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การวิจัยครั้งนี้มีความมุงหมายเพ่ือ  1. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

บุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด  2. เพ่ือ

เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด เพศ อายุ และประสบการณการทํางาน ตางกัน กลุมตัวอยางท่ีใชใน

การศึกษาครั้งนี้ ไดแก บุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัด

รอยเอ็ด จํานวน 158 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา ความ

เท่ียงตรงของแบบสอบถามของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยท่ี .86  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล

ประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test) 

ผลการศึกษา พบวา 1. บุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด 

จังหวัดรอยเอ็ด มีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณาเปนราย

ดาน พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ  ดานการวางแผน  รองลงมาคือ ดานการจัดสรรทรัพยากร  ดาน

การประเมินผล และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการประสานงาน  2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวน

รวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด 

จังหวัดรอยเอ็ด พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ และประสบการณในการทํางาน ตางกัน มี สวนรวมใน

การจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  โดยรวม ไม

แตกตางกัน  
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 Objectives of the research were: 1) to study personnel’s participation in 

educational management at schools under supervision of Roi Et Municipality in Roi Et 

province’s Muang district, 2) to compare their participation in educational 

management to variables of their genders, ages and working experiences. The 

sampling group employed for this study comprised 158 personnel attached to the 

preceding municipality. The research instrument was five rating scale questionnaires. 

The statistics utilized for data analyses embraced frequencies, percentage, arithmetic 

mean, standard deviation and t-test.  

 Outcomes of the research summarized the following main findings :                     

1) Personnel’s participation in educational management at Roi Et Municipality’s 

schools was rated ‘high’ in the overall aspect. When taking into account of a single 

aspect, it revealed that the aspect with the highest mean was planning while the 

next two aspects with the lower means included resource allocation and evaluation; 

whereas the last aspect with the lowest mean was liaison. 2) The comparative results 

of their participation in educational management at its schools indicated that 

variables of the sampling groups’ genders, ages and working experiences showed no 

significant differences in their participation in educational management at its schools. 
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ประกาศคุณูปการ 
 

 สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยความกรุณาจากอาจารย  ดร.กุศล ศรีสารคาม อาจารยท่ี

ปรึกษาหลัก  ดร.สัมฤทธิ์  แกวสมบัติ อาจารยท่ีปรึกษารวม ท่ีกรุณาใหคําปรึกษาและเอาใจใสดวยดี

เสมอมาผูวิจัยรูสึกซาบซ้ึงเปนอยางยิ่ง จึงขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ โอกาสนี้  

 ขอขอบพระคุณคณาจารยทุกทาน  ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมกุ ฏราช

วิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด ท่ีกรุณาใหความรู ใหคําปรึกษา ตรวจแกไขและวิจารณผลงาน ทําให

งานวิจัยมีความสมบูรณยิ่งข้ึน  และผูทรงคุณวุฒิทุกทานท่ีใหความอนุเคราะหในการตรวจสอบรวมท้ัง

ใหคําแนะนําแกไขเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยใหมีคุณภาพ นอกจากนี้ยังไดรับความอนุเคราะหบุคคลากร

ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด และเพ่ือนครูทุกคนใน

ตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยทําใหสารนิพนธฉบับนี้สําเร็จไดดวยดี 

 ขอขอบคุณครอบครัว ตลอดจนญาติพ่ีนองท่ีเปนกําลังใจ ใหการสนับสนุนผูวิจัยตลอดมา  

คุณคาและเปนประโยชนของสารนิพนธฉบับนี้ผูวิจัยขอมอบเปนกตัญูกตเวทิตาแดบุพการี  

บูรพาจารย และผูมีพระคุณทุกทานท้ังในอดีตและปจจุบัน ท่ีทําใหขาพเจาเปนผูมีการศึกษาและ

ประสบความสําเร็จมาจนตราบเทาทุกวันนี้ 
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การจัดการศึกษาในปจจุบันตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มีเปาหมายท่ีสําคัญคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหเกิดองคความรูทาง

ความคิด สามารถแกปญหาและดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข โดยยึดหลักการจัดการศึกษา

ในมาตรา 8 (2) ใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 (1) และ (2) ใหการจัดระบบ 

โครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษามีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลายในการปฏิบัติ 

มีการกระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน กอปรกับ

มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน สงเสริม

ความเขมแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษา

อบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยากรตาง ๆ เพ่ือ

พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการรวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนชุมชนใหมีการ

แลกเปลี่ยนประสบการณ  การพัฒนาระหวางชุมชน  และมาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการ

บริหารและการจัดการท้ังทางดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารท่ัวไป 

ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง 

ท้ังนี้ ใหคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ทําหนาท่ีกํากับและสงเสริม สนับสนุนกิจการของ

สถานศึกษา (สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, 2547 หนา 6 – 26)  

สําหรับหนวยงานทางการศึกษาตองระดมทรัพยากรบุคคลใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

โดยนําประสบการณ ความรอบรู ความชํานาญของบุคคลมาใชใหเกิดประโยชนทางการศึกษาสงเสริม

สนับสนุนการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ,2542 หนา 28) อยางไรก็ตามในการจัดการศึกษา

ในอนาคต ตองเปนการจัดการศึกษาสําหรับ คนท้ังมวล (Education for All) และใหสังคมท้ังมวลเขา

มามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ( All for Education) การศึกษาไมใชเรื่องของครู โรงเรียนหรือ

กระทรวงศึกษาธิการเทานั้น แตทุกสวนของสังคมตองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา (ประเวศ 

วะสี, 2539 หนา 7-10 อางถึงใน ก่ิงกาญจน ชมอินทร, 2549 หนา 2) 

บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  ดวย

มีหนาท่ีท่ีแตกตางกัน จึงทําใหการใหความรวมมือในการจัดการศึกษาคอนขางจํากัดเพียงบางกลุม จาก
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ท่ีกลาวมาการมีสวนรวมของบุคลากรในการจัดการศึกษา  ซ่ึงเปนเรื่องท่ีพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติกําหนดและกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลง  แมวาการศึกษาในระดับข้ันพ้ืนฐานจะเปนหนาท่ี

รับผิดชอบของรัฐโดยตรงก็ตามกลุมบุคคลตางๆ ท่ีเก่ียวของกับเด็ก  โดยเฉพาะบุคลากรควรมีสวนรวม

รับผิดชอบตอการจัดการศึกษา โดยใหการสนับสนุนและรวมมือกับสถานศึกษาในการสงเสริมการเรียน

ของผูเรียนดวย เพราะผลสําเร็จของการเรียนการสอนไมไดข้ึนอยูกับสถานศึกษาเทานั้น จําเปนจะตอง

ไดรับความรวมมือจากบุคลากรทุกฝาย  ซ่ึงถือวาเปนสิ่งสําคัญยิ่ง  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

แหงชาต.ิ 2544ข, หนา 4-5) 

ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงมีความสนใจตองการศึกษาเก่ียวกับ การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกเปน 

4 ดาน ไดแก 1) ดานการวางแผน 2) ดานการจัดสรรทรัพยากร 3) ดานการประสานงาน และ 4) ดานการ

ประเมินผล โดยหวังวาการศึกษาครั้งนี้จะเปนพ้ืนฐานท่ีจะนําไปใชในการวางแผนจัดการศึกษาของ

สถานศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ดใหมี

ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกตามเพศ อายุ และประสบการณการทํางาน  

  

สมมติฐานของการวิจัย 

 1. บุคคลากรท่ีมีเพศตางกันมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกัน 

 2. บุคคลากรท่ีมีอายุตางกันมีสวนรวมในการจัดการศึกษาในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกัน 

  3. บุคคลากร ท่ีมีประสบการณการทํางาน ตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาในสังกัด

โรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด แตกตางกัน 

 

ขอบเขตของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียน

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีขอบเขตของการวิจัยดังตอไปนี้ 
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 1. ขอบเขตดานประชากร  

 ไดแก บุคคลากรโรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัด

รอยเอ็ด จํานวน 173 คน (โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด.2556, อัดสําเนา) 

2. ขอบเขตดานเนื้อหา 

  ไดแก การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยมีขอบเขตของการวิจัยจําแนกเปน 4 ดาน ดังนี้ 

1. ดานการวางแผน 

2. ดานการจัดสรรทรัพยากร 

3. ดานการประสานงาน 

 4. ดานการประเมินผล  

  3. ขอบเขตดานพ้ืนที่ 

  ไดแก โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

 1. ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยนําไปประยุกตใชในการจัดการ  การมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

2. ชวยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสรางการมีสวนรวมในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

บุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

3. ผลการวิจัยจะนําไปใชเปนสารสนเทศในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนตอไป 

 

คํานิยามศัพทเฉพาะที่ใชในการวิจัย 

การมีสวนรวม  หมายถึง การใหสมาชิกในองคกรหรือหนวยงานเดียวกัน มีสวนในการ

ดําเนินงานใด ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการ พิจารณาตัดสินใจ ปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี ท่ีไดรับ

มอบหมายดวยความรับผิดชอบ เพ่ือใหงานมีคุณภาพมากท่ีสุด 

การจัดการศึกษา  หมายถึง กระบวนการบริหารเปนกระบวนการ การกระทํา ทาทีท่ี

แสดงออกถึงความรูความสามารถในการบริหารงานดานการวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขา

ทํางาน การสั่งการและการควบคุมของผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงอาจมีข้ันตอนแตกตางกันตามภารกิจท่ี

ปฏิบัติ 

บุคคลากร  หมายถึง บุคคลท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอ

เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 
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การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา หมายถึง การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากร

โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด จําแนกเปน 4 ดาน ไดแก 

 1. ดานการวางแผน หมายถึง การมีสวนรวม ในการรวมกําหนดนโยบายของโรงเรียนเพ่ือ

เปนแนวทางในการบริหารงานโรงเรียน การรวมกําหนดความตองการของโรงเรียน การรวมกําหนด

แผนงานโครงการ กิจกรรม ของโรงเรียน 

 2. ดานการจัดสรรทรัพยากร  หมายถึง การจัดหาบุคลากรใหกับโรงเรียนการจัดการวัสดุ

อุปกรณ ครุภัณฑใหกับโรงเรียน 

 3. ดานการประสานงาน หมายถึง การมีสวนรวมในการประสานงานผูปกครอง การเยี่ยม

บาน การประสานงานกับหนวยงาน 

 4. ดานการประเมินผล หมายถึง การมีสวนรวม ในการประเมินการปฏิบัติงาน ตาม

นโยบายและโครงการของโรงเรียน 

โรงเรียน หมายถึง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัด

รอยเอ็ด  

 ปจจัยสวนบุคคล หมายถึง ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามประกอบดวย เพศ อายุ และ

ระดับการศึกษา   

  1.  เพศ หมายถึง เพศของบุคคลากรท่ีตอบแบบสอบถามสารนิพนธเรื่องนี้ จําแนกเปน 2 เพศ 

คือ 1) เพศชาย และ 2) เพศหญิง 

 2. อายุ หมายถึง อายุของผูตอบแบบสอบถามสารนิพนธเรื่องนี้จําแนกเปนสาม ชวงอายุ คือ 

1) ต่ํากวา 40 ป 2) 40 – 50 ป และ 3) 50 ปข้ึนไป 

 3. ประสบการณการทํางาน  หมายถึง ประสบการณการทํางานของบุคคลากรท่ีตอบ

แบบสอบถามสารนิพนธเรื่องนี้ จําแนกเปน สามระดับ  คือ 1) ต่ํากวา 10 ป 2) 10-15 ป และ 3) 15 

ปข้ึนไป  

 



 
บทท่ี 2 

เอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

ในการวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด” ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร ทฤษฎี 

แนวความคิด และงานวิจัยท่ีเก่ียวของ เพ่ือใชเปนแนวทางในการวิจัยตามลําดับดังนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

2. การบริหารงานในสถานศึกษา 

3. สภาพพ้ืนท่ีท่ีใชในการวิจัย 

4. งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

5. สรุปกรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

 การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  เปนการปฏิบัติงาน

รวมกันของบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของกับการจัดการศึกษาหรือบุคคลท่ีมีบทบาทหนาท่ีตามท่ีกฎหมาย

กําหนดใหปฏิบัติ  ประเด็นศึกษาท่ีเก่ียวของกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดแก  แนวคิดการมี

สวนรวม ความหมายของการมีสวนรวม  ความสําคัญของการมีสวนรวม  ทฤษฎีของการมีสวนรวม  

ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมรูปแบบของการมีสวนรวม และปญหาของการมีสวนรวม ดังนี้ 

1. ความหมายของการมีสวนรวม 

ทวีทอง หงษวิวัฒน (อางถึงใน วัชระ พนิตธรรกูล 2541 :11) ไดใหความหมายไววา  “การมี

สวนรวมการท่ีประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใชและ

การกระจายทรัพยากรท่ีมีอยู  เพ่ือประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม  ตามจําเปนอยาง

มีศักดิ์ศรี  ในฐานะสมาชิกของสังคมในการมีสวนรวมประชาชนไดพัฒนาความรูและภูมิปญญา  ซ่ึง

แสดงออกมาในรูปการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตนอยางเปนตัวของตนเอง” 

เอกชัย กี่สุขพันธ (2542, หนา 114) หมายถึงรูปแบบของความเก่ียวของผูกพันรวมกัน  ของ

สมาชิกในการประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือการตัดสินใจ และควบคุมการทํางานรวมกัน 

ณรงค ณ ลําพูน และเพ็ชรี รูปวิเชตร (2546, หนา 40) ใหความหมายของการมีสวนรวมไว

วาปญหาของชุมชนแนวทางในการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม คือ 
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1. ครูและผูบริหารสถานศึกษา  เปนฝายเขาหาชุมชน  การเปนฝายเขาหาชุมชน  

นอกจากใหแสดงความคิดเห็นท่ีตองการพัฒนา  การศึกษาอยางใหม  เพ่ือใหเกิดความตองการของ

ผูเรียน 

2. ทาทีของผูบริหารและครูท่ีมีตอชุมชน  ตองมีความจริงใจใหเกียรติ  รับฟงความ

คิดเห็นของชุมชน เม่ือคุนเคยกันแลว ชาวบานจะยินดีเขาไปรวมดําเนินงานในโรงเรียน 

3. ความเชื่อความศรัทธาท่ีชุมชนมีตอโรงเรียน มีผลหลายอยางตอการมีสวนรวมโดย

ผูเรียนเปนสื่อกลาง 

4. ทําโรงเรียนใหเปนแหลงวิทยากรของชุมชน  ใหบริการแกชุมชน  จะชวยสราง

มิตรภาพและการมีสวนรวมอยางมาก โดยเปดโรงเรียนใหกวางท่ีเปนประโยชนของชุมชน 

5. การจัดตั้งกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน เพ่ือรวมกันดําเนินงาน 

การพัฒนาโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนการนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามาประสม

ประสาน 

6. การสื่อสาร เผยแพร ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความเขาใจ อันดีตอการมีสวน 

รวม 

7. สรางความสัมพันธกับชุมชนดวยวิธีเฉพาะตัวของครูแตละคน  อยางเปนธรรมชาติ

จะเห็นไดวา การท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมประสบผลสําเร็จนั้นตองคํานึงถึงปจจัยหลาย

ประการดังท่ีกลาวมาขางตน  โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในสถานศึกษานั้น  ๆ 

จะตองเปดใจกวาง  ศรัทธา ยอมรับ ใหเกียรติบุคคล  คณะบุคคล  ท่ีเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษาอยางจริงใจ  เพ่ือรวมกันดําเนินการการพัฒนาการศึกษาทุก  ๆ ดานใหประสบผลสําเร็จตาม

เปาหมายการศึกษาของสถานศึกษา 

พีระ พรนวม (2544, หนา 24) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมไววาเปนการกระจาย

อํานาจใหประชาชนไดมีโอกาสเขามามีสวนรวมในการพิจารณาปญหาความตองการรวมกัน  ในการ

ตัดสินใจรวมกัน  วางแผนดําเนินงานหรือแกไขปญหารวมกันดําเนินการหรือปฏิบัติรวมกันตลอดจน

รับรูผลดีผลเสีย จนเกิดความภาคภูมิใจรวมกันในการจัดการศึกษา 

นภเนตร ธรรมบวร (2541, หนา 31) กลาววา การมีสวนรวมของผูปกครอง  หมายถึง

ผูปกครอง โรงเรียนและชุมชนรวมมือกันเพ่ือประโยชนของเด็กและพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

ธีรภัทร เจริญดี (2542 , หนา 3) กลาววา การมีสวนรวมของผูปกครอง  หมายถึง การสราง

พัฒนาการเด็กใหมีความเจริญงอกงามและการเรียนรูท่ีดี  การท่ีผูปกครองเขาไปมีสวนรวมยอมเปน

โอกาสท่ีดี ท่ีผูปกครองจะไดเรียนรูบทบาท  หนาท่ีท่ีควรจะเปน  นอกจากนั้นเด็กเล็ก  ๆ ก็ชอบท่ีให

ผูปกครองมาเยี่ยมท่ีโรงเรียน  เพราะฉะนั้น โรงเรียนจึงควรเปนผูท่ีเริ่มหรือชวยใหผูปกครองเขามามี

สวนรวม ในการชวยเหลือ  การเรียนการสอนและกิจกรรมอ่ืน  ๆ ในโรงเรียน อีกดวย และสิ่งท่ีสําคัญ
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ท่ีสุดก็คือ โรงเรียนจะตองเปนผูเริ่มตนนําผูปกครองมาท่ีโรงเรียน  และชั้นเรียนดวยความนับถือและ

เปนกันเอง ซ่ึงถือเปนนโยบายระหวาง  การชวยเหลือจากชุมชนและผูปกครอง  อันจะสงผลชวยให

กิจกรรมตาง ๆ ท้ังโรงเรียนมีผลดียิ่งข้ึนผูปกครองเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการสงเสริมการเรียนของ

เด็กเม่ือเด็กอยูท่ีบาน และตองเปนผูรับผิดชอบในเรื่องการเรียนของเด็กดวย 

สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (2545, หนา 9) กลาววาการมีสวนรวม  หมายถึง การเปดโอกาสให

ผูปฏิบัติงานหรือ  ผูเก่ียวของมีสวนรวม  (Participation) ในการทํางาน  จะทําใหเกิดความรูสึก

เก่ียวของผูกพัน  (Lnvolvement) กับงานหรือองคการ  ความรูสึกผูกพันเก่ียวของ  ท่ีวานี้ หากมีการ

ตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งรวมกันแลว  จะเปนผลใหเกิดขอผูกมัดหรือสิ่งท่ีตกลงรวมกัน  

(Commitment)นับวาปจจุบันการมีสวนรวมของประชาชนมีความสําคัญเปนอยางยิ่งโดยเฉพาะการ

จัดการศึกษาจะตองดึงประชาชนเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาเพ่ือใหตรงกับความตองการของ

ทองถ่ิน 

จินตนา สุจจานันท (2547, หนา 50) ไดกลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนมีความสําคัญ  

คือ 

1. ชวยใหประชาชนยอมรับโครงการมากข้ึน เนื่องจากเปนโครงการท่ีตรงกับปญหาและความ

ตองการของประชาชน 

2. ประชาชนมีความรูสึกผูกพัน รูสึกเปนเจาของโครงการมากข้ึน 

3. การดําเนินงานของโครงการไดรับความรวมมือจากประชาชนมากข้ึน 

4. โครงการใหประโยชนแกประชาชนมากข้ึน และมีการระดมทรัพยากร เพ่ือพัฒนามากข้ึน 

5. ชวยพัฒนาขีดความสามารถของประชาชนมากข้ึน 

นรินทรชัย  พัฒนพงศา  (2546, หนา 14-15) ไดกลาวไววาการมีสวนรวมนับเปน

กระบวนการท่ีกอใหเกิดความคิดท่ีหลากหลาย  แตการจะมีสวนรวมนั้น  จะตองคิดคํานึงถึงหลักการ

พ้ืนฐานของการมีสวนรวม ถึงหลักการพ้ืนฐานสําคัญ 8 ประการท่ีควรคํานึงถึง คือ 

1. ตองคิดวามนุษยมีความสําคัญไมนอยไปกวาเทคโนโลยีท่ีจะนํามาใช  เพราะถามีการใช

เทคโนโลยีโดยท่ีมนุษยไมมารวมคิด  รวมรับรู  หรือเขาใจเพียงพอก็อาจไมเกิดประโยชนเทาท่ีควรหรือ

ตรงขามกลับใชเพ่ือทําลายเพ่ือนมนุษยดวยกันเอง หรือสิ่งแวดลอมได 

2. เชื่อวามนุษยตางมีความคิด และมีศักดิ์ศรีเทาเทียมกัน 

3. เชื่อวาทุกคนไมไดชั่วดี มาตั้งแตเกิด โดยเหตุท่ีเขายากจนอยูนั้น มิใชจากกรรมเกา 

4. เชื่อวาชาวชุมชนตาง  ๆ มักมีภูมิปญญาท่ีสอดคลองกับวิถีชีวิต  ความเปนอยูของตนใน

ระดับหนึ่งบางเรื่องท่ีชาวชุมชนยึดถือจึงตองคอย ๆ ใหปรับตัวผสมผสานกับวิทยาการภายนอก 

5. เชื่อวาตนตางกับชาวบานอยูไมนอยและชาวบานเองก็แตกตางกันอยูบาง ดังนั้นการจะใหมี

สวนรวมจะเอาใจเราฝายเดียวไมได 
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6. ตองคิดวามนุษยมีความสามารถพัฒนาชีวิต  ความเปนอยูของตนใหดีได  ถาไดรับโอกาสท่ี

จะรวมคิด รวมเขาใจ และรวมจัดการ  (Active partner) เทคโนโลยีอยางเหมาะสมการท่ีมนุษยบาง

กลุมปฏิเสธเทคโนโลยีอยางสิ้นเชิง  ก็เปนไปตามระดับการเขาใจในเทคโนโลยีนั้นอยางถูกตองหรือไม  

และมีกลวิธีปรับความเขาใจนั้นมาสูระดับท่ีแตละฝายยอมรับไดเพียงใดซ่ึงตองใหไดรับโอกาสท่ีจะ

เขาใจ และยอมรับใหเหมาะสมกับตนอยางเหมาะสม 

7. อาจใชการมีสวนรวมในหลายรูปแบบ เชน 

7.1 รูปแบบโดยตรง คือ มีสวนรวมโดยตัวบุคคลแตละคน หรือ 

7.2 ประชาชนกอนตั้งองคกรข้ึนมามีสวนรวม หรือ 

7.3 ใหมีตัวแทนมามีสวนรวมโดยออม ซ่ึงยอมข้ึนกับบริบทของแตละพ้ืนท่ี 

8. การมีสวนรวมยิ่งมีเพ่ิมข้ึน เม่ือมีสภาพท่ีเหมาะสมตอไปนี้ 

8.1 ประชาชนในทองถ่ินไดรูสึกวาเขาไดควบคุมโชคชะตาของตนเอง 

8.2 ผูท่ีจะเขารวมตองมีอิสรภาพ ไดรับความเสมอภาคและไดรับความจริงใจใหเขามี

สวนรวม ผูท่ีจะเขารวมดวยตองมีความสามารถพอท่ีจะมีสวนรวมดวยได 

8.3 มีการสื่อสาร 2 ทางเพ่ือใหผูมีสวนรวมไดรับขอมูลอยางถูกตอง  และสมบูรณ

ประชาชนมีสวนรวมรับทราบ  รวมคิด รวมตัดสินใจในโครงการตั้งแตเริ่มตน  จะทําใหตองการเขา

มารวมกับโครงการมากยิ่งข้ึน 

8.4 ประชาชนมีทัศนคติท่ีดีตอเจาหนาท่ีโครงการ  และตอโครงการนั้น  ๆ และเต็มใจ

ท่ีจะมีสวนรวมดวย 

8.5 การมีสวนรวมนั้นตองไมทําใหประชาชนเสียคาใชจายมากเกินกวาผลตอบแทนท่ี

เขาประเมินวาจะไดรับ 

8.6 เม่ือเขามามีสวนรวมแลว  จะไมกระทบกระเทือนสถานภาพในหนาท่ีการงาน

หรือทางสังคมใหลดนอยลง 

8.7 มีกลวิธีการแลกเปลี่ยนขาวสารระหวางโครงการและผูมีสวนไดเสียเปนอยางดี

กลาวโดยสรุปความหมายการมีสวนรวม  คือการใหประชาชนคิดคนแนวทาง  ไดเขามามีสวนเก่ียวของ

ในการแสดงออก ความรูสึกนึกคิด การศึกษาปญหา การวางแผน การปฏิบัติ และการประเมินผล  เปน

ผูกําหนดการตัดสินใจคิดคนปญหาและการดําเนินงานในข้ันตอนตางๆเชนแสดงความคิดเห็น

เสนอแนะ และสนับสนุนในกิจกรรมตางๆของโรงเรียนเพ่ือใหบรรลุตามวัตถุประสงค  และอาจแสดง

ออกมาในรูปอ่ืนๆ  ไดเชน รวมเสียสละเวลา  แรงงาน วัสดุอุปกรณตอกิจกรรมหรือปญหาของกลุมท่ี

เกิดข้ึน โดยท่ีภาครัฐเขาไปชวยสนับสนุนใหกิจกรรมนั้นประสบผลสําเร็จและเกิดประสิทธิภาพอยางดี

ยิ่งและการท่ีผูปกครองเขามามีสวนในการสงเสริมและพัฒนาเด็กใหเต็มศักยภาพรวมกับทางครูเปน

การรวมมือกันระหวางผูปกครองกับโรงเรียนในการวางแผนจัดกิจกรรมการเรียนรูและพัฒนาเด็ก 
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ธีระวุฒิ ดํารักษ (2541, หนา 20) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมไววา เปนรูปแบบหรือ

มีการทํากิจกรรมเปนระบบกลุมมีปฏิสัมพันธตอกันกอใหเกิดความรวมมือรวมใจรับผิดชอบงานของ

กลุม 

ยาเดอร (Yadar อางถึงใน อินทิรา มณีคุณ 2540, หนา 14) ไดใหความหมายของการมีสวน

รวมของประชาชนไวสรุปไดวา เปนการรวมมือของประชาชนดวยความตั้งใจ  และสมัครใจไมถูกบังคับ  

ซ่ึงกระบวนการความรวมมือของประชาชนนั้นตองประกอบดวย 

1. การเขารวมในการตัดสินใจ 

2. การเขารวมในการดําเนินการวางแผน 

3. การเขารวมในการติดตามและประเมินผล 

4. การเขารวมในการรับผลประโยชน 

อนงค ชํานิธุระการ  (2542, หนา 11) กลาววา การมีสวนรวมหมายถึงกระบวนการท่ีสงเสริม

ชักนํา สนับสนุนและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงาน  รวมคิด รวมตัดสินใจรวม

รับผิดชอบ สละเวลา แรงงาน วัสดุ และอ่ืน ๆ ในกิจกรรมการพัฒนาท่ีจะมีผลกระทบมาถึงตัวไปสู

ความรวมมือแหงการดํารงชีวิตในสังคมเดียวกัน 

ธงชัย สันติวงษ ( 2543 , หนา 138 ) ใหความหมายของการมีสวนรวมในการบริหาร  คือ วิธี

บริหารท่ีผูบริหารเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการบริหารงานดานตางๆ เชน การใหมีสวน

รวมในการวางแผน ชวยเสนอแนะขอคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจทํางานเองภายใตเปาหมายและ

นโยบายท่ีมอบหมายไวอยางกวางๆ 

แฟรงกลิน ลิสค (Franklyn Lisk อางถึงใน ประภาพร ศรีสถิตยธรรม 2543 , หนา 16 )กลาว

วา การมีสวนรวมหมายถึง  การเขารวมอยางแข็งขันของประชาชน  ในการดําเนินการตัดสินในทุก

ระดับ และ ทุกรูปแบบของกิจกรรมตาง  ๆ ท้ังดานเศรษฐกิจ  สังคม และการเมือง  โดยเฉพาะ

กระบวนการวางแผน แนวคิดการมีสวนรวมสัมพันธกับการเขารวมของมวลชนอยางกวางขวางในการ

เลือกการบริหาร  และการประเมินของแผนงานและโครงการตาง  ๆ นอกจากนี้  การมีสวนรวมของ

ประชาชนมีอิทธิพลในการตัดสินนโยบายเก่ียวกับการจัดสรร  (alliocation) และการใชประโยชนของ

ทรัพยากร เพ่ือการผลิต เพ่ิมโอกาสดานสังคมและเศรษฐกิจ 

วันพร จันทรเวโรจน  ( 2543, หนา 19 ) กลาววา การมีสวนรวม หมายถึงการเก่ียวของทาง

จิตใจและอารมณของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม  (group situation) สงผลเปนเหตุเราทําให

กระทําการใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุม และทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุม  คือการมีสวน

รวม = ความรวมมือ + การประสานงาน + ความรับผิดชอบ 

มนตรี พรผล (2546, หนา 20) กลาวไวสรุปไดวา  การมีสวนรวม หมายถึงกระบวนการท่ีผูนํา

อนุญาตใหผูตามหรือผูใตบังคับบัญชา  เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจสั่งการบริหารองคการ  เพ่ือ
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รวมกันดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการอยางมีประสิทธิภาพท้ังยังกอใหเกิดความ

รับผิดชอบรวมกับกลุม 

กมลชัย คีรีศร ี(2546, หนา 14 ) กลาวไวสรุปไดวา การมีสวนรวมหมายถึง  การปฏิบัติกิจการ

ใด ๆ ท่ีชุมชน ประชาชนบุคคลในกลุมหรืองาน  รวมมือ รวมใจ รวมกําลังกาย รวมกําลังความคิดใน

การประกอบกิจการนั้นใหบรรลุความสําเร็จสูงสุด 

วิทยา วิริยพงศ  (2548, หนา 1) ไดใหความหมายของการมีสวนรวม  (participation) 

หมายถึงรูปแบบของความเก่ียวของผูกพันรวมกันของสมาชิกในองคการในการประชุมปรึกษาหารือ  

เพ่ือการตัดสินใจ  และการควบคุมกํากับดูแลการทํางานรวมกัน  เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ปฏิบัติงาน 

จากท่ีกลาวมาสรุปวา การมีสวนรวม หมายถึง การใหสมาชิกในองคกรหรือหนวยงานเดียวกัน  

มีสวนในการดําเนินงานใด  ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการ  พิจารณาตัดสินใจ  ปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมายดวยความรับผิดชอบ เพ่ือใหงานมีคุณภาพมากท่ีสุด 

  2. แนวคิดการมีสวนรวม 

ศิริกาญจน โกสุมภ (2542, หนา 14) กลาวไววา แนวคิดเรื่องการมีสวนรวม  เริ่มตนจากการ

พัฒนาประเทศท่ีเนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีสวนรวมคือการเขาถึงหรือการผนึกรวมเขา

ไปเปนสวนหนึ่งของเศรษฐกิจแบบทุนนิยม  ท่ียินยอมใหประชาชนเขาไปมีสวนรวมในฐานะผูผลิตและ

ผูบริโภค 

โอคเลย (Oakley อางถึงใน นดา ดําริหเลิศ 2542, หนา 21) กลาวแนวคิดเก่ียวกับการมีสวน

รวมไว สรุปไดวา การมีสวนรวมเก่ียวของกับ  3 ลักษณะคือ เปนการใหการชวยเหลือ  เปนการให

อํานาจ และเปนงานขององคการ โดยไดกลาวถึงความสําคัญของการใหอํานาจวา  เปนความหมายของ

การ มีสวนรวม การใหอํานาจเปนการเพ่ิมหรือลดความสามารถในการบริหาร  การมีสวนรวมจึงมี

ความสัมพันธกับการใหอํานาจองคการ  เปนปจจัยพ้ืนฐาน  การใหอํานาจมักจะเปนมาตรฐานสําคัญ

ของการใหความชวยเหลือดวย  ดังนั้นการชวยเหลือ  การใหอํานาจและงานขององคการจึงมี

ความสัมพันธกันกับการมีสวนรวม 

นิรันดร จงวุฒิเวศย (อางถึงใน วรรณิการ ภูมิวงศพิทักษ 2540, หนา 9) กลาวถึงแนวคิดการ

มีสวนรวมไววา การมีสวนรวมของประชาชนในกิจการตาง ๆ ของชุมชนนั้นไดเกิดข้ึนท่ัวโลก ดังจะเห็น

ไดจากประเพณีลงแขก  ซ่ึงมีการปฏิบัติในหมูเกษตรกรท่ัวโลก  การมีสวนรวมในการพัฒนาครอบครัว  

กลุมละแวกบาน และในสังคม ชุมชน หมูบาน ตลอดจนสังคมนั้นไดพัฒนาชีวิตความเปนอยูของมนุษย

ในครอบครัวและสังคมใหเจริญกาวหนา การมีสวนรวมเกิดจากแนวคิด 3 ประการ คือ 

1. ความสนใจและความหวงกังวลรวมกัน  ซ่ึงเกิดความสนใจและความหวงกังวลบุคคลซ่ึง

บังเอิญพองกัน กลายเปนความสนใจและความหวงกังวลรวมกันของสวนรวม 
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2. ความเดือดรอนและความไมพึงพอใจรวมกัน  ท่ีมีตอเหตุการณท่ีเปนอยูนั้นผลักดันใหพุง

ไปสูการรวมกลุมวางแผนและลงมือกระทํารวมกัน 

3. การตกลงใจรวมกันท่ีจะเปลี่ยนแปลงกลุม  หรือชุมชนไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนาการ

ตัดสินใจรวมกัน จะตองรุนแรงมากพอท่ีทําใหเกิดความริเริ่มกระทําท่ีสนองตอบความเห็นชอบของคน

สวนใหญทีเก่ียวของกับกิจกรรมนั้น 

กมลชัย คีรีศรี (2546, หนา 12) กลาวถึงแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมไวสรุปไดวาการมี

สวนรวมจะเก่ียวกับการชวยเหลือ  การใหอํานาจ  งานขององคการ  ซ่ึงเปนการกระทํารวมกันท่ีจะ

เปลี่ยนแปลงหรือพัฒนากลุมไปสูเปาหมายท่ีตองการ 

จากการศึกษาแนวคิดเก่ียวกับการมีสวนรวมพอสรุปไดวา  การท่ีกลุมบุคคลตกลงในการแสดง

ความคิดเห็นรวมกันท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนหรือรวมกันเปลี่ยนแปลงกลุมไปในทิศทางท่ีพึงปรารถนา

จากการตัดสินใจรวมกันและการมีสวนรวมจะเก่ียวของกับการใหความชวยเหลือ การใหอํานาจ 

  3. ความสําคัญของการมีสวนรวม 

ทนงศักดิ์ คุมไขน้ํา  (2540, หนา 94) ไดกลาวถึง  ความสําคัญของการมีสวนรวมของ

ประชาชนไว ดังนี้ 

1. การมีสวนรวมของประชาชน  เปนสิทธิข้ันพ้ืนฐานอันชอบธรรมของทุกคนท่ีเราเคารพ  ให

การยอมรับและยกยองโดยการใหประชาชนมีสวนรวมในการแสดงออกเก่ียวกับการปรับปรุงชีวิตของ

เขา 

2. การพัฒนาเปนงานท่ีตองเก่ียวของกับประชาชนเปนจํานวนมาก เราจําเปนตองใหคนในหมู

มากเหลานี ้ไดมีสิทธิ์มีเสียงในการแสดงออก 

3. กลยุทธท้ังหลายในการพัฒนาท่ีผานมา  ยังไมสามารถสงผลถึงกลุมประชาชนผูดอยโอกาส  

และยากจน ในทางตรงกันขามกลับสงผลใหกลุมคนท่ีไดเปรียบ มีโอกาสมากข้ึนจําเปนตองปรับปรุงกล

ยุทธในการพัฒนาใหม โดยประชาชนเขามามีสวนรวมในการวางแผนมากข้ึน 

4. ประสบการณท่ีผานมาไดพบวา  มีโครงการจํานวนไมนอยท่ีประสบความสําเร็จโดยอาศัย

วิธีการมีสวนรวม  ในรูปแบบการรวมกลุมและการจัดตั้งองคกรประชาชน  ในขณะเดียวกันมีตัวอยาง

โครงการท่ีลมเหลวจํานวนมากเนื่องมาจากการไมเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

5. การมีสวนรวมของประชาชน  เปนเรื่องของการปฏิบัติ  การเปนกลุม เพ่ือพิทักษประโยชน

ของเขาและในขณะเดียวกันก็ใชประโยชนตอสวนรวมดวยการมีสวนรวมจึงเปนสิ่งจําเปน 

6. การมีสวนรวมของประชาชนเปนตัวชี้วัดของการพัฒนาชุมชน  ยิ่งประชาชนเขามามีสวน

รวมมากเทาใดยิ่งแสดงวาประชาชนจะไดรับประโยชนจากการพัฒนามากยิ่งข้ึนเพราะประชาชนยอมรู

ดีวาตนกําลังมีปญหาอะไร แกปญหาอยางไร 
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กมลชัย คีรีศรี (2546, หนา 15 – 16) กลาวความสําคัญของการมีสวนรวมไวสรุปไดวา  ใน

การปฏิบัติกิจกรรมใด  ๆ ถาใหประชาชนหรือชุมชนไดเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติเปนกลุม  จะ

สนองตอบ หรือสอดคลองกับความตองการแทจริงเพราะผูปฏิบัติจะรูปญหา ความตองการยอมนําไปสู

การปฏิบัติท่ีมีคุณภาพการมีสวนรวมจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอการดําเนินกิจกรรมของกลุม 

จากท่ีกลาวมาสามารถสรุปความสําคัญของการมีสวนรวมไดวา  การดําเนินกิจกรรมตาง  ๆ

ตองใหผูมีสวนเก่ียวของในกิจกรรมดังกลาว มีสวนรวมในการดําเนินการตัดสินใจในการดําเนินงาน 

เพราะทุกคนรูถึงปญหา  รูถึงจุดหมายของงาน  จึงสามารถแกปญหาไดอยางถูกตองทําใหงานท่ีออกมา

มีคุณภาพเปนท่ีพึงพอใจของทุกคน 

 4.ทฤษฎีการมีสวนรวม  

  ทฤษฎีการมีสวนรวม 

 อคิน รพีพัฒน  (2540, หนา 102) ไดกลาวถึงทฤษฎีการมีสวนรวมสรุปไดดังนี้ ทฤษฎีการจูง

ใจมวลชน ( Mass Persuasion) การจูงใจ หมายถึงการใชคําพูดหรือการเขียน เพ่ือมุงใหเกิดความ

เชื่อถือและกระทําซ่ึงการเกลี้ยกลอมมีประโยชนในการแกไขปญหาการขัดแยงในการปฏิบัติงานและ

ถาจะใหเกิดผลดีผูเกลี้ยกลอมจะตองมีศิลปะในการสรางความสนใจในเรื่องท่ีจะเกลี้ยกลอมใหเขาใจ

แจมแจงใหเกิดศรัทธาตรงกับความตองการของผูเกลี้ยกลอม โดยเฉพาะในเรื่องของความตองการของ

คนตามหลักทฤษฎีของ Maslow ท่ีเรียกวา ลําดับข้ันตอนของความตองการ ( Hierarchy of Needs) 

คือ ความตองการของคนเปนไปตามลําดับจากนอยไปหามาก มีท้ัง หาระดับดังนี้คือ 

  1. ความตองการทางดานสรีรวิทยา เปนความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย ไดแก 

ความตองการเรื่องอาหาร น้ํา เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค และความตองการทางเพศเปนตน 

  2. ความตองการความม่ันคงปลอดภัยของชีวิต ไดแก ความตองการท่ีจะอยูอยางมี

ความปลอดภัย จากการถูกทํารายรางกายหรือถูกขโมยทรัพยสินหรือความม่ันคงในการทํางานและ

การมีชีวิตอยูอยางม่ันคงในสังคม 

  3. ความตองการทางดานสังคม ไดแก ความตองการความรัก ความตองการท่ีจะให

สังคมยอมรับวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม 

  4. ความตองการจะมีเกียรติยศชื่อเสียง ไดแก ความภาคภูมิใจความตองการดีเดนใน

เรื่องใดเรื่องหนึ่งท่ีจะใหไดรับการยกยองจากบุคคลอ่ืน ความตองการดานนี้เปนความตองการระดับสูง

ท่ีเก่ียวกับความม่ันใจในตัวเองในเรื่องความรู ความสามารถ และความสําคัญของบุคคล  

  5. ความตองการความสําเร็จแหงตน เปนความตองการในระดับสูง ซ่ึงเปนความ

ตองการท่ีอยากจะใหเกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอยาง ตามความนึกคิดของตนเองเพ่ือพัฒนาตนเอง

ใหดีเทาท่ีจะทําไดความตองการนี้จึงเปนความตองการพิเศษของบุคคลท่ีจะพยายามผลักดันชีวิตของ

ตนเองใหเปนในแนวทางท่ีดีท่ีสุดท่ีตนคาดหวังไว 
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 จากทฤษฎีดังกลาวพอสรุปไดวา การเกลี้ยกลอมเปนปจจัยหนึ่งท่ีจะนําไปสูการมีสวนรวมได 

โดยเฉพาะถาการเกลี้ยกลอมนั้นเปนเรื่องท่ีตรงกับความตองการข้ันพ้ืนฐานท่ีเกิดความพ่ึงพอใจของ 

มนุษยแลวก็ยอมจะสงผลใหเกิดการมีสวนรวมไดในท่ีสุด 

 จํานงค อภิวัฒนสิทธิ์ และคณะ (2540, หนา 98) กลาวไววา “พฤติกรรมท่ีบุคคลแสดงออก

ตอกันหรือปฏิสัมพันธในสังคมนั้น ไมวาในระดับบุคคลหรือระดับกลุมเราจะเห็นวามีอยูหารูปแบบใหญ 

ๆ คือ ความรวมมือ การแขงขัน ความขัดแยง การประนีประนอม และการกลืนกลาย ซ่ึงท้ังหารูปแบบ

นี้อาจเกิดจากความสัมพันธโดยตรงหรือโดยออมก็ได” 

 ทฤษฎีการมีสวนรวมอาจจะมีอยูมากมายหลายทฤษฎีดวยกัน แตละทฤษฎีการมีสวนรวม

สามารถแบงออกไดเปนสองกลุมใหญ ๆ คือ  

   1. ทฤษฎีความเปนผูแทน ทฤษฎีนี้เนนความเปนผูแทนของผูนํา และถือวาการมีสวน

รวมในการเลือกตั้ง/ถอดถอนผูนําเปนเครื่องหมายของการท่ีจะใหหลักประกันกับการบริหารงานดี 

อยางไรก็ดี ทฤษฎีนี้เนนเฉพาะการวางโครงสรางสถาบันเพ่ือเปนเครื่องมือในการใหผูตามเขามามีสวน

รวมเทานั้น เชนการเลือกตั้งท่ัวไป การเลือกตั้งโดยคะแนนลับ และประชุมปรึกษาหารือประจําปจะ

เห็นไดวา การมีสวนรวมตามนัยของนัยทฤษฎีนี้ มิไดเปดโอกาสใหผูตามไดเขามามีสวนรวมในการ

ตัดสินใจขององคการอยางแทจริง และผูมีสวนรวมอยางแทจริงในการตัดสินใจ ไดแก บรรดาผูนําตาง 

ๆ ท่ีเสนอตัวเขาสมัครเขารับการเลือกตั้ง สวนผูตามเปนเพียงแคไมประดับเทานั้น  

  2. ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีสวนรวม ตามแนวความคิดทฤษฎีนี้ การมีสวนรวมมี

วัตถุประสงคไมเฉพาะแตการเขาไปพิจารณาเลือกตั้งหรือถอดถอนผูนําเทานั้น แตยังรวมถึงการเขาไป

มีสวนรวมในทุกข้ันตอนของการวางนโยบายยิ่งกวานั้นทฤษฎีนี้ยังมองการมีสวนรวมเปนการให

การศึกษาและพัฒนาการกระทําทางการเมืองและสังคมท่ีมีความรับผิดชอบนั้นก็คือ การไมยอมใหมี

สวนรวมนับวาเปนการคุกคามตอเสรีภาพของผูตาม 

 สรุปทฤษฎีการมีสวนรวมดังกลาวขางตน การท่ีประชาชนเกิดความรูสึกและความตองการ

เปนเจาของรวมกันมีความเปนอิสระ มีอํานาจในการตัดสินใจ มีกิจกรรมรวมกัน สามารถจัดการแกไข

ปญหาและการพัฒนาไดดวยตนเอง รวมพลังสรางความเขมแข็งใหกับชุมชนและสามารถขยาย

เครือขายในเขตพ้ืนท่ีตาง ๆ เปนตน 

 5.ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวม  

พิสิฐ พิษณานนท ( อางถึงใน กมลาศน ศรประสิทธิ์  2549 : 24 )ท่ีกลาวไววา  มนุษยแตละ

คน หากมีความรูความสามารถความฉลาดเจตคติหรือสิ่งแวดลอมรอบตัวแตกตางกัน  จะทําใหมนุษยมี

ความคิดและการปฏิบัติงานท่ีแตกตางกันออกไป 
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เฮอรเบอร (Herzbergb อางถึงใน อินทิรา มณีคุณ 2540. 20-21) ทฤษฎีสองปจจัยของ  

เฮอรเบอรก ( Heraerg s two Factory) เปนทฤษฎีจูงใจท่ีสําคัญ  2 ปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความ

พึงพอใจใหบุคคลคือ 

1. ปจจัยจูงใจ (Motivation Factor) หมายถึง ปจจัยท่ีเก่ียวกับการทํางานโดยตรงและเปน

ตัวการท่ีสรางความพึงพอใจใหบุคคลในองคกรปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน ไดแก 

1.1 ความสําเร็จในการทํางาน (Achievement) คือการท่ีบุคคลสามารถทํางานได 

เสร็จสิ้นและสําเร็จ สามารถแกปญหาและพอใจในผลงานสําเร็จ 

1.2 การไดรับความยอมรับนับถือ  (Recognition) คือ การไดรับความยอมรับนับถือ

จากผูบังคับบัญชา เพ่ือนรวมงานและผูอ่ืน การยอมรับนี้จะอยูในรูปของการยกยองชมเชย การให 

กําลังใจ หรือการแสดงออกอ่ืนใดท่ีแสดงใหเห็นวา การยอมรับความสามารถเม่ืองานสําเร็จ 

1.3 ลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  (The work itself) เปนงานท่ีนาสนใจตองอาศัย

ความคิดริเริ่มสรางสรรค หรืองานท่ีทําตั้งแตตนจนจบเพียงคนเดียว 

1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) เปนความพึงพอใจเม่ือไดรับมอบงานใหมๆ 

1.5 ความกาวหนา  (Advancement) การไดรับการเลื่อนตําแหนงใหสูงข้ึนของ

บุคคลในองคกรมีโอกาสศึกษาหาความรูเพ่ิมเติมหรือไดรับการอบรม 

2. ปจจัยคํ้าจุน (Maintenance factors) ไดแก 

2.1 โอกาส  (opportunity) เปนความคิดของผูกระทําท่ีเชื่อตอสถานการณ

ขอกําหนดและทางเลือกท่ีมีอยู โอกาสท่ีจะมีอิทธิพลในการตัดสินใจและการทํา 

2.2 ความสามารถ (ability) คือการท่ีบุคคลเชื่อเก่ียวกับพลังขีดความสามารถของ 

เขาท่ีจะกระทําในเรื่องนั้น ๆ ไดสําเร็จ ซ่ึงบุคคลนั้นจะพิจารณาความสามารถของตนกอนเสมอ 

2.3 การสนับสนุน (support) คือการชวยเหลือหรือการคัดคาน  ซ่ึงผูกระทําเชื่อวา

เขากําลังไดหรือแสดงวา จะไดรับจากผูอ่ืนในรูปแบบตางๆ  ซ่ึงตนเองเปนผูเลือกดั้งนั้นปจจัยจูงใจและ

ปจจัยคํ้าจุนมีความสอดคลองกับการบริหารแบบมีสวนรวม ซ่ึงเปดโอกาสใหทุกคนในองคกรมีสวนรวม

ในการคิด  รวมทําใหงานบรรลุเปาหมายและประกันผลสําเร็จ  อยางมีคุณภาพเปนการสรางความ

รับผิดชอบ ใหเกิดกับตนเองและเพ่ือนรวมงาน  เกิดความพอใจในการทํางานและงานมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน 

สมศักดิ์ คงเท่ียง (2542, หนา 127) ไดกลาวถึงปจจัยการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาท่ี

สงผลใหประชาชนอยากมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ในการเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาตอง

คํานึงถึงวัฒนธรรมพ้ืนฐาน ปญหาของชุมชนแนวทางในการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม คือ 

1. ครูและผูบริหารสถานศึกษา  เปนฝายเขาหาชุมชน  การเปนฝายเขาหาชุมชน  นอกจากให

แสดงความคิดเห็นท่ีตองการพัฒนา การศึกษาอยางใหม เพ่ือใหเกิดความตองการของผูเรียน 
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2. ทาทีของผูบริหารและครูท่ีมีตอชุมชน  ตองมีความจริงใจใหเกียรติ  รับฟงความคิดเห็นของ

ชุมชนเม่ือคุนเคยกันแลว ชาวบานจะยินดีเขาไปรวมดําเนินงานในโรงเรียน 

3. ความเชื่อความศรัทธาท่ีชุมชนมีตอโรงเรียน  มีผลหลายอยางตอการมีสวนรวมโดยผูเรียน

เปนสื่อกลาง 

4. ทําโรงเรียนใหเปนแหลงวิทยากรของชุมชน ใหบริการแกชุมชน  จะชวยสรางมิตรภาพและ

การมีสวนรวมอยางมาก โดยเปดโรงเรียนใหกวางท่ีเปนประโยชนของชุมชน 

5. การจัดตั้งกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน  เพ่ือรวมกันดําเนินงานการพัฒนา

โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยเนนการนําภูมิปญญาทองถ่ินเขามาประสมประสาน 

6. การสื่อสาร เผยแพร ประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความเขาใจ อันดีตอการมีสวนรวม 

7. สรางความสัมพันธกับชุมชนดวยวิธีเฉพาะตัวของครูแตละคน อยางเปนธรรมชาติจะเห็นได

วา การท่ีจะทําใหการปฏิบัติงานแบบมีสวนรวมประสบผลสําเร็จนั้นตองคํานึงถึงปจจัยหลายประการ

ดังท่ีกลาวมาขางตน  โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในสถานศึกษานั้น  ๆ จะตองเปด

ใจกวาง ศรัทธา ยอมรับ ใหเกียรติบุคคล  คณะบุคคล ท่ีเขามาใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย

การศึกษาของสถานศึกษา 

สรุปไดวา ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมนั้นประกอบดวยความศรัทธาท่ีมีตอสิ่งนั้นๆ  ความ

เกรงใจท่ีมีตอบุคคล  อํานาจในการบังคับท่ีเกิดจากบุคคลท่ีมีอํานาจเหนือกวา  ท้ังนี้สิ่งสําคัญ  อีก

ประการหนึ่งคือการรับรูในผลประโยชนท่ีจะไดรับจากการมีสวนรวม 

รูปแบบของการมีสวนรวม 

โคเฮ็นและ อัลฮอฟ ( Cohen and Unhoff อางถึงในประภาพร ศรีสถิตยธรรม (2543, หนา 

24)ไดสรางกรอบพ้ืนฐานเพ่ือการอธิบายและวิเคราะหการมีสวนรวมในแงของรูปแบบการของการ  มี

สวนรวมโดยแบงเปน 4 ข้ันตอน ดังนี้ 

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (decision – making) ประกอบดวย 

1.1 การริเริ่มตัดสินใจ 

1.2 การดําเนินการตัดสินใจ 

1.3 ตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ 

2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (implementation) ประกอบดวย 

2.1 การสนับสนุนทางดานทรัพยากร 

2.2 การเขารวมในการบริหาร 

2.3 การประสานขอความรวมมือ 

3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน (benefits) ประกอบดวย 

3.1 ประโยชนสูงสุดทางวัตถุ 
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3.2 ประโยชนสูงสุดทางสังคม 

3.3 ประโยชนสวนบุคคล 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) เปนการควบคุมและตรวจผลการดําเนิน 

กิจกรรมท้ังหมด และเปนการแสดงถึงการปรับตัวในการมีสวนรวมตอไปจากแนวคิดเก่ียวกับรูปแบบ

และลักษณะการมีสวนรวมขางตน  จะเห็นไดวาสวนใหญแลวจะมีลักษณะท่ีไมแตกตางกันมากนัก  จะ

แตกตางกันบางในสวนของรายละเอียดท่ีแยกยอยลงไป  อาจสรุปรูปแบบของการมีสวนรวมได  4 ดาน

ดังนี้ 

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

2. การมีสวนรวมในการดําเนินกิจกรรม 

3. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล 

ปญหาของการมีสวนรวม 

การดําเนินกิจกรรมตาง  ๆ ยอมมีอุปสรรคและปญหาซ่ึงถือเปนเรื่องปกติ  โดยเฉพาะการ

ดําเนินงานท่ีเก่ียวของกับบุคคลหรือกลุมบุคคล  แตปญหาของการมีสวนรวมในการทํางานข้ึนอยูกับ

ปจจัยหลายประการ ซ่ึงไดมีผูเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับปญหาของการมีสวนรวมไวดังนี้ 

ชูชาติ พวงสมจิตร (2540, บทคัดยอ) ไดกลาวถึงปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม 

ของชุมชนกับโรงเรียนวาเกิดจากปจจัย 3 กลุม คือ 

1. กลุมปจจัยท่ีเก่ียวกับสภาพแวดลอม ประกอบดวย ดานเศรษฐกิจ ปจจัยดานการเมืองการ

ปกครอง 

2. กลุมปจจัยเก่ียวกับชุมชน  ไดแก ความเสื่อมศรัทธา  ความไมผูกพันกับชุมชนการไมมีเวลา

วาง ขาดความสัมพันธอันดีกับโรงเรียน และความขัดสนสวนบุคคล 

3. กลุมปจจัยเก่ียวกับโรงเรียน ประกอบดวย 

3.1 ปจจัยเก่ียวกับดานบุคลากรในโรงเรียน ไดแก ผูบริหาร และครูขาดความสัมพันธอันดี

กับชุมชน ดานบุคลากรฝายบริหารไมใหความสําคัญกับผูท่ีมามีสวนรวม ผูบริหารไมอยูบริหารโรงเรียน 

จําบุคคลท่ีชวยเหลือโรงเรียนไมได  ทํางานโดยไมปรึกษาหารือ  ไมเรงแกปญหาความขัดแยงกับชุมชน  

ครูมีทัศนคติไมดีตอชุมชน ประพฤติตัวไมเหมาะสม และกีดกันการเขามามีสวนรวมของคนในชุมชน 

3.2 วิธีปฏิบัติงานของโรงเรียน  ไดแก ความเอาใจใสตอนักเรียนนอยลง  โรงเรียนทําให

ประชาชนเดือนรอน แตงตั้งผูท่ีมาทํางานกับชุมชนไมเหมาะสม  ไมตอบแทนชุมชน  ไมกําหนดบทบาท

ท่ีเหมาะสมใหแกผูท่ีเขามามีสวนรวม 

3.3 ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนไดแก  ความโดดเดนดานวิชาการของโรงเรียนลดลง  

และไมมีผลงานท่ีประสบความสําเร็จเสนอใหชุมชนชื่นชม 
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3.4 ปจจัยอ่ืน ๆ ไดแกขาวทางลบของโรงเรียนความสัมพันธกับวัดไมดี  การขาดบุคลากรท่ี

เชื่อมโยงกับชุมชนและขาดทีมงานท่ีดีไดกลาวถึงปญหาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียน  

จากผลการวิจัยการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโรงเรียน  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

นครศรีธรรมราชสีมา สรุปไดดังนี ้

1. ดานการกําหนดนโยบายแผนแมบทและแผนพัฒนาโรงเรียน  กรรมการโรงเรียนไมมีเวลา

ทํางานใหโรงเรียน 

2. ดานความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนกรรมการไมมีเวลาทํางานให

โรงเรียน 

3. ดานการใหคําปรึกษาเสนอแนะแนวทาง  มีสวนรวมในการบริหารและใหการสนับสนุน

การเงินวัสดุครุภัณฑและอุปกรณตาง ๆ กรรมการบางคนขาดความกลาท่ีเสนอความคิด 

4. การใหการสนับสนุนดานวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ิน  การจัดกิจกรรม

เสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกดานท้ังในและนอกโรงเรียน กรรมการโรงเรียนขาดการมีสวนรวม

ในการแสดงหาภูมิปญญาทองถ่ิน 

5. ดานการรับทราบความกาวหนาของโรงเรียน  กรรมการมีการประชุมนอยครั้ง  ทําใหไมมี

เวลาในการปรึกษาหารือ 

6. ดานการประสานงานกับองคกรในทองถ่ินท้ังภาครัฐและเอกชน  ในการพัฒนาโรงเรียน  

กรรมการยังขาดการประสานงานท่ีดี 

ปราโมทย กิ่งแกว (2544 , หนา 97) กลาวถึงปญหาในการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา จังหวัดภูเก็ต สรุปไดวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เปนองคกรท่ีอยูในรูปคณะ

บุคคล ไมมีอํานาจการบังคับบัญชา  หรือสั่งการใหคณะกรรมการหรือสถานศึกษาปฏิบัติภารกิจให

สําเร็จตามวัตถุประสงคไดโดยงาย  ถึงจะมีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย  คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  พ.ศ. 2543 รองรับก็ตาม นอกจากนั้นปญหาท่ีสําคัญประการหนึ่งคือการท่ี

ผูบริหารสถานศึกษายังไมเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดเขามามีสวนรวมในการบริหารจัด

การศึกษาของสถานศึกษา 

กมลชัย คีรีศรี (2546 , หนา 29) กลาววา ปญหาในการปฏิบัติงานสวนใหญเกิดจากปจจัย

เก่ียวกับสภาพแวดลอม  ไดแก สภาพเศรษฐกิจ  การเมืองการปกครอง  สภาพของชุมชนและตัวบุคคล

ในชุมชน และสภาพแวดลอมภายในโรงเรียน ไดแกตัวบุคคล และการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

สํานักงานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  (2547 , หนา 21 – 22 ) ไดกลาวถึงปญหาและอุปสรรคใน

การมีสวนรวม ในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สรุปไดดังนี้ 

1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานขาดความชัดเจนเรื่องบทบาท หนาท่ี 
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2. บุคคลท่ีเขารวมเปนคณะกรรมการไดรับการรองขอจากสถานศึกษามากกวาการคัดสรร

อยางแทจริง ทําใหขาดความกระตือรือรนในการปฏิบัติหนาท่ี 

3. ขาดทักษะและประสบการณในวิธีการทํางานรวมกัน 

4. สถานศึกษาสวนหนึ่งคิดวาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  เปนเพียงผูสนับสนุน

มากกวาเปนผูรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินงาน รวมรับผลท่ีเกิดข้ึน 

5. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  คิดวามีหนาท่ีเปนท่ีปรึกษาหรือปฏิบัติตามท่ี

สถานศึกษารองขอ 

6. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  มีภาระงานมาก การประชุมขาดความตอเนื่องและ

พรอมเพรียง 

7. ระบบขอมูลขาดคุณภาพ  ทําใหการตัดสินใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอยู

บนพ้ืนฐานบางสวนยังขาดความชัดเจนในบทบาทหนาท่ีจะตองมีการกํากับสงเสริมและสนับสนุนจาก

คณะกรรมการสถานศึกษาอยางใกลชิด 

จากการศึกษาจะพบวา  ปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวมในการจัดการศึกษานั้น  มีสาเหตุมา

จาก 2 ปจจัย คือ ปจจัยภายใน คือ ตัวองคกร ดานบุคลากร วัฒนธรรมในการปฏิบัติงานของคนใน

องคกร ปจจัยภายนอก คือ สภาพเศรษฐกิจ  การเมือง สภาพชุมชน สังคมความรูความเขาใจใน

บทบาทการมีสวนรวม 

 

การบริหารงานในสถานศึกษา 

  ความหมายของการบริหาร  

  การบริหาร  สามารถใชคํา 2 คํา ทดแทนกันได ไดแก การบริหาร (Administration) และการ

จัดการ ( Management) การบริหาร ( Administration) จะเนนในเรื่องการจัดการท่ีเก่ียวของกับ

นโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติซ่ึงมักจะใชกับการบริหารงานทุกชนิดท่ีเก่ียวของกับภาครัฐ  สวน

การจัดการ  (Management) มักจะใชในงานท่ีเก่ียวกับธุรกิจเอกชนไดมีผูใหความหมายไวหลาย

ประการดังนี้  

  ศิริพงษ เศาภายน  (2548, หนา 9 ) ไดใหความหมายไววา การบริหาร หมายถึง กิจกรรม

ตางๆ ท่ีบุคคลตั้งแตสองคนข้ึนไปรวมกันดําเนินการเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใด หรือ

หลายๆ อยางท่ีบุคคลรวมกันกําหนดโดยการใชประบวนการอยางมีระบบและใชทรัพยากรตลอดจน

เทคนิคตางๆ อยางเหมาะสม 

 หวน พินธุพันธ  (2550 , หนา 3) กลาววาการบริหารหมายถึง การดําเนินงานของกลุม

บุคคลเพ่ือใหบรรลุจุดประสงคท่ีวางไว 
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  นันทณี เสถียรศักดิ์พงษ (2550, หนา 2) ไดบรรยายวา การบริหาร หมายถึง 

   1. การใชคนและเทคนิคตางๆเพ่ือใหการปฏิบัติงานลุลวงไปตามวัตถุประสงคหรือ

ตามแผนงานท่ีวางไว 

   2. การจัดใชกําลังคน กําลังเงิน กําลังวัสดุและเวลาท่ีมีอยูใหไดผลมากท่ีสุด โดยเสีย

คาใชจายนอยท่ีสุด 

   3. การทําใหวัตถุประสงคท่ีตั้งไว บรรลุผลสําเร็จ โดยการจัดสิ่งแวดลอมท้ังหลาย คือ 

เงิน คน วัสดุ เวลาใหเปนอุปกรณแกการปฏิบัติงาน 

   4. การวางแผนและดําเนินงานใหเปนไปตามแผน โดยจัดกําลังคน เงิน วัสดุ การ

ประสานงาน การอํานวยการ การติดตอสื่อสารและการควบคุมงานใหเหมาะสมท่ีสุด 

  ทองสา ยงเพชร  (2551, หนา 10) กลาวา การบริหารเปนกระบวนการปฏิบัติกิจกรรม

รวมกันของกลุมบุคคลเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคตามภารกิจท่ีกําหนดไว 

 สรุปไดวา การบริหาร หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกับบุคคลและกลุมบุคคล เพ่ือให

งานบรรลุตามวัตถุประสงคหรือสําเร็จตามเปาหมาย ซ่ึงมีสวนสัมพันธกับสิ่งตาง ๆ คือ  กําหนด

วัตถุประสงคหรือเปาหมายขององคกร ทรัพยากรทางการบริหารซ่ึงรวมถึงกลุมบุคคลในองคการ กลไก

การดําเนินงานหรือการจัดกิจกรรมขององคการ 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหาร 

  การบริหารโดยท่ัวๆ ไปจะมีลักษณะเปนกระบวนวิธีหรือเปนการกําหนดข้ันตอนในการ

ปฏิบัติงาน หรือเปนลําดับรายการในการบริหาร คือ ในการบริหารจะตองมีลําดับรายการกอนหลังวา

จะตองทําสิ่งใดกอนและตอๆ ไปจะทําอะไร ซ่ึงจัดไววาหลักเกณฑตามวิธีการทางวิทยาศาสตร 

(Scientific management) กระบวนการบริหารจะกําหนดขอบเขตและหนาท่ี 

ตามข้ันตอนตางๆ ไวอยางชัดเจน นักบริหาร นักวิชาการ ตลอดจนนักการศึกษาไดใหแนวคิดเก่ียวกับ

กระบวนการบริหารไว ดังนี้ 

  1. กระบวนการบริหารของกูลิคและเออรวิค ( Gulick & Urwick, 1937; อางถึงใน ทอง

สา ยงเพชร , 2551, หนา 12 -13) ไดเสนอกระบวนการบริหารไว 7 ประการ ซ่ึงเรียกยอๆ วา  

POSDCORB โดยมีกระบวนการบริหาร ดังนี้ 

   1.1 การวางแผนงาน ( Planning) หมายถึง การกําหนดวิธีการปฏิบัติงานไวลวงหนา

และกําหนดเปาประสงคท่ีแนนอน 

   1.2 การจัดองคการ ( Organizing) หมายถึง การจัดโครงสรางอํานาจหนาท่ีการแบง

สวนงาน เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามวัตถุประสงค 
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   1.3 การจัดตัวบุคคล ( Staffing) หมายถึง การบริหารดานบุคลากร ไดแก การจัด

อัตรากําลัง การสรรหา การรักษาสภาพการทํางาน การควบคุมการปฏิบัติงาน 

   1.4 การควบคุมงาน ( Directing) หมายถึง กระบวนการวินิจฉัยสั่งการของผูบริหาร 

พรอมท้ังการติดตามดูแลการปฏิบัติงานใหเปนไปตามเปาหมาย อยางมีระเบียบแบบแผน  

   1.5 การประสานงาน ( Coordinating) หมายถึง การติดตอสรางความสัมพันธให

เกิดข้ึนในหนวยงาน ตามโครงสรางของงานเพ่ือใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูงงานไมซํ้าซอนแยงกัน 

ทํางานผสมกลมกลืนกัน 

   1.6 การเสนอรายงาน ( Reporting) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของ

หนวยงานใหผูบริหารและสมาชิกของหนวยงานไดทราบความเคลื่อนไหวและความกาวหนาของ

กิจการในหนวยงาน 

   1.7 การงบประมาณ ( Budgeting) หมายถึง การจัดทํางบประมาณการเงิน การใช

จาย ควบคุมการใชจายเงินใหรอบคอบและรัดกุม รวมถึงการจัดสรรงบประมาณการทําบัญชี 

  2. กระบวนการบริหารคุณภาพระบบ คือ การวางแผน ( Plan) การปฏิบัติตามแผน ( Do) 

การตรวจสอบ ( Check) การปฏิบัติ ( Action) กระบวนการบริหารงานท้ัง 4 ข้ันตอนนี้จะตองปฏิบัติ

ตอเนื่องกันไปไมสิ้นสุด ซ่ึงเขียนไดวา ( Plan-Do-Check-Act) PDCA ซ่ึงเสมือนกับเปนวงจรอันหนึ่ง

เรียก วงจรเดมม่ิง (The deming cycle) วงจรหรือวงลอ ( PDCA) เปนเครื่องมือการบริหารงานอยาง

ตอเนื่องในการติดตามพัฒนาใหบรรลุตามเปาหมาย วงจรเดมม่ิง หรือ PDCA เปนกระบวนการหนึ่ง 

ซ่ึงสามารถท่ีจะนํามาใชไดเปนอยางดีในการควบคุมคุณภาพหรือการบริหารคุณภาพ  

 3. กระบวนการบริหารเชิงพฤติกรรมศาสตร ( Behavioral science) ของเวเบอรอธิบาย

การบริหารงานองคการในรูปแบบอุดมคติวาองคประกอบของการบริหารระบบราชการจะตองมี

ลักษณะสําคัญ ๆ ดังนี้ (วิโรจน สารรัตนะ, 2549 , หนา 18) 

3.1 องคการกําหนดสายงานการบังคับบัญชาชัดเจน ( Hierarchy) ผูมีอํานาจสูงสุดมี

อํานาจสั่งการผูใตบังคับบัญชา  

3.2 องคการกําหนดตําแหนงและอํานาจหนาท่ี ( Authority) แตละคนในองคการจะมี

ตําแหนงและอํานาจหนาท่ีท่ีกําหนดไวอยางชัดเจน  

3.3 มีกฎ ระเบียบ ขอบังคับในการปฏิบัติงาน ( Rules and regulations) เพ่ือกําหนด

วิธีการทํางานและแกไขปญหาการปฏิบัติงาน  

3.4 มีการแบงงานกันตามความชํานาญเฉพาะดาน ( Decision of work) ทําใหเกิดการ

บรรจุบุคลากรเฉพาะดานและเกิดการรวมกลุมบุคคลท่ีปฏิบัติงานคลายคลึงกัน  

3.5 มีระบบการจูงใจการทํางานโดยการกําหนดอัตราเงินเดือนตามตําแหนงและ

ระยะเวลาในการทํางาน 



 

21 

3.6 มีระบบความสัมพันธภายในองคการอยางเปนทางการ ไมมีการติดตอกันเปน

สวนตัว หรือขามสายงานการบังคับบัญชา  

3.7 ใชระบบคุณธรรมในการบริหารงาน มีเหตุผลในการตัดสินใจแกไขปญหาท้ังนี้อาศัย

กรอบ กฎเกณฑท่ีวางไวเปนลายลักษณอักษร  

 4. กระบวนการบริหารของคิมบรอทและนันเนอรี่ ( Kimbrough & Nunnery, 1988 : อาง

ถึงใน ทวีศิลป กุลนภาดล , 2547 , หนา 45) ไดเสนอหลักการบริหารการศึกษาแบบประชาธิปไตย 5 

ประการ 

4.1 สนับสนุนใหแตละคนในทองถ่ินมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ ทางการศึกษา 

4.2 ยอมรับวาภาวะผูนําเปนงานของทุกคนและเปนการกระตุนใหคนแสดงภาวะผูนําท่ี

สอดคลองกับผลประโยชนความตองการและความสามารถ 

4.3 อํานวยการใหบุคคลไดวางแผนรวมกันแลกเปลี่ยนประสบการณกันและรวมกัน

ประเมินผลสําเร็จของงาน 

4.4 ดําเนินการใหการตัดสินใจท่ีมีผลกระทบตอคนสวนใหญในองคการอยูในความ

รับผิดชอบของคณะบุคคลมากกวาความรับผิดชอบของบุคคลเพียงคนเดียว 

4.5 จัดองคการใหมีความคลองตัวเพ่ือใหการปรับตัวสนองกับการเปลี่ยนแปลง 

 5. กระบวนการบริหารของฟาโยล ( Fayol, 1925 ; อางถึงใน วิโรจน สารรัตนะ ,2549, หนา 

17) ไดอธิบายกระบวนการบริหารงานประกอบดวยข้ันตอนการบริหารไว 5 ประการ คือ 

5.1 การวางแผน (To plan) หมายถึง การวางแผนปฏิบัติงานลวงหนา  

5.2 การจัดหนวยงาน ( To organize) หมายถึง การรวบรวมเครื่องมือ วัสดุ และกําลัง

งาน 

5.3 การสั่งการ (To command) หมายถึง การสั่งงาน ควบคุม บังคับบัญชาใหบุคคล

ปฏิบัติงานตามหนาท่ี 

5.4 การประสานงาน ( To coordinate) หมายถึง การประสานกิจกรรมตางๆ ของ

หนวยงานใหดําเนินไปตามเปาหมาย  

5.5 การควบคุม ( To control) หมายถึง การควบคุมดูแลใหการปฏิบัติงานเปนตาม

ระเบียบ ขอบังคับและกฎเกณฑ 

  สรุปไดวา กระบวนการบริหารเปนกระบวนการ การกระทํา ทาทีท่ีแสดงออกถึงความรู

ความสามารถในการบริหารงานดานการวางแผน การจัดองคการ การจัดคนเขาทํางาน การสั่งการ

และการควบคุมของผูบริหารสถานศึกษา ซ่ึงอาจมีข้ันตอนแตกตางกันตามภารกิจท่ีปฏิบัติ 
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สภาพพ้ืนที่ที่ใชในการวิจัย 

1. ประวัติเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด  ตั้งข้ึนตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  จังหวัด

รอยเอ็ด เม่ือวันท่ี 14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2479 มีพ้ืนท่ีเขตเทศบาล 4.5 ตารางกิโลเมตร  โดยมีสํานักงาน

เปนอาคารไมชั้นเดียวยกพ้ืนสูงตั้งอยูบนศาลาจตุรมุขในเกาะกลางบึงพลาญชัย  ตอมาป พ.ศ.2499 ได

สรางสํานักงานแหงใหม เปนอาคารคอนกรีตสองชั้นตามแบบแปลนการกอสรางสํานักงานเทศบาลท่ัว

ประเทศ ตั้งอยูท่ีถนนเทวาภิบาลบนเนื้อท่ี  4 ไรเศษ ตอมาเม่ือบานเมืองเจริญข้ึนและชุมชนหนาแนน

มากข้ึน จึงไดทําการขยายเขตเทศบาลออกไปเม่ือวันท่ี  5 มีนาคม 2509 ทําใหมีพ้ืนท่ี11.63 ตาราง

กิโลเมตร (พระราชกฤษฎีกาการจัดตั้งเทศบาลเมืองรอยเอ็ด ปรากฏในราชกิจจานุเบกษาเลม  23 ตอน

ท่ี 21 วันท่ี 5 มีนาคม 2509) และเพ่ือพัฒนาและรองรับการบริหารและบริการประชาชนใหมีความ

สะดวก รวดเร็ว  และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  เทศบาลเมืองรอยเอ็ดไดกอสรางอาคารสํานักงาน

เพ่ิมเติมอีก 1 หลัง เปนอาคารคอนกรีต  3 ชั้น ตอเชื่อมดานหลังของอาคารหลังเดิม  ในปพ.ศ.2542 

เทศบาลเมืองรอยเอ็ดมีอาณาเขตดังนี้ 

ทิศเหนือ ตั้งแตหลักเขตท่ี  1 ซ่ึงตั้งอยูริมหวยเหนือฝงเหนือ  หางจากศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  23 สายรอยเอ็ด -มหาสารคาม ตรงจุดท่ีติดกับลําหวยเหนือไปทางทิศเหนือ  640 

เมตร เลียบตามริมหวยฝงเหนือไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตท่ี  2 ซ่ึงตั้งอยูหางจากศูนยกลางถนน

หายโศรกไปทางทิศตะวันตกตามแนวลําหวย  250 เมตรจากหลักเขตท่ี  2 เปนเสนตรงไปทางทิศเหนือ

ถึงหลักเขตท่ี 3 ซ่ึงตั้งอยูหางจากริมหวยเหนือฝงเหนือตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตรจากหลักเขตท่ี  3 

เปนเสนขนานกับริมหวยเหนือไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตท่ี  4 ซ่ึงตั้งอยูริมถนนเพลินจิตฟาก

ตะวันตกหางจากคูเมือง 200 เมตร 

ทิศตะวันออก จากหลักเขตท่ี 4 เปนเสนขนานกับคูเมืองไปทางทิศใตถึงหลักเขตท่ี 5 ซ่ึงตั้งอยู

หางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข 23 สายรอยเอ็ด-มหาสารคาม ตรงกิโลเมตรท่ี  121.640 

ตามแนวเสนตั้งฉากไปทางทิศเหนือ  200 เมตรจากหลักเขตท่ี  5 เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 23 สายรอยเอ็ด -มหาสารคาม ไปทางทิศตะวันออกถึงหลักเขตท่ี  6 หางจากศูนยกลางทาง

หลวงแผนดินหมายเลข  23 สายรอยเอ็ด -มหาสารคาม ตรงกิโลเมตรท่ี  123 ไปทางทิศเหนือตามแนว

เสนตั้งฉาก 200 เมตร จากหลักเขตท่ี 6 เปนเสนตรงไปทางทิศใต  ผานทางหลวงแผนดินหมายเลข  23 

สายรอยเอ็ด -มหาสารคาม ตรงกิโลเมตรท่ี  123 ถึงหลักเขตท่ี 7 ซ่ึงตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวง

แผนดินหมายเลข  23 สายรอยเอ็ด -มหาสารคาม ตรงกิโลเมตรท่ี  121.500 ไปทางทิศใตตามแนวเสน

ตั้งฉาก 200 เมตร จากหลักเขตท่ี 8 เปนเสนตรงไปทางทิศใตถึงหลักเขตท่ี  9 ซ่ึงอยูหางจากศูนยกลาง

ทางหลวงจังหวัด  สายรอยเอ็ด -อาจสามารถ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือตามแนวเสนตั้งฉาก  300 

เมตรจากหลักเขตท่ี 10 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใตผานทางหลวงจังหวัดสายรอยเอ็ด -อาจ
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สามารถ ตรงกิโลเมตรท่ี 5 ถึงหลักเขตท่ี 11 ซ่ึงตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงจังหวัดรอยเอ็ด -อาจ

สามารถไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต ตามแนวเสนตั้งฉาก 300 เมตร 

ทิศใต จากหลักเขตท่ี  11 เปนเสนขนานกับทางหลวงจังหวัดสายรอยเอ็ด -อาจสามารถ ไป

ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 12 ซ่ึงตั้งอยูหางจากศูนยกลางสามแยกทางหลวงจังหวัดสาย

รอยเอ็ด-อาจสามารถ ตามแนวเสนตั้งฉากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต  300 เมตรจากหลักเขตท่ี  12 

เปนเสนขนานกับทางหลวงจังหวัดสายรอยเอ็ด -อาจสามารถ ไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตท่ี  13 ซ่ึง

ตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงจังหวัดสายรอยเอ็ด -สุวรรณภูมิไปทางทิศตะวันออกตามแนวเสนตั้ง

ฉาก 200 เมตรจากหลักเขตท่ี  13 เปนเสนขนานกับทางหลวงจังหวัดสายรอยเอ็ด -สุวรรณภูมิ ไปทาง

ทิศใตถึงหลักเขตท่ี  14 ซ่ึงตั้งอยูหางจากหลักเขตท่ี  13 ระยะ 380 เมตรจากหลักเขตท่ี  14 เปน

เสนตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตท่ี 15 ซ่ึงตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  25 

สายรอยเอ็ด -สุรินทร ตรงกิโลเมตรท่ี  1.330 ไปทางทิศตะวันออกตามแนวเสนตั้งฉาก  200 เมตรจาก

หลักเขตท่ี 15 เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  25 สายรอยเอ็ด -สุรินทร ไปทางทิศใตถึง

หลักเขตท่ี 16 ซ่ึงตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  25 สาย รอยเอ็ด-สุรินทร ไป

ทางทิศตะวันตกตามแนวเสนตั้งฉาก 200 เมตร 

ทิศตะวันตก  จากหลักเขตท่ี  17 เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  25 สาย

รอยเอ็ด -สุรินทร  ไปทางทิศเหนือถึงหลักเขตท่ี  18 ซ่ึงตั้งอยูหางจากศูนยกลางทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 25 สายรอยเอ็ด -สุรินทร ตรงกิโลเมตรท่ี  1.470 ไปทางทิศตะวันตกตามแนวเสนตั้งฉาก  

200 เมตรจากหลักเขตท่ี  18 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหลักเขตท่ี  19 ซ่ึงตั้งอยูหางจาก

ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  25 สายรอยเอ็ด -สุรินทร ตรงกิโลเมตรท่ี  1.620 ไปทางทิศ

ตะวันตกตามแนวเสนตั้งฉาก  650 เมตรจากหลักเขตท่ี  19 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  

ถึงหลักเขตท่ี 20 ซ่ึงตั้งอยูริมทางหลวงจังหวัด  สายรอยเอ็ด -วาปปทุม ฟากตะวันตก ตรงกิโลเมตรท่ี  

0.600จากหลักเขตท่ี 20 เปนเสนตรงไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ถึงหลักเขตท่ี 21 ซ่ึงตั้งอยูหางจาก

ศูนยกลางทางหลวงแผนดินหมายเลข  23 สายรอยเอ็ด -มหาสารคาม ตรงกิโลเมตรท่ี118.885 ไปทาง

ทิศใต ตามแนวเสนตั้งฉาก 200 เมตรจากหลักเขตท่ี  21 เปนเสนขนานกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  

23 สายรอยเอ็ด -มหาสารคาม ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ  ถึงหลักเขตท่ี 22 ซ่ึงตั้งอยูริมหวยเหนือ

ฝงตะวันตกจากหลักเขตท่ี 22 เลียบตามริมหวยเหนือฝงตะวันตกไปทางทิศเหนือบรรจบหลักเขตท่ี 1 

ถนนสายสําคัญภายในเขตเทศบาล ไดแก 

1. ถนนเทวาภิบาล เปนถนนท่ีเชื่อมกับถนนแจงสนิทและทางหลวงแผนดิน หมายเลข 23 

2. ถนนแจงสนิท เปนถนนท่ีเชื่อมกับถนนเทวาภิบาลและทางหลวงแผนดิน หมายเลข 23 

3. ถนนปทมานนท  เปนถนนท่ีเชื่อมกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  215 ออกไปอําเภอจตุร

พักตรพิมาน 
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4. ถนนสุริยเดชบํารุง  เปนถนนท่ีเชื่อมกับทางหลวงแผนดินหมายเลข  215 ออกไปอําเภอ

สุวรรณภูมิ 

5. ถนนรณชัยชาญยุทธ  เปนถนนท่ีตัดผานเชื่อมโยงกับถนนจันทรเกษม  ถนนปทมานนท 

ถนนสุริยเดชบํารุง  ถนนเทวาภิบาล  ออกสูทางหลวงแผนดิน  หมายเลข 2043 ไปอําเภออาจสามารถ  

และออกถนนราชการดําเนิน สูทางหลวงแผนดิน หมายเลข 2045 ไปอําเภอวาปปทุม 

6. ถนนราชการดําเนิน เปนถนนท่ีเชื่อมกับทางหลวงแผนดิน  หมายเลข 2045 ออกไปอําเภอ

วาปปทุม 

7. ถนนเลี่ยงเมือง  เปนถนนท่ีตัดผานถนนสุริยเดชบํารุง  ถนนปทมานนท  และถนนราชการ

ดําเนิน เชื่อมโยงสูทางหลวงแผนดิน  หมายเลข 23 ออกไปจังหวัดมหาสารคามและทางหลวงแผนดิน

หมายเลข 2043 ออกไปอําเภออาจสามารถ 

 

 
ภาพท่ี 2.1 ตราสัญลักษณของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ดวงตราประจําเทศบาล  มีลักษณะเปนรูปวงกลม  ขนาดเสนผานศูนยกลาง  5 เซนติเมตร

ภายในวงกลมขอบตอนบนมีขอความวา  "เทศบาลเมืองรอยเอ็ด " ขอบตอนลางขอความวา  "จังหวัด

รอยเอ็ด" ตอนกลางมีรูปประตูสาเกตนคร  ซ่ึงเปนประตูเมืองรอยเอ็ดในสมัยทวาราวดีท่ีบงบอกถึง

ความเปนเมืองแหงศาสนาและศิลปะ  ภายในประตูเมืองมีบึงพลาญชัยท่ีเปนสัญลักษณของเมือง

รอยเอ็ด  ซ่ึงหมายถึง  เมืองแหงความอุดมสมบูรณและเกาะหลักเมือง  ซ่ึงเปนศูนยรวมจิตใจของ

ชาวเมืองรอยเอ็ด 

สภาพท่ัวไปและขอมูลพ้ืนฐานของเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

เมืองรอยเอ็ด จัดเปนเมืองชุมทางท่ีสําคัญแหงหนึ่งของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากมี

ทําเลท่ีงอยูเกือบก่ึงกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  จึงทําใหมีเสนทางคมนาคมติดตอกับจังหวัด

ตาง ๆ ภายในภาคคอนขางมากและสะดวก  ซ่ึงสงผลใหเมืองรอยเอ็ดมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

ทางดานการคาพาณิชยและบริการคอนขางสูง  ท้ังอาคารพาณิชย  ศูนยบริการรานอาหาร  และสถาน

บริการตางๆ  โดยสวนใหญจะกระจายตัวไปตามเสนทางคมนาคมท่ีเชื่อมตอกับจังหวัดอ่ืน  ๆ เชน 

เสนทางไปจังหวัดมหาสารคาม และเสนทางไปจังหวัดกาฬสินธุ เปนตน 
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การใชประโยชนท่ีดิน 

การกระจายตัวของการใชท่ีดิน  ในเขตผังเมืองรวมจังหวัดรอยเอ็ด  โดยเฉพาะในเขตเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด  ในปจจุบันการใชท่ีดินเกือบทุกประเภทกระจายปะปนกันอยูในยานท่ีพักอาศัยยาน

พาณิชยกรรมและบริเวณสถานท่ีราชการ  รวมกันอยูอยางหนาแนนรอบ  ๆ บึงพลาญชัย  โดยยาน

พาณิชยกรรมเกาจะรวมกลุมกันอยูตามถนนผดุงพานิช  ถนนหายโศรกและถนนเพลินจิต  พาณิชยก

รรมไดขยายตัวไปบริเวณดานใต  ตามถนนราชการดําเนิน  ถนนเทวาภิบาล  จนถึงสุดเขตเทศบาลเมือง

รอยเอ็ดยานท่ีพักอาศัยคอนขางหนาแนนอยูบริเวณรอบ  ๆ ยานพาณิชยกรรม ถนนผดุงพานิชยานวัด

เหนือถนนสุขบูรพา  บริเวณวัดกลางม่ิงเมือง  สวนพ้ืนท่ีพักอาศัยเบาบางกระจายอยูท่ัวไปปะปนกับวัด

และโรงเรียนซ่ึงมีกระจายอยูท่ัวพ้ืนท่ีเขตผังเมืองรวมบริเวณสถานท่ีราชการ  รวมกลุมอยูบริเวณตอน

ใตของบึงพลาญชัย บริเวณถนนเทวาภิบาล ถนนสุริยเดชบํารุง ไดแก ศาลากลางจังหวัด  ศาล ท่ีวาการ

อําเภอ สํานักงานท่ีดินจังหวัดสวนโรงพยาบาลและเรือนจําอยูบริเวณดานใตของเมือง 

นอกจากนี้ยังมีอาคารธุรกิจและอาคารบริการชุมชน  เชน โรงเรียน บังกะโล รานอาหาร

กระจายตัวอยูตามแนวรอบบึงพลาญชัย และบริเวณทางไปจังหวัดกาฬสินธุนอกเขตเทศบาลฯจากการ

พิจารณาโครงสรางถนน  เสนทางคมนาคม  พ้ืนท่ีรองรับการกระจายตัวของอาคารประเภทตาง  ๆ 

แนวโนมมีการขยายตัวของชุมชนในอนาคตคาดวาจะขยายตัวตามแนวทางหลวงแผนดินหมายเลข  23 

ตอนเลี่ยงเมืองและบริเวณดานทิศใตของชุมชนซ่ึงการขยายตัวของการใชท่ีดินคาดวาจะเปนไปตาม

ประเภทการใชท่ีดินซ่ึงจําแนกตามท่ีประกาศทายกฎกระทรวงฉบับท่ี 4 (พ.ศ.2531) 

วิสัยทัศนและภารกิจ 

 
ภาพท่ี 2.2 วิสัยทัศนและภารกิจ 

บานเมืองนาอยู  หมายถึง บานเมืองมีภูมิทัศนสวยงาม มีความเปนระเบียบเรียบรอย มี

สิ่งแวดลอมดี มีบริการข้ันพ้ืนฐานท้ังสาธารณูปการอยาง เพียงพอใหสังคมชุมชนเกิดความสามัคคี มี

สวนรวมในการ ทํางานและรับผิดชอบชุมชนตนเองมากข้ึน รวมท้ังเปนสังคม ปลอดยาเสพติด 
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ผูคนนารัก  หมายถึง ประชาชนมีการศึกษาและสุขภาพอนามัยดีท้ังรางกายและจิตใจ 

ประพฤติตนตามคําสอนของศาสนา มีจิตใจโอบออมอารี และมี คุณธรรม ตลอดจนปฏิบัติตนตามกฎ 

กติกาและระเบียบของสังคม 

ฟูมฟกตํานานเมือง  หมายถึง อนุรักษ ฟนฟู เผยแพรประวัติความเปนมาของเมืองรอยเอ็ด 

เพ่ือใหอนุชนรุนหลังไดศึกษาสืบตอและหวงแหนตอไป 

ลือเล่ืองวัฒนธรรม หมายถึง การอนุรักษและสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงามให 

คงอยูสืบไป ตลอดจนการพัฒนาเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวในทองถ่ิน 

 
ภาพท่ี 2.3 โครงสรางเทศบาลเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 
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อํานาจหนาท่ีของกองการศึกษา  

กองการศึกษา เปนหนวยงานหนึ่งท่ีควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหนาท่ีของ

งาน ธุรการ ฝายบริหารการศึกษา และฝายสงเสริมการพัฒนาศาสนาวัฒนธรรม 

1. งานธุรการ มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานสารบรรณ งานดูแล รักษา จัดเตรียม ประสานงาน และ

ใหบริการเรื่องสถานท่ี วัสดุ  อุปกรณ ติดตอและอํานวยความสะดวกในดานตาง ๆ  งานประสาน

เก่ียวกับการประชุมสภาเทศบาล คณะเทศมนตรี และพนักงานเทศบาล  งานตรวจสอบแสดงรายการ

เก่ียวกับเอกสารสําคัญของทางราชการ  งานสาธารณกุศลของเทศบาลและของหนวยงานตาง ๆ ท่ีขอ

ความรวมมือ งานรักษาความสะอาด ความปลอดภัยของสถานท่ีราชการ  งานจัดทําคําสั่งและประกาศ

งานขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ เหรียญจักรพรรดิมาลาและผูทําคุณประโยชน  งานรับ

เรื่องราวรองทุกขและรองเรียน  งานพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนพนักงาน ลูกจาง และการใหบําเหน็จ

ความชอบเปนกรณีพิเศษ งานการลาพักผอนประจําป และการลาอ่ืน ๆ งานสวัสดิการตาง ๆ  งานดาน

การประชาสัมพันธและอํานวยความสะดวกแกประชาชน  งานการประชาสัมพันธ  งานรวบรวมขอมูล

และจัดทําแผนงานของกองการศึกษา รวมถึงการตรวจสอบ  การปฏิบัติงานตามแผน การติดตามผล

และการรายงาน งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2. ฝายบริหารการศึกษา มีหนาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหนาท่ีของ งานการเจาหนาท่ี 

งานบริหารโรงเรียน งานบริหารวิชาการ งานนิเทศการศึกษา งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ 

2.1 งานการเจาหนาท่ี มีหนาท่ีเก่ียวกับควบคุมดูแลรับผิดชอบเก่ียวกับงานบริหารงาน

บุคคลของพนักงานครูเทศบาลท่ีสังกัดและไมสังกัดสถานศึกษาเรื่องการบรรจุ แตงตั้ง โอนยาย เลื่อน

ระดับ สอบคัดเลือก และการคัดเลือก  ดําเนินการทางวินัย  ดูแลเรื่องรองเรียน รองทุกข  การวางแผน

บุคลากรทางการศึกษา  การกําหนดตําแหนงพนักงานครูและลูกจาง  การประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจําป การพัฒนาบุคลากร เชน การลาศึกษาตอ การฝกอบรมสัมมนา การศึกษาดูงาน และทัศน

ศึกษา การจัดทําทะเบียนประวัติและบัตรประวัติ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2.2 งานบริหารโรงเรียน มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล (จํานวน

โรงเรียน , จํานวนอาคาร , ครู, นักเรียน)  งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารตาง ๆ ของโรงเรียน                 

งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน  งานจัดตั้งและสงเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิตาง ๆ 

ตลอดจนการจัดตั้งกรรมการการศึกษาของโรงเรียน และการสงเสริมการจัดกิจกรรมตาง ๆ ของ

โรงเรียน งานสงเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน งานสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน งาน

ตรวจตราสอดสองดูแลความประพฤติของนักเรียน  งานสํารวจเด็กท่ีมีอายุตามเกณฑการศึกษาภาค

บังคับเพ่ือใหเขาเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา  งานเก่ียวกับเด็กท่ีอยูในเกณฑการศึกษาภาค

บังคับ  งานวิเคราะหวิจัยศึกษาสาเหตุท่ีนักเรียนประพฤติตัวไมเหมาะสม  งานประสานงานกับ

สถานศึกษา ผูปกครอง และหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ  งานติดตามแกไขปรับปรุง เสนอแนะแนวทาง
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วางแผนปฏิบัติงานเก่ียวกับความประพฤติของนักเรียนเปนรายบุคคล งานลูกเสือ-ยุวกาชาด และเนตร

นารี งานจัดทํารายงานการศึกษาและสถิติขอมูลตาง ๆ  งานเก่ียวกับทะเบียนประกาศนียบัตรและ

ใบสุทธิ  งานตรวจสอบสถานท่ีท่ีกําหนดไวในกฎหมาย  งานแนะนําตักเตือนหามปรามนักเรียนท่ี

ประพฤติตัวไมเหมาะสมแลวรายงานเสนอผูบังคับบัญชาหรือนําตัวนักเรียนมาสอบสวน  งานอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2.3 งานบริหารวิชาการ มีหนาท่ีเก่ียวกับ งานวางแผนกําหนดแนวทางปฏิบัติงาน วินิจฉัย 

สั่งงาน ประสานงานและ ตรวจสอบ ควบคุมดําเนินงาน  งานประเมินผลและรายงานการปฏิบัติงาน

เก่ียวกับการศึกษาท้ังดานการบริหารและสงเสริมทางดานการบริหารท่ัวไปและดานวิชาการ                  

งานสงเสริมคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา  งานจัดเก็บวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา และการ

ทดลองวิจัยทางดานการศึกษา  งานสงเสริมและเผยแพรการศึกษาและวิชาการ  งานเผยแพรและแนะ

แนวการศึกษาเก่ียวกับการศึกษาและอาชีพ งานประสานงานในการดําเนินการศึกษากับหนวยงานอ่ืน 

ๆ ท่ีเก่ียวของ   งานจัดทํารายงานการศึกษาหรือวัดผลการศึกษาและสถิติของชั้นเรียน  งานอ่ืนท่ี

เก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2.4 งานนิเทศการศึกษา มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานสํารวจความตองการและปญหาทางการ

ศึกษา งานจัดเก็บและวิเคราะหขอมูลสถิติทางการศึกษา  งานวิจัยการศึกษา  งานพัฒนาหลักสูตร           

งานใหบริการทางการศึกษาท่ัวไปดวยการนิเทศ ใหคําปรึกษาแนะนําปญหาทางวิชาการ  งานเขียน

เอกสาร ตํารา ผลิตอุปกรณและสื่อการเรียนการสอน  งานคนควาทดลอง และเผยแพรเทคนิค

วิทยาการแผนใหมทางการศึกษา  งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและใหบริการทางดาน

วิชาการ งานการวัดผล ประเมินผลการศึกษา งานประสานงานดําเนินงานดานวิชาการกับหนวยงานท่ี

เก่ียวของ งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

2.5 งานการเงินและบัญชี มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานเก่ียวกับการเงิน การบัญชี เชน การวาง

ฎีกา เตรียมการเบิกจายและสิ่งแทนตัวเงิน การตรวจสอบหลักฐานใบสําคัญคูจายเงินทุกประเภทท้ังใน

และนอกงบประมาณ การลงบัญชี ทํารายงานบัญชี  งานรวบรวมรายละเอียดและดําเนินงานเก่ียวกับ

งบประมาณของกอง เชน รวบรวมขอมูลตาง ๆ ในการจัดทํางบประมาณ การทําหนังสือชี้แจงโตตอบ

ดานงบประมาณ การพิจารณาจัดสรรงบประมาณรายจาย  งานการบริหารและควบคุมงาน

งบประมาณของกอง  งานเก่ียวกับการทําบัญชีถือจายเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ตามแบบและ

วิธีการท่ีสํานักงบประมาณกําหนด เชน จัดทําแผนสรุปยอดเงินงบประมาณ อัตราเงินเดือนท่ีขอถือ

จายประจําป การจัดทําบัญชีขอถือจายเงินเดือนเพ่ิมระหวางป หรือเงินเพ่ิมทุกกรณี การสรุปยอด

จํานวนอัตราเงินเดือน การเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษ 2 ข้ัน ตามมติคณะรัฐมนตรี การจัดทําสถิติ

เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล การจัดทําสถิติประกอบบัญชีถือจายประจําป ซ่ึงแสดงจํานวนโรงเรียน 

นักเรียน หองเรียน และครู 
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2.6 งานพัสดุ มีหนาท่ีเก่ียวกับ  การขออนุมัติจัดซ้ือ จัดจาง เบิกจาย ซอมแซม และ

บํารุงรักษาพัสดุ การจัดทําบัญชีทะเบียนพัสดุ เก็บรักษาใบสําคัญ หลักฐาน เอกสารเก่ียวกับพัสดุ 

3. ฝายสงเสริมการพัฒนาศาสนาวัฒนธรรม มีหนาท่ีควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในหนาท่ีของ

งานการศึกษานอกโรงเรียน งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน งานอนุรักษโบราณสถาน งานสถานแสดง

พันธุสัตวน้ํา 

3.1 งานการศึกษานอกโรงเรียน มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานสํารวจ รวบรวมขอมูลสิถิติตาง ๆ 

เก่ียวกับการศึกษานอกโรงเรียน งานเก่ียวกับการศึกษาผูใหญ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาท่ี

นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ  งานรณรงคเพ่ือการรูหนังสือ เผยแพรขาวสาร เอกสารตาง ๆ แก

ประชาชนท่ัวไป งานสงเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผูใหญ  งานควบคุม ตรวจสอบ 

ติดตามผลการวัดผลและการประเมินผลการศึกษาผูใหญ งานอ่ืนท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.2 งานกิจกรรมเด็กและเยาวชน มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานพัฒนาเยาวชนใหเปนไปตาม

แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแหงชาต ิงานเก่ียวกับศูนยเยาวชน งานควบคุมตรวจสอบ นิเทศติดตามผล 

วัดผลกิจกรรมเยาวชน  งานชุมชนตาง ๆ เชน การอยูคายพักแรม  งานพัฒนาเด็กกอนวัยเรียน                

งานบริการดานวิชาการอ่ืน ๆ งานติดตอประสานงานกับสถานศึกษาหรือหนวยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ            

งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของหรือตามท่ีไดรับมอบหมาย 

3.3 งานอนุรักษโบราณสถาน มีหนาท่ี  งานสํารวจแหลงโบราณสถาน จัดทําทะเบียน

ประวัติ  งานควบคุม ตรวจสอบสภาพโบราณสถานภายในเขตเทศบาล  บํารุงรักษา และดูแล

โบราณสถานตามระเบียบวิธีการท่ีกรมศิลปากรกําหนด  งานเผยแพรและประชาสัมพันธ  งานอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวของและท่ีไดรับมอบหมาย 

3.4 งานสถานแสดงพันธุสัตวน้ํา มีหนาท่ีเก่ียวกับ  งานควบคุมและรักษามาตรฐานของ

สถานแสดงพันธุสัตวน้ํา  งานเผยแพรและประชาสัมพันธทางดานวิชาการ  งานใหบริการและสงเสริม

ความรูเก่ียวกับพันธุปลาน้ําจืดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  งานกิจกรรมและนิทรรศการของสถาน

แสดงพันธุสัตวน้ํา  งานติดตอประสานงานกับหนวยงานอ่ืน ๆ งานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของและไดรับ

มอบหมาย 

ตารางท่ี 2.1 โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

ลําดับ ช่ือสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 

จํานวน

ครู 

(คน) 

จํานวน

นักเรียน 

(คน) 
ท.1 โรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง  ดร.ประวิทย โอวาทกานนท 63 1,607 
ท.2 โรงเรียนเทศบาลวัดบูรพาภิราม  นายยุญยัง ถ่ินคําเชิด 17 309 
ท.3 โรงเรียนเทศบาลวัดเหนือ  นายสมเกียรติ กาญจนหงษ 17 384 
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ลําดับ ช่ือสถานศึกษา ผูบริหารสถานศึกษา 

จํานวน

ครู 

(คน) 

จํานวน

นักเรียน 

(คน) 
ท.4 โรงเรียนเทศบาลวัดปาเรไร  นางธนิตา กุลสุวรรณ 28 522 
ท.5 โรงเรียนชุมชนบานหนองหญามา  ดร.สมศักดิ์ นิลผาย 36 932 
ท.6 โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน  นายสุพัฒน คําภักดี 33 598 
ท.7 โรงเรียนเทศบาลวัดราษฎรอุทิศ  นายเรียบ สวัสดิผล 14 225 
ท.8 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองรอยเอ็ด นายไพรินทร สินธุไพร 20 437 

ศูนยพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองรอยเอ็ด นางสาวทวิชา วิจักษณบุญ 9 180 

 

 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

ชนกานต แปงพ๊ัวะ  (2552)“ปจจัยท่ีสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํากัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค เขต 2” พบวา 

สถาพการมีสวนรวมและปจจัยท่ีสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการข้ัน

พ้ืนฐาน สํากัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค เขต 2 ดานงานวิชาการ งานบุคลากร งาน

งบประมาณ และงานบริหารท่ัวไป ท้ัง 4 ดาน มีสภาพการมีสวนรวมอยูในระดับมาก ปจจัยท่ี 4 ดานมี

ความสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํากัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค เขต 2 อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

บุญเรือง คงสิม (2552)“การศึกษาสภาพการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองใน

สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5”

ผลการวิจัยพบวา ขาราชการครูมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองใน

สถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 

โดยรวม และรายดานอยูในระดับปานกลาง ขาราชการครูท่ีมีตําแหนงตางกันมีความคิดเห็นตอการมี

สวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ขาราชการครูท่ีมี

ประสบการณตางกันมีความคิดเห็นตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองในการศึกษา

ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและราย

ดาน ไมแตกตางกัน ขาราชการครูท่ีปฏิบัติหนาท่ีในโรงเรียนท่ีมีขนาดตางกันมีความคิดเห็นตอการมี

สวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองในสถานศึกษาระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 โดยรวมและรายดาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
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ระดับ .01 ระหวางโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กกับโรงเรียนขนาดกลาง ระหวางโรงเรียนท่ีมีขนาดเล็กกับ

โรงเรียนขนาดใหญ และระหวางโรงเรียนท่ีมีขนาดกลางกับโรงเรียนขนาดใหญ มีความคิดเห็นแตกตางกัน 

พิมพ ทวีนาท (2552) “การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 1” ผลการวิจัยพบวา  

1. ระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 1 พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาการมี

สวนรวมในการจัดการศึกษาทุกดานอยูในระดับมากเชนกัน เรียงลําดับ ดังนี้ ดานการบริหารท่ัวไป 

ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานวิชาการ  

2. การเปรียบเทียบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสถานศึกษา 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัยเขต 1 จําแนกตาม วุฒิการศึกษา ขนาดของสถานศึกษา 

และประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็น

ตอสภาพการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถานศึกษาในภาพรวม รายดานทุก

ดานและรายขอทุกขอ ไมแตกตางกัน 

จากการศึกษางานวิจัยก็พบวา  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลท่ีมีสถานภาพ

หรือบริบทตางกันมีท้ังท่ีมีสวนรวมแตกตางกัน และไมแตกตางกัน  ระดับของการมีสวนรวมก็ไมเทากัน  

นอกจากนั้นยังพบวา  ปจจัยของการมีสวนรวมเกิดจากคุณลักษณะและความสัมพันธท่ีมีตอโรงเรียน  

คุณลักษณะของผูบริหารและครู  ความสัมพันธของโรงเรียนกับชุมชน  ซ่ึงปจจัยเหลานี้จะมีผลตอ

ความสําเร็จในการมีสวนรวมอีกดวยผลการวิจัยท่ีมีความขัดแยงกันดังไดกลาวมาแลวเปนแรงกระตุน

สําคัญ ท่ีทําใหผูวิจัยตองการศึกษา  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน  มากยิ่งข้ึน  โดยหวังจะนําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหศึกษาเรียนรูเพ่ือเปนประโยชนในการ

ปรับเปลี่ยนแนวคิด และวางแนวทางในการจัดการศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก ใหประสบผลสําเร็จมาก

ยิ่งข้ึน 

เพ็ญศรี สมราง (2556) การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองนักเรียนในโรงเรียน

ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา อําเภอแจหม จังหวัดลําปาง ผลการวิจัย

พบวา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองนักเรียนในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา

ตามความคิดเห็นของผูปกครองนักเรียนในภารกิจจัดการศึกษาท้ัง 6 งาน อยูในระดับปานกลาง โดยมี

คาเฉลี่ยระดับการมีสวนรวมจากมากไปหานอยคือ งานกิจการนักศึกษา งานความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนกับชุมชน งานวิชาการ งานอาคารสถานท่ี งานธุรการการเงินพัสดุ และงานบุคลากร 

สามารถ อินปน (2552) “แนวทางการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
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เชียงราย เขต 4 จังหวัดเชียงราย” พบวา ปญหาในการเขามามีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา อยูในระดับปานกลาง และเม่ือแยกพิจารณาในแตละดาน พบวา ปญหาท่ีมีคาเฉลี่ยสูง

กวาประเด็นอ่ืนๆ ของบทบาทในแตละดานดังนี้ คณะกรรมการขาดความเขาใจในเรื่องแผนและ

นโยบาย คณะกรรมการขาดความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเอง คณะกรรมการไมมีความรูเรื่อง

หลักสูตร คณะกรรมการไมใหความสําคัญตอการกํากับและติดตามแผนปฏิบัติการ ขาดการสนับสนุน

เครื่องมือและอุปกรณการเรียน ขาดแคลนทุนการศึกษา ขาดงบประมาณสนับสนุนจากภาครัฐ ปญหา

การสนับสนุนดานภูมิปญญาทองถ่ินจากชุมชน คณะกรรมการขาดความรูความเขาใจในการนําเสนอ

ผลการดําเนินงานประจําป ขาดการประชาสัมพันธในการเขามามีสวนรวมของชุมชน และขาด

บุคลากรท่ีพรอมจะเสียสละในการทํางาน สวนแนวทางในการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา พบวา มีแนวทางท่ีสําคัญโดยพิจารณาจากประเด็นท่ีสําคัญแตละดาน ดังนี้ ควรมีการจัด

ประชุมหรือมีกิจกรรมรวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษาและคณะครูกับผูนําชุมชนเพ่ือวางแผน

พัฒนาการศึกษาและธรรมนูญโรงเรียน ควรใหการสนับสนุนการดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของ

โรงเรียน ควรใหการสนับสนุนอบรมเรื่องหลักสูตรจากภาครัฐ ควรมีการใหขอเสนอแนะในการชวย

แกปญหาใหโรงเรียนสามารถดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ควรมีการสนับสนุนชวยเหลือ

เด็กท่ีขาดแคลน เพ่ือใหสามารถไดเรียนจบหลักสูตร ควรมีการสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณการเรียน

ใหกับโรงเรียน ควรรวมเปนคณะกรรมการในสวนท่ีเก่ียวของกับภารกิจของโรงเรียนเพ่ือใหการบริหาร

และการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ควรสนับสนุนการจัดกิจกรรมเพ่ือสืบ

สานจารีตประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมทองถ่ิน และของชาติ ควรสงเสริมการใชวิทยากรภายนอก 

และภูมิปญญาทองถ่ิน เชน ดานวิชาชีพในทองถ่ินมาใหความรูกับนักเรียนและควรประสานกับ

ประชาชนและองคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนใหเขารวมกันพัฒนา ปรับปรุงโรงเรียนใหเปนแหลง

วิทยาการของชุมชน ควรรับทราบและใหความเห็นชอบรายงานผล การดําเนินงานประจําปของ

โรงเรียน และควรสงเสริมสนับสนุนใหคณะอนุกรรมการไดปฏิบัติหนาท่ีไดอยางเต็มศักยภาพในการ

ชวยเหลือกิจกรรมของโรงเรียน 

ภัทราภรณ นันทวงศ  (2556) “การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองนักเรียน

โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครลําปาง” พบวา ผลการศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

ผูปกครองนักเรียนอยูในระดับปานกลาง โดยการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการจัด

ประสบการณการเรียนรูอยูในระดับปานกลาง และการมีสวนรวมดานการดูแลสนับสนุนการจัดการ

เรียนการสอนอยูในระดับนอย ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครอง

นักเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง จําแนกตามสภาพท่ัวไป พบวา ผูปกครองท่ีมี เพศ อายุ อาชีพ และ

รายได ตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาไมแตกตางกัน 
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ธเนศ อุทธโยธา (2556) “การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองนักเรียนโรงเรียน

ผดุงวิทย(วัดศรีบุญเรือง)โรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาเอกชนจังหวัดลําปาง” ผลการศึกษาพบวา ผูปกครองนักเรียน มีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของโรงเรียน ในภาพรวมท้ัง 4 ดานอยูในระดับปานกลาง ผูปกครองท่ีเพศ และระดับ

การศึกษาท่ีตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดานการบริหารงานงบประมาณและการบริหาราน

บุคคลแตกตาง สวนผูปกครองท่ีอาชีพตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาท้ัง 4 งาน แตกตางกัน 

และผูปกครองท่ีมีรายไดตางกัน มีสวนรวมในการบริหารงานแตกตางกัน เฉพาะดานการบริหารงาน

วิชาการ สําหรับปญหาและแนวทางแกไขการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนนั้นผูปกครอง

ไมไดเสนอแนะปญหาแตไหขอเสนอผูปกครองนักเรียน ไดเสนอความคิดเห็น ดานการบริหารงาน

วิชาการวาทางโรงเรียนควรมีการสอนเสริมในวันเสาร-อาทิตย ดานการบริหารงานงบประมาณ

เสนอแนะวาควรใหผูปกครองและชุมชนมีสวนรวมในการชวยดูแลรักษาอาคารสถานท่ีตลอดจนการ

ซอมแซมรักษาครุภัณฑ ดานการบริหารงานบุคคล เสนอแนะวาครูควรแตงกายใหเหมาะสมและมี

มารยาทในการพูดเพ่ือเปนแบบอยางท่ีดี ดานการบริหารงานท่ัวไป เสนอแนะวาอยากใหทางโรงเรียน

แจงขาวสารการดําเนินงานในทุกดานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

 

กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 

  จากแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของในการวิจัยเรื่องการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด โดยประยุกตใชองคประกอบ ยาเดอร 

(Yadar อางถึงใน อินทิรา มณีคุณ 2540 : 14) และ กูลิคและเออรวิค  (Gulick & Urwick, 1937 ;

อางถึงใน ทองสา ยงเพชร , 2551, หนา 12 -13) ซ่ึงไดสรุปถึงการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ไว 4 

ดาน คือ 1. ดานการวางแผน 2. ดานการจัดสรรทรัพยากร 3. ดานการประสานงาน 4. ดานการ

ประเมินผล โดยใชเปนแนวทางในการวิจัยดังกรอบแนวทางในการวิจัย ดังนี้ 

ตัวแปรอิสระ 

(Independent Variables) 

 

 

ตัวแปรตาม 

(Dependent Varibles) 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย 

ปจจัยสวนบุคคล  

 1. เพศ  

 2. อายุ 

 3. ประสบการณการทํางาน 

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัด

โรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ดจําแนกเปน 4 ดาน ดังนี้ 

1. ดานการวางแผน 

2. ดานการจัดสรรทรัพยากร 

3. ดานการประสานงาน 

4. ดานการประเมินผล 



 
บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

 การวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ” นี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ ( Quantitative 

Research) โดยผูวิจัยไดทําการศึกษาคนควาจากหนังสือ ตํารา เอกสาร วิทยานิพนธ และงานวิจัยท่ี

เก่ียวของ ซ่ึงมีข้ันตอนและวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  2 . เทคนิควิธีสุมตัวอยาง 

  3. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  

  4 . การสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

  5.  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  6 . การวิเคราะหขอมูล 

  7. สถิติท่ีใชในการวิจัย 

 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1. ประชากร   

 ไดแก บุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัด

รอยเอ็ด จํานวน 173 คน 

 2. กลุมตัวอยาง   

  ไดแก บุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

จํานวน 158 คน เลือกกลุมตัวอยางแบบแบงชั้นเปนสัดสวน ( Proportional Stratified Random 

Sampling) มีข้ันตอนดังนี้ 

             1.กําหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยการเทียบจากตารางเครจซี และมอรแกน                         

( R.V.Krejcie and D.W.Morgan) ไดขนาดกลุมตัวอยาง 158 คน (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 43) 

  2. คํานวณสัดสวนจํานวนตัวอยางตามจํานวนบุคคลากรมากนอยในแตละโรงเรียน โดยใชตัว

แปรอิสระดานอายุและเพศ เปนตัวแปรควบคุม (Control Variables)   

3. สุมตัวอยาง  แบบงาย ( Simple Random Sampling) โดยวิธีจับสลาก ( Lottery 

Method) แบบทดแทนจนไดจํานวนตัวอยางดังตารางท่ี 1 
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ตารางท่ี 1 จํานวนประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตาม เพศ และประสบการณการทํางาน 
 

     เพศ 

 

ประสบการณการ

ทํางาน 

ชาย หญิง รวม 

ประชากร

(คน) 

กลุม

ตัวอยาง

(คน) 

ประชากร

(คน) 

กลุม

ตัวอยาง

(คน) 

ประชากร

(คน) 

กลุม

ตัวอยาง

(คน) 

ต่ํากวา 10  ป 15 14 18 16 33 30 

10-15 ป     25      24     40      36     65      60 

16 ปข้ึนไป 35 32 40 36 75 68 

รวม 75 70 98 88 173 158 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม 1 ชุด โดยแบงออกเปน 3 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ และประสบการณการทํางาน 

ลักษณะคําถามเปนแบบเชิงสํารวจรายการ (Check - list)   

 ตอนท่ี 2  ระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด  อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  มีจํานวน 4 ดาน มีลักษณะแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) โดยแบงระดับของการวัดออกเปน 5 ระดับ กําหนดเกณฑการใหคะแนน   

ดังนี้ 

5 คะแนน  หมายถึง ระดับการมีสวนรวมมากท่ีสุด 

4 คะแนน หมายถึง ระดับการมีสวนรวมมาก  

3 คะแนน หมายถึง ระดับการมีสวนรวมปานกลาง 

2 คะแนน หมายถึง ระดับการมีสวนรวมนอย 

1 คะแนน หมายถึง ระดับการมีสวนรวมนอยท่ีสุด       

 ตอนท่ี 3  ศึกษาขอเสนอแนะของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัด

โรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  ลักษณะของแบบสอบถามเปน

แบบปลายเปด 

 

การสรางและตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
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  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลครั้งนี้  เปนแบบสอบถามการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด

ซ่ึงผูวิจัยไดสรางเครื่องมือการวิจัย มีข้ันตอนดังนี้ 

 1. ศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของกับหลักการ แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการมี

สวนรวม แลวพิจารณาสรางแบบสอบถามข้ึน 

 2. รางแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคาจากคําตอบจากแบบสอบถามปลายเปด 

และจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ จํานวน 40 ขอ 

 3. นําแบบสอบถามท่ีผูศึกษาคนควาสรางข้ึน เสนออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ เพ่ือ

ตรวจสอบความถูกตอง เหมาะสม และใหขอเสนอแนะในการปรับปรุงแกไข นําแบบสอบถามท่ีไดรับ

การปรับปรุงแกไขแลวนําไปใหผูเชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบความเหมาะสมและความเท่ียงตรงเชิง

เนื้อหา (Content Validity) และความถูกตองในการใชภาษาและดานอ่ืนๆ เพ่ือพิจารณาความ

สอดคลองและความเท่ียงตรงของเนื้อหาเพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีมีความตรงตามเนื้อหาและความ

เหมาะสมของคําถามท่ีใชได ผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 คน คือ  

1. ดร.ประพิศ โบราณมูล 

      วุฒิการศึกษา ปร.ด. (วัฒนธรรมศาสตร) 

         ตําแหนงปจจุบัน  เจาหนาท่ีงานสารบรรณ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตรอยเอ็ด  เปนผูตรวจความถูกตองดานระเบียบวิธีวิจัย 

  2. ดร.จํานง กมลศิลป 

      วุฒิการศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา)  

                          ตําแหนงปจจุบัน อาจารยประจําหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย                

วิทยาเขตรอยเอ็ด เปนผูตรวจสอบความถูกตองดานเนื้อหาและความเหมาะสมของขอคําถาม 

  3. นายไพรินทร   สินธุไพร 

    วุฒิการศึกษา กศ.ม. (บริหารการศึกษา) 

                        ตําแหนงปจจุบัน   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลเมืองรอยเอ็ด เปนผูตรวจความ

ถูกตองดานอักษรและความสอดคลองของเครื่องมือ 

3.  นําแบบสอบถามหาคาดัชนีความสอดคลอง  (Item of Consistency : IOC) ไดคา IOC 

ตั้งแต 0.67 - 1.00 (รายละเอียดในภาคผนวก จ) แลวนําแบบสอบถามท่ีไดทําการแกไขปรับปรุงตาม

ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะ นําเสนออาจารยท่ีปรึกษาสารนิพนธ ไดพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือตรวจสอบและ

แกไขเปนครั้งสุดทาย เพ่ือความสมบูรณถูกตองยิ่งข้ึนไดแบบสอบถามจํานวน 40 ขอ 

4. นําแบบสอบถามท่ีทําการปรับปรุงแกไขครั้งสุดทายตามขอเสนอแนะ ไปทดลองใช ( Try-

out) กับบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาล ท่ีไมใชกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน 
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  5. นําแบบสอบถามท่ีทดลองใช มาตรวจใหคะแนน และวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกเปน

รายขอ โดยใชคาสัมประสิทธิสหพันธ ระหวางคะแนนแตละขอกับคะแนนรวม ( Item-total 

Correlation) ไดคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามตั้งแต 0.23 ถึง 0.74 แลวนํามาหาคาความ

เชื่อม่ันของแบบสอบถาม โดยใชสูตรการหาคาสัมประสิทธิแอลฟา ( Alpha-Coeffecient) ตามวิธี

ของครอนบาค ( Cronbach) ไดความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.8 6 (รายละเอียดใน

ภาคผนวก ฉ) 

 6. นําแบบสอบถามท่ีผานการหาคุณภาพแลว ไปพิมพเปนแบบสอบถามฉบับจริงใหสมบูรณ 

เพ่ือใชเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดนําเครื่องมือ คือแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลโดยวางแผนและปฏิบัติการดังนี้       

3.5.1 ทําหนังสือขอความรวมมือ ในการจัดเก็บขอมูลจากสํานักงานบัณฑิตวิทยาลัย ของ

มหาวิทยาลัยมกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล

จากผูอํานวยการโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

3.5.2 ผูวิจัยไดติดตอผูบริหารโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัด

รอยเอ็ดเพ่ือขอความรวมมือในการเก็บขอมูล  

3.5.3 ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเอง จากประชากรกลุมตัวอยางจํานวน 158 คน โดยแจก

แบบสอบถามใหตอบแบบสอบถามดวยตนเอง  

3.5.4 ตรวจสอบความถูกตอง และความสมบูรณของแบบสอบถามเพ่ือนําไปวิเคราะหโดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล มีข้ันตอน ดังนี้  

          1.ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามทุกฉบับท่ีไดรับคืนมาและเลือกเฉพาะฉบับท่ี

สมบูรณมาใชในการวิเคราะห  นําแบบสอบถามท่ีสมบูรณมาตรวจใหคะแนนเปนรายขอ ตามเกณฑท่ี

กําหนดคาคะแนน (บุญชม  ศรีสะอาด, 2543, หนา 40-41) ดังนี้ 

  ระดับมากท่ีสุด  ให 5 คะแนน  

  ระดับมาก  ให 4 คะแนน  

  ระดับปานกลาง  ให 3  คะแนน  

  ระดับนอย  ให 2 คะแนน  

  ระดับนอยท่ีสุด  ให 1 คะแนน  
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           2.นําคาเฉลี่ยท่ีไดจากการวิเคราะหไปทําการเปรียบเทียบกับเกณฑเพ่ือใชในการแปล

ความหมาย  เปนรายดานและรายขอ  โดยใชเกณฑการแปลความหมายของคาเฉลี่ย (บุญชม  ศรี

สะอาด, 2543, หนา 100) ดังตอไปนี้   

   คาเฉลี่ย   4.51 - 5.00 หมายถึง มีสวนรวมในระดับมากท่ีสุด 

         คาเฉลี่ย   3.51 - 4.50 หมายถึง มีสวนรวมในระดับมาก 

  คาเฉลี่ย   2.51 - 3.50 หมายถึง มีสวนรวมในระดับปานกลาง 

        คาเฉลี่ย   1.51 - 2.50 หมายถึง  มีสวนรวมในระดับนอย 

  คาเฉลี่ย   1.00 - 1.50 หมายถึง  มีสวนรวมในระดับนอยท่ีสุด 

 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สําหรับการวิจัยเรื่องนี้ มีสถิติท่ีใชในการทําวิจัยอยู 2 ประเภท ไดแก 

 1. สถิติการบรรยาย (Descriptive Statistics) ไดแก ความถ่ี ( Frequency) รอยละ 

(Percentage) คาเฉลี่ย ( x ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) สําหรับบรรยายขอมูลท่ัวไป 

2. สถิติอนุมานหรืออางอิง (Inferencial Statistics) ไดแก การทดสอบคาที (t-test) และ

การทดสอบความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA) ถาพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติ จะทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูดวยวิธีการของ เชฟเฟ (Scheffé) 

สูตรการหาคาสถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

 1. การหาคารอยละ (Percentage) 

P =   

                                     P =  คารอยละ 

X = จํานวนผูตอบแบบสอบถาม 

N =  จํานวนประชากร 

2. การหาคาเฉล่ีย (Mean) 

X =  
N
fx∑

 

X =  คาเฉลี่ย 

∑fX =  ผลรวมของผูตอบแบบสอบถาม 

N =  จํานวนประชากร 

3. คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 

N
X 100×
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S =  
)1(

)( 22

−
−∑ ∑

NN
fxfxN  

S = คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

∑fX =  ผลรวมของผูตอบแบบสอบถามแตละระดับ 

N =  จํานวนประชากร 

4. การทดสอบสมมติฐาน (t-test) 

                 X  1 X -  2  

                     S1
2  

-  S2
2 

        n1     n2 

เม่ือ  t  = คาที-เทสท (t- test) 

X1 , X2 = คาเฉลี่ยของคะแนนกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ 

S1
2 

, S2
2  = ความแปรปรวนของคะแนนกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ 

 n1 , n2 = จํานวนคะแนนของกลุมท่ี 1 และกลุมท่ี 2 ตามลําดับ 

5. การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว  (One – way ANOVA) หรือ (F-

test) 

  F = 
w

b

MS
MS  

 F  =  อัตราสวนของความแปรปรวน 

 MSb =  คาความแปรปรวนระหวางกลุม  

     MSw = คาความแปรปรวนภายในกลุม (กัลยา วานิชยบัญชา , 2548, 

หนา 19) 

=  t 



 
บทท่ี  4 

ผลการศึกษาคนควา 
 

ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับ การศึกษาวิจัยเรื่อง “การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

บุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด”  ผูศึกษา

คนควานําเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

สัญลักษณท่ีใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

ลําดับการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

สัญลักษณที่ใชในการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

              การเสนอผลการศึกษาคนควาในครั้งนี้  เพ่ือใหเกิดความเขาใจตรงกัน  ผูศึกษาคนควาได

กําหนด สัญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

n แทน จํานวนคนในกลุมตัวอยาง 

x  แทน คาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง 

S.D. แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

t แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ t (Independent) 

F แทน คาสถิติท่ีใชพิจารณาความมีนัยสําคัญจากการแจกแจงแบบ F (F-distribution) 

df แทน ชั้นแหงความเปนอิสระ (Degree of Freedom) 

SS แทน ผลรวมกําลังสอง (Sum of Squares) 

MS แทน คาเฉลี่ยผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 

Sig.    แทน ความมีนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 

* แทน  มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ลําดับการเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 

           การวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาคนควาไดเสนอตามลําดับ ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
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ตอนท่ี 2 การวิเคราะห“การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียน

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด”    

            ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียน

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

              ตอนท่ี 1 การวิเคราะหสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

ผูศึกษาคนควาไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีรายละเอียด ดังแสดง 

ไวในตารางท่ี 4.1  

ตาราง 4.1 แสดงสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม  
 

สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม จํานวน (คน) รอยละ 

1.  เพศ   

- ชาย                                         70 44.30 

- หญิง                                        88 55.70 

รวม 158 100 

2. อายุ   

- ต่ํากวา 40 ป 51 32.28 

- 40 – 50 ป 64 40.51 

- 50 ปข้ึนไป 43 27.22 

รวม 158 100 

3. ประสบการณการทํางาน   

- ต่ํากวา 10 ป 30 18.99 

- 10-15 ป                            60 37.97 

- 16 ปข้ึนไป 68 43.04 

รวม 158 100 
 

จากตารางท่ี  4.1 พบวา สถานภาพของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน            

88 คน คิดเปนรอยละ 55.70 และเพศชาย จํานวน 70 คน คิดเปนรอยละ 32.28 เม่ือจําแนกตามอายุ 

พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีอายุ 40 – 50 ป จํานวน 64 คน คิดเปนรอยละ 40.51รองลงมา 

คือ มีอายุต่ํากวา 40 ป จํานวน 51คน คิดเปนรอยละ 32.28 และมีอายุ 50 ปข้ึนไป จํานวน 43 คน

คิดเปนรอยละ 27.22 และจําแนกตามประสบการณการทํางาน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
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ประสบการณการทํางาน16 ปข้ึนไป จํานวน 68 คน คิดเปนรอยละ 43.04 รองลงมาคือมี

ประสบการณในการทํางาน 10-15 ป จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 37.97 และมีประสบการณใน

การทํางาน ต่ํากวา10ป จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 18.99 

 

   ตอนท่ี 2 การวิเคราะห “การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรใน

สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด”    

 การวิเคราะหการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ดังแสดงไวในตาราง 4.2 – 4.6 

 

ตารางท่ี 4.2 คะแนนเฉลี่ย (  x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ( S.D.) ระดับการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด 

จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดาน 
 

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัด

โรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด 

จังหวัดรอยเอ็ด 

ระดับการมีสวนรวม 

x  S.D. อันดับ ระดับ 

1. ดานการวางแผน 4.04 0.67 1 มาก 

2. ดานการจัดสรรทรัพยากร 4.02 0.66 2 มาก 

3. ดานการประสานงาน 3.97 0.65 4 มาก 

4. ดานการประเมินผล 4.00 0.67 3 มาก 

เฉลี่ย 4.01 0.66             มาก 
 

จากตารางท่ี  3 พบวา บุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมือง

รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด มีสวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก ( x = 4.01) 

แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ  ดานการวางแผน  ( x =4.04) 

รองลงมาคือ ดานการจัดสรรทรัพยากร  ( x =4.02) ดานการประเมินผล ( x =4.00) และดานท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการประสานงาน ( x =3.97) 
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ตารางท่ี 4.3   คะแนนเฉลี่ย ( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับ การมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด 

จังหวัดรอยเอ็ด ดานการวางแผน โดยรวมและรายขอ 
 

ขอท่ี การมีสวนรวม ดานการวางแผน ระดับการมีสวนรวม 

x  S.D. อันดับ ระดับ 

1 แนะนําใหโรงเรียนรวบรวมและจัดเก็บขอมูลเพ่ือใชใน

การวางแผนจัดการศึกษาของโรงเรียน 4.06 0.66 4 มาก 

2 รวมวิเคราะหและสรุปขอมูลเพ่ือกําหนดเปนเปาหมาย

และนโยบายของโรงเรียน 4.15 0.67 1 มาก 

3 รวมประชุมวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 4.04 0.65 6 มาก 

4  รวมจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน 3.99 0.66 7 มาก 

5 รวมกําหนดบทบาท หนาท่ีและแนวทางปฏิบัติของ

บุคคลท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4.13 0.65 2 มาก 

6 รวมกําหนดวิธีการข้ันตอนพัฒนาการศึกษาของ

โรงเรียน 3.89 0.70 9 มาก 

7 รวมกําหนดแนวปฏิบัติและขอบังคับของโรงเรียน 4.13 0.70 3 มาก 

8 รวมจัดระบบ โครงสรางและแผนภู มิการบริหารจัด

การศึกษาของโรงเรียน 3.99 0.69 8 มาก 

9 รวมจัดสรรงบประมาณ ตลอดท้ังการจัดหาทุน

สนับสนุนการจัดการศึกษาของโรงเรียน 4.06 0.68 5 มาก 

10 รวมคิดและตัดสินใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 3.99 0.66 7 มาก 

เฉลี่ย 4.04 0.67          มาก 
 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา บุคคลากรมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด ดานการวางแผน  เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา อยูใน

ระดับมาก ( x = 4.04) แตเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ รวมวิเคราะห

และสรุปขอมูลเพ่ือกําหนดเปนเปาหมายและนโยบายของโรงเรียน  ( x =4.15) รองลงมาคือ  รวม

กําหนดบทบาท หนาท่ีและแนวทางปฏิบัติของบุคคลท่ีเก่ียวของในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

( x =4.13) และขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ รวมกําหนดวิธีการข้ันตอนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน  

( x = 3.89) 
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ตารางท่ี 4.4    คะแนนเฉลี่ย (  x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด 

จังหวัดรอยเอ็ด ดานการจัดสรรทรัพยากร โดยรวมและรายขอ 
 

ขอท่ี การมีสวนรวม ดานการจัดสรรทรัพยากร 
ระดับการมีสวนรวม 

x  S.D. อันดับ ระดับ 

1 การวางแผนอัตรากําลัง ความตองการครูและบุคลากรใน

โรงเรียน 3.91 0.70 8 มาก 

2 สรรหาและแตงตั้งบุคลากรในสถานศึกษา 4.04 0.68 4 มาก 

3 กําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรในโรงเรียนแตละคนให

ชัดเจน 4.05 0.68 3 มาก 

4 พิจารณามอบหมายงานตามความรู ความสามารถและ

ประสบการณใหกับบุคลากรทุกคน 4.22 0.68 1 มาก 

5 นิเทศ กํากับ ติดตามและควบคุมบุคลากรใหปฏิบัติงาน

อยางเต็มเวลา 4.15 0.70 2 มาก 

6 สงเสริมใหบุคลากรมีขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติ งาน 4.01 0.68 6 มาก 

7 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน 4.01 0.66 5 มาก 

8 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาคนควา และหา

ความรูเพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเอง 4.01 0.68 6 มาก 

9 ใหบุคลากรไดรับบําเหน็จความดีความชอบจากผลการ

ปฏิบัติงาน 3.91 0.57 7 มาก 

10 สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร ไดเขารวมประชุมอบรม

สัมมนากับหนวยงานอ่ืนอยางตอเนื่อง 3.85 0.59 9 มาก 

เฉลี่ย 4.02 0.66           มาก 
        

           จากตารางท่ี 4.4 พบวา บุคคลากรมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ดานการจัดสรรทรัพยากร  เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา 

อยูในระดับมาก ( x =4.02) แตเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ พิจารณา

มอบหมายงานตามความรู ความสามารถและประสบการณใหกับบุคลากรทุกคน  ( x =4.22) รองลงมา 

คือ นิเทศ กํากับ ติดตามและควบคุมบุคลากรใหปฏิบัติงานอยางเต็มเวลา  ( x =4.15) และขอท่ีมี

คาเฉลี่ยต่ําสุด คือ สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร ไดเขารวมประชุมอบรมสัมมนากับหนวยงานอ่ืนอยาง

ตอเนื่อง ( x =3.85)   
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ตารางท่ี 4.5  คะแนนเฉลี่ย ( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับ การมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด 

จังหวัดรอยเอ็ด ดานการประสานงาน โดยรวมและรายขอ 
 

ขอท่ี การมีสวนรวม ดานการประสานงาน ระดับการมีสวนรวม 

x  S.D. อันดับ  ระดับ 

1 การจัดงาน/กิจกรรม/โครงการตาง ๆ ของโรงเรียน 3.80 0.60 10 มาก 

2 พัฒนาบรรยากาศและสถานท่ีในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน 4.13 0.68 1 มาก 

3 จัดหาทุนและบริจาคทรัพยสินสนับสนุนในการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 4.07 0.62 2 มาก 

4 รวมดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน 3.92 0.65 8 มาก 

5 รวมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 3.97 0.66 6 มาก 

6 รวมพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนให

สอดคลองกับทองถ่ิน 4.01 0.63 4 มาก 

7 รวมชวยเหลือสนับสนุน ครู-อาจารยนักเรียนในการ

จัดการเรียนการสอน 3.87 0.67 9 มาก 

8 รวมแสวงหาสื่อและสถานฝกการเรียนการสอนตลอดท้ัง

ภูมิปญญาทองถ่ิน 4.02 0.68 3 มาก 

9 รวมสรางและเผยแพรเกียรติประวัติของโรงเรียน 3.93 0.64 7 มาก 

10 รวมพัฒนาบุคลากร/รวมใหกําลังใจ ขวัญและเชิดชู

เกียรติ 3.99 0.68 5 มาก 

เฉลี่ย 3.97 0.65            มาก 
 

จากตารางท่ี  6 พบวา บุคคลากรมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ดานการประสานงาน เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา อยู

ในระดับมาก ( x =3.97) แตเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ พัฒนา

บรรยากาศและสถานท่ีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  ( x =4.13) รองลงมา คือ จัดหา

ทุนและบริจาคทรัพยสินสนับสนุนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  ( x =4.07) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด 

คือ การจัดงาน/กิจกรรม/โครงการตาง ๆ ของโรงเรียน ( x =3.80)   
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ตารางท่ี 4.6 คะแนนเฉลี่ย ( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับ การมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด 

จังหวัดรอยเอ็ด ดานการประเมินผล โดยรวมและรายขอ 
 

ขอท่ี การมีสวนรวม  ดานการประเมินผล ระดับการมีสวนรวม 

x  S.D. อันดับ ระดับ 

1 ดานการประเมินผล 

รวมกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของ

โรงเรียน 4.02 0.66 5 มาก 

2 ประเมินผลงานของครู อาจารย นักเรียน 4.08 0.62 1 มาก 

3 การควบคุม ตรวจสอบการใชงบประมาณตาม

แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 3.94 0.72 9 มาก 

4 รวมพิจารณาจัดลําดับ ข้ันตอนความสําคัญในการ

ดําเนินงานของโรงเรียน 4.06 0.67 3 มาก 

5 กําหนดวิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 3.98 0.68 7 มาก 

6 รวมติดตามผลการเรียนของนักเรียน 3.97 0.67 8 มาก 

7 รวมควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา

ของโรงเรียน 3.99 0.66 6 มาก 

8 รวมปรับปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคในการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 3.88 0.72 10 มาก 

9 สรางความภูมิใจในความสําเร็จในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 4.06 0.66 2 มาก 

10 รวมสรุป เผยแพรและประชาสัมพันธผลการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 4.05 0.67 4 มาก 

เฉลี่ย 4.00 0.67           มาก 
 

จากตารางท่ี  7 พบวา บุคคลากรมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  ดานการประเมินผล เม่ือพิจารณาโดยรวม พบวา อยูใน

ระดับมาก ( x =4.00) แตเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอท่ีมีคาเฉลี่ยมากท่ีสุด  คือ ประเมินผลงาน

ของครู อาจารย นักเรียน ( x =4.08) รองลงมาคือ สรางความภูมิใจในความสําเร็จในการจัดการศึกษา
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ของโรงเรียน  ( x =4.06) ขอท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุดคือ รวมปรับปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคในการจัด

การศึกษาของโรงเรียน ( x =3.88)   

 

        ตอนท่ี 3 เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัด

โรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  

การเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ดังแสดงไวในตารางท่ี 4.7 – 4.9 

 

ตารางท่ี  4.7 
1เปรียบเทียบ1คะแนนเฉลี่ย ( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวน

รวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอ

เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยจําแนกตามเพศ 
 

การมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของบุคคลากร 

เพศชาย เพศหญิง 
t sig 

x  S.D. ระดับ x  S.D. ระดับ 

1. ดานการวางแผน 4.05 0.22 มาก 4.04 0.23 มาก 0.50 0.84 

2. ดานการจัดสรรทรัพยากร 4.03 0.23 มาก 4.00 0.23 มาก 0.78 0.84 

3. ดานการประสานงาน 4.04 0.22 มาก 3.92 0.23 มาก 0.82 0.90 

4. ดานการประเมินผล 4.01 0.20 มาก 4.00 0.19 มาก 0.52 0.93 

เฉลี่ย 4.03 0.22 มาก 3.99 0.22 มาก 1.88 0.15 
            

จากตารางท่ี 4.7 กลุมตัวอยางท้ังเพศชาย และเพศหญิง มีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวมและรายดาน ไมแตกตาง

กัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตารางท่ี 4.8 
1เปรียบเทียบ1คะแนนเฉลี่ย ( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวน

รวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอ

เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยจําแนกตามอายุ 
 

การมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของบุคคลากร 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F Sig. 

1. ดานการวางแผน ระหวางกลุม 0.14 2 0.07 1.35 0.26 

 ภายในกลุม 7.81 155 0.05   

 รวม 7.95 157    

2. ดานการจัดสรรทรัพยากร ระหวางกลุม 0.17 2 0.08 1.57 0.21 

 ภายในกลุม 8.37 155 0.05   

 รวม 8.54 157    

3. ดานการประสานงาน ระหวางกลุม 0.10 2 0.05 0.89 0.41 

 ภายในกลุม 8.28 155 0.05   

 รวม 8.38 157    

4. ดานการประเมินผล ระหวางกลุม 0.01 2 0.01 0.19 0.82 

 ภายในกลุม 5.94 155 0.04   

 รวม 5.96 157    

เฉลี่ย ระหวางกลุม 0.07 2 0.04 1.70 0.19 

 ภายในกลุม 3.40 155 0.02   

 รวม 3.47 157    

           จากตารางท่ี 4.8 พบวา บุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมือง

รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด มีสวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยจําแนกตามอายุ ท้ังโดยรวม และรายดาน 

ไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 
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ตารางท่ี 4.9 
1เปรียบเทียบ1คะแนนเฉลี่ย ( x ) ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับการมีสวน

รวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอ

เมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยจําแนกตามประสบการณการทํางาน 
 

การมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของบุคคลากร 
แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

1. ดานการวางแผน ระหวางกลุม 0.05 2 0.02 0.48 0.62 

 ภายในกลุม 7.90 155 0.05   

 รวม 7.95 157    

2. ดานการจัดสรรทรัพยากร ระหวางกลุม 0.25 2 0.13 2.35 0.10 

 ภายในกลุม 8.29 155 0.05   

 รวม 8.54 157    

3. ดานการประสานงาน ระหวางกลุม 0.26 2 0.13 2.48 0.09 

 ภายในกลุม 8.12 155 0.05   

 รวม 8.38 157    

4. ดานการประเมินผล ระหวางกลุม 0.09 2 0.04 1.14 0.32 

 ภายในกลุม 5.87 155 0.04   

 รวม 5.96 157    

เฉลี่ย ระหวางกลุม 0.12 2 0.06 2.78 0.07 

 ภายในกลุม 3.35 155 0.02   

 รวม 3.47 157    

           จากตารางท่ี 4.9 พบวา บุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมือง

รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด มีสวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยจําแนกตามประสบการณการทํางาน ท้ัง

โดยรวมและรายดาน ไมแตกตางกัน ไมสอดคลองกับสมมติฐานท่ีตั้งไว 

 



 
บทท่ี 5 

สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 

 การศึกษาคนควาครั้งนี้  มีความมุงหมายเพ่ือศึกษา  1. เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด        

2. เพ่ือเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด เพศ อายุ และประสบการณการทํางาน ตางกัน  กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก บุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมือง

รอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด จํานวน 158 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยคนควา คือ แบบสอบถามแบบ

มาตราสวนประมาณคา สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลประกอบดวย ความถ่ี รอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบคาที (t-test) ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยตามลําดับ ดังนี้ 

 

สรุปผล 

การสรุปผลการศึกษาคนควา ดังตอไปนี้ 

1. บุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด มี

สวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา 

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ  ดานการวางแผน  รองลงมาคือ ดานการจัดสรรทรัพยากร  ดานการ

ประเมินผล และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการประสานงาน  

2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียน

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ และ

ประสบการณในการทํางาน ตางกัน มี สวนรวมในการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม ไมแตกตางกัน  

 

การอภิปรายผล 

จากการศึกษา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาล

เมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด ผูศึกษาคนควาขอนําเสนอการอภิปรายผล 

ตามลําดับดังนี้ 
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1. บุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด มี

สวนรวมในการจัดการศึกษา  โดยรวม พบวา อยูในระดับมาก แตเม่ือพิจารณาเปนรายดาน  พบวา 

ดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด คือ  ดานการวางแผน  รองลงมาคือ ดานการจัดสรรทรัพยากร  ดานการ

ประเมินผล และดานท่ีมีคาเฉลี่ยต่ําสุด คือ ดานการประสานงาน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก ผูบริหาร ไดมี

การวางแผน ในการบริหารอยางเปนระบบ โดยยึดหลักการมีสวนรวมของบุคลากรในหนวยงาน ดังท่ี 

ทวีทอง หงษวิวัฒน (อางถึงใน วัชระ พนิตธรรกูล 2541 :11) ไดใหความหมายไววา “การมีสวนรวม 

คือการท่ีประชาชนหรือชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใชและการ

กระจายทรัพยากรท่ีมีอยู เพ่ือประโยชนตอการดํารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ตามจําเปนอยางมี

ศักดิ์ศรี ในฐานะสมาชิกของสังคมในการมีสวนรวมประชาชนไดพัฒนาความรูและภูมิปญญา ซ่ึงแสดง

ออกมาในรูปการตัดสินใจในการกําหนดชีวิตของตนอยางเปนตัวของตนเอง” ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของ ชนกานต แปงพ๊ัวะ “ปจจัยท่ีสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํากัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค เขต 2” พบวา สภาพการมีสวน

รวมและปจจัยท่ีสัมพันธกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการข้ันพ้ืนฐาน สํากัด

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครสวรรค เขต 2 ดานงานวิชาการ งานบุคลากร งานงบประมาณ และ

งานบริหารท่ัวไป ท้ัง 4 ดาน มีสภาพการมีสวนรวมอยูในระดับมาก  และสอดคลองกับงานวิจัยของ  

พิมพ ทวีนาท (2552) “การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 1” ผลการวิจัยพบวา ระดับการมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสุโขทัย เขต 1 พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

โดยรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาทุกดานอยู

ในระดับมากเชนกัน เรียงลําดับ ดังนี้ ดานการบริหารท่ัวไป ดานงบประมาณ ดานการบริหารงาน

บุคคล และดานวิชาการ 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียน

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีเพศ อายุ และ

ประสบการณในการทํางาน ตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด 

อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด โดยรวม ไมแตกตางกัน ท้ังนี้อาจเนื่องมาจาก  ผูบริหารไดให

ความสําคัญกับบุคลากรเก่ียวกับการมีสวนรวมอยางเทาเทียม ดังท่ี วิทยา วิริยพงศ (2548, หนา 1) ได

ใหความหมายของการมีสวนรวม ( participation) หมายถึงรูปแบบของความเก่ียวของผูกพันรวมกัน

ของสมาชิกในองคการในการประชุมปรึกษาหารือ เพ่ือการตัดสินใจ และการควบคุมกํากับดูแลการ

ทํางานรวมกัน เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน ดังนั้นถึงแมวาบุคลากรจะมีเพศ อายุ

และประสบการณในทํางานท่ีตางกัน แตมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ไมแตกตางกัน สอดคลองกับ
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งานวิจัยของ ภัทราภรณ นันทวงศ (2556) “การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองนักเรียน

โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครลําปาง” พบวา ผลการเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

ผูปกครองนักเรียนสังกัดเทศบาลนครลําปาง จําแนกตามสภาพท่ัวไป พบวา ผูปกครองท่ีมี เพศ อายุ 

อาชีพ และรายได ตางกัน มีสวนรวมในการจัดการศึกษาไมแตกตางกัน  และงานวิจัย ของ พิมพ ทวี

นาท (2552) “การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน

สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสุโขทัย เขต 1 ” ผลการวิจัยพบวา การเปรียบเทียบ

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาสุโขทัยเขต 1 จําแนกตาม วุฒิการศึกษา ขนาดของสถานศึกษา และประเภทของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็นตอสภาพการมีสวน

รวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสถานศึกษาในภาพรวม รายดานทุกดานและรายขอทุก

ขอ ไมแตกตางกัน 

 

ขอเสนอแนะ 

จากการศึกษาคนควาเรื่อง  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัด

โรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด มีขอเสนอแนะจากการศึกษา

คนควาดังนี ้

1. ขอเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 

  จากการวิจัย พบวา ทุกดานอยูในระดับมาก ดังนั้นผูบริหารและผูท่ีเก่ียวของ จึงควรคง

สภาพไวและดําเนินการพัฒนาใหดียิ่งข้ึน สวนในดานท่ี 3 คือ ดานการประสานงาน ท่ีมีคาเฉลี่ยต่ํากวา

ทุกดานนั้น ผูบริหารสถานศึกษาควรท่ีจะหาแนวทางพัฒนาดานนี้ใหสูงยิ่งข้ึนตอไป  

2. ขอเสนอแนะในการศึกษาคนควาครั้งตอไป 

2.1 ควรศึกษาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของผูปกครองนักเรียนในสังกัดโรงเรียน

เทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  

2.2 ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอ การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัด

โรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  

2.3 ควรศึกษาปญหาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาดานการประสานงาน ของบุคคลากร

ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  
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ภาคผนวก  ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหผูเช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือเพ่ือการวิจัย 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ค 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูล 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 

เคร่ืองมือที่ใชในการศึกษาคนควา 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

เร่ือง  การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาล 

เมืองรอยเอ็ด  อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

คําช้ีแจง    

 แบบสอบถามชุดนี้ เปนแบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

บุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  

แบบสอบถามแบงออกเปน 2 ตอน 

  ตอนท่ี 1 สอบถามขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

  ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัด

โรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

   ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะเก่ียวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรใน

สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

 ในการตอบแบบสอบถามขอไดโปรดตอบตามความเปนจริง ตอบทุกตอน ทุกขอ เพ่ือความ

สมบูรณของการตอบแบบสอบถาม ขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม จะเก็บเปนความลับและใช

เฉพาะขอบเขตทางวิชาการ เพ่ือการศึกษาคนควาครั้งนี้เทานั้น จะไมมีผลกระทบหรือกอใหเกิดผล

เสียหายใดๆ ตอตําแหนงหนาท่ีการงานของผูตอบแบบสอบถาม 

 ผูศึกษาคนควาขอขอบพระคุณเปนอยางสูงท่ีทานไดกรุณาใหความอนุเคราะหในการตอบ

แบบสอบถามครั้งนี้ครบถวนสมบูรณ 

 

 

 

 

ดอกไม  ไตรทรัพย 

   นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

                 มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 
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ตอนท่ี 1  

ขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงใน  หนาขอความท่ีตรงกับความเปนจริง เก่ียวกับตัวทานใน

ปจจุบัน 

1. เพศ 

 ชาย 

 หญิง 

2. อายุ 

 ต่ํากวา 40 ป  

 40 – 50 ป 

       50 ปข้ึนไป 

3. ประสบการณการทํางาน 

 ต่ํากวา 10 ป 

 10-15 ป                            

       16 ปข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2  

แบบสอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมือง

รอยเอ็ด  อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 

คําช้ีแจง  แบบสอบถามนี้เปนขอคําถามรายขอเก่ียวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

บุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด  โปรดทํา

เครื่องหมาย()ลงในระดับการมีสวนรวมใหตรงกับความรูสึกของทานโดยมีเกณฑการพิจารณา ดังนี้ 

  5 หมายถึง  มากท่ีสุด  

  4 หมายถึง  มาก  

  3 หมายถึง  ปานกลาง  

  2 หมายถึง  นอย  

  1 หมายถึง  นอยท่ีสุด  

 

ขอ

ท่ี 

รายการ ระดับการมีสวนรวม 

5 4 3 2 1 

 

1 

ดานการวางแผน 

แนะนําใหโรงเรียนรวบรวมและจัดเก็บขอมูลเพ่ือใชในการวางแผนจัด

การศึกษาของโรงเรียน 

     

2 รวมวิเคราะหและสรุปขอมูลเพ่ือกําหนดเปนเปาหมายและนโยบาย

ของโรงเรียน 

     

3 รวมประชุมวางแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน      

4  รวมจัดทําแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการของโรงเรียน      

5 รวมกําหนดบทบาท หนาท่ีและแนวทางปฏิบัติของบุคคลท่ีเก่ียวของ

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

     

6 รวมกําหนดวิธีการข้ันตอนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน      

7 รวมกําหนดแนวปฏิบัติและขอบังคับของโรงเรียน      

8 รวมจัดระบบ โครงสรางและแผนภู มิการบริหารจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 

     

9 รวมจัดสรรงบประมาณ ตลอดท้ังการจัดหาทุนสนับสนุนการจัด

การศึกษาของโรงเรียน 

     

10 รวมคิดและตัดสินใจในการจัดการศึกษาของโรงเรียน      
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ขอ

ท่ี 

รายการ ระดับการมีสวนรวม 

5 4 3 2 1 

 

1 

ดานการจัดสรรทรัพยากร 

การวางแผนอัตรากําลัง ความตองการครูและบุคลากรในโรงเรียน 

     

2 สรรหาและแตงตั้งบุคลากรในสถานศึกษา      

3 กําหนดบทบาทหนาท่ีของบุคลากรในโรงเรียนแตละคนใหชัดเจน      

4 พิจารณามอบหมายงานตามความรู ความสามารถและประสบการณ

ใหกับบุคลากรทุกคน 

     

5 นิเทศ กํากับ ติดตามและควบคุมบุคลากรใหปฏิบัติงานอยางเต็มเวลา      

6 สงเสริมใหบุคลากรมีขวัญ และกําลังใจในการปฏิบัติ งาน      

7 ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน      

8 สงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรไดศึกษาคนควา และหาความรู

เพ่ิมเติมเพ่ือพัฒนาตนเอง 

     

9 ใหบุคลากรไดรับบําเหน็จความดีความชอบจากผลการปฏิบัติงาน      

10 สงเสริมสนับสนุนใหบุคลากร ไดเขารวมประชุมอบรมสัมมนากับ

หนวยงานอ่ืนอยางตอเนื่อง 

     

 

1 

ดานการประสานงาน 

การจัดงาน/กิจกรรม/โครงการตาง ๆ ของโรงเรียน 

     

2 พัฒนาบรรยากาศและสถานท่ีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ

โรงเรียน 

     

3 จัดหาทุนและบริจาคทรัพยสินสนับสนุนในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 

     

4 รวมดําเนินงานตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน      

5 รวมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน      

6 รวมพัฒนาหลักสูตร และจัดการเรียนการสอนใหสอดคลองกับทองถ่ิน      

7 รวมชวยเหลือสนับสนุน ครู-อาจารยนักเรียนในการจัดการเรียนการ

สอน 

     

8 รวมแสวงหาสื่อและสถานฝกการเรียนการสอนตลอดท้ังภูมิปญญา

ทองถ่ิน 

     

9 รวมสรางและเผยแพรเกียรติประวัติของโรงเรียน      

10 รวมพัฒนาบุคลากร/รวมใหกําลังใจ ขวัญและเชิดชูเกียรติ      
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ขอ

ท่ี 

รายการ ระดับการมีสวนรวม 

5 4 3 2 1 

 

1 

ดานการประเมินผล 

รวมกํากับ ติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานของโรงเรียน 

     

2 ประเมินผลงานของครู อาจารย นักเรียน      

3 การควบคุม ตรวจสอบการใชงบประมาณตามแผนปฏิบัติการของ

โรงเรียน 

     

4 รวมพิจารณาจัดลําดับ ข้ันตอนความสําคัญในการดําเนินงานของ

โรงเรียน 

     

5 กําหนดวิธีการและเครื่องมือในการประเมินผลการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 

     

6 รวมติดตามผลการเรียนของนักเรียน      

7 รวมควบคุมคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน      

8 รวมปรับปรุงแกไขปญหาและอุปสรรคในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียน 

     

9 สรางความภูมิใจในความสําเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียน      

10 รวมสรุป เผยแพรและประชาสัมพันธผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน      

 

ขอขอบพระคุณเปนอยางสูงท่ีกรุณาตอบแบบสอบถาม 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  จ 

การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (IOC) 
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การแปลผลคา IOC จากผูเช่ียวชาญจํานวน 3 คน 

 การตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาของแบบสอบถามการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

บุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองรอยเอ็ด  อําเภอเมืองรอยเอ็ด จังหวัดรอยเอ็ด 
   

1. ดานการวางแผน 

คําถามขอท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

3 0 +1 +1 2 0.67 ใชได 

4 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

5 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

7 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

 

2. ดานการจัดสรรทรัพยากร 

คําถามขอท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 0 +1 +1 2 0.67 ใชได 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

3 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

6 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 

7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

8 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 
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คําถามขอท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

10 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

 

3. ดานการประสานงาน 

คําถามขอท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

2 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

3 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

5 0 +1 +1 2 0.67 ใชได 

6 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

8 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

9 0 +1 +1 2 0.67 ใชได 

10 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

 

4. ดานการประเมินผล 

คําถามขอท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

1 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

2 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

3 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

4 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

5 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

6 +1 0 +1 2 0.67 ใชได 

7 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

8 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 
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คําถามขอท่ี 
คะแนนความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ 

รวม คา IOC แปลผล 
คนท่ี 1 คนท่ี 2 คนท่ี 3 

9 +1 +1 +1 3 1.00 ใชได 

10 +1 +1 0 2 0.67 ใชได 
 

หมายเหตุ  เกณฑการตัดสิน IOC ท่ีเหมาะสมควรมีคา 0.50 – 1.00 

    ไดคัดเลือกขอคําถามท่ีมีคา IOC ตั้งแต 0.67 – 1.00 จํานวน 40 ขอ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ฉ 

คาอํานาจจําแนกและความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
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คาอํานาจจําแนกและคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถาม 
 

ขอ คาอํานาจจําแนก(r) การแปลผล ขอ คาอํานาจจําแนก(r) การแปลผล 

1 .50         ใชได 21 .56         ใชได 

2 .50      ใชได 22 .62         ใชได 

3 .57        ใชได 23 .62        ใชได 

4 .55        ใชได 24 .58        ใชได 

5 .50         ใชได 25 .70      ใชได 

6 .57        ใชได 26 .79       ใชได 

7 .51         ใชได 27 .79         ใชได 

8 .48       ใชได 28 .69       ใชได 

9 .51         ใชได 29 .69       ใชได 

10 .51         ใชได 30 .69        ใชได 

11 .56         ใชได 31 .48        ใชได 

12 .50        ใชได 32 .51        ใชได 

13 .72        ใชได 33 .57        ใชได 

14 .65       ใชได 34 .66         ใชได 

15 .74         ใชได 35 .65        ใชได 

16 .67         ใชได 36 .77         ใชได 

17 .63         ใชได 37 .63        ใชได 

18 .63        ใชได 38 .46        ใชได 

19 .73         ใชได 39 .49        ใชได 

20 .70        ใชได 40 .52     ใชได 
 

คาความเช่ือม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.86 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ช 

ตารางแสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยางของ 

Krejcie and Morgan 
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ตารางแสดงจํานวนประชากรและจํานวนกลุมตัวอยางของ Krejcie and Morgan 
 

N n N n N n N n 

10 10 150 108 460 210 2,200 327 

15 14 160 113 480 214 2,400 331 

20 19 170 118 500 217 2,600 335 

25 24 180 123 550 226 2,800 338 

30 28 190 127 600 234 3,000 341 

35 32 200 132 650 242 3,500 346 

40 36 210 136 700 248 4,000 351 

45 40 220 140 750 254 4,500 354 

50 44 230 144 800 260 5,000 357 

55 48 240 148 850 265 6,000 361 

60 52 250 152 900 269 7,000 364 

65 56 260 155 950 274 8,000 367 

70 59 270 159 1,000 278 9,000 368 

75 63 280 162 1,100 285 10,000 370 

80 66 290 165 1,200 291 15,000 375 

85 70 300 169 1,300 297 20,000 377 

90 73 320 175 1,400 302 30,000 379 

95 76 340 181 1,500 306 40,000 380 

100 80 360 186 1,600 310 50,000 381 

110 86 380 191 1,700 313 75,000 382 

120 92 400 196 1,800 317 100,000 384 

130 97 420 201 1,900 320   

140 103 440 205 2,000 322   

(ท่ีมา : Robert V. Krejcie and Earyle W. Morgan. Educational and Psychological 

Measurement, 1970 : 608 – 609) 
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ประวัติผูวิจัย 

 
ช่ือ-สกุล : นางดอกไม   ไตรทรัพย 
   

วัน / เดือน /ปเกิด : 6  มิถุนายน  2524 
   

ท่ีอยูปจจุบัน : 56  หมู  7 ตําบลดงลาน  อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 45000 
   

วุฒิการศึกษา : - ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฎศิลป มหาวิทยาลัยราชภัฏ

มหาสารคาม   

- ระดับปริญญาโท ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตรอยเอ็ด 
   

สถานท่ีทํางาน : โรงเรียนอนุบาลเมืองรอยเอ็ด อําเภอเมือง จังหวัดรอยเอ็ด 
   

ตําแหนง : ผูชวยคร ู
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