังหวัดปัตตานี โดยมีอ านาจพยากรณ์ได้ร้อยละ 51.70 และเขียนเป็นสมการพยากรณ์
ได้ดังนี ้การมีส่วนร่วม ฯ = 0.394 + 0.489 (ปัจจัยคณะกรรมการฯ) + 0.362 (ปัจจัยโรงเรียน) 

วรพันธ์ พลเดช (2550, หน้า 45) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า  

โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านบริหารวิชาการ ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา
ให้นักเรียน อ่านคล่อง เขียนคล่อง ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จัดหาอุปกรณ์
และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ด้านการ
บริหารงบประมาณ ควรมีการระดมทรัพยากรจากส่วนต่างๆ ให้มากขึ้น ควรจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
พัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้านงานบุคลากร ควรสร้างจิตส านึกในการปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากร และการจัดสรรบุคลากร ให้ตรงกับความต้องการ และปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงาน
อ่ืน ๆ เพ่ิมเติมด้านการบริหารทั่วไป ควรส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน โดยใช้กิจกรรมที่
หลากหลาย และส่งเสริมอ านวยความสะดวกในการบริหารจัดการศึกษาที่หลากหลาย เน้นการ
ปฏิบัติงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
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 แคะเว่น ศรีสมบัติ (2550, หน้า 56) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังกาอนุสรณ์) ผลการวิจัยพบว่า  

1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านใหม่ปางค า (ภูลังกาอนุสรณ์) มีส่วนร่วม
จัดการศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเรียงล าดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อยคือ ด้านวิชาการ 
ด้านบริหารทั่วไป ด้านบุคคล และด้านงบประมาณ 

2. สภาพปัญหาและข้อเสนอแนะ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานส่วนใหญ่เป็นผู้
มีความจ ากัดเกี่ยวกับการจัดการศึกษา ท าให้ไม่สามารถแสดงบทบาท หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานได้อย่างเต็มที่ ต้องการให้ผู้บริหารโรงเรียนและครูสร้างความเข้าใจต่อบทบาทหน้าที่และ
การจัดการศึกษามากข้ึน ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของตน คือ ขอให้โรงเรียนมีการจัดประชุมอบรมให้ความรู้ด้านวิชาการ ด้านทักษะการพูด การแสดง
ความคิดเห็นและให้โอกาสในการจัดหางบประมาณ เพ่ือช่วยพัฒนาโรงเรียนมากขึ้น 

3. ปัจจัยที่ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนบ้านใหม่ปางค า (ภูลังกา
อนุสรณ์) ปฏิบัติหน้าที่ได้มาก คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีฐานะเป็นผู้น าในชุมชน อยู่ใกล้ชิด
กับโรงเรียนและเป็นครูในโรงเรียน นอกจากนั้นปัจจัยส าคัญอีกด้านหนึ่ง คือ มีผู้บริหารโรงเรียนให้ค าแนะน า
ในการเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความเสียสละและมีภาระหน้าที่น้อย 
ท าให้มีเวลามากในการสนับสนุนโรงเรียน ส่วนปัจจัยที่เป็นอุปสรรคท าให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานปฏิบัติตามบทบาทได้น้อย คือ อุปสรรคในเรื่องคณะกรรมการสถานศึกษามีระดับการศึกษาต่ า มี
ความรู้น้อย บางคนมีภาระหน้าที่ต่อครอบครัวมากและมีฐานะทางเศรษฐกิจไม่ดี 

จ ารัส เชื้อสาย (2552, หน้า 63) ได้ท าการวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า  

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ทั้ง 12 ด้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในด้านการเสนอ
แนวทางและมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและ
ด้านบริหารทั่วไปของสถานศึกษามากที่สุด รองลงมาคือ ด้านการให้ความเห็นชอบในการจัดท าสาระ
หลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ ด้านการแต่งตั้งคณะ
ทีป่รึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการ เพ่ือด าเนินการตามระเบียบที่เห็นสมควร ปัญหาที่พบคือ สถานศึกษา
ส่วนมากขาดแคลนบุคลากร ส่งผลให้ไม่พร้อมในการปฏิบัติตามนโยบาย มีนโยบายที่ไม่ชัดเจน ขาด
การประชาสัมพันธ์และงบประมาณสนับสนุน ทั้งนี้ คณะกรรมการสถานศึกษายังขาดความรู้ความเข้าใจ
ในบทบาทและหน้าที่ ไม่มีเวลาร่วมกิจกรรมสถานศึกษา อันเนื่องมาจากภารกิจมาก ในด้านการสรรหา
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และแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาบางแห่งไม่เป็นไปตามกฎเกณฑ์ ส่วนข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหา 
คือ ควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากขึ้น 
ส่งเสริมและให้ความรู้ความเข้าใจในบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี
การระบุบทบาทหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามแผนให้ชัดเจน 
ทั้งนี้ควรมีการก าหนดนัดหมายประชุมให้มากขึ้นและควรมีค่าตอบแทนให้คณะกรรมการทุกครั้งที่มา
ปฏิบัติงานหรือร่วมประชุม 

เกื้อหทัย กาชัย (2552, หน้า 52) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางพ้ืนที่พิเศษ 
อ าเภอแม่สรวย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า  

สภาพการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ขนาดกลาง พื้นที่พิเศษ อ าเภอแม่สรวย สังกัด สานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ในด้านงบประมาณ และด้านบริหารทั่วไปอยู่ในระดับมาก 
ส่วนในด้านวิชาการและด้านบริหารงานบุคคล อยู่ในระดับปานกลาง 

สภาพปัญหาในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขยาย
โอกาสทางการศึกษาขนาดกลางพ้ืนที่พิเศษ อ าเภอแม่สรวย สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการศึกษา พบว่า ปัญหาเกิดจากสถานภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเอง กล่าวคือ คณะกรรมการที่มีวุฒิทางการศึกษาในระดับที่ไม่สูง จะขาดความ
มั่นใจในความรู้ ความสามารถของตนเอง 

วิกุล พรมโสภา (2553, หน้า 50) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตพ้ื นที่
การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการ ผลการวิจัยพบว่า  

การมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน  
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตามบทบาท หน้าที่
ของคณะกรรมการ จ าแนกตามระดับช่วงชั้นการจัดการเรียนการสอน และขนาดของโรงเรียน ตาม
ภาระงาน 4 ด้าน โดยรวมไม่แตกต่างกันและประการสุดท้าย คณะกรรมการให้ความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะว่า ควรส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพในโรงเรียน ควรจัดประชุมอบรม หรือ
สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วน
ร่วมในการวางแผนงบประมาณ และควรส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนในโอกาสต่าง ๆ 
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มาโนช แสงสว่าง (2553, หน้า 61) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูต่อการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ต าบลสระแก้ว อ าเภอหนองหงส์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า 

1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและครูต่อการพัฒนาโรงเรียน
อนุบาลหนองหงส์ ต าบลสระแก้ว อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารงบประมาณ 
รองลงมา คือ ด้านการบริหารวิชาการ และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด คือ ด้านการบริหารงานบุคคล 

2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่มีจ านวนมากที่สุด คือ ควรจัดหาแหล่งภูมิปัญญา
ท้องถิ่นฝึกประสบการณ์ให้นักเรียน รองลงมา คือ ควรมีมาตรการควบคุมการไปเล่นเกมของนักเรียน
ตามร้านเกม และจัดให้มีการสอนพิเศษนักเรียนที่อ่านไม่คล่องและเขียนไม่ได้เพ่ิมเติม 

สุพจน์ ไวยารัตน์  (2554, หน้า 52) ได้ท าการศึกษาเรื่อง บทบาทการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาประโคนชัย 5 และ 8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า 

1. บทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษ า
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาประโคนชัย 5 และ 8 ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 2 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
บริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป อยู่ในระดับมาก ส่วนด้านอื่นๆ อยู่ในระดับปานกลาง โดย
เรียงล าดับจากด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงไปหาต่ าได้ดังนี้ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงานทั่วไป 
ด้านการบริหารงานงบประมาณ และด้านการบริหารงานวิชาการ ตามล าดับ 

2. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่มีจ านวนมากที่สุดคือ ควรมีการประชุมเพ่ือเสริม
ทักษะในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานร่วมกัน รองลงมาคือควรจัดหาสื่อ วัสดุ อุปกรณ์
สื่อเทคโนโลยีการศึกษาให้เพียงพอควรบริหารงานงบประมาณด้วยความโปร่งใสและควรจัดหาและ
สนับสนุนการใช้สื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัยตามล าดับ 

ดิเรก อนันต์ (2556, หน้า 63) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 
ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ 
ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป อยู่ในระดับมาก เมื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แต่ละด้านจ าแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน พบว่า ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไม่แตกต่างกัน 



 

 

55 

ส่วนด้านวิชาการ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยคณะกรรมการภายใน
สถานศึกษา มีระดับการมีสวนร่วมในการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ มากกว่าคณะกรรมการภายนอก
สถานศึกษา และเมื่อศึกษาเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา พบว่า สถานศึกษาขนาด
เล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทั้ง 
4 ด้านไม่แตกต่างกัน 

สรุปจากผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องจ านวนเจ็ดเรื่อง พบว่า ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมในระดับมาก จ านวน 7 เรื่อง และในระดับปานกลาง 2 เรื่อง และผล
การเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา ไม่แตกต่างกัน จ านวน 1 เรื่อง ไม่มีการเปรียบเทียบ 
6 เรื่อง ซึ่งผู้วิจัยจะน าไปใช้เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดและอภิปรายผลต่อไป 

 

2.6 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
จากแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องในการวิจัย การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผู้วิจัยได้บูรณาการมาจากแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2547, หน้า 13)  ซึ่งผู้วิจัยน ามาประยุกต์และสรุปเป็นกรอบแนวคิด
ในการวิจัยตามภาพที่ 2.13 

 
                  ตัวแปรอิสระ                   ตัวแปรตาม 
         (Independent Variables)          (Dependent Variables) 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

ภาพที่ 2.13 กรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1) เพศ  
2) อายุ  
3) ระดับการศึกษา 
  

 

       ก าร มี ส่ วน ร่ วม ใน การจั ด ก ารศึ กษ าของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จ าแนกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
        1) ด้านวิชาการ 
 2) ด้านงบประมาณ  
 3) ด้านการบริหารงานบุคคล 
 4) ด้านการบริหารทั่วไป      
 



 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
การวิจัยการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่ม

เครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ 
(Qualitative Research) ผู้วิจัยได้เสนอวิธีการด าเนินการวิจัยตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 3.3 การสร้างและตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย 
  

3.1 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.1.1 ประชำกร  

 ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จ านวน 180 คน 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่ำง  
 ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จ านวน 124 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตรของ ยามาเน (Taro Yamane) (ยุทธ ไกยวรรณ์ และ กุสุมา ผลาพรม, 2553, หน้า 122) 
สุ่มตัวอย่างแบ่งชั้นและแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับสลาก  

 
ตำรำงที่ 3.1 จ ำนวนประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 

ชื่อโรงเรียน ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

1. โรงเรียนบ้านหัวนา   9 6 
2. โรงเรียนบ้านกุดเขียว 9 6 

3. โรงเรียนชีโหล่นวิทยา   9 7 
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ตำรำงที่ 3.1 (ต่อ) 
 

ชื่อโรงเรียน ประชำกร กลุ่มตัวอย่ำง 

4. โรงเรียนบ้านแจ้ง 9 6 
5. โรงเรียนบ้านท่าค้อ   9 6 

6. โรงเรียนบ้านโนนยางรัฐพัฒนา 9 6 

7. โรงเรียนบ้านแขม 9 7 
8. โรงเรียนบ้านมะกอก 9 7 

9. โรงเรียนบ้านทองหลาง  9 6 
10. โรงเรียนบ้านหนองยาง 9 6 

11. โรงเรียนบ้านกระจายเหล่าสูง 9 6 

12. โรงเรียนบ้านหนองหัวคน 9 6 
13. โรงเรียนสีสวาดเล็บขาว 9 6 

14. โรงเรียนบ้านหนองหมื่นถ่าน 9 6 

15. โรงเรียนบ้านหัวดอนเปลือยพัฒนา 9 6 
16. โรงเรียนบ้านห้วยแก้วห้วยส าราญ 9 6 

17. โรงเรียนบ้านโนนแฮด  9 6 

18. โรงเรียนบ้านหน่อมฟ้าเลื่อมวิทยา 9 7 
19. โรงเรียนบ้านจ้อก้อแมดมันเหลืองวิทยา  9 6 

20. โรงเรียนบ้านกลอยโนนสมบูรณ์ 9 6 
รวม 180 124 

 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
       เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
        ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ และ
ระดับการศึกษา ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 
       ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 มี
ลักษณะแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) โดยแบ่งระดับของการวัดออกเป็น 5 ระดับ โดย
ก าหนดเกณ์์การให้คะแนน ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 121) 
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  5 หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดับมากท่ีสุด 
  4 หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดับมาก 
  3 หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดับน้อย 
  1       หมายถึง  มีส่วนร่วมในระดับน้อยที่สุด 
  ตอนที่  3 แบบสอบถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) เพ่ือสอบถาม
ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
 

3.3 กำรสร้ำงและตรวจสอบคุณภำพเคร่ืองมือ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) มีข้ันตอนดังนี้ 
3.3.1 ศึกษาเอกสาร ต ารา คู่มือ วารสาร ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
3.3.2 ก าหนดประเด็นต่าง ๆ ที่ต้องการทราบ เกี่ยวกับการจัดการศึกษา เพ่ือจะน าไปใช้ใน

การสร้างเป็นข้อค าถามในแบบสอบถาม 
3.3.3 สร้างแบบสอบถามโดยประยุกต์และเก็บความหมาย รายละเอียดจากแนวคิด ทฤษฎี 

เอกสาร และงานวิจัยที่มีข้อความเกี่ยวข้องกับตัวแปรมาเขียนข้อค าถามข้ึน และน าเสนอต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาสารนิพนธ์ พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง และให้ค าแนะน าเพื่อปรับปรุงต่อไป 
 3.3.4 แก้ไขตามอาจารย์ที่ปรึกษาเสนอแนะ และน าแบบทดสอบที่สร้างขึ้นตามเนื้อหาและ
จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม เสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเพ่ือปรับปรุงแก้ไขความเที่ยงตรงทั้งด้านโครงสร้าง
เนื้อหา และส านวนภาษา จ านวน 3 ท่าน ตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์เชิงพฤติกรรม
กับข้อค าถามประเมินความถูกต้องโดย ใช้สูตรการค านวณค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับ
วัตถุประสงค์ (Index of Item Objective Congruence) หรือ IOC มีเกณ์์ดังนี้ (ยุทธ ไกยวรรณ์, 
2545, หน้า 159) 
 +1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
   0 หมายถึง ไมแ่น่ใจว่าข้อค าถามนั้นวัดได้ตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อค าถามนั้นไม่วัดตามวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
  การหาค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาของแบบทดสอบของแต่ละข้อ โดยใช้สูตร IOC ค านวณได้ดังนี้ 
 

   
N

R
IOC
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    เมื่อ  IOC แทน ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับ 
                เนื้อหาหรือระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์ 
         R

แทน    ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแต่ละคน 

     N  แทน   จ านวนผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด 
ผู้เชี่ยวชาญจ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 
        1) พระครูสังฆรักษ์ไชยรัตน์  ชยตรโน (ขันโท),ดร. ที่ปรึกษาฝ่ายบริหาร โรงเรียนการ
กุศลวัดบ้านก่อ อ าเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด, อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
 2) ดร.จ านง กมลศิลป์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรสาขาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด 
       3) นายสุรศักดิ์ มณีเรือง ครูช านาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านแจ้ง อ าเภออาจสามารถ 
จังหวัดร้อยเอ็ด 
    3.3.5 น าแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ (Try–out) 
กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ศูนย์เครือข่ายที่ 11 เมืองสระบุศย์ ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 
30 คน เพ่ือหาคุณภาพของเครื่องมือ  
 3.3.6 การทดสอบคุณภาพของแบบสอบถาม เพ่ือหาค่าอ านาจจ าแนกรายข้อ และค่าความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยใช้วิธีค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ( - Coefficient) ตาม
วิธีการของครอนบาค (Cronbach) ผลการทดสอบ ได้ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามเท่ากับ .87 
 3.3.7 แก้ไขปรับปรุง และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือน าไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างต่อไป 
 

3.4 กำรเก็บรวบรวมข้อมลู 
การด าเนินการจัดเก็บข้อมูล ผู้วิจัยได้ด าเนินการจัดเก็บข้อมูลตามขั้นตอน ดังนี้ 

     3.4.1 ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์จากบัณ์ิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตร้อยเอ็ด น าเรียนประธานศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่ 12 เพ่ือขอความอนุเคราะห์ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย 

3.4.2 ผู้วิจัยน าแบบสอบถามไปด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยท าการชี้แจงรายละเอียด
ของแบบสอบถามให้กลุ่มตัวอย่างฟัง โดยให้เวลาในการตอบแบบสอบถาม และได้รับแบบสอบถาม
กลับคืนมาท้ังหมด 
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3.4.3 ผู้วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามที่ได้จากการตอบแล้วทั้งหมด เพ่ือด าเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลต่อไป 

 

3.5 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
ผู้วิจัยด าเนินการวิเคราะห์ข้อมูลมีล าดับขั้นตอน ดังนี้ 
3.5.1 น าแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืนมาตรวจสอบความสมบูรณท์ุกฉบับ 
3.5.2 น าแบบสอบถามที่คัดเลือกไว้แล้วมาด าเนินการให้คะแนนตามเกณ์์ 
3.5.3 น าคะแนนที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์  
3.5.4 วิเคราะห์ข้อมูลระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 โดยวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ทั้งในภาพรวม รายด้าน และรายข้อ 
แล้วแปลผลตามเกณ์์การวิเคราะห์ ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553, หน้า 121) 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง   4.51-5.00   หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง   3.51-4.50     หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง   2.51-3.50     หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง         
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง    1.51- 2.50    หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง    1.00-1.50  หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 3.5.5 วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือหาค่าความแตกต่างการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 กับปัจจัยส่วนบุคคล โดยการทดสอบสองกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระ
ต่อกันโดยใช้ t-test (Independent Samples) และค่าความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) 
หรือ F-test 
 3.5.6 วิเคราะห์ข้อมูลข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยการแจกแจงความถี่ (Frequency) 
 3.5.7 น าเสนอผลการวิจัยโดยการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) 
 

3.6 สถติิที่ใช้ในกำรวิจัย 
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ค่าสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังนี้ 
3.6.1 สถิติที่ใช้ในการหาคุณภาพเครื่องมือเพ่ือการวิจัย มีดังนี้ 
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 1) การหาค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อค าถามกับวัตถุประสงค์ (Index of Item  Objective 
Congruence) หรือ IOC 

     2) การหาค่าอ านาจจ าแนกเป็นรายข้อของแบบสอบถาม 

 3) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ โดยหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (α - Coefficient)  
3.6.2 สถิติขั้นพ้ืนฐาน มีดังนี้ 

         1) ค่าร้อยละ (Percentage)    
 2) ค่าเฉลี่ย ( )  
 3) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  
 3.6.3 สถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน 
 1) ค่า t-test ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระ 2 กลุ่ม (Independent)  

     2) ค่า F-test (One-Way ANOVA) ในการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของตัวแปรอิสระตั้งแต่
สามกลุ่มขึ้นไป  

 



 

บทท่ี 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2” เป็น
วิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งผู้วิจัยได้ก าหนดขั้นตอนดังนี้ 

4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ ผู้วิจัยได้ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

  แทน   ค่าเฉลี่ย (Mean) 
                S.D. แทน   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
                n แทน   จ านวนกลุ่มตัวอย่าง               
                 t แทน   ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ t  

(t-distribution) 
                F แทน   ค่าสถิติท่ีใช้พิจารณาความมีนัยส าคัญจากการแจกแจงแบบ F    
   (F-distribution) 
                df แทน   ชั้นแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
                SS แทน   ผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Sum of Squares) 
                MS แทน   ค่าเฉลี่ยผลบวกของคะแนนเบี่ยงเบนยกก าลังสอง (Mean of Square) 
                p – values แทน ความน่าจะเป็นที่จะปฏิเสธสมมติฐานหลัก (Probability) 
                * แทน   นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 

4.2 ขั้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูล 
ตอนที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับ เพศ 

อายุ และระดับการศึกษา ใช้การวิเคราะห์หาค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) และ
น าเสนอในรูปตารางประกอบการบรรยาย 
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ตอนที่ 2 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
ใช้การวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ( )และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย ใช้การทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความ
แปรปรวนแบบทางเดียว (One-way ANOVA) 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) แล้วเรียงล าดับความถี่ (Frequency) และน าเสนอในรูป
ตารางประกอบค าบรรยาย 
 

4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับปจัจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 84 67.74 
 หญิง 40 32.26 

รวม 124 100.00 

อายุ   
 ไม่เกิน 30 ปี 35 28.23 
 31-50 ปี 67 54.03 
 สูงกว่า 50 ปี 22 17.74 

รวม 124 100.00 
ระดับการศึกษา   
 ต่ ากว่าปริญญาตรี 84 67.74 
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 40 32.26 

รวม 124 100.00 
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จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 
67.74 และเพศหญิง จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 32.26 มีอายุระหว่าง 31-50 ปี จ านวน 67 คน 
คิดเป็นร้อยละ 54.03 รองลงมามีอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 28.23 และมีอายุสูง
กว่า 50 ปี จ านวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.74 มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 84 คน คิด
เป็นร้อยละ 67.74 และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 32.26 

 

ตอนที่ 2 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 

 
ตารางท่ี 4.2 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายท่ี 12 สังกัด ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมและรายด้าน (n = 124) 

 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 

1. ด้านวิชาการ 3.43 0.62 ปานกลาง 4 
2. ด้านการบริหารงบประมาณ 3.57 0.84 มาก 3 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.64 0.80 มาก 2 
4. ด้านการบริหารทั่วไป 3.68 0.80 มาก 1 

เฉลี่ยรวม 3.58 0.77 มาก  
 

จากตารางที่ 4.2 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากที่สุดไปหาน้อยที่สุด 
ได้แก่ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านวิชาการ 
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ตารางท่ี 4.3 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านวิชาการ โดยรวมและรายข้อ (n = 124) 

 

ด้านวิชาการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1. มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 3.76 0.82 มาก 1 
2. มีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาประจ าปี

ของสถานศึกษา 3.51 0.65 
 

มาก 
 
3 

3. มีส่วนร่วมก าหนดนโยบายหรือแนวทาง การพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา 3.40 0.63 

 
ปานกลาง 

 
5 

4. มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการก าหนด เกณฑ์
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 3.42 0.66 

 
ปานกลาง 

 
4 

5. ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาวิทยากรและแหล่ง
เรียนรู้ในท้องถิ่นแก่สถานศึกษา 3.55 0.71 

 
มาก 

 
2 

6. มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน การสอนที่
สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน 3.30 0.65 

 
ปานกลาง 

 
9 

7. มีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 3.36 0.70 ปานกลาง 7 
8. มีส่วนร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียน 3.35 0.65 ปานกลาง 8 
9. มีส่วนร่วมประเมินผลการใช้หลักสูตร 3.37 0.72 ปานกลาง 6 

10. มีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ การเรียนการสอน 
อย่างสม่ าเสมอ 3.26 0.67 

 
ปานกลาง 

 
10 

เฉลี่ย 3.43 0.62 ปานกลาง  

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้าน
วิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมาก
ไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น รองลงมา 
ได้แก่ ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาวิทยากรและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแก่สถานศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยทีสุ่ด ได้แก่ มีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ การเรียนการสอน อย่างสม่ าเสมอ ตามล าดับ 
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ตารางท่ี 4.4 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายท่ี 12 สังกัด ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการบริหารงบประมาณโดยรวมและ
รายข้อ (n = 124) 

 

ด้านการบริหารงบประมาณ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 

1. มีส่วนร่วมจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณของ
สถานศึกษา 3.62 0.89 

 
มาก 

 
4 

2. มีส่วนร่วมจัดสรรการใช้งบประมาณที่ได้รับจาก
บุคคลภายนอกของสถานศึกษา 3.60 0.81 

 
มาก 

 
5 

3. มีส่วนร่วมติดตามและรายงานผลการใช้งบประมาณ
ในสถานศึกษา 3.47 0.84 

 
ปานกลาง 

 
8 

4. มีส่วนร่วมเป็นกรรมการจัดชื้อ-จัดจ้างพัสดุครุภัณฑ์
ของสถานศึกษา 3.46 0.83 

 
ปานกลาง 

 
9 

5. มีส่วนร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์
ของสถานศึกษา 3.75 0.84 

 
มาก 

 
1 

6. มีส่วนร่วมเป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้างของ
สถานศึกษา 3.64 0.89 

 
มาก 

 
2 

7. มีส่วนร่วมจัดหางบประมาณสนับสนุนสถานศึกษา 
โดยระดมจากประชาชน 3.57 0.82 

 
มาก 

 
6 

8. มีส่วนร่วมรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับทรัพย์สิน
ทางราชการของสถานศึกษา 3.52 0.89 

 
มาก 

 
7 

9. มีส่วนร่วมเสนอแนะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ
งานการเงินพัสดุ 3.63 0.86 

 
มาก 

 
3 

10. มีส่วนร่วมในการก ากับติดตามการท าบัญชี
การเงินได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 3.45 0.75 

 
ปานกลาง 

 
10 

เฉลี่ย 3.57 0.84 มาก  
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จากตารางที่ 4.4 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
ด้านการบริหารงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตาม
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากท่ีสุด ได้แก่ มีส่วนร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา รองลงมา ได้แก่ มีส่วนร่วมเป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้างของสถานศึกษา 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมในการก ากับติดตามการท าบัญชีการเงินได้ถูกต้องและ
เป็นปัจจุบัน ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.5 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการบริหารงานบุคคล 
โดยรวมและรายข้อ (n = 124) 

 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 

1. มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดบุคลากร
ให้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ ของสถานศึกษา 3.58 0.85 

 
มาก 

 
4 

2. มีส่วนร่วมพิจารณาจัดหาวิทยากรภายนอกตาม
ความต้องการของสถานศึกษา 3.42 0.79 

 
ปานกลาง 

 
5 

3. มีส่วนร่วมในการจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนา
ระบบข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 3.65 0.81 

 
มาก 

 
3 

4. มีส่วนร่วมวางแผนการพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษา 3.76 0.79 

 
มาก 

 
2 

5. ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสถานศึกษา 3.78 0.76 

 
มาก 

 
1 

เฉลี่ย 3.64 0.80 มาก  
 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
ด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตาม
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ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ร่วมให้ข้อเสนอแนะในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา รองลงมา ได้แก่ มีส่วนร่วมวางแผนการพัฒนา
บุคลากรของสถานศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมพิจารณาจัดหาวิทยากร
ภายนอกตามความต้องการของสถานศึกษา ตามล าดับ 

 
ตารางท่ี 4.6 คะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ด้านการบริหารทั่วไป 
โดยรวมและรายข้อ (n = 124) 

 

ด้านการบริหารทั่วไป 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 
1. มีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบรายงานผลการด าเนินงาน

ประจ าปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน 3.86 0.71 
 

มาก 
 
3 

2. ให้ค าปรึกษา แนะน าและสนับสนุนการด าเนินงาน
ในการพัฒนาสถานศึกษา 3.85 0.72 

 
มาก 

 
4 

3. ให้ความร่วมมือเป็นผู้ประสานงานระหว่างสถานศึกษา 
ชุมชน หน่วยงานอื่นๆ 3.91 0.84 

 
มาก 

 
1 

4. มีส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษาให้
ร่มรื่นน่าอยู่ 3.78 0.80 

 
มาก 

 
7 

5. ให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการพัฒนาอาคาร
สถานที่ของสถานศึกษาให้ เหมาะสมกับการ
จัดการเรียนการสอน 3.82 0.78 

 
 

มาก 

 
 
6 

6. มีส่วนร่วมสนับสนุนให้สถานศึกษาเป็นสถานที่ท า
กิจกรรมของชุมชน 3.72 0.79 

 
มาก 

 
8 

7. สนับสนุนการบริการด้านสุขภาพและอนามัยแก่
นักเรียนของสถานศึกษา 3.36 0.93 

 
ปานกลาง 

 
14 

8. สนับสนุนให้สถานศึกษาให้มีการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและเป็นศูนย์บริการ
ด้านวิชาการ 3.16 0.87 

 
 

ปานกลาง 

 
 

15 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 

ด้านการบริหารทั่วไป 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 
 

S.D. 
 

ระดับ 
 

อันดับ 

9. สนับสนุนกิจกรรมงานบริการต่างๆ ของสถานศึกษา
ได้แก่ สหกรณ์ แนะแนวอาหารกลางวัน 3.69 0.58 

 
มาก 

 
10 

10. มีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยทั้งในระดับ
สถานศึกษาและในระดับท้องถิ่น 3.91 0.87 

 
มาก 

 
2 

11. ส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสถานศึกษาทางด้าน
ศาสนา ศิลป วัฒนธรรมในท้องถิ่น 3.51 0.89 

 
มาก 

 
12 

12. มีส่วนร่วมจัดท าโครงการต่างๆเช่นการป้องกัน
สารเสพติด สื่อลามก การพนันและการทะเลาะ
วิวาทในสถานศึกษา 3.72 0.80 

 
 

มาก 

 
 
9 

13. มีส่วนร่วมระดมความร่วมมือในชุมชนเพ่ือการจัด
การศึกษารวมทั้งการจัดหาทุน  การศึกษาให้
สถานศึกษา 3.82 0.82 

 
 

มาก 

 
 
5 

14. มีส่วนร่วมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัยคุณธรรม 
จริยธรรมและร่วมแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ของนักเรียนในสถานศึกษา 3.64 0.73 

 
 

มาก 

 
 

11 
15. มีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้อาคารสถานที่ 

เพ่ือใช้ในการพัฒนาและปรับปรุง 3.46 0.84 
 

ปานกลาง 
 

13 

เฉลี่ย 3.68 0.80 มาก  
 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
ด้านการบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงล าดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ให้ความร่วมมือเป็นผู้ประสานงานระหว่าง
สถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานอ่ืนๆ รองลงมา ได้แก่ มีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตยทั้งใน
ระดับสถานศึกษาและในระดับท้องถิ่น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ สนับสนุนให้สถานศึกษาให้มี
การเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและเป็นศูนย์บริการด้านวิชาการ ตามล าดับ 
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ตอนที่ 3 วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 

 
ตารางท่ี 4.7 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมในการ

จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายท่ี 12 
สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมและรายด้าน 
จ าแนกตามเพศ 

 

การมีส่วนร่วม 

เพศชาย 
(n = 84) 

เพศหญิง 
(n = 40) t 

P-
values 

 
 

S.D. 
 

ระดับ  
 

S.D. 
 

ระดับ 

1. ด้านวิชาการ 3.47 0.55 ปานกลาง 3.39 0.68 ปานกลาง 1.36 0.74 
2. ด้านการบริหาร
งบประมาณ 

3.62 0.76 มาก 3.52 0.91 มาก 1.00 0.32 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.70 0.72 มาก 3.58 0.88 มาก 1.10 0.27 
4. ด้านการบริหารทั่วไป 3.64 0.75 มาก 3.72 0.85 มาก 0.70 0.65 

เฉลี่ย 3.61 0.74 มาก 3.55 0.80 มาก 0.65 0.48 

 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชาย และเพศหญิง มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
โดยรวมและรายด้าน ไมแ่ตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.8 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามอายุ 

 

การมีส่วนร่วม 

อายุ 

ไม่เกิน 30 ปี 31-50 ปี สูงกว่า 50 ปี 

 S.D.  S.D.  S.D. 

1. ด้านวิชาการ 3.48 0.55 3.38 0.61 3.44 0.70 
2. ด้านการบริหารงบประมาณ 3.52 0.89 3.60 0.78 3.59 0.85 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.70 0.68 3.57 0.91 3.65 0.82 
4. ด้านการบริหารทั่วไป 3.68 0.82 3.60 0.87 3.77 0.71 

เฉลี่ย 3.51 0.82 3.58 0.80 3.65 0.69 

 
 จากตารางที่ 4.8 พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 กลุ่มตัวอย่างทั้ง 3 ช่วงอายุ มีส่วนร่วม โดยรวมอยู่ในระดับมากทั้งสามช่วงอายุ  
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ตารางท่ี 4.9 ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมและรายด้าน จ าแนกตามอายุ 

 

การมีส่วนร่วม 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F 
P- 

values 

1. ด้านวิชาการ 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.43 2 0.22 0.88 0.62 
ภายในกลุ่ม 30.60 121 0.25   

รวม 31.03 123  

2. ด้านการบริหาร
งบประมาณ 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.50 2 0.25 1.04 0.10 
ภายในกลุ่ม 29.45 121 0.24   

รวม 29.95 123  

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

ระหว่างกลุ่ม 0.38 2 0.19 0.95 0.74 
ภายในกลุ่ม 24..56 121 0.20   

รวม 22.94 123  

4. ด้านการบริหารทั่วไป ระหว่างกลุ่ม 0.49 2 0.24 0.89 0.60 
ภายในกลุ่ม 33.12 121 0.27   

รวม 33.61 123  

โดยรวม 
ระหว่างกลุ่ม 0.31 2 0.15 0.83 0.58 
ภายในกลุ่ม 21.75 121 0.18   

รวม 22.06 123  

 
 จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่มีอายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  โดยรวมและ
รายด้าน ไมแ่ตกต่างกัน  
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ตารางท่ี 4.10 เปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ย ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 
12 สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมและ
รายด้าน จ าแนกตามระดับการศึกษา 

 

การมีส่วนร่วม 

ต่ ากว่าปริญญาตรี 
(n = 84) 

ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
(n = 40) t 

p- 
values 

 
 

S.D. 
 

ระดับ  
 

S.D. 
 

ระดับ 
1. ด้านวิชาการ 3.41 0.65 ปานกลาง 3.45 0.60 ปานกลาง 0.98 0.52 
2. ด้านการบริหาร
งบประมาณ 

3.55 0.82 มาก 3.60 0.86 มาก 0.56 0.33 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 3.58 0.88 มาก 3.70 0.72 มาก 1.14 0.16 
4. ด้านการบริหารทั่วไป 3.62 0.91 มาก 3.75 0.69 มาก 1.06 0.35 

เฉลี่ย 3.52 0.79 มาก 3.64 0.75 มาก 0.54 0.28 

 
 จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างทั้งเพศชาย และเพศหญิง มีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 โดยรวมและรายด้าน ไมแ่ตกต่างกัน  
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  ตอนที่  4 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 

 
ตารางท่ี 4.11 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 

 

ข้อที่ ข้อเสนอแนะ  ความถี่ 
1. ควรจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้แก่

คณะกรรมการสถานศึกษา และการท างานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

 
 

25 
2. โรงเรียนและหน่วยงานต้น สังกัดควรกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้นพ้ืนฐานตามบทบาทและหน้าที่ โดยเฉพาะในเรื่องงานวิชาการ 
ซ่ึงเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

 
 

22 
3. โรงเรียนควรเน้นการด าเนินงานร่วมมือกนัระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา

ขัน้พืน้ฐานของโรงเรียนและกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกันจัดการศึกษา 
และให้ความส าคัญกับการประสานงาน การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร ในเรื่อง
ต่างๆ ระหว่างโรงเรียนชุมชนและผู้ปกครองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้ 

 
 
 

18 
4. ควรส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชนและสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอ่ืน ๆ ใน

ชุมชนและท้องถิ่น 
 

10 
5. การสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นไปตาม

ระเบียบ กฎเกณฑ์ละวิธีการที่ก าหนด  
 
9 

6. ควรจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็นประจ า ตามท่ีระเบียบ
ก าหนด 

 
9 

  
 จากตารางที่ 4.11 พบว่า ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ล าดับตามความถี่จากมากไปหาน้อย สามล าดับแรกคือ ควรจัด
อบรมให้ความรู้ในเรื่องบทบาทการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา 
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และการท างานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนและหน่วยงานต้น สังกัด
ควรกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาข้นพ้ืนฐานตามบทบาทและหน้าที่ โดยเฉพาะใน
เรื่องงานวิชาการ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาของโรงเรียน  และโรงเรียนควรเน้นการ
ด าเนินงานความร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนและกลุ่มเครือข่าย
ผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกันจัดการศึกษา และให้ความส าคัญกับการประสานงาน การประชาสัมพันธ์ การ
สื่อสาร ในเรื่องต่างๆ ระหว่างโรงเรียนชุมชนและผู้ปกครองให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 



 

บทท่ี 5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยเรื่อง “การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนใน

กลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2” มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือ
ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 2) เพ่ือเปรียบเทียบการมี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 
จ าแนกตามเพศ อายุ และระดับการศึกษา และ 3) เพ่ือศึกษาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 
สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 จ านวน 180 คน ก าหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง (Sample Size) โดยใช้สูตรของ ยามาเน (Taro Yamane) ได้กลุ่มตัวอย่าง 124 คน  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด และแบบสอบถามปลายเปิด 
(Open-ended) สถิติที่ ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย 
(Mean = ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) และสถิติอนุมานหรืออ้างอิง ได้แก่ 
การทดสอบสองกลุ่มตัวอย่างที่เป็นอิสระต่อกันโดยใช้ t-test (Independent Samples) และการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) หรือ F-test ซึ่งมีล าดับขั้นตอนดังต่อไปนี้ 

5.1 สรุปผล 
5.2 อภิปรายผล 
5.3 ข้อเสนอแนะ 
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5.1 สรุปผล 
 การวิจัยการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน
ในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ผลของการ
วิจัยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ เป็นเพศชาย จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 67.74 

และเพศหญิง จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 32.26 มีอายุระหว่าง 31-50 ปี จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 
54.03 รองลงมามีอายุไม่เกิน 30 ปี จ านวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 28.23 และมีอายุสูงกว่า 50 ปี จ านวน 
22 คน คิดเป็นร้อยละ 17.74 มีการศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญาตรี จ านวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 67.74 
และมีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือสูงกว่า จ านวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 32.26  

5.1.2 ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 

 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียง ล าดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
ได้แก่ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารงบประมาณ และด้านวิชาการ 
เมื่อแยกออกเป็นรายด้านพบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้ 
 1) ด้านวิชาการ พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีส่วน
ร่วมกับสถานศึกษาจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมส่งเสริมให้มี
การใช้สื่อ การเรียนการสอน อย่างสม่ าเสมอ  
 2) ด้านการบริหารงบประมาณ พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วม
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ได้แก่ มีส่วนร่วมใน
การก ากับติดตามการท าบัญชีการเงินได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน  
 3) ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ร่วมให้
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ข้อเสนอแนะในการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ได้แก่ มีส่วนร่วมพิจารณาจัดหาวิทยากรภายนอกตามความต้องการของสถานศึกษา 
 4) ด้านการบริหารทั่วไป พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด ได้แก่ ให้ความ
ร่วมมือเป็นผู้ประสานงานระหว่างสถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานอ่ืนๆ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด 
ได้แก่ สนับสนุนให้สถานศึกษาให้มีการเผยแพร่ความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและเป็นศูนย์บริการ
ด้านวิชาการ  

5.1.3 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 

สมมติฐานที่ 1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 ที่มีเพศ
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แตกต่างกัน 

 ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 ที่มี
เพศต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน   

สมมติฐานที่ 2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 ที่มีอายุ
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis) 

 ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 ที่มี
อายุต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธสมมติฐาน
ที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)   

สมมติฐานที่ 3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 ที่มีระดับ
การศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แตกต่างกัน 

 ผลการวิจัยพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 ที่มี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ทั้งโดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ปฏิเสธ
สมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)   

5.3.4 ผลการวิเคราะห์ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 

ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ล าดับ
ตามความถ่ีจากมากไปหาน้อย สามล าดับแรกคือ ควรจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องบทบาทการมีส่วนร่วม
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ในการจัดการศึกษา ให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา และการท างานร่วมกับบุคลากรในโรงเรียนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนและหน่วยงานต้น สังกัดควรกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ตามบทบาทและหน้าที่ โดยเฉพาะในเรื่องงานวิชาการ ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญของการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน และโรงเรียนควรเน้นการด าเนินงานความร่วมมือกันระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของโรงเรียนและกลุ่มเครือข่ายผู้ปกครอง เพ่ือร่วมกันจัดการศึกษา และให้ความส าคัญกับการประสานงาน 
การประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร ในเรื่องต่างๆ ระหว่างโรงเรียนชุมชนและผู้ปกครองให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

 

5.2 อภิปรายผล 
จากการวิจัยการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2  มี
ประเด็นส าคัญที่จะอภิปราย ดังนี้ 

5.2.1 การวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
 ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า การบริหารและการจัดการศึกษาตามแนวพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545) และฉบับที่ 3 (พ.ศ.2553) 
เน้นการกระจายอ านาจและการมีส่วนร่วม ดังความในมาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา ทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยัง
คณะกรรมการ และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษาโดยตรง และ
ในมาตรา 40 ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ ากว่าปริญญา 
และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษาเพ่ือท าหน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา ประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่ และ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ดังนั้น คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงเป็นองค์คณะบุคคลที่มีบทบาทส าคัญยิ่ง
ส าหรับการบริหารฐานโรงเรียน โดยมีกฎหมายรองรับ และเป็นพลังส าคัญที่จะร่วมกับสถานศึกษาใน
การขับเคลื่อนการปฏิรูปการเรียนรู้ซึ่งเป็นหัวใจของการปฏิรูปการศึกษาให้ประสบความส าเร็จ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วรพันธ์ พลเดช (2550, หน้า 45) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอนโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
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 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการบริหารทั่วไป ที่เป็นเช่นนี้
อภิปรายได้ว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตระหนักว่า การบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษา
มีมาตรการเป็นเรื่องที่ต้องรับรู้ร่วมกัน และร่วมกันด าเนินการหาวิธีการที่เหมาะสมในการจัดระบบให้
ถูกต้องเหมาะสม ตลอดจนให้ปฏิบัติงานเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและกิจการของสถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎระเบียบ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาต่อไปนั่นเอง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
เกื้อหทัย กาชัย (2552, หน้า 52) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาขนาดกลางพ้ืนที่พิเศษ 
อ าเภอแม่สรวย สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า สภาพ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านบริหารทั่วไปอยู่ใน
ระดับมาก  

 ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านวิชาการ ที่เป็นเช่นนี้อภิปราย
ได้ว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีบทบาทหน้าที่ ในด้านวิชาการ คือ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น ให้ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ 
สภาพแวดล้อม กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง และรับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
จัดระบบและการด าเนินการตามระบบ ประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา แต่คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของตนอย่างแท้จริง จึงท าให้มีส่วนร่วม
อยู่ในระดับต่ า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ มาโนช แสงสว่าง (2553, หน้า 61) ได้ท าการศึกษาเรื่อง 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและครูต่อการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 
ต าบลสระแก้ว อ าเภอหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูต่อการพัฒนาโรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ต าบลสระแก้ว อ าเภอหนองหงส์ 
จังหวัดบุรีรัมย์ ด้านการบริหารวิชาการ อยู่ในระดับมาก  
 5.2.2 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 

 การวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้  
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 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 ที่มีเพศต่ อายุ และ
ระดับการศึกษา ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่ เป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยครั้งนี้ ที่เป็นเช่นนี้อภิปรายได้ว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งเป็นองค์
คณะบุคคลในการบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วม จึงต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขา
หลากหลาย  และเข้าใจการศึกษา มีความมุ่งมั่น มีเวลาที่จะอุทิศแรงกายแรงใจพัฒนาสถานศึกษาของ
ชุมชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานตามที่ชุมชน สังคม และประเทศชาติต้องการ ซึ่งจะส่งผลให้ชุมชน 
สังคมเข้มแข็ง และประเทศชาติก้าวหน้า ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (2547) กล่าวไว้ว่า สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลักในการ
จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้บรรลุตามความมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษาตามที่ก าหนดไว้ใน
กฎหมายว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงก าหนดให้มีคณะกรรมการซึ่งเป็นองค์
คณะบุคคลท าหน้าที่ก ากับ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาให้ เป็นไปตามนโยบาย 
มาตรฐานในการบริหารจัดการทางการศึกษา ทั้งนี้  การด าเนินงานให้ประสบความส าเร็จนั้น
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ควรมีรูปแบบ วิธีการท างานที่ประสานสอดคล้อง
กันโดยมีจุดหมายเพ่ือการพัฒนาการศึกษา ให้บรรลุผลตามที่ร่วมกันก าหนดขึ้น โดยในส่วนของ
สถานศึกษาควรมีบทบาทในการส่งเสริมภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่จะเข้ามาร่วม
สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าในกิจการของสถานศึกษา และสอดคล้องกับงานวิจัยของ ดิเรก อนันต์ 
(2556, หน้า 63) ได้ท าการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 ที่พบว่า เมื่อ
เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา แต่ละด้านจ าแนกตามสถานภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการ
บริหารทั่วไป ไม่แตกต่างกัน แต่ด้านวิชาการ พบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
จากผลการวิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังนี้ 

5.3.1 ข้อเสนอแนะน าไปใช้ 
จากการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

โรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 ซึ่งมี
ข้อเสนอแนะดังนี้ 
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 1) จากการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด 
เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก ดังนั้นสถานศึกษาควรสร้างความตระหนักต่อบุคลากรและชุมชน ถึงบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
เพ่ือพัฒนาองค์คณะบุคคลและสถานศึกษาสู่คุณภาพท่ีคาดหวัง 

 2) จากการวิจัยพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการ
บริหารทั่วไป ดังนั้นสถานศึกษาควรจัดท าแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา โดยทบทวนสาระของแผนพัฒนาร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือ
ปรับให้เกิดเป็นแผนร่วมของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา 

 3) จากการวิจัยพบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุด ซึ่งมีค่าแปลผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้าน
วิชาการ ดังนั้นสถานศึกษาควรสร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้เข้ามีส่วน
ร่วมกับสถานศึกษาในกระบวนการ และข้ันตอนต่าง ๆ ในกิจการของสถานศึกษา โดยร่วมรับรู้ ร่วมคิด 
ร่วมท า ร่วมรับผล และร่วมประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่าย
ผู้ปกครอง สมาคมผู้ปกครองและครู สมาคมศิษย์เก่า องค์กรชุมชน และองค์กรอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

5.3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย 
 1) ควรวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งเสริมและปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการเข้ามามีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2) ควรวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาเพ่ือให้เกิดแนวทางการบริหารที่

หลากหลายซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษาต่อไป  
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย 
เร่ือง 

การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่ม
เครือข่ายท่ี 12 สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 

************************ 
 ค าชี้แจง 

แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 แบบสอบถามปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม  

 ตอนที่  2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 2 

ขอให้ท่านตอบค าถามทุกข้อให้ตรงตามความเป็นจริง และค าตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบ
หรือเกิดความเสียหายต่อท่านหรือผู้อื่นแต่ประการใด 

 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณในความร่วมมือของท่านไว้ ณ โอกาสนี้ 

 
 
 

               นางสาวปริศนา ขันแข็ง 
                นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 
            บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
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ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ค าชี้แจง โปรดเขียนเครื่องหมาย  ลงใน   หน้าข้อความที่ตรงกับข้อมูลส่วนตัวของท่าน 
 
1. เพศ 

 ชาย      
 หญิง 
 

2. อายุ 
 ไม่เกิน 30 ปี      
 31 – 50 ปี      
 สูงกว่า 50 ปี 

 
3. ระดับการศึกษา 

 ต่ ากว่าปริญญาตรี  
 ปริญญาตรีหรือสูงกว่า 
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 

 

ค าชี้แจง  โปรดท าเครื่องหมาย  ในช่องค าตอบทางขวามือ ของแต่ละข้อเพียงช่องเดียว ที่ตรงกับ
ความคิดเห็นของท่าน  

 

 
ข้อ 

ข้อค าถาม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 

1) ด้านวิชาการ 

1 ท่านมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาจัดท าหลักสูตร
ท้องถิ่น 

     

2 ท่านมีส่วนร่วมจัดท าแผนพัฒนาการศึกษา
ประจ าปีของสถานศึกษา 

     

3 ท่านมีส่วนร่วมก าหนดนโยบายหรือแนวทาง 
การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

     

4 ท่านมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการก าหนด 
เกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา 

     

5 ท่านให้การสนับสนุนทุนการศึกษาวิทยากร
และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแก่สถานศึกษา 

     

6 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียน 
การสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชน 

     

7 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดหาสื่อการเรียน 
การสอนที่ทันสมัย 

     

8 ท่านมีส่วนร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่
นักเรียน 

     

9 ท่านมีส่วนร่วมประเมินผลการใช้หลักสูตร      

10 ท่านมีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีการใช้สื่อ การ
เรียนการสอน อย่างสม่ าเสมอ 
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ข้อ ข้อค าถาม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
2) ด้านการบริหารงบประมาณ 

1 ท่านมีส่วนร่วมจัดท าแผนการใช้เงินงบประมาณ
ของสถานศึกษา 

     

2 ท่านมีส่วนร่วมจัดสรรการใช้งบประมาณ
ที่ได้รับจากบุคคลภายนอกของสถานศึกษา 

     

3 ท่านมีส่วนร่วมติดตามและรายงานผลการใช้ 
งบประมาณในสถานศึกษา 

     

4 ท่านมีส่วนร่วมเป็นกรรมการจัดชื้อ-จัดจ้าง
พัสดุครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 

     

5 ท่านมีส่วนร่วมเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
ครุภัณฑ์ของสถานศึกษา 

     

6 ท่านมีส่วนร่วมเป็นกรรมการควบคุมการ
ก่อสร้างของสถานศึกษา 

     

7 ท่านมีส่วนร่วมจัดหางบประมาณสนับสนุน
สถานศึกษา โดยระดมจากประชาชน 

     

8 ท่านมีส่วนร่วมรักษาความปลอดภัยเกี่ยวกับ
ทรัพย์สินทางราชการของสถานศึกษา 

     

9 ท่านมีส่วนร่วมเสนอแนะแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ 
รับผิดชอบงานการเงินพัสดุ 

     

10 ท่านมีส่วนร่วมในการก ากับติดตามการท า 
บัญชีการเงินได้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 

     

3) ด้านการบริหารงานบุคคล 

1 ท่านมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานในส่วนต่างๆ 
ของสถานศึกษา 

     

2 ท่านมีส่วนร่วมพิจารณาจัดหาวิทยากร
ภายนอกตามความต้องการของสถานศึกษา 
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ข้อ 

ข้อค าถาม 
ระดับการมีส่วนร่วม 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
3 ท่านมีส่วนร่วมในการจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือ

พัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา 
     

4 ท่านมีส่วนร่วมวางแผนการพัฒนาบุคลากร
ของสถานศึกษา 

     

5 ท่านร่วมให้ข้อเสนอแนะในการประเมินผล
การปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 

     

4) ด้านการบริหารทั่วไป 
1 ท่านมีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบรายงานผล

การด าเนินงานประจ าปีของสถานศึกษา
ก่อนเสนอต่อสาธารณชน 

     

2 ท่านให้ค าปรึกษา แนะน าและสนับสนุนการ
ด าเนินงานในการพัฒนาสถานศึกษา 

     

3 ท่านให้ความร่วมมือเป็นผู้ประสานงาน
ระหว่างสถานศึกษา ชุมชน หน่วยงานอ่ืนๆ 

     

4 ท่านมีส่วนร่วมจัดสภาพแวดล้อมของสถานศึกษา
ให้ร่มรื่นน่าอยู่ 

     

5 ท่านให้ค าแนะน าช่วยเหลือในการพัฒนา 
อาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เหมาะสม
กับการจัดการเรียนการสอน 

     

6 ท่านมีส่วนร่วมสนับสนุนให้สถานศึกษา
เป็นสถานที่ท ากิจกรรมของชุมชน 

     

7 ท่านสนับสนุนการบริการด้านสุขภาพและ
อนามัยแก่นักเรียนของสถานศึกษา 

     

8 ท่านสนับสนุนให้สถานศึกษาให้มีการเผยแพร่
ความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและ
เป็นศูนย์บริการด้านวิชาการ 
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ข้อ 

ข้อค าถาม 
ระดับความคิดเห็น 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยท่ีสุด 
9 ท่านสนับสนุนกิจกรรมงานบริการต่างๆ

ของสถานศึกษาได้แก่ สหกรณ์ แนะแนว
อาหารกลางวัน 

     

10 ท่านมีส่วนร่วมส่งเสริมกิจกรรมประชาธิปไตย
ทั้งในระดับสถานศึกษาและในระดับท้องถิ่น 

     

11 ท่านส่งเสริมการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา
ทางด้านศาสนา ศิลป วัฒนธรรมในท้องถิ่น 

     

12 ท่านมีส่วนร่วมจัดท าโครงการต่างๆเช่น
การป้องกันสารเสพติด สื่อลามก การพนัน
และการทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา 

     

13 ท่านมีส่วนร่วมระดมความร่วมมือในชุมชน
เพ่ือการจัดการศึกษารวมทั้งการจัดหาทุน 
การศึกษาให้สถานศึกษา 

     

14 ท่านมีส่วนร่วมพัฒนาให้นักเรียนมีวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและร่วมแก้ไขพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสมของนักเรียนในสถานศึกษา 

     

15 ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการใช้
อาคารสถานที่ เพ่ือใช้ในการพัฒนาและ
ปรับปรุง 

     

 
ตอนที่  3 ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายที่ 12 สังกัด ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 2 

  

1) ด้านวิชาการ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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2) ด้านการบริหารงบประมาณ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
3) ด้านการบริหารงานบุคคล 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
4) ด้านการบริหารทั่วไป 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
ขอขอบพระคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                                                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก จ  
ค่าอ านาจจ าแนก และค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 
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Reliability 

Scale: ALL VARIABLES 

 

Case Processing Summary 

  N % 

Cases Valid 30 100.0 

Excludeda 0 .0 

Total 30 100.0 

a. Listwise deletion based on all variables in the 

procedure. 

 

Reliability Statistics 

Cronbach's 

Alpha N of Items 

.869 40 

 

Item-Total Statistics 

 Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

วิชาการ1 169.40 110.731 .434 .596 

วิชาการ2 169.37 107.206 .563 .588 

วิชาการ3 169.50 103.155 .393 .606 

วิชาการ4 169.87 104.671 .228 .575 

วิชาการ5 170.10 104.507 .695 .576 

วิชาการ6 169.80 101.338 .397 .561 

วิชาการ7 170.00 99.172 .463 .553 

วิชาการ8 170.17 108.282 .517 .590 

วิชาการ9 169.80 103.407 .240 .572 

วิชาการ10 170.13 105.085 .481 .580 

งบประมาณ1 169.70 111.252 .677 .599 

งบประมาณ2 169.67 105.057 .226 .575 

งบประมาณ3 169.63 108.723 .506 .590 

งบประมาณ4 169.70 105.803 .340 .581 

งบประมาณ5 169.63 110.930 .427 .601 
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Item-Total Statistics 

 
Scale Mean if 

Item Deleted 

Scale Variance if 

Item Deleted 

Corrected Item-

Total Correlation 

Cronbach's Alpha if 

Item Deleted 

งบประมาณ6 169.90 107.403 .635 .590 

งบประมาณ7 170.27 104.133 .762 .579 

งบประมาณ8 170.10 104.921 .841 .581 

งบประมาณ9 169.97 100.723 .385 .560 

งบประมาณ10 169.60 111.903 .768 .605 

บคุคล1 169.73 105.444 .676 .578 

บคุคล2 
169.90 111.059 .530 .603 

บคุคล3 
170.07 104.133 .857 .577 

บคุคล4 
169.80 109.200 .471 .598 

บคุคล5 
169.53 104.257 .263 .573 

ทัว่ไป1 169.70 103.183 .235 .575 

ทัว่ไป2 
169.73 99.030 .459 .552 

ทัว่ไป3 
169.63 104.447 .640 .579 

ทัว่ไป4 
169.50 107.776 .332 .589 

ทัว่ไป5 
169.97 107.964 .562 .594 

ทัว่ไป6 
169.67 101.402 .388 .561 

ทัว่ไป7 
169.53 104.395 .255 .573 

ทัว่ไป8 
169.70 101.597 .409 .561 

ทัว่ไป9 
169.67 102.092 .316 .566 

ทัว่ไป10 
169.83 100.351 .406 .558 

ทัว่ไป11 
169.90 104.300 .696 .576 

ทัว่ไป12 
170.07 101.168 .314 .564 

ทัว่ไป13 
169.90 105.128 .546 .580 

ทัว่ไป14 
170.10 106.300 .851 .586 

ทัว่ไป15 
169.60 109.007 .441 .598 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
ค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) เครื่องมือเพ่ือการวิจัย 
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แบบประเมินค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
 

ข้อ ประเด็นค ำถำม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

R 
IOC 

( R/N) 
เทียบกับ
เกณฑ์ 

1 2 3 

 1) ด้านวิชาการ       
1. ท่ำนมีส่วนร่วมกับสถำนศึกษำจัดท ำ

หลักสูตรท้องถิ่น 
 
0 

 
+1 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

2. ท่ ำนมี ส่ วนร่ วมจั ดท ำแผนพั ฒ นำ
กำรศึกษำประจ ำปีของสถำนศึกษำ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

3. ท่ำนมีส่วนร่วมก ำหนดนโยบำยหรือ
แนวทำง กำรพัฒนำคุณภำพสถำนศึกษำ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

4. ท่ำนมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในกำร
ก ำหนด เกณฑ์มำตรฐำนคุณภำพ
กำรศึกษำของสถำนศึกษำ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

5. ท่ ำนให้ กำรสนับสนุนทุ นกำรศึ กษำ
วิทยำกรและแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแก่
สถำนศึกษำ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

6. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรจัดกิจกรรมกำร
เรียน กำรสอนที่สอดคล้องกับควำม
ต้องกำรของชุมชน 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

7. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรจัดหำสื่อกำร
เรียนกำรสอนที่ทันสมัย 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

8. ท่ำนมีส่วนร่วมเป็นวิทยำกรให้ควำมรู้
แก่นักเรียน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

9. ท่ ำนมีส่ วนร่วมประเมินผลกำรใช้
หลักสูตร 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

10. ท่ำนมีส่วนร่วมส่งเสริมให้มีกำรใช้สื่อ 
กำรเรียนกำรสอน อย่ำงสม่ ำเสมอ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นค ำถำม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

R 
IOC 

( R/N) 
เทียบกับ
เกณฑ์ 

1 2 3 
 2) ด้านการบริหารงบประมาณ       

1. ท่ ำนมี ส่ วนร่ วมจั ดท ำแผนกำรใช้ เงิน
งบประมำณของสถำนศึกษำ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

2. ท่ ำ น มี ส่ ว น ร่ ว ม จั ด ส ร ร ก ำ ร ใช้
งบประมำณที่ได้รับจำกบุคคลภำยนอก
ของสถำนศึกษำ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

3. ท่ำนมีส่วนร่วมติดตำมและรำยงำนผล
กำรใช้ งบประมำณในสถำนศึกษำ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

4. ท่ำนมีส่วนร่วมเป็นกรรมกำรจัดชื้อ-จัด
จ้ำงพัสดุครุภัณฑ์ของสถำนศึกษำ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

5. ท่ำนมีส่วนร่วมเป็นกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุครุภัณฑ์ของสถำนศึกษำ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

6. ท่ำนมีส่วนร่วมเป็นกรรมกำรควบคุม
กำรก่อสร้ำงของสถำนศึกษำ 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

7. ท่ ำนมี ส่ วนร่ วมจั ดหำงบประมำณ
สนับสนุนสถำนศึกษำ โดยระดมจำก
ประชำชน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

8. ท่ำนมีส่วนร่วมรักษำควำมปลอดภัย
เกี่ยวกับทรัพย์สินทำงรำชกำรของ
สถำนศึกษำ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

9. ท่ ำนมี ส่ วน ร่ วม เสนอแนะแต่ งตั้ ง
เจ้ำหน้ำที ่
รับผิดชอบงำนกำรเงินพัสดุ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

10. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรก ำกับติดตำม
กำรท ำบัญชีกำรเงินได้ถูกต้องและเป็น
ปัจจุบัน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นค ำถำม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

R 
IOC 

( R/N) 
เทียบกับ
เกณฑ์ 

1 2 3 
 3) ด้านการบริหารงานบุคคล       

1. ท่ ำน มี ส่ วน ร่ ว ม ให้ ข้ อ เส น อแน ะ
เกี่ยวกับกำรจัดบุคลำกรให้ปฏิบัติงำน
ในส่วนต่ำงๆ ของสถำนศึกษำ 

 
0 

 
+1 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

2. ท่ำนมีส่วนร่วมพิจำรณำจัดหำวิทยำกร
ภ ำยน อกตำมควำมต้ องกำรของ
สถำนศึกษำ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

3. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรจัดหำเทคโนโลยี
เพ่ือพัฒนำระบบข้อมูลบุคลำกรของ
สถำนศึกษำ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

4. ท่ ำนมีส่ วนร่วมวำงแผนกำรพัฒนำ
บุคลำกรของสถำนศึกษำ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

5. ท่ ำน ร่ วม ให้ ข้ อ เสน อแน ะใน กำร
ประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร
ในสถำนศึกษำ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

 4) ด้านการบริหารทั่วไป       
1. ท่ำนมีส่วนร่วมให้ควำมเห็นชอบรำยงำน

ผลกำรด ำ เนิ น งำน ป ระจ ำปี ขอ ง
สถำนศึกษำก่อนเสนอต่อสำธำรณชน 0 

 
+1 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

2. ท่ำนให้ค ำปรึกษำ แนะน ำและสนับสนุน
กำรด ำเนินงำนในกำรพัฒนำสถำนศึกษำ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

3. ท่ำนให้ควำมร่วมมือเป็นผู้ประสำนงำน
ระหว่ำงสถำนศึกษำ ชุมชน หน่วยงำน
อ่ืนๆ 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

4. ท่ ำนมี ส่ วนร่วมจัดสภำพแวดล้อมของ
สถำนศึกษำให้ร่มรื่นน่ำอยู่ +1 

 
0 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 
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ข้อ ประเด็นค ำถำม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

R 
IOC 

( R/N) 
เทียบกับ
เกณฑ์ 

1 2 3 
5. ท่ำนให้ค ำแนะน ำช่วยเหลือในกำร

พัฒนำอำคำรสถำนที่ของสถำนศึกษำให้
เหมำะสมกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอน 0 

 
+1 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

6. ท่ำนมีส่วนร่วมสนับสนุนให้สถำนศึกษำ
เป็นสถำนที่ท ำกิจกรรมของชุมชน +1 

 
+1 

 
+1 

 
3 

 
1.00 

 
ใช้ได้ 

7. ท่ำนสนับสนุนกำรบริกำรด้ำนสุขภำพ
และอนำมัยแก่นักเรียนของสถำนศึกษำ +1 

 
0 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

8. ท่ำนสนับสนุนให้สถำนศึกษำให้มีกำร
เผยแพร่ควำมรู้ต่ำงๆที่เป็นประโยชน์แก่
ชุ ม ชน และ เป็ น ศู น ย์ บ ริ ก ำรด้ ำน
วิชำกำร +1 

 
0 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

9. ท่ำนสนับสนุนกิจกรรมงำนบริกำร
ต่ำงๆของสถำนศึกษำได้แก่ สหกรณ์ 
แนะแนวอำหำรกลำงวัน +1 

 
0 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

10. ท่ ำนมี ส่ วน ร่ วมส่ งเสริ มกิ จกรรม
ประชำธิปไตยทั้งในระดับสถำนศึกษำ
และในระดับท้องถิ่น +1 

 
0 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

11. ท่ ำนส่ งเสริ มกำรจั ดกิ จกรรมของ
สถำนศึ กษำทำงด้ ำนศำสนำ ศิ ลป 
วัฒนธรรมในท้องถิ่น +1 

 
0 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

12. ท่ำนมีส่วนร่วมจัดท ำโครงกำรต่ำงๆ
เช่นกำรป้องกันสำรเสพติด สื่อลำมก 
กำรพนันและกำรทะเลำะวิวำทใน
สถำนศึกษำ +1 

 
0 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

 
 
 
 



111 
 

ข้อ ประเด็นค ำถำม 

คะแนนความ
คิดเห็นของ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 

R 
IOC 

( R/N) 
เทียบกับ
เกณฑ์ 

1 2 3 
13. ท่ำนมีส่วนร่วมระดมควำมร่วมมือใน

ชุมชนเพ่ือกำรจัดกำรศึกษำรวมทั้งกำร
จัดหำทุน กำรศึกษำให้สถำนศึกษำ 0 

 
+1 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

14. ท่ำนมีส่วนร่วมพัฒนำให้นักเรียนมีวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและร่วมแก้ ไข
พฤติกรรมที่ไม่เหมำะสมของนักเรียน
ในสถำนศึกษำ +1 

 
0 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 

15. ท่ำนมีส่วนร่วมในกำรประเมินผลกำร
ใช้อำคำรสถำนที่ เพ่ือใช้ในกำรพัฒนำ
และปรับปรุง +1 

 
0 

 
+1 

 
2 

 
0.67 

 
ใช้ได้ 
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ประวัติย่อของผู้วิจัย 
 

ชื่อ / ชื่อสกุล  นางสาวปริศนา  ขันแข็ง 
วัน  เดือน  ปี เกิด  10 พฤศจิกายน 2530  
สถานที่เกิด  จังหวัดร้อยเอ็ด 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน  3 หมู่ที่  3 ต าบลบ้านแจ้ง อ าเอออาจสามารถ จังหวัด

ร้อยเอ็ด 
ต าแหน่งและประวัติการท างาน   
 พ.ศ.2554-ปัจจุบัน  ครู โรงเรียนบ้านแจ้ง อ าเอออาจสามารถ จังหวัดร้อยเอ็ด 
ประวัติการศึกษา   

 พ.ศ. 2554  ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) 
มหาวิทยาลัยราชอัฏมหาสารคาม  
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