


 
 
 
 
 

แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการบริหาร
และการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 

ดรัลรตัน์ ฮามพิทักษ์ 

 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
ธันวาคม 2560 



(ลิขสิทธ์ิเป็นของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) 
แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการบริหาร

และการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 19 

 

ดรัลรตัน์ ฮามพิทักษ์ 

วิทยานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑติ 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

บัณฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 



ธันวาคม 2560 
(ลิขสิทธ์ิเป็นของมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย) 

GUIDELINESS FOR PARTICIPATION OF BASIC EDUCATION 
COMMITTEE ON ADMINISTRATION AND MANAGEMENT  

IN SCHOOLS UNDER SECONDARY EDUCATIONAL  
SERVICE AREA OFFICE 19 

 

DARUNRUT HAMPITAK 

A THESIS SUBMITTED IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS 
FOR THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION 

DEPARTMENT OF EDUCATIONAL ADMINISTRATION 
GRADUATE SCHOOL 



MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY 
DECEMBER 2017 

(COPYRIGHT OF MAHAMAKUT BUDDHIST UNIVERSITY) 





ก 

5820850532040 : สาขาวิชา: การบริหารการศึกษา; ศษ.ม. (ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต) 
คําสําคัญ : สภาพการมีส่วนร่วม/แนวทางการมีส่วนร่วม/คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน/ 
 การบริหารและการจัดการศึกษา 

ดรัลรัตน์ ฮามพิทักษ์: แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
(GUIDELINESS FOR PARTICIPATION OF BASIC EDUCATION COMMITTEE ON ADMINISTRA-
TION AND MANAGEMENT IN SCHOOLS UNDER SECONDARY EDUCATIONAL SERVICE 
AREA OFFICE 19) กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์, 175 
หน้า, ปี พ.ศ. 2560. 

 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วม เปรียบเทียบสภาพการมีส่วน

ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
จําแนกตาม ตําแหน่งหน้าที่ วุฒิการศึกษา อาชีพและเพื่อพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
จํานวน 240 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างโดยใช้เทคนิคการสุ่มแบบแบ่งช้ัน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็น
แบบสอบถามแบบปลายปิด ปลายเปิดและแบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .984 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่าร้อยละ(Percentage) 
ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบค่าที (t-test) และ
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) ด้วยสถิติเอฟ (F-test) และการทดสอบ
ความแตกต่างเป็นรายคู่ โดยวิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) และการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพใช้การ
วิเคราะห์เน้ือหา 

ผลการวิจัยปรากฏว่า 
1. สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้านด้านมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือด้านการบริหารงานบุคคลรองลงมาคือ ด้านการ
บริหารทั่วไปส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือด้านการบริหารงบประมาณ 

2. การเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19จําแนกตามตําแหน่งหน้าที่ วุฒิการศึกษา และอาชีพ 
พบว่า โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีด้านการบริหารทั่วไปแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 นอกน้ันไม่แตกต่าง 
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3. แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
บริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน พบประเด็นสําคัญ 3 ประการคือ 1) ควรส่งเสริม สนับสนุน
ให้คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม และบทบาทอย่างเต็มที่ตามกฎหมาย 2) 
ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางระดมทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
และ 3) ควรส่งเสริม สนับสนุนให้มีคณะทํางานที่ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่ายและสถานศึกษาต้อง
ให้บริการกับชุมชนอย่างเสมอภาค 
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The objectives of the research were to study the conditions on participation 

of basic education committee under Secondary Educational Service Area Office 19 in 
school administration and management, to compare the conditions on participation 
of basic education committee under Secondary Educational Service Area Office 19 in 
school administration and management, classified by positions, educational levels, 
and occupations, and to develop guidelines and recommendations for participation 
of basic education committee under Secondary Educational Service Area Office 19 in 
school administration and management. The research samples, selected by the 
stratified random sampling method, were 264 members of basic educational 
committee under Secondary Educational Service Area Office 19. The research 
instrument was the five-point rating scale questionnaire with its validity of .984. The 
data were analyzed by statistics comprised of percentage, mean, standard deviation, 
T-test and one-way analysis of variance (ANOVA) with the F-test method, Scheffés 
test of paired mean differences, and interview.  

The research findings were as follows:  
1. The conditions on participation of basic education committee under 

Secondary Educational Service Area Office 19 in school administration and 
management were found to be overall at a high level, and in each aspect. 
Considered each aspect in the descending order, they were found to be at a high 
level; but the personnel administration was found to be at the highest level, 
followed by the general administration, and the budgeting was found to be at the 
lowest level.  



ง 

2. The comparison of conditions on participation of basic education committee 
under Secondary Educational Service Area Office 19 in school administration and 
management, classified by their positions, educational levels and occupations, were 
found not to be different. Considered each aspect in the descending order, three 
aspects: academic administration, budgeting and personnel administration, were found 
not to be different. In contradiction, the general administration was found to be different 
at a statistically significant level of .05, and the participation of basic education 
committee under Secondary Educational Service Area Office 19 was found to be overall 
higher and in each aspect.  

3. The guidelines on the development of participation of basic education 
committee under Secondary Educational Service Area Office 19 in school administration 
and management were found in three key issues: 1) basic education committee and 
parents/guardians should be promoted and supported to participate and play their roles 
legally, 2) the community should be participated into allotment of resources to develop 
the educational quality, and 3) the ad hoc committee of personnel from various sectors 
and schools should be promoted and supported to provide the community with equal 
services.  
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ประกาศคุณปูการ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลงได้ด้วยความกรุณา ความช่วยเหลืออย่างดีย่ิงจากผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์  ศรจันทร์ อาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้กรุณาให้คําปรึกษาแนะนํา และข้อ คิดเห็น
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความละเอียดถี่ถ้วน และให้กําลังใจด้วยดีเสมอมา ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งเป็นอย่างย่ิง จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณผู้เช่ียวชาญท้ัง 5 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วย ศิริเกษ  
รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร  สดเอ่ียม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม พรมเมืองคุณ ดร.ดุษฎีวัฒน์ 
แก้วอินทร์ และดร.สุภชัย จันปุ่ม ที่ได้กรุณาตรวจสอบ และให้คําแนะนําในการแก้ไขปรับปรุง
เครื่องมือการวิจัย ให้มีความสมบูรณ์ย่ิงขึ้น ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธ์ิประสาท
วิชาความรู้แก่ผู้วิจัย ซึ่งมีส่วนสําคัญที่ทําให้การทําวิทยานิพนธ์ในครั้งน้ีมีความสําเร็จ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้ง
ในความเสียสละของท่านเป็นอย่างย่ิง นอกจากน้ี ยังได้รับความอนุเคราะห์อย่างดีย่ิง จากผู้บริหาร
สถานศึกษา ครู คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 19 ทุกท่านที่เสียสละเวลาให้ข้อมูล ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อการวิจัยครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ และเพ่ือนทุกคนที่อยู่เบ้ืองหลัง ซึ่งสนับสนุนผู้วิจัยเสมอมา
และอาจารย์ประดิษฐ์  ศรีโนนยางที่ได้อนุเคราะห์แปลบทคัดย่อภาษาอังกฤษให้ ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งใน
พระคุณเป็นอย่างสูง คุณค่าและคุณประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์ฉบับน้ี ผู้วิจัยขอมอบแด่ ครู 
และอาจารย์ทุกท่านทั้งในอดีต และปัจจุบัน ตลอดจนผู้มีพระคุณทุกท่านที่ได้กล่าวมาแล้ว ซึ่งเป็นผู้ที่มี
ส่วนทําให้วิทยานิพนธ์ฉบับน้ีสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 

การศึกษามีบทบาทและความสําคัญย่ิงต่อวิถีชีวิตของคนและสังคม โดยเฉพาะการเตรียม
คนเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นภารกิจของการศึกษาโดยตรง ขณะเดียวกันความเปลี่ยนแปลงอย่างรวด 
เร็วของโลกก็ทําให้มีความจําเป็นที่จะต้องกลับมาทบทวนและออกแบบการศึกษากันใหม่ ซึ่งการ
จัดการ ศึกษาที่ดีน้ันจะต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคม การเมืองเศรษฐกิจ
วัฒนธรรมและเทคโนโลยี (รุ่ง แก้วแดง, 2542, หน้า 1) การจัดการศึกษายุคในใหม่น้ันจะต้องมีวิสัย 
ทัศน์ของการพัฒนาคนให้เป็นคนดี คนเก่ง และมีความสุข มีจิตสํานึกในการรับผิดชอบสังคม กล่าวคือ
การศึกษาจะต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา มีวินัยและ
ค่านิยมประชาธิปไตย สามารถควบคุมตัวเองและเคารพสิทธิของผู้อ่ืน สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้อ่ืนได้
อย่างมีความสุข นอกจากน้ีการศึกษาจะพัฒนาคนให้เป็นคนเก่ง มีความสามารถตามศักยภาพของ
ผู้เรียนแต่ละคน โดยถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
มาตรา 6 ได้กําหนดความมุ่งหมาย และหลักการจัดการศึกษา ต้องเป็นไปเพ่ือพัฒนาคนไทยให้เป็น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้ และคุณธรรม มีจริยธรรมและวัฒนธรรมในการ
ดํารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, 
หน้า 13) และมาตรา 22 การจัดการศึกษายังได้ให้ความสําคัญแก่ผู้เรียนทุกคนโดยยึดหลักว่า ทุกคนมี
ความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ และถือว่าผู้เรียนมีความสําคัญที่สุด ต้องส่งเสริมให้เรียน
พัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ (พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542, หน้า 23) การ
บริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนให้มีทั้งประสิทธิภาพและคุณภาพได้น้ันโรงเรียนและ
บุคลากรของโรงเรียนจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือ ความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากชุมชน 
ผู้ปกครองและองค์กรตาง ๆ ที่ต้ังอยู่ในแต่ละท้องถิ่นทุกฝายจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการ
ดําเนินงานของโรงเรียนเพราะการบริหารและการจัดการศึกษาเป็นภารกิจที่สําคัญย่ิงของชาติให้
เป็นไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542(สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ, 2543, หน้า 25) 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ได้กําหนดสาระสําคัญให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอํานาจการบริหาร 
และการจัดการศึกษา งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ
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สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษาโดยตรง เพ่ือให้การจัดการศึกษาเป็นไปเพ่ือพัฒนาคน
ไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เป็นคนดี มีความสามารถและอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขในมาตรา 35 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 ได้กําหนดให้สถานศึกษา จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีสถานะเป็นนิติบุคคล เพ่ือ 
ให้สถานศึกษามีความเข้มแข็ง คล่องตัว และสามารถบริหารจัดการได้อย่างเป็นอิสระจากบทบัญญัติ
ของกฎหมายดังกล่าว ทําให้โรงเรียนมีภาระหน้าที่ที่ต้องจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่าง
แท้จริง  

จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสําคัญต่อการพัฒนาสถานศึกษา
เป็นอย่างมาก ถึงแม้ว่าสถานศึกษาทุกแห่งจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานแล้วก็
ตาม การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังไม่เป็นไปตามบทบาทหน้าที่ที่กําหนด 
รวมท้ังยังมีปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงานหลายอย่าง ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังขาดความชัดเจนในเรื่องบทบาท หน้าที่ของตนเองว่าจะทําอะไร อย่างไร และทํา
เพ่ืออะไร บุคลากรองค์คณะบุคคลของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความหลากหลายของ
พ้ืนฐานความรู้ในวิธีการทํางาน ทักษะและประสบการณ์ในการทํางาร่วมกับคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาส่วนหน่ึงคิดว่า การบริหารจัดการศึกษาเป็นหน้าที่สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาเป็น
เพียงที่ปรึกษาหรือผู้ปฏิบัติตามการร้องขอจากสถานศึกษา 

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติที่ผ่านมาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานส่วนใหญ่เข้ามา
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษายังมีน้อยมีความคิดว่าการบริหารจัดการศึกษาเป็นเรื่องของรัฐบาลเป็น
บทบาทหน้าที่ของครูและผู้บริหารสถานศึกษา (ชาติชาย ฤทธ์ินํ้า, 2546, หน้า3) และสถานศึกษาไม่ 
ให้ความสําคัญเก่ียวกับการจัดการและการบริหารการศึกษาในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาอย่าง
แท้จริงซึ่งเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทําให้คณะกรรมการไม่ทราบในบทบาทภาระหน้าที่ของตนในการเข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาแต่ละคนยังมีข้อจํากัดเก่ียวกับเวลาไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ทุก
ครั้ง (สุชาติ ต่ิงหมาย, 2546, หน้า4) คณะกรรมการสถานศึกษาไม่ได้เข้าร่วมในการดําเนินงานให้
ความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
ชุมชนและท้องถิ่น (ประสงค์ กลิ่นบรม, 2550, หน้า76) นอกจากน้ันยังมีส่วนร่วมน้อยในการกํากับติด 
ตามการดําเนินงานการให้ข้อเสนอแนะในการช่วยแก้ไขปัญหาให้โรงเรียนสามารถ ดําเนินการจัดการ
ศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นหน่วยงานทางการศึกษา ซึ่งมีหน้าที่
รับผิดชอบจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2 จังหวัด คือ จังหวัดเลย
และจังหวัดหนองบัวลําภูมีโรงเรียนมัธยมศึกษาอยู่จํานวน 52 โรงเรียนให้ปฏิบัติตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการและสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่กําหนดให้โรงเรียนในสังกัด
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แสวงหาความร่วมมือจากชุมชนในการจัดการศึกษาทุกด้านสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 19 ได้ดําเนินการส่งเสริมสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาอย่าง
ต่อเน่ืองโดยได้แจก คู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้กับสถานศึกษาใน
สังกัดเพ่ือแก้ปัญหาการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและเป็นการสนอง
นโยบายของรัฐบาลที่ไดกระจายอํานาจการบริหารงานต่าง ๆ ลงมายังสถานศึกษาดังน้ันการเปิดโอกาส 
ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้แสดงความคิดเห็นให้ข้อเสนอแนะโดยยึดวัตถุ ประสงค์และ
มีส่วนร่วมในการปรึกษาพิจารณาหาแนวทางเพื่อการวางแผนพัฒนาแก้ไขปัญหาในการบริหารงาน
ด้านต่าง ๆ จึงเป็นประโยชน์ต่อการบริหารน้ันจะนํามาซึ่งข้อมูลที่เป็นจริงและข้อคิดเห็นใหม่ ๆ ที่
หลากหลายไปสู่การตัดสินใจกําหนดแนวทางพัฒนาและแก้ปัญหาที่ตรงกับสถานการณ์ที่เป็นจริงได้
มากที่สุดเป็นการแสดงออกซึ่งการยอมรับในความคิดเห็นและวิจารณญาณของบุคคลอ่ืนย่อมส่งผลถึง
ขวัญและกําลังใจที่ดีและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถาน 
ศึกษาด้านต่าง ๆ ต่อไปทั้งน้ีเพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานอันจะนําไปสู่การสร้างผลผลิต
ทางการศึกษาที่มีคุณภาพ 

ดังน้ัน ผู้วิจัยเห็นว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดการ 
ศึกษามีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงเพราะการมีส่วนร่วมเป็นหลักการสําคัญของการพัฒนาที่จะนําไปสู่
การพัฒนาที่แท้จริงและย่ังยืนซึ่งการศึกษาเป็นกระบวนการสําคัญที่จะพัฒนาคนให้มีคุณภาพมี
คุณธรรมเป็นการเสริมสร้างความรู้ความสามารถพ้ืนฐานที่ช่วยให้การดํารงชีวิตในสังคมเป็นไปอย่าง
สงบสุขเป็นการถ่ายทอดวิทยาการเทคโนโลยีให้กับคนในสังคมเพ่ือสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าทัดเทียมและแข่งขันกับนานาอารายประเทศได้คณะกรรมการสถานศึกษาจําเป็นที่
จะต้องรับรู้บทบาทของตนเองและรอบรู้ในเร่ืองการจัดการศึกษาพอสมควร ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและจัดการศึกษาเพ่ือนํา
ผลการวิจัยมาเสนอเป็นแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหาร
และจัดการศึกษาอันจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานในสถานศึกษาและพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษาต่อไป 

 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
บริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
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1.2.2 เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
จําแนกตามประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานวุฒิการศึกษา และอาชีพ 

1.2.3 เพ่ือนําเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
บริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
1.3 สมมติฐานการวิจัย 

1.3.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีประเภทต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพ
การมีส่วนร่วมแตกต่างกัน 

1.3.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีวุฒิการศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อ
สภาพการมีส่วนร่วมแตกต่างกัน 

1.3.3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีอาชีพต่างกัน มีความคิดเห็นต่อสภาพการมี
ส่วนร่วมแตกต่างกัน 

 
1.4 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

จากการศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวข้องดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยได้ศึกษา
สภาพและแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามกรอบการบริหารงาน
โรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการกระจายอํานาจสู่สถานศึกษา มี 4 ด้าน (กระทรวงศึกษา 
ธิการ, 2546, หน้า 33) ดังแผนภูมิที่ 1.1 
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ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภูมิที่ 1.1 แสดงสรุปกรอบแนวคิดที่ใช้ในการวิจัย 
 

1.5 ขอบเขตการวิจัย 
ศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 52โรงเรียนประกอบ 
ด้วย ประธานกรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วน

สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
1. ผู้แทนผู้ปกครอง 
2. ผู้แทนครู 
3. ผู้แทนองค์กรชุมชน 
4. ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
5. ผู้แทนศิษย์เก่าสถานศึกษา 
6. ผู้แทนพระภิกษุหรือองค์กรศาสนา 
7. ผู้ทรงคุณวุฒิ 
8. กรรมการและเลขานุการ 
วุฒิการศึกษา 
1. ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรีขึ้นไป 
อาชีพ 
1. รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
2. เกษตรกร 
3. อ่ืน ๆ  

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานัก 
งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 19 การมีส่วนร่วม 4 ด้าน ได้แก่ 
 

1. ด้านการบริหารวิชาการ 
2. ด้านการบริหารงบประมาณ 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
4. ด้านการบริหารทั่วไป 

แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การ 
ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
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ท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุหรือองค์กรศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถาน 
ศึกษา รวมท้ังสิ้น 624 คน 

 1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 52 โรงเรียน 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุหรือองค์กรศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และ 
ผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 240 คนได้มาซึ่งกลุ่มตัวอย่างโดยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน กําหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยใช้ตารางของ Krejcie& Morgan (1970 pp. 607-610) แล้วทําการสุ่มอย่างง่ายโดย  
วิธีจับสลาก 

2. ด้านเนื้อหา ขอบเขตด้านเน้ือหา ได้แก่ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 19 ตามกรอบการบริหารงานโรงเรียนที่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายการกระจายอํานาจ
สู่สถานศึกษามี 4 ด้าน ดังน้ี (กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 33) 1) ด้านการบริหารวิชาการ  
2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ4) ด้านการบริหารทั่วไป 

3. ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 3.1 ตัวแปรอิสระ ได้แก่สถานภาพ 
  3.1.1 ประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 1)  ผู้แทนผู้ปกครอง     
 2)  ผู้แทนครู       
 3)  ผู้แทนองค์กรชุมชน     
 4)  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 5)  ผู้แทนศิษย์เก่าสถานศึกษา    
 6)  ผู้แทนพระภิกษุหรือองค์กรศาสนา   
 7)  ผู้ทรงคุณวุฒิ     
 8)  กรรมการและเลขานุการ 
  3.1.2  วุฒิการศึกษา 
 1)  ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
 2)  ปริญญาตรีขึ้นไป 
  3.1.3 อาชีพ 
 1)  รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
 2)  เกษตรกร 
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 3)  อ่ืน ๆ  
 3.2 ตัวแปรตาม ได้แก่ สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
4. พื้นที่ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
ศึกษาแนวทางในการพัฒนาและข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมในการบริหารและการ

จัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
1. กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth interview) ดําเนินการเลือกกลุ่มเป้าหมาย

ด้วยการใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เน่ืองจากเป็นผู้เก่ียวข้องและมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเลือกเฉพาะผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key information) ได้จํานวน 8 
คนที่เป็นผู้แทนของผู้แทนกลุ่มต่าง ๆ  

 
1.6 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.6.1 ทําให้ทราบสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการ
บริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

1.6.2 ได้แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหาร
และการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

1.6.3 เป็นข้อมูลสารสนเทศสําหรับสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 19 สามารถนําแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปเป็นแนว 
ทางในการพัฒนาสถานศึกษาต่อไป 

  
1.7 นิยามศัพท์เฉพาะ 

การมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา หมายถึง สภาวะที่เป็นจริงในการ
ดําเนินการในปัจจุบันในการที่คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เข้ามามีบทบาท มีส่วนร่วมในการร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมแก้ไข ร่วม
ตัดสินใจ ตลอดจนให้ความช่วยเหลือในการบริหารจัดการศึกษาด้านการบริหารวิชาการ ด้านบริหาร
งบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป 

การมีส่วนร่วมในด้านวิชาการ หมายถึง การดําเนินงานในเร่ืองของหลักสูตร การผลิตสื่อ 
การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น ข้อ 
เสนอแนะในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของ
สถานศึกษาสู่ชุมชน การประสานงานด้านวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน การนิเทศการศึกษา การจัดทําข้อมูล 
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พ้ืนฐานเด็กในเขตบริการ การจัดหาสื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กด้อยโอกาสและการส่งเสริม วางแผนการ
ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

การมีส่วนร่วมในด้านงบประมาณ หมายถึง การดําเนินงานในเรื่องการให้ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินผล การใช้งบประมาณ การ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การทําข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา และการตรวจสอบการจัดทํา
บัญชีการเงินและพัสดุของสถานศึกษา 

การมีส่วนร่วมในด้านบริหารงานบุคคล หมายถึง การดําเนินงานในเรื่องการส่งเสริมการ
ปลูกจิตสํานึกการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษา การสํารวจความต้องการของสถานศึกษา 
การวางแผนพัฒนาบุคลากร การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 
การให้กําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ การเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสืบสานจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น การให้ความเห็นชอบในการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

การมีส่วนร่วมในด้านบริหารงานทั่วไป หมายถึง การดําเนินงานในเร่ืองการให้ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความเข้มแข็ง การสร้างความสัมพันธ์ กับสถาบันอ่ืน การ
ส่งเสริมการออกกําลังกาย การดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญของ
ชาติ การจัดทําข้อมูลนักเรียนในเขตบริการ การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ การ
ประเมินผลโครงการการช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและด้อยโอกาส หรือมีความสามรถพิเศษ ให้นักเรียน
จบหลักสูตร 

การบริหารจัดการศึกษา หมายถึง กระบวนการดําเนินงานของสถานศึกษาเพ่ือให้เกิด
สัมฤทธิผลแก่ผู้เรียนในทุก ๆ ด้าน โดยเน้นที่การจัดการเรียนการสอน การสร้างและพัฒนาหลักสูตร 
การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และการสร้างระบบบริหารที่เข้มแข็ง 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน หมายถึง คณะบุคคลที่ได้รับการเลือก และแต่งต้ัง
ให้ปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต19 ประกอบด้วยคณะบุคคลจากตัวแทนต่าง ๆ คือผู้แทนผู้ปกครอง
ผู้แทนครูผู้แทนองค์กรชุมชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษาผู้แทน
พระภิกษุและหรือองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนที่ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถานศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามข้อกําหนดในระเบียบการทรวงศึกษาธิการว่า ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พุทธศกราช2547 

แนวทางการมีส่วนร่วม หมายถึง การส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรมีความตะหนักถึงการ
เข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาหรือร่วมดําเนินงานในด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการศึกษาที่เป็น
ประโยชน์อันจะส่งถึงบุตรหลานหรือชุมชน 
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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 หมายถึง องค์กรทางการศึกษาที่อยู่
ภายใต้การกํากับดูแลของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีภารกิจในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนใน
จังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลําภู มีโรงเรียนในสังกัด จํานวน 52 โรงเรียน จัดการศึกษาต้ังแต่ช้ัน
มัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงช้ัน 

 



 
บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 

การวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19
ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องในการวิจัยดังน้ี 

2.1 แนวคิดที่เก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
 2.1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
 2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
2.2 การบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 
2.3 แนวคิดที่เก่ียวกับการบริหารและการจัดการในสถานศึกษา  
 2.3.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 
 2.3.2 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
 2.3.3 ความสําคัญของการบริหารการศึกษา 
 2.3.4 การบริหารและจัดการในสถานศึกษา 
2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับการบริหารสถานศึกษา 
 2.4.1 ความหมายของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.4.2 ความเป็นมาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.4.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.4.4 บทบาท อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 2.4.5 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา 
2.5 แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน 
2.6 บริบทของการบริหารงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19กับการมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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2.1 แนวคิดท่ีเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา 
2.1.1 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
ความหมายของการมีส่วนร่วม นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้

ดังน้ี 
ชัยยศ ประไพพงษ์ (2547, หน้า 16) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การท่ี

ชุมชนหรือบุคคลเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งด้านจิตใจและอารมณ์ในทุกขั้นตอนของกระบวนการ
ดําเนินงานอย่างอิสระในกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างขององค์การ ตลอดจนมีความ
ผูกพันและมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อกิจกรรมและองค์การน้ัน ๆ  

วิทยา วิริยพงศ์ (2548, หน้า 48) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง รูปแบบ
ของความเก่ียวข้องผูกพันร่วมกันของสมาชิกในองค์การในการประชุมปรึกษาหารือเพ่ือการตัดสินใจ
และการควบคุมกํากับดูแลการทํางานร่วมกัน เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการปฏิบัติงาน 

ธร สุนทรายุทธ (2547, หน้า 540) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า เป็นการเปิด
โอกาสให้คนหรือกลุ่มบุคคล ได้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมใน
ลักษณะของการร่วมรับรู้ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตัดสินใจ ตลอดจนการประเมินผลโดยทุกฝ่ายได้สํานึกใน
หน้าที่ และความรับผิดชอบร่วมกันอันนําไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์การ 

ณัฐพงษ์ กิติทรัพย์กาญจนา (2551, หน้า 32) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง 
การเข้าไปเก่ียวข้องในกิจกรรมส่วนรวม ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมมือ ร่วมใจ กระทําการให้เกิดผล
ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ และร่วมประเมินผล 

อุทิศ บุญอาจ (2551, หน้า 18) กล่าวถึงการมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการทํางานที่
บุคคลหรือคณะบุคคลภายในหรือภายนอกองค์กรเข้ามามีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในองค์กรให้
บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนดไว้ โดยร่วมประชุมปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็น วางแผนร่วมรับผิด 
ชอบงานตามแผน ร่วมกันตัดสินใจร่วมกันตรวจสอบ ปรับปรุง แก้ไขปัญหา เสนอแนะ และสนับสนุน
ในการบริหาร 

จุลินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ (2552, หน้า 1) กล่าวถึง การปฏิรูปการศึกษาที่เน้นเรื่องการมีส่วน
ร่วมการจัดการศึกษา ให้ความสําคัญกับสถาบันครอบครัว สถาบันศาสนา ชุมชน และองค์กรเอกชน 
เพ่ือนําไปสู่คุณภาพทางการศึกษา  

จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555, หน้า 228) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมคือ การเปิด
โอกาสให้บุคลากรมีความเช่ือมโยงใกล้ชิดกับการดําเนินกิจการและการตัดสินใจ ซึ่งก่อให้เกิดผลดีต่อ
การขับเคลื่อนองค์การหรือเครือข่าย เพราะมีผลในทางจิตวิทยาเป็นอย่างย่ิง กล่าวคือ ผู้ที่เข้ามามีส่วน
ร่วมย่อมเกิดความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหน่ึงของการบริหารความคิดเห็นถูกรับฟังและนําไปปฏิบัติ
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เพ่ือการพัฒนา และที่สําคัญผู้ที่มีส่วนร่วมจะมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการหรือองค์การความรู้สึก
เป็นเจ้าของจะเป็นพลังในการขับเคลื่อนองค์การและหน่วยงานที่ดีที่สุด 

คีธ (Keith, 1972, p. 136) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การเก่ียวข้องทาง
จิตใจและอารมณ์ (Mental and emotional involvement) ของบุคคลหน่ึงในสถานการณ์กลุ่ม 
(Group situation) ซึ่งผลของเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุผลเร้าใจให้กระทําให้บรรลุจุดหมายของกลุ่ม
น้ัน กับทั้งให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย 

เออร์วิน (Erwin, 1976, p. 130; อ้างใน อํานวย มีศรี, 2548, หน้า 11) ให้ความหมายของ
การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการดําเนินงาน
พัฒนาความคิดร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้ความชํานาญ 
ร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานองค์การ และเจ้าหน้าที่ที่
เก่ียวข้อง 

เดวิด และนิวสตรอม (David & Newstrom, 1989, p. 112; อ้างใน ชัยยศ ประไพพงษ์, 
2547, หน้า 16) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง เป็นเรื่องของความเก่ียวข้องทางด้านจิตใจ
และความรู้สึกนึกคิดของแต่ละบุคคลท่ีมีต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงของกลุ่ม หรือเป็นแรงกระตุ้นที่
ช่วยทําให้ความสําเร็จซึ่งเป็นเป้าหมายของกลุ่ม หรือเป็นความรับผิดชอบต่อกิจกรรมร่วมกัน ด้วยการ
เข้าไปเกี่ยวข้อง (Involvement) ช่วยเหลือ (Contribution) และร่วมรับผิดชอบ (Responsibility) 

ออคลีย์ (Oakley, 1991, p.8) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การดําเนิน
กิจกรรมที่เก่ียวข้องกับ 3 ลักษณะต่อไปน้ี คือ 1) เป็นการให้การช่วยเหลือ 2) เป็นการให้อํานาจ และ
3) เป็นงานขององค์กร โดยยํ้าความสําคัญของการให้อํานาจว่า หมายถึงการมีส่วนร่วมการให้อํานาจ 

กูสตาโว (Gustavo, 1992, p.4) ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม หมายถึง การเข้าไปมี
หน้าที่หรือส่วนร่วมรับผิดชอบในบางสิ่งบางอย่าง แต่ต่อมาความหมายของการมีส่วนร่วมน้ีเช่ือมโยง
ไปสู่กระบวนการในการเข้าไปมีส่วนร่วมรับผิดชอบของแต่ละบุคคลหรือกระบวนการในการเปลี่ยน 
แปลงในภาพรวม 

สรุปแนวคิดของนักการศึกษาหลายท่านได้ให้ความหมาย “การมีส่วนร่วม” ไว้ในลักษณะ
คล้ายคลึงกัน ซึ่งในการศึกษาค้นคว้าคร้ังน้ี ผู้ศึกษาให้ความหมาย “การมีส่วนร่วม” หมายถึงการเข้า
ไปมีส่วนร่วมหรือรับผิดชอบเก่ียวกับกระบวนการคิด การตัดสินใจในการดําเนินงานขององค์กรหน่ึง
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรน้ัน 

2.1.2 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (อ้างใน ศิริกาญจน์ โกสุมภ์, 2542, 

หน้า 32) จากการศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของชุมชนและโรงเรียนเพ่ือจัดการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
พบว่า โรงเรียนมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนและโรงเรียนมีส่วนร่วมกันจัดการศึกษาค่อนข้างชัดเจน แต่
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บางกิจกรรมกระบวนการมีส่วนร่วมน้อยและไม่ชัดเจนในส่วนของการมีส่วนร่วมชัดเจน รูปแบบของ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่สําคัญในโรงเรียนซึ่งได้สรุปลักษณะการมีส่วนร่วม ดังน้ี 

1. ร่วมกําหนดนโยบายของโรงเรียน 
2. ร่วมจัดทําแผนงานและโครงการของโรงเรียน 
3. ร่วมประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 
4. ร่วมในการพัฒนาอาคารสถานที่และบริเวณโรงเรียน 
5. ร่วมดูแลความประพฤติของนักเรียน 
6. ร่วมระดมทรัพยากรเพ่ือการพัฒนาโรงเรียน 
7. ร่วมประเมินผลงาน 
แมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) (อ้างใน พรนิภา โรจน์วิลาวัลย์, 2544, หน้า 26) ได้กล่าวถึง 

ทฤษฎีการกระทําทางสังคม โดยได้ศึกษาเก่ียวกับการกระทําของมนุษย์และให้คําจํากัดความการกระทํา
ว่าเป็นพฤติกรรมของมนุษย์ทั้งที่เป็นแบบเปิดเผยและลึกลับ ซึ่งบุคคลเป็นผู้กําหนดความหมายเป็นการ
ส่วนตัว ซึ่งหมายความตามแนวคิดของเวเบอร์ เกิดขึ้นได้ 2 ลักษณะคือ  

ลักษณะที่ 1 ความหมายส่วนตัว เกิดจากการกระทําของบุคคลหน่ึงซึ่งสามารถเข้าใจได้จาก
การสังเกตโดยตรง 

ลักษณะที่ 2 การเข้าใจสิ่งเร้า หมายความว่า ถ้าการกระทําของบุคคลไม่มีเหตุผลก็อาจเป็น
เพราะอารมณ์ การกระทําเกิดขึ้นโดยการเข้าไปมีส่วนร่วม มีความเห็นใจกัน ซึ่งพฤติกรรมและ
สถานการณ์เหล่าน้ีอาจทําความเข้าใจได้ด้วยสติปัญญา ไม่จําเป็นต้องอาศัยแนวคิดทฤษฎี จุดมุ่งหมาย
ขั้นสูงสุดหรือค่านิยมของผู้นํา อีกนัยหน่ึงการกระทําบางอย่างเกิดขึ้นจากแรงกระตุ้น การเข้าใจแรง
กระตุ้นสามารถถือได้ว่าเป็นการอธิบายสาเหตุที่แท้จริงของการกระทํา เพราะว่าแรงกระตุ้นจะมีอยู่ใน
ส่วนลึกของจิตใจของผู้กระทํา และสําหรับผู้สังเกตน้ันแรงกระตุ้นเป็นพ้ืนฐานที่เหมาะสมสําหรับ
การศึกษาพฤติกรรม นอกจากน้ัน เวเบอร์ยังกล่าวถึง การกระทําทางสังคม ซึ่งประกอบด้วยการกระทํา 
4 ลักษณะ ดังน้ี 

ลักษณะที่ 1 การกระทําที่มีเหตุผล เป็นการกระทําที่ใช้วิธีการอันเหมาะสมในอันที่จะบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่เลือกไว้อย่างมีเหตุผล การกระทําดังกล่าวมุ่งไปในด้านการเมืองเศรษฐกิจและสังคม 

ลักษณะที่ 2 การกระทําเก่ียวกับค่านิยม เป็นการกระทําที่เหมาะสมเช่นกันเพ่ือจะทําให้
ค่านิยมสูงสุดในชีวิตมีความสมบูรณ์พร้อม การกระทําเช่นน้ีมุ่งไปในด้านจริยธรรม ศาสนา และ
ศีลธรรมเพ่ือการดํารงไว้ซึ่งความเป็นระเบียบในชีวิตทางสังคม 

ลักษณะที่ 3 การกระทําตามประเพณี เป็นการกระทําที่ไม่เปลี่ยนแปลงโดยการยึดเอาเป็น
แบบอย่างพฤติกรรมที่ทํากันมาต้ังแต่อดีตเป็นหลัก การกระทําตามประเพณีไม่คํานึงถึงเหตุผล 
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ลักษณะที่ 4 การกระทําที่แฝงด้วยความเสน่หา เป็นการกระทําที่คํานึงถึงอารมณ์และความ
ผูกพันทางจิตใจระหว่างผู้กระทํากับวัตถุที่เป็นจุกมุ่งหมายของการกระทํา การกระทําเช่นน้ีไม่คํานึงถึง
เหตุผลอย่างอ่ืนใดนอกจากเรื่องส่วนตัว 

จากแนวคิด ทฤษฎีการมีส่วนร่วมของแมกซ์ เวเบอร์ สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมมี 2 ลักษณะ 
คือ การกระทําของบุคคลซึ่งสามารถเข้าใจได้จากการสังเกตและ 2 การเข้าใจสิ่งเร้า โดยการเข้าไปมี
ส่วนร่วมจากการกระทํา 

ติน ปรัชญพฤทธิ์ (อ้างใน อนันต์ ธิคํา, 2544, หน้า 17) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมสามรถแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ ดังน้ี 

1. ทฤษฎีความเป็นตัวแทน (Representative) เป็นทฤษฎีที่เน้นความเป็นผู้แทนของผู้นํา
และถือว่าการมีส่วนร่วมในการเลือกต้ัง/ถอดถอนผู้นํา เป็นเคร่ืองหมายของการที่จะให้หลักประกันกับ
การบริหารงานดี การมีส่วนร่วมตามทฤษฎีน้ีมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ตามได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
ขององค์การอย่างแท้จริง ผู้ที่มีส่วนร่วมที่แท้จริงในการตัดสินใจ ได้แก่ บรรดาผู้นําต่าง ๆ ที่เสนอตัว
เข้ามารับสมัครการเลือกต้ัง ส่วนผู้ตามน้ันเป็นเพียงแต่ไม้ประดับเท่าน้ัน 

2. ทฤษฎีประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participation Democracy) เป็นทฤษฎีที่เน้น
การมีส่วนร่วมทุกขั้นตอนของการวางนโยบาย ย่ิงกว่าน้ันทฤษฎีน้ียังมองการมีส่วนร่วมเป็นการให้
การศึกษาและพัฒนาการกระทําทางการเมือง และสังคมที่มีความรับผิดชอบน่ันคือ การไม่ยอมให้มี
ส่วนร่วมนับว่าเป็นการคุกคามต่อเสรีภาพของผู้ตาม 

เดวิด และนิวสตรอม (David & Newstrom, 1989, p. 23; อ้างใน ชัยยศ ประไพพงษ์, 
2547, หน้า 26) เห็นว่าการมีส่วนร่วมเป็นความเก่ียวข้องในด้านจิตใจและอารมณ์ของบุคคลท่ีมีต่อ
กิจกรรมของกลุ่ม เป็นตัวกระตุ้นให้ทํางานสําเร็จได้ตามเป้าหมาย ซึ่งการมีส่วนร่วมเก่ียวข้องกับ 

1. การเข้าไปเกี่ยวข้องด้วย (Involvement 
2. การช่วยเหลือและทําประโยชน์ (Contrition) 
3. การรับผิดชอบ (Responsibility) 
ตามทฤษฎีของเดวิด และนิวสตรอม สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมเก่ียวข้องกับอารมณ์และ

พฤติกรรมของกลุ่มคนจะเป็นตัวกระตุ้นให้การทํางานสําเร็จตามเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
โคเฮนและฮัฟฮอป (Cohen and Uphoff, 1989, p.43 ; อ้างใน ธนวัฒน์ คําภีลานนท์, 

2550, หน้า 21-22) ได้แบ่งขั้นตอนการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ขั้นตอนคือ 
1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision making) ประการแรกที่สุดที่จะต้องกระทําคือ 

การกําหนดความต้องการและการจัดลําดับความสําคัญ ต่อจากน้ันก็เลือกนโยบายและประชากรที่
เก่ียวข้อง การตัดสินใจในช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจช่วงดําเนินการวางแผนและการตัดสินใจในช่วงการ
ปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 
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2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (Implementation) ประกอบด้วยการสนับสนุนด้าน
ทรัพยากร การบริหาร และการประสานความร่วมมือ ในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของการดําเนินโครง 
การน้ันจะได้คําถามที่ว่า ใครจะทําประโยชน์ให้แก่โครงการได้บ้าง และจะทําประโยชน์ได้โดยวิธีใด เช่น 
การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงานและประสานงาน และการขอความช่วยเหลือ เป็นต้น 

3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ในส่วนที่เก่ียวกับผลประโยชน์ในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพแล้ว ยังจะต้องพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของ
โครงการน้ีรวมทั้งผลประโยชน์ในทางบวก และผลท่ีเกิดขึ้นในทางลบที่เป็นผลเสียของโครงการ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์และเป็นโทษต่อบุคคลและสังคมด้วย 

4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลน้ันสิ่ง
สําคัญที่จะต้องสังเกตคอืความเห็น (Views) ความชอบ (Preference) และความคาดหวัง (Expectation) 
ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ 

ตามทฤษฎีน้ีสรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมน้ันประกอบไปด้วยการมีส่วนร่วมในกาตัดสินใจ การ
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในการผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

ลอร์เดอร์มอลก์ และไลทอส (Lowdermilk and Laitos) อ้างใน ณัฐพงษ์ กิติทรัพย์
กาญจนา, 2551, หน้า 27) ได้เสนอขั้นตอนการมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาชนบทไว้ 7 ขั้นตอนดังน้ี 

1. การสํารวจขั้นต้น (Preliminary reconnaissance)  
2. การศึกษาเพ่ือจัดลําดับความสําคัญของปัญหา (Priority problem identification 

studies) 
3. การแสวงหาแนวทางแก้ไข (Search for solution) 
4. การกําหนดแนวทางแก้ไข (Assessment of solution) 
5. การปฏิบัติตามโครงการ (Project implementation) 
6. การประเมินผล (Formal project evaluation) 
7. การพิจารณาทบทวนโครงการเพ่ือดําเนินการให้เสร็จสมบูรณ์ (Project reconsideration 

of completion) 
ตามทฤษฎีน้ี สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาชนบทควรมีการสํารวจ การตรวจสอบ

ปัญหา พร้อมกําหนดแนวทางการแก้ไขเพ่ือปฏิบัติตามโครงการและประเมินผลเพ่ือทบทวนโครงการ
ที่ต้ังไว้ให้สมบูรณ์ 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (อ้างใน สิริพัฒน์ ลาภจิตร, 2550, หน้า 182) ได้สรุปรูปแบบของการ
มีส่วนร่วมมีดังต่อไปน้ี 

1. การที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรง (Direct participation) โดยผ่านองค์กรที่จัดต้ังโดย
ประชาชน (Inclusive organization) การรวมกลุ่มเยาวชนต่าง ๆ  
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2. การท่ีประชาชนมีส่วนร่วมทางอ้อม (Indirect participation) โดยผ่านองค์กรผู้แทน
ของประชาชน (Representative organization) กรรมการของกลุ่มหรือชุมชน 

3. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมโดยการเปิดโอกาสให้ (Open participation) โดยผ่าน
องค์กรที่ไม่ใช่ผู้แทนของประชาชน (Non-representative organization) เช่นสถาบันหรือหน่วยงาน
ที่เชิญชวน หรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเมื่อไหร่ก็ได้ทุกเวลา 

สรุปได้ว่า รูปแบบของการมีส่วนร่วมน้ันมีการร่วมโดยตรง การมีส่วนร่วมทางอ้อมและการ
มีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม 

เมตต์ เมตต์การุณ (2547, หน้า 37) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่าการมีส่วน
ร่วมหมายถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนซึ่งอาจจะเป็นบุคคลภายในหรือภายนอกหน่วยงานเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมขององค์การไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมเพ่ือตัดสินใจหรือมีส่วนในกระบวน 
การบริหารซึ่งการดําเนินกิจกรรมน้ันมีผลกระทบต่อส่วนร่วม 

สรุปได้ว่าการมีส่วนร่วมหมายถึงการที่บุคคลท่ีมีส่วนเก่ียวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดําเนินกิจกรรมใด ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมในลักษณะของการร่วมคิดร่วมทําร่วมตัดสินใจร่วมติด 
ตามประเมินผลและร่วมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 
2.2 การบริหารแบบมีส่วนร่วมในสถานศึกษา 

การปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 กําหนดหลักการสําคัญไว้อย่างชัดเจนว่าจะยึดหลักการมีส่วนร่วมเป็นสําคัญ
รวมท้ังยังให้ความสําคัญเรื่องคุณภาพการศึกษาเป็นอย่างมาก ดังจะเห็นได้จากการกําหนดให้มี
หมวด 6 ว่าด้วยเร่ืองมาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษาเป็นการเฉพาะ ซึ่งประกอบด้วย 
5 มาตรา รวมทั้งกําหนดให้มีการต้ังสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(องค์การมหาชน) เพ่ือทําหน้าที่ประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยมุ่งหวังว่า
จะทําให้สามารถยกระดับคุณภาพการศึกษาของไทยท้ังระบบ จากบทบัญญัติดังกล่าวส่งผลให้สถาน 
ศึกษาทุกแห่งต้องดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยอยู่บนพ้ืนฐานของหลักการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมตามเจตนารมณ์ของการปฏิรูปการบริหารการศึกษาของประเทศ 

การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาจําเป็นต้องอาศัยความร่วมมือทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง ทั้งคณะ
กรรม การสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองและนักเรียนและผลจากการศึกษาของเจมส์ เอป สไตน์ (James 
Epstein) นักวิชาการศึกษาด้านการศึกษาของมหาวิทยาลัยจอห์นฮอพกินส์ในสหรัฐอเมริกาได้ศึกษา
เรื่องการนําผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการศึกษาพบว่านอกจากช่วยให้งานทั่วไปของโรงเรียนเป็นได้
ด้วยดีแล้วยังทําให้ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนเพ่ิมมากขึ้นและมีระเบียบวินัยดีขึ้นอย่างเห็นได้
ชัด (อ้างใน สานปฏิรูป, 2543) สําหรับประเทศไทยน้ันได้กําหนดไว้ในแนวการจัดการศึกษาตามพระ
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ราช บัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่เน้น
การมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัวชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอกชนองค์กร
เอกชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน(All for Education) 

การมีส่วนร่วมในการศึกษากับการบริหารและการจัดการศึกษา ถ้าจะพิจารณาถึงเร่ืองของ
การมีส่วนร่วม จะเห็นว่ามีหลายลักษณะ หลายรูปแบบวิธีการ บางคนเพียงบริจาคเงินช่วยเหลือ
โรงเรียน ให้คําปรึกษาแก่โรงเรียน หรือแม้แต่ช่วยประชาสัมพันธ์ กิจการของโรงเรียน เหล่าน้ีก็ถือว่ามี
ส่วนร่วม แต่จะมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา ด้วยหรือไม่น้ันก็ต้องพิจารณาเป็น เรื่อง ๆ 
ไป ซึ่งการมีส่วนร่วมในการศึกษากับการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการมีข้อสังเกตดังน้ี 

1. การมีส่วนร่วมในการศึกษาเช่น การบริจาคเงินช่วยเหลือ การร่วมแรงซ่อมแซมโรงเรียน 
การเข้าประชุม การบริจาคที่ดินสร้างโรงเรียน การซื้อเคร่ืองคอมพิวเตอร์ เป็นต้น ในลักษณะน้ีไม่ถือ
เป็นเรื่องของการบริหาร เพราะว่าเป็นเรื่องที่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการศึกษาเท่าน้ัน 

2. การมีส่วนร่วมในการบริหารและจัดการศึกษาในหลักการบริหารจะมีกระบวนการและ
ขอบเขตที่แน่นอน เช่น มีการใช้ทรัพยากร ใช้เทคนิคในกระบวนการบริหาร ดังน้ัน จึงต้องพิจารณาว่า
กิจกรรมของผู้เข้าร่วมมีลักษณะใดและเข้าข่ายของการบริหารจัดการหรือไม่ ในกรณีน้ีบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่กําหนดขึ้นใหม่น้ัน จะเข้าลักษณะของการร่วมบริหารกิจการของ
สถานศึกษาเพราะมีการวางแผน การประชุม การแสดงความคิดเห็น การประสานงาน การรายงาน
และติดตามผลเป็นต้น นอกจากน้ี การมีส่วนร่วมยังพิจารณาได้หลายมุมมองซึ่งมีทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม 

ผลดีของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
1. เป็นการสร้างสรรค์ให้มีการระดมสรรพกําลังจากบุคคลต่าง ๆ เช่น พลังความคิด สติ 

ปัญญา ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นต้น 
2. เป็นการสร้างบรรยากาศและพัฒนาประชาธิปไตยในการทํางาน 
3. ช่วยให้ลดความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติงาน เพราะเกิดความเข้าใจซึ่งกันและ

กันมีส่วนช่วยให้ประสานงานกันดี 
4. การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะทําให้งานมีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดี เพราะจะมี ความ

รับผิดชอบ 
5. ผลงานที่เกิดขึ้นจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจแก่บุคลากร เพราะทุกคนมีส่วนร่วม ใน

ความสําเร็จของงาน 
6. ช่วยให้การทํางานสําเร็จลงได้ในเวลาอันรวดเร็ว เพราะมีการแบ่งหน้าที่กันทํา 
7. สร้างความสมดุลระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายปฏิบัติ 
ข้อจํากัดของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
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แม้ว่าการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจะมีข้อดีอยู่หลายประการก็ตาม แต่ก็มีข้อเสียและ
ข้อจํากัดดังน้ี 

1. การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการบริหาร อาจเกิดความขัดแย้งหรือไม่สอดคล้อง 
กับฝ่ายบริหารซึ่งอาจทําให้กิจกรรมน้ันล่าช้าหรือล้มเหลวได้ 

2. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการบริหาร อาจเป็นช่องทางหน่ึงที่ก่อให้เกิดกลุ่มอิทธิพล
ที่ใช้พลังของกลุ่มไปในทางไม่สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องขึ้นได้ 

3. ผู้บริหารบางคนคิดว่าการยอมให้ฝ่ายผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการใช้อํานาจและรับผิด 
ชอบจะทําให้ตนเองสูญเสียอํานาจ 

4. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมไม่สามารถนําไปใช้กับงานที่เร่งด่วนได้ เพราะต้องใช้เวลา
มากในกระบวนการบริหาร เช่น การประชุมหลายครั้งเพ่ือให้ได้ข้อยุติ 

5. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานบางกรณีต้องใช้งบประมาณมาก ดังน้ันต้องคํานึง ผล 
ตอบแทนว่าจะคุ้มค่ากับการลงทุกหรือไม่ 

6. การคัดเลือกผู้เข้ามาร่วมงาน ถ้าได้บุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม
กับงาน อาจจะทําให้เกิดการเสียเวลาและยุ่งยากในภายหลัง 

7. ความคิดเห็นของบุคคลภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชน อาจไม่ได้รับการยอมรับ 
เท่าที่ควร 

8. การไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่มักจะทําให้เกิดการก้าวก่ายหน้าที่ซึ่งกันและกัน 
กล่าวโดยสรุปการบริหารแบบมีส่วนร่วมน้ัน มีต้ังแต่อดีตที่ยังไม่มีการศึกษาเป็นวิทยาการ 

ดังจะเห็นได้จากการสร้างกําแพงเมืองจีน พีระมิด หรือการก่อสร้างพระบรมมหาราชวังของไทย การมี
ส่วนร่วมบริหารจัดการได้มีพัฒนามาเป็นลําดับ ซึ่งมีทั้งแบบสร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง ทั้งน้ีเพราะมนุษย์มีความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม วัฒนธรรมประเพณีแตกต่างกันจึงเป็น
หน้าที่ของผู้ผลิตที่จะใช้ภาวะของการเป็นผู้นํา ในการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ จึงจะทําให้การบริหาร 
งานแบบมีส่วนร่วมบรรลุเป้าหมายในที่สุด 

ประเภทของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
1. การมีส่วนร่วมโดยตรงการมีส่วนร่วมในการบริหารเป็นเรื่องที่ เก่ียวกับการตัดสินใจเป็น

สําคัญ ดังน้ัน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบกิจกรรมโดยตรง เช่น ผู้บริหาร หัวหน้าโครงการการปฏิบัติตาม
อํานาจหน้าที่ก็ตาม มักจะเปิดโอกาสให้บุคคลอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในรูปของกรรมการที่ปรึกษา ที่จะให้
ข้อคิด ข้อเสนอแนะ เพราะกิจกรรมบางอย่างอาจมี อุปสรรคไม่สามารถ แก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี 
จึงจําเป็นต้องให้บุคคลอ่ืนเข้ามาร่วมในการตัดสินใจ เพ่ือให้ผลการ ตัดสินใจ เป็นที่ยอมรับแก่คนทั่วไป
หรือเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ การมีส่วนร่วมโดยตรงจึงมีสาระสําคัญอยู่ที่ว่า เป็นการร่วมอย่างมี
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ระบบตามกระบวนการบริหาร มักทําเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น เมื่อมีคําสั่งแต่งต้ังบุคคลเข้ามามีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจเรื่องใดก็ตาม ผลที่เกิดขึ้นน้ันเกิดจาก การตัดสินใจร่วมกัน เป็นต้น 

2. การมีส่วนร่วมโดยอ้อม การมีส่วนร่วมโดยอ้อมเป็นเรื่องของการทํากิจกรรมใดกิจกรรม
หน่ึงให้บรรลุเป้าหมายอย่างไม่เป็นทางการ โดยไม่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในกระบวนการบริหาร
แต่อย่างใด แต่เป็นเรื่องของการให้การสนับสนุน ส่งเสริมให้บรรลุเป้าหมายเท่าน้ัน เช่น การบริจาคเงิน
ทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ แรงงาน เข้าช่วยสมทบ ไม่ได้เข้าร่วมประชุมแต่ยินดีร่วมมือ เป็นต้น ลักษณะ 
ของการมีส่วนร่วม ลักษณะหรือรูปแบบของการเข้าไปมีส่วนร่วมน้ัน สามารถพิจารณาได้หลากหลาย 
ซึ่งขึ้นอยู่กับว่าเราจะสนใจในด้านใด บางท่านพิจารณาจากกิจกรรมที่เข้าไปมีส่วนร่วม เช่น การเลือกต้ัง 
การประชุมบางท่านก็พิจารณาในเชิงการบริหาร เช่น การมีส่วนร่วมในแนวราบ-แนวด่ิง เป็นต้น 

นักวิชาการหลายท่านได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้หลากหลายความหมายดังน้ี 
ชูชาติ พ่วงสมจิตต์ (2540, หน้า 13)เห็นว่าการมีส่วนร่วมหมายถึงการเปิดโอกาสให้

ประชาชนเข้ามามีส่วนตัดสินใจในกิจกรรมต่าง ๆ ที่มีผลกระทบถึงประชาชน 
ศรีอัมพร ทองสืบสาย (2545, หน้า 13) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่าการมี

ส่วนร่วมหมายถึงกระบวนการของบุคคลหลาย ๆ คนที่มีส่วนเก่ียวข้องกันในการวางแผนการดําเนิน 
งานตามแผนและการประเมินผลเพ่ือให้งานบรรลุจุดมุ่งหมายตามที่ต้องการซ่ึงบุคคลเหล่าน้ันเกิด
ความรู้สึกร่วมกันรับผิดชอบร่วมคิดร่วมตัดสินใจและร่วมกันแก้ปัญหา 

ข้อจํากัดของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
แม้ว่าการบริหารงานแบบมีส่วนร่วมจะมีข้อดีอยู่หลายประการก็ตาม แต่ก็มีข้อเสียและ

ข้อจํากัดดังน้ี 
1. การเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นในการบริหาร อาจเกิดความขัดแย้งหรือไม่

สอดคล้องกับฝ่ายบริหารซึ่งอาจทําให้กิจกรรมน้ันล่าช้าหรือล้มเหลวได้ 
2. การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการบริหาร อาจเป็นช่องทางหน่ึงที่ก่อให้เกิดกลุ่มอิทธิพล

ที่ใช้พลังของกลุ่มไปในทางไม่สร้างสรรค์เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้องขึ้นได้ 
3. ผู้บริหารบางคนคิดว่าการยอมให้ฝ่ายผู้ปฏิบัติงานมีส่วนร่วมในการใช้อํานาจและ

รับผิดชอบจะทําให้ตนเองสูญเสียอํานาจ 
4. การบริหารงานแบบมีส่วนร่วมไม่สามารถนําไปใช้กับงานที่เร่งด่วนได้ เพราะต้องใช้เวลา

มากในกระบวนการบริหาร เช่น การประชุมหลายครั้งเพ่ือให้ได้ข้อยุติ 
5. การมีส่วนร่วมในการบริหารงานบางกรณีต้องใช้งบประมาณมาก ดังน้ันต้องคํานึงผล 

ตอบแทนว่าจะคุ้มค่ากับการลงทุกหรือไม่ 
6. การคัดเลือกผู้เข้ามาร่วมงาน ถ้าได้บุคคลที่ไม่มีความรู้ความสามารถและความเหมาะสม

กับงาน อาจจะทําให้เกิดการเสียเวลาและยุ่งยากในภายหลัง 
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7. ความคิดเห็นของบุคคลภายนอกองค์กร โดยเฉพาะประชาชน อาจไม่ได้รับการยอมรับ 
เท่าที่ควร 

8. การไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่มักจะทําให้เกิดการก้าวก่ายหน้าที่ซึ่งกันและกัน 
กล่าวโดยสรุปการบริหารแบบมีส่วนร่วมน้ัน มีต้ังแต่อดีตที่ยังไม่มีการศึกษาเป็นวิทยาการ 

ดังจะเห็นได้จากการสร้างกําแพงเมืองจีน พีระมิด หรือการก่อสร้างพระบรมมหาราชวังของไทย การมี
ส่วนร่วมบริหารจัดการได้มีพัฒนามาเป็นลําดับ ซึ่งมีทั้งแบบสร้างสรรค์และไม่สร้างสรรค์ที่ก่อให้เกิด
ความขัดแย้ง ทั้งน้ีเพราะมนุษย์มีความรู้ ประสบการณ์ ค่านิยม วัฒนธรรมประเพณีแตกต่างกันจึงเป็น
หน้าที่ของผู้ผลิตที่จะใช้ภาวะของการเป็นผู้นํา ในการแก้ไขสถานการณ์ต่าง ๆ จึงจะทําให้การบริหาร 
งานแบบมีส่วนร่วมบรรลุเป้าหมายในที่สุด  

ปัญหา อุปสรรคของการมีส่วนร่วม 
ถึงแม้ว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะมีประโยชน์แต่การที่ผู้บริหารจะนําการบริหารรูปแบบ

น้ีมาใช้ควรคํานึงถึงข้อจํากัดและอุปสรรคของการบริหารแบบมีส่วนร่วมซึ่ง จันทรานี สงวนนาม 
(2545, หน้า 71) ได้สรุปว่าการที่ผู้บริหารจะนําการบริหารในรูปแบบน้ีมาใช้ควรจะระมัดระวังถึงข้อ 
จํากัดของการให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจเพราะอาจทําให้เกิดกลุ่มอิทธิพล
ขึ้นได้และก่อให้เกิดความขัดแย้งกันความรับผิดชอบและการกระทําของกลุ่มไม่มีหลักประกันแน่ 
ชัดเพราะทุกอย่างขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของกลุ่มผู้บริหารจึงควรคํานึงถึงผลได้ผลเสียเช่นค่าใช้ 
จ่ายเวลาปัญหาและสถานการณ์การกําหนดนโยบายและวัตถุประสงค์ขององค์การควรได้รับการ
พิจารณาอย่างรอบคอบก่อนจะให้กลุ่มมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในทํานองเดียวกัน สมยศ นาวีการ 
(2545, หน้า 25-36) ได้กล่าวถึงอุปสรรคของการใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมอย่างมีประสิทธิภาพว่า 
อุปสรรคเหล่าน้ีอาจเกิดขึ้นกับหลาย ๆ ปัจจัยดังน้ีอุปสรรคทางด้านองค์การซึ่งจะยึดติดกับประเพณี
ปรัชญาและค่านิยมขององค์การคุณภาพของนโยบายและระเบียบวิธีปฏิบัติงานคุณภาพของเจ้าหน้าที่
โครงสร้างขององค์การการขาดบรรยากาศสนับสนุนการขาดระบบการให้รางวัลในการมีส่วนร่วม
นอกจากอุปสรรคทางด้านองค์การแล้วอุปสรรคบางอย่างอาจเกิดขึ้นจากตัวผู้บริหารเองที่ขัดขวางการ
ใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมเช่นความไม่เข้าใจการขาดความม่ันคงหรือความกลัวที่สูญเสียอํานาจการ
บริหารไปเป็นต้นส่วนอุปสรรคทางด้านผู้ใต้บังคับบัญชานั้นอาจเกิดขึ้นจากการขาดความสามารถขาด
ความต้องการการไม่รับรู้ว่าถูกคาดหวังให้มีส่วนร่วมและความกลัวนอกจากน้ียังมีอุปสรรคทางด้าน
สถานการณ์ที่ขึ้นอยู่กับข้อจํากัดด้านเวลางานและอิทธิพลทางด้านสภาพแวดล้อม 

กล่าวโดยสรุปการบริหารแบบมีส่วนร่วมเป็นวิธีการบริหารที่ช่วยให้ผู้มีส่วนเก่ียวข้องกับการ
ทํางานได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดการตัดสินใจหรือการปฏิบัติงานในหลากหลายรูปแบบเพ่ือให้
เกิดความผูกพันและความรับผิดชอบต่อองค์การมากย่ิงขึ้นทั้งน้ีผู้บริหารจะต้องเห็นความสําคัญพร้อม
ทั้งมีความรู้ความเข้าใจในแนวคิดพ้ืนฐานและองค์ประกอบที่สําคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วมและ
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สิ่งสําคัญจะต้องทราบถึงประโยชน์ข้อจํากัดและอุปสรรคของการบริหารแบบมีส่วนร่วมเพ่ือให้สามารถ
นําไปใช้ได้อย่างเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์การ 

ผลดีผลเสียของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
เมตต์ เมตต์การุณจิต (2547, หน้า 183) กล่าวถึงผลดีผลเสียของการมีส่วนร่วมของคณะ 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไว้ดังน้ี 
ผลดีของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
1. ช่วยลดความขัดแย้งหรือความไม่เข้าใจระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเพราะการท่ีคณะ

กรรม การสถานศึกษาได้มีโอกาสเข้าร่วมประชุมกับสถานศึกษาก็จะทาให้ทุกฝ่ายได้ทราบข้อเท็จจริง
ในขณะเดียวกันก็สามารถนาปัญหาหรือความต้องการของชุมชนเสนอต่อสถานศึกษาเพ่ือร่วมกันแก้ไข
เพ่ือจะได้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

2. การระดมสรรพกําลังทางการศึกษาซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาจะเป็นกาลังสําคัญใน
การระดมวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์การก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารตลอดจนภูมิปัญญาจากท้องถิ่น
เพ่ือสนับสนุนส่งเสริมกิจกรรมทางการศึกษา 

3. ช่วยให้พ่อแม่ผู้ปกครองโดยเฉพาะกรรมการเกิดความรักความผูกพันและความภาค 
ภูมิใจในผลงานที่กระทําร่วมกันเช่นการสละแรงงานการบริจาคการจัดหาคอมพิวเตอร์เครื่องดนตรี 

4. ในด้านประชาสัมพันธ์คณะกรรมการสถานศึกษาจะเป็นกระบอกเสียงที่ดีในการนา
ผลงานหรือกิจการของสถานศึกษาไปเผยแพร่ซึ่งหากกรรมการสถานศึกษาเป็นผู้มีหน้าที่เก่ียวข้องกับ
สื่อมวลชนก็จะสามารถทําให้ข่าวสารแพร่หลายได้รวดเร็วย่ิงขึ้น 

ผลเสียของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
1. การเปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นหากความคิดเห็นไม่ตรงกันหรือไม่สอดคล้อง

กันจะนํามาซึ่งความขัดแย้งกันได้ 
2. อาจเป็นช่องทางหน่ึงในการแอบแฝงเพ่ือแสวงหาผลประโยชน์จากสถานศึกษาเช่นการ

จัดงานหารายได้การฝากเด็กเข้าเรียนการทาธุรกิจกับสถานศึกษา 
3. การบริหารแบบมีส่วนร่วมไม่สามารถใช้กับงานที่เร่งด่วนได้เพราะการทางานแบบมีส่วน

ร่วมต้องมีการประชุมปรึกษาหารือกันซึ่งบางคร้ังต้องประชุมหลายคร้ังเพ่ือหาข้อยุติเมื่อเป็นเช่นน้ีหาก
สถานศึกษาตัดสินใจไปโดยไม่ปรึกษาคณะกรรมการก็อาจเกิดปัญหาขึ้นได้ 

4. หากกรรมการไม่มีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่หรือไม่มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับเรื่อง
การศึกษาดีพออาจทําให้การทางานเกิดความล่าช้าหรือล้มเลิกโครงการได้ดังน้ันในการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานน้ันมีทั้งข้อดีและข้อด้อยซึ่งในข้อดีน้ันจะส่งผลให้สถานศึกษา
เข้มแข็งเพราะชุมชนชนให้ความสําคัญต่อสถานศึกษาแต่ข้อจากัดของการมีส่วนร่วมอาจก่อให้เกิด



22 

ความยุ่งยากในการดําเนินกิจกรรมใด ๆ สืบเน่ืองจากความขัดแย้งและอาจจะทาให้การดําเนินงาน
ล่าช้าเน่ืองจากต้องมีการหารือกันหลายครั้งหลายรอบ 

กล่าวโดยสรุปผลดีผลเสียของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาการมีส่วนร่วม 
หมายถึง การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามาร่วมดําเนินกิจกรรม ต้ังแต่การศึกษาปัญหา การ
วางแผนดําเนินการ การตัดสินใจ การแก้ไขปัญหา และการประเมินร่วมกัน เพ่ือขับเคล่ือนให้กิจกรรม
น้ันดําเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วม คือ หลักร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมตรวจสอบ 
ร่วมรับผิดชอบการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน จึงเป็นกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับโรงเรียน เป็นกระบวนการเรียนรู้ซึ่งกันและกันของทุกฝ่าย 
นับต้ังแต่การแสดงความคิดเห็น การวางแผน การดําเนินการและการแก้ไขปัญหา ตลอดจนการควบคุม 
กํากับ ติดตามและประเมินผล เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาการศึกษาให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
ซึ่งสามารถทําได้ทั้งทางตรง คือ ร่วมเป็นคณะทํางานและทางอ้อมร่วมวางแนวทาง นโยบาย 

 
2.3 แนวคิดท่ีเก่ียวกับการบริหารและการจัดการในสถานศึกษา 

2.3.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการศึกษา 
คุณลักษณะสําคัญประการหน่ึงของนักการบริหารการศึกษายุคน้ีคือต้องมีทักษะการ

วิเคราะห์นโยบายโดยต้องมีความสามารถในการบริหารกําหนดพิจารณาตัดสินใจเน้นและปฏิบัติตาม
นโยบายทางการเมืองด้วยซึ่งต้องมีความรู้และทักษะด้านต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการเมืองทั้งในระดับ
ท้องถิ่นที่สถาบันการศึกษาตั้งอยู่และระดับชาติที่ส่งผลกระทบต่อการจัดการศึกษาของสถาบันซึ่ง
ลักษณะแนวคิดด้านการศึกษานโยบายนี้ส่งผลกระทบให้องค์การการศึกษาตกอยู่ในฐานะท่ีต้องปรับ 
เปลี่ยนโครงสร้างและวิธีการการบริหารอยู่เสมอ ๆ ตามแรงกดดันทางการเมืองเศรษฐกิจความเช่ียวชาญ 
ของบุคลากรของสถาบันและสภาวะแวดล้อมแรงกดดันดังกล่าวส่งผลกระทบให้สถาบันการศึกษามี
โครงสร้างและวิธีการบริหารที่ยืดหยุ่นและอยู่ในสภาวะที่สามารถปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของสังคมได้ตลอดเวลา 

กล่าวโดยสรุปความสําเร็จของการบริหารการศึกษาก่อนปีค.ศ.1975 เป็นผลที่เก่ียวเน่ืองถึง
การนาหลักวิชาในสาขาที่เก่ียวข้องมาประยุกต์ใช้แต่นับจากกลางทศวรรษ 1970 เป็นต้นมาเร่ิมมีการ
ต้ังคาถามถึงความเหมาะสมของการนาเสนอเอาทฤษฎีและแนวคิดจากสาขาวิชาอ่ืนมาใช้ว่าสามารถ
ให้ภาพที่เป็นจริงขององค์การการศึกษาได้หรือไม่เพราะสภาพและบรรยากาศของสถาบันการศึกษา
แตกต่างจากองค์การรูปแบบอ่ืนการศึกษาสภาวะของการจัดการศึกษาและการจัดองค์กรการศึกษาจึง
ควรอยู่บนพ้ืนฐานของทฤษฎีและแนวคิดที่สอดคล้องกับลักษณะและหลักการการศึกษาด้ังน้ันในช่วง
ทศวรรษ 1980 จึงได้มีการศึกษาและพัฒนาทฤษฎีและแนวคิดทางการบริหารการศึกษาข้ึนอย่าง
มากมาย 
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อย่างไรก็ตาม เป็นที่ตระหนักดีว่าไม่มีทฤษฎีใดที่มีความสมบูรณ์ที่จะใช้ศึกษาการบริหาร
การศึกษาและการศึกษาเก่ียวกับองค์การการศึกษาได้รอบด้านแต่ละบุคคลที่เก่ียวข้องต่างต้องมี
วัฒนธรรมเฉพาะตนส่งผลให้เกิดความแตกต่างในระหว่างบุคคลและองค์การไม่มีบุคคลใดหรือองค์การ
ใดที่จะเหมือนกับบุคคลอ่ืนและองค์การอ่ืนทุกประการแม้กระน้ันก็ไม่อาจกล่าวได้ว่าทฤษฎีต่าง ๆ ยัง
สามารถนามาประยุกต์ใช้ในหารศึกษาและการปฏิบัติทางด้านการบริหารการศึกษาและการจัด
องค์การได้ซึ่งตามแนวคิดดังกล่าวน้ีนักทฤษฏีหลายท่านได้เสนอให้พิจารณาการบริหารและองค์การ
การศึกษาในลักษณะที่เป็นกระบวนการหรือที่เป็นพลวัตที่มีความยืดหยุ่นตามลักษณะของสภาวะ
แวดล้อมและธรรมชาติของการศึกษาการมีแนวการศึกษาการมรแนวการศึกษาที่มีกรอบแนวคิด
รูปแบบหรือระบบที่แน่นอนตายตัวเหมือนการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือสาขาวิชาอ่ืนย่อมไม่อาจ
นามาใช้และเสนอภาพที่เป็นจริงของระบบบริหารการศึกษาได้ครบถ้วนสมบูรณ์ 

ดังน้ัน จึงอาจกล่าวได้ว่าการบริหารการศึกษาในปัจจุบันหากพิจารณาในแง่ทฤษฎียังไม่
ปรากฏว่าทฤษฎีใดที่มีความสมบูรณ์ต่อการนามาใช้เมื่อคํานึงในแง่ของการวิจัยแนวคิดในปัจจุบันมี
การกระตุ้นให้มีการใช้แนวการศึกษาที่มีความหลากหลายไม่ยึดติดกับรูปแบบใดรูปแบบหน่ึงเมื่อ
คํานึงถึงการปฏิบัติสิ่งที่ขัดแย้งกันอยู่ในด้านทฤษฏีและการวิจัยส่งผลเรียกร้องให้นักบริหารการศึกษา
ประยุกต์แนวคิดการศึกษาใหม่ ๆ และวิธีการศึกษาที่หลากหลายและทาความเข้าใจการบริหารและ
องค์การที่ตนรับผิดชอบอย ู่ 

2.3.2 ความหมายของการบริหารการศึกษา 
การบริหารการศึกษา (Educational Administration) หมายถึงกระบวนการที่เก่ียวกับ

การวางแผนการจัดองค์การการนําและการควบคุมการใช้ทรัพยากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้
เพ่ือให้บุคคลและสังคมมีความเจริญงอกงามโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกการอบรมการสืบสวนทาง
วัฒนธรรมการสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัด
สภาพแวดล้อมสังคมการเรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิตหรือ
หมายถึงกระบวนการทํางานด้วยบุคคลและทรัพยากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้เพ่ือให้ผู้เรียนและ
สังคมมีความเจริญงอกงามโดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกการอบรมการสืบสวนทางวัฒนธรรมการ
สร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการการสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดการสิ่งแวดล้อม
สังคมการเรียนรู้และปัจจัยเก้ือหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต 

คําศัพท์ที่ใช้ในความหมายของการบริหาร มีอยู่สองคําคือ “การบริหาร” (Administration) 
และ “การจัดการ” (management) การบริหาร มักจะใช้กับการบริหารกิจการสาธารณะหรือการ
บริหารราชการ ส่วนคําว่า การจัดการใช้กับการบริหารธุรกิจเอกชน เราจึงเรียกผู้ที่ดํารงตําแหน่งระดับ
บริหารในหน่วยงานราชการว่า “ผู้บริหาร” ในขณะที่บริษัท ห้างร้าน ใช้เรียกตําแหน่งเป็น “ผู้จัดการ” 
เน่ืองจากการศึกษาเป็นกิจการที่มุ่งประโยชน์สาธารณะ และจัดเป็นส่วนงานของทางราชการ จึงใช้
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เรียกช่ือผู้ดํารงตําแหน่งดังกล่าวว่า “ผู้บริหารการศึกษา” หากปฏิบัติงานเป็นหัวหน้าในสถานศึกษา 
เรียกว่า “ผู้บริหารสถานศึกษา”  

ได้มีผู้ให้คําจํากัดความหมายของ “การบริหาร” ในฐานะที่เป็นกิจกรรมชนิดหน่ึง ดังต่อไปน้ี 
1. Peter F. Drucker : การบริหาร คือ ศิลปะในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน 
2. Harold koontz : การบริหาร คือ การดําเนินงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ โดย

การอาศัยคน เงิน วัตถุสิ่งของเป็นปัจจัยในการปฏิบัติงาน 
3. Herbert A. simon : การบริหาร คือ กิจกรรมที่บุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไปร่วมมือกัน

ดําเนิน การให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง หรือหลายอย่างร่วมกัน 
4. วิจิตร ศรีสะอ้านและคณะได้สรุปสาระสําคัญของการบริหารไว้ดังน้ี 
 4.1 การบริหารเป็นกิจกรรมของกลุ่มบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป 
 4.2 ร่วมมือกันทํากิจกรรม 
 4.3 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 
 4.4 โดยการใช้กระบวนการ และทรัพยากรท่ีเหมาะสม 
สําหรับการบริหารในฐานะที่เป็นวิชาการสาขาหน่ึง มีลักษณะเป็นศาสตร์โดยสมบูรณ์เช่น 

เดียวกับศาสตร์สาขาอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นสาขาวิชาที่มีการจัดระเบียบให้เป็นระบบของการศึกษา มี
องค์แห่งความรู้ หลักการ และทฤษฎี ที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าเชิงวิทยาศาสตร์ การบริหารจึงเป็น
สิ่งที่นํามาศึกษาเล่าเรียนกันได้โดยนําไปประยุกต์ใช้สู่การปฏิบัติให้เหมาะสมกับสถานการณ์และ
สิ่งแวดล้อม ซึ่งขึ้นอยู่กับความสามารถ ประสบการณ์ และบุคลิกภาพส่วนตัวของผู้บริหารแต่ละคน 

ผู้บริหารจะบริหารงานให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้น้ันต้องมีความรู้ ความเข้าใจ
ในเร่ืองของทฤษฎีและหลักการบริหาร เพ่ือจะได้นําความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับการทํางาน 
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อม จึงพูดได้ว่าผู้บริหารที่ประสบความสําเร็จ คือ ผู้ที่สามารถประยุกต์เอา
ศาสตร์การบริหารไปใช้ได้อย่างมีศิลปะนั่นเอง 

จึงสรุปได้ว่า การบริหาร หมายถึง การใช้ศาสตร์และศิลป์ของบุคคลต้ังแต่ 2 คน ขึ้นไป
ร่วมมือกันดําเนินกิจกรรมหรืองานให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ร่วมกัน โดยอาศัยกระบวนการ และ
ทรัพยากรทางการบริหารเป็นปัจจัยอย่างประหยัด และให้เกิดประโยชน์ สูงสุด 

2.3.3 ความสําคัญของการบริหารการศึกษา 
ในการบริหารสถานศึกษา ผู้บริหารควรมีหลักและกระบวนการบริหารการศึกษา หลักการ

แนวคิดในการบริหารภาพรวมของการบริหาร ทั้งน้ีเพ่ือให้การจัดการบริหารสถานศึกษามีความ
เหมาะสมผู้เขียนจะได้กล่าวถึงประเด็นดังกล่าว เพ่ือให้เกิดความเข้าใจและมุมมองในการบริหาร
สถานศึกษายิ่งขึ้นต่อไป  
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ชคําจํากัดความคําว่า ”การบริหาร” (Administration) ใช้ในความหมายกว้าง ๆ เช่น การ
บริหารราชการ อีกคําหน่ึง คือ “การจัดการ” (Management) ใช้แทนกันได้กับคําว่า การบริหารส่วน 
มากหมายถึง การจัดการทางธุรกิจมากกว่าโดยมีผู้ กําหนดความหมายหลายท่านได้ระบุไว้ดังน้ี 
Peter F Drucker : คือ ศิลปะในการทํางานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกับผู้อ่ืน Herbert A. Simon : กล่าว
ว่าคือ กิจกรรมท่ีบุคคลต้ังแต่ 2 คนขึ้นไป ร่วมมือกันดําเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหน่ึง
หรือหลายอย่างร่วมกัน  

การบริหาร หมายถึง ศิลปะในการทําให้สิ่งต่าง ๆ ได้รับการกระทําจนเป็น ผลสําเร็จ 
กล่าวคือ ผู้บริหารไม่ใช่เป็นผู้ปฏิบัติ แต่เป็นผู้ใช้ศิลปะทําให้ผู้ปฏิบัติทํางานจนสําเร็จตามจุดมุ่งหมายที่
ผู้บริหารตัดสินใจเลือกแล้ว  

Simon การบริหาร คือ กระบวนการทํางานร่วมกับผู้อ่ืนเพ่ือให้เกิดผลสัมฤทธ์ิตามเป้าหมาย
อย่างมีประสิทธิภาพ  

Sergiovanni การบริหาร คือ การทํางานของคณะบุคคลต้ังแต่ ๒ คนขึ้นไป ที่รวมปฏิบัติ 
การให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน 

Barnard การบริหาร หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไปร่วมมือกัน
ดําเนินการ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างหน่ึงอย่างใดหรือหลาย ๆ อย่างที่บุคคลร่วมกันกําหนดโดย
ใช้กระบวนอย่างมีระบบและให้ทรัพยากรตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 

คําว่า ”การบริหารการศึกษา” หมายถึง กิจกรรมต่าง ๆ ที่บุคคลหลายคนร่วมกันดําเนิน 
การ เพ่ือพัฒนาสมาชิกของสังคมในทุก ๆ ด้าน นับแต่ บุคลิกภาพ ความรู้ ความสามารถ เจตคติ พฤติ 
กรรม คุณธรรม เพ่ือให้มีค่านิยมตรงกันกับความต้องการของสังคม โดยกระบวนการต่าง ๆ ที่อาศัย
ควบคุมสิ่งแวดล้อมให้มีผลต่อบุคคล และอาศัยทรัพยากร ตลอดจนเทคนิคต่าง ๆ อย่างเหมาะสม 
เพ่ือให้บุคคลพัฒนาไปตรงตามเป้าหมายของสงัคมที่ตนดําเนินชีวิตอยู่  

คําว่า ”สถานศึกษา” หมายความว่าสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย โรงเรียน ศูนย์การศึกษาพิเศษ 
ศูนย์การศึกษานอกระบบและตามอัธยาศัย ศูนย์การเรียน วิทยาลัย วิทยาลัยชุมชน สถาบันหรือสถาน 
ศึกษาที่เรียกช่ืออย่างอ่ืนของรัฐที่มีอํานาจหน้าที่หรือมีวัตถุประสงค์ในการจัดการศึกษาตามกฎหมาย
ว่าด้วยการศึกษาแห่งชาติและตามประกาศกระทรวง (พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา, 2543, หน้า 23) การบริหารเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ การบริหารเป็นสาขาวิชา
ที่มีการจัดการระเบียบอย่างเป็นระบบ คือมีหลักเกณฑ์และทฤษฎีที่พึงเช่ือถือได้ อันเกิดจาการค้นคว้า
เชิงวิทยาศาสตร์ เพ่ือประโยชน์ในการบริหาร โดยลักษณะน้ีการบริหารจึงเป็นศาสตร์ (Science) เป็น
ศาสตร์สังคม ซึ่งอยู่กลุ่มเดียวกับวิชาจิตวิทยา สังคมวิทยา และรัฐศาสตร์แต่ถ้าพิจารณาการบริหารใน
ลักษณะของการปฏิบัติที่ต้องอาศัยความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และทักษะของผู้บริหารแต่ละ
คน ที่จะ ทํางานให้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งเป็นการประยุกต์เอาความรู้ หลักการและทฤษฎีไปรับใช้ในการ
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ปฏิบัติงานเพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ และสิ่งแวดล้อม การบริหารก็จะมีลักษณะเป็นศิลป์ (Arts) 
ปัจจัยสําคัญการบริหารที่สําคัญมี 4อย่าง ที่เรียกว่า 4 Ms ได้แก่ 

1. คน (Man) 
2. เงิน (Money) 
3. วัสดุสิ่งของ (Materials) 
4. การจัดการ (Management) 
2.3.4 การบริหารและจัดการในสถานศึกษา 
การบริหารและการจัดการในสถานศึกษา เป็นการบริหารโรงเรียนในรูปแบบที่เป็นนิติ

บุคคลจะมีความแตกต่างไปจากการบริหารแบบเดิมทั้งในเรื่องของโครงสร้างการบริหารงานการ
บริหารในฝ่ายงานย่อย ซึ่งผู้บริหารจะต้องให้ความสนใจและวางแผนการบริหารในฝ่ายต่าง ๆ ดังน้ี 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546, หน้า 33) 

1. งานบริหารวิชาการ 
แนวคิดงานวิชาการเป็นงานหลัก หรือเป็นภารกิจหลักของสถานศึกษาที่พระราชบัญญัติ

การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มุ่งให้กระจายอํานาจในการ
บริหารจัดการไปให้สถานศึกษาให้มากที่สุด ด้วยเจตนารมณ์ที่จะให้สถานศึกษาดําเนินการได้โดยอิสระ 
คล่องตัว รวดเร็ว สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนสถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และการมีส่วนร่วม
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ซึ่งจะเป็นปัจจัยสําคัญทําให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร
และการจัดการ สามารถพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ตลอดจนการวัดผล ประเมินผลรวมทั้ง
การวัดปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาคุณภาพนักเรียน ชุมชน ท้องถิ่น ได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ 
โดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็ว และ
สอดคล้องกับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชน และท้องถิ่น 2. เพื่อให้การบริหาร และการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษา ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้องกับระบบประกันคุณภาพการศึกษา 
และการประเมินคุณภาพภายในเพ่ือพัฒนาตนเอง และการประเมินจากหน่วยงานภายนอก 3. เพ่ือให้
สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัดปัจจัยเก้ือหนุนการพัฒนาการเรียนรู้ที่
สนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชน และท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ 4. เพ่ือให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาน 
ศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืน ๆ อย่างกว้างขวางขอบข่าย/ภารกิจ
ของการบริหารวิชาการประกอบด้วย 

 1. การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 2. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
 3. การวัดผล ประเมินผล และเทียบโอนผลการเรียน 
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 4. วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
 5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 7. การนิเทศการศึกษา 
 8. การแนะแนวการศึกษา 
 9. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 10. การส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการแก่ชุมชน 
  11. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 
 12. การส่งเสริม และสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน และ

สถานบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 
สรุปได้ว่า การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การดําเนินงานในเรื่องของหลักสูตร การผลิตสื่อ 

การจัดบรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา การจัด
นิทรรศการการแสดงผลงานของสถานศึกษาสู่ชุมชน การประสานงานด้วยวิชาการกับสถานศึกษาอื่น 
การนิเทศการศึกษา การจัดทําข้อมูลพ้ืนฐานเด็กในเขตบริการ การจัดหาสื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กด้อย
โอกาสและการส่งเสริม วางแผนการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. การบริหารงบประมาณ 
แนวคิดการบริหารงานงบประมาณของสถานศึกษาเน้นความเป็นอิสระ ในการบริหารจัด 

การมีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดหลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณ 
แบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมทั้งจัดหารายได้จาก
บริการมาใช้บริหารจัดการเพ่ือประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน โดยมี
วัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ 2. เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 3. เพ่ือให้สถานศึกษา
สามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ ขอบข่าย/ภารกิจของการบริหาร
งบประมาณประกอบด้วย 

1. การจัดและเสนอของบประมาณ 
 (1) การวิเคราะห์และพัฒนานโยบายทางการศึกษา 
 (2) การจัดทําแผนกลยุทธ์หรือแผนพัฒนาการศึกษา 
 (3) การวิเคราะห์ความเหมาะสมการเสนอของบประมาณ 
2. การจัดสรรงบประมาณ 
 (1) การจัดสรรงบประมาณในสถานศึกษา 
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(2) การเบิกจ่ายและการอนุมัติงบประมาณ 
 (3) การโอนเงินงบประมาณ 
3. การตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผล และรายงานผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน 
 (1) การตรวจสอบติดตามการใช้เงินและผลการดําเนินงาน 

(2) การประเมินผลการใช้เงินและผลการดําเนินงาน 
4. การระดมทรัพยากร และการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
 (1) การจัดการทรัพยากร 

(2) การระดมทรัพยากร 
(3) การจัดหารายได้และผลประโยชน์ 
(4) กองทุนกู้ยืมเพ่ือการจัดการศึกษา 
(5) กองสวัสดิการเพ่ือการศึกษา 

5. การบริหารการเงิน 
 (1) การเบิกจากคลัง 

(2) การรับเงิน 
(3) การเก็บรักษาเงิน 
(4) การจ่ายเงิน 
(5) การนําส่งเงิน 
(6) การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี 

6. การบริหารบัญชี 
 (1) การจัดทําบัญชีการเงิน 

(2) การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
 (3) การจัดทําและจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียน และรายงาน 
7. การบริหารพัสดุและสินทรัพย์ 
 (1) การจัดทําระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา 

(2) การจัดหาพัสดุ 
(3) การกําหนดแนบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะและจดัซื้อจัดจ้าง 
(4) การควบคุมดูแล บํารุงรักษา และจําหน่ายพัสดุ 

สรุปได้ว่า การบริหารงบประมาณ หมายถึง การดําเนินงานในเร่ืองการให้ ความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะในการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินผล การใช้งบประมาณ การ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การทําข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา และการตรวจสอบการจัดทํา
บัญชีการเงินและพัสดุของสถานศึกษา 
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3. งานบริหารงานบุคคล 
แนวคิดการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา เป็นภารกิจสําคัญที่มุ่งส่งเสริมให้สถานศึกษา

สามารถปฏิบัติงานเพ่ือตอบสนองภารกิจของสถานศึกษา เพ่ือดําเนินการด้านการบริหารงานบุคคลให้
เกิดความคล่องตัว อิสระภายใต้กฎหมาย ระเบียบ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา มีความรู้ ความสามารถ มีขวัญกําลังใจ ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติมีความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนเป็น
สําคัญโดยมีวัตถุประสงค์ 1. เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลถูกต้อง รวดเร็วเป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล 2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากร ให้มีความรู้ความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจ
ที่รับผิดชอบให้เกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากร
ทางการศึกษาปฏิบัติงานเต็มศักยภาพ โดยยึดมั่นในระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐานแห่ง
วิชาชีพ 4. เพ่ือให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานวิชาชีพได้รับการยกย่อง
เชิดชุเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการศึกษาพัฒนาคุณภาพการ 
ศึกษาของผู้เรียนเป็นสําคัญ ขอบข่ายภารกิจของการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาประกอบด้วย  
1) การวางแผนอัตรากําลัง 2) การสรรหาและการบรรจุแต่งต้ัง 3) การเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการ 4) วินัยและการรักษาวินัย 5) ออกจากราชการ 

สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง การดําเนินงานในเรื่องการส่งเสริมการปลูก
จิตสํานึกการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษา การสํารวจความต้องการของสถานศึกษา การ
วางแผนพัฒนาบุคลากร การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การให้
กําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ การเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสืบสานจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การให้ความเห็นชอบในการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

4. การบริหารทั่วไป 
การบริหารทั่วไปเป็นงานที่เก่ียวข้องกับการจดระบบบริหารองค์กรให้บริการบริหารงาน 

อ่ืน ๆ บรรลุตามมาตรฐาน คุณภาพและเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ โดยมีบทบาทหลักในการประสาน 
ส่งเสริม สนับสนุนและการอํานวยการ ความสะดวกต่าง ๆ ในการให้บริการการศึกษาทุกรูปแบบ มุ่ง
พัฒนา สถานศึกษาให้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม ส่งเสริมในการบริหารและการจัด
การศึกษา ตามหลักการบริหารงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานเป็นหลักโดยเน้นความโปร่งใส ความ
รับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ ตลอดจน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชนและองค์กรที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้การ
จัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามวัตถุปะสงค์ 

1. เพ่ือให้บริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอํานวยการ ให้การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชนซึ่ง
จะก่อให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใส ศรัทธาและให้การสนับสนุนการจัดการศึกษา
ขอบข่ายภารกิจของการบริหารทั่วไปประกอบด้วย 

 1) การดําเนินงานธุรการ 
 2) งานเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3) การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
 4) การประสานและพัฒนาเครือข่ายการศึกษา 
 5) การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
 6) งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ 
 7) การส่งเสริมสนับสนุนด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป 
 8) การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
 9) จัดทําสํามะโนผู้เรียน 
 10) การรับนักเรียน 
 11) การส่งเสริมและประสานงานการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
 12) การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กําหนด 

ภารกิจของโรงเรียน สรุปได้ดังน้ี 
1. จัดการศึกษาให้สอดคล้องกับหลักการให้การศึกษาเพ่ือประโยชน์ต่อผู้เรียนและสังคมให้

บรรลุความมุ่งหมายที่กําหนดซึ่งเป็นการศึกษาตลอดชีวิต 
2. จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ทั้งนักเรียนปกตินักเรียนพิการนักเรียนด้อยโอกาสและนักเรียน

ที่มีความสามารถพิเศษ 
3. จัดการศึกษาโดยใช้รูปแบบการวัด 3 รูปแบบ คือในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย

ตามความเหมาะสม 
4. ปฏิรูปการเรียนรู้ตามหลักการและแนวทางที่กําหนดไว้อาทิ เช่นจัดตามธรรมชาติและ

ศักยภาพของนักเรียนแต่ละวัยและแต่ละคนจากแหล่งต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน ตลอดทั้งจัดการ
วัดและประเมินผลตามสภาพจริง 

5. จัดทําหลักสูตรสถานศึกษาโดยปรับใช้หลักสูตรแกนกลางให้เหมาะกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการของท้องถิ่นที่ต้ังโรงเรียน 

6. จัดกระบวนการตลอดชีวิตให้แก่ประชาชนในชุมชนโดยให้การศึกษาอบรมตามความ
จําเป็นและความเหมาะสม 
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7. จัดให้มีการวิจัยเก่ียวกับการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตลอดทั้งส่งเสริมให้ใช้
กระบวนการวิจัยในการเรียน 

8. บริหารจัดการโรงเรียนตามกระจายอํานาจการบริหารทั้งด้านวิชาการด้านบุคลากรด้าน
งบประมาณ และด้านการบริหารท่ัวไปสอดคล้องกับหลักการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานการมีส่วน
ร่วมของผู้มีส่วนร่วม 

9. จัดการประกันคุณภาพการศึกษาทั้งคุณภาพภายในและภายนอก ตามเกณฑ์มาตรฐาน
การศึกษาที่กําหนด 

10. พัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรอ่ืนเพ่ือจัดการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับแนวทาง
หลักการที่กําหนดตามเกณฑ์ปฏิรูปการศึกษา 

11. แสวงหาเทคโนโลยีภูมิปัญญาไทย และภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนในโรงเรียน 

สรุปได้ว่า การบริหารทั่วไป หมายถึง การดําเนินงานในเรื่องการให้ความคิดเห็น และ
ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความเข้มแข็ง การสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอ่ืนการส่งเสริมการออก
กําลังกาย การดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญของชาติ การจัดทํา
ข้อมูลนักเรียนในเขตบริการ การให้ความเห็นชอบกับแผนปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ การประเมินผล
โครงการการช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและด้อยโอกาส หรือมีความสามารถพิเศษ ให้เรียนจบหลักสูตร 
โดยในการวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ใช้หลักการการบริหารจัดการสถานศึกษาทั้ง 4 ด้านมาเป็นกรอบใน
การศึกษา ประกอบด้วย ด้านงานวิชาการ ด้านงานงบประมาณ ด้านงานบริหารงานบุคคล ด้านงาน
บริหารทั่วไป 

 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

2.4.1 ความหมายของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ความหมายของคณะกรรมการสถานศึกษา มีนักวิชาการให้ทัศนะไว้ต่าง ๆ กัน ดังน้ี 
ธีระ รุญเจริญ ได้ประมวลแนวคิด หลักการ และแนวคิดในการดําเนินการเพื่อให้กิจการ

ของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล และมีประสิทธิภาพ จะต้องสอดคล้องกับความต้องการของ
ชุมชนและตอบสนองนโยบายของรัฐ ดังน้ัน จึงต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกขั้นตอน เพราะ
ถือว่าชุมชนมีบทบาทสําคัญต่อการกําหนดคุณลักษณะของสถานศึกษาที่พึงประสงค์ เพ่ือเป็นการเพ่ิม
การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการจัดการศึกษาและการปรับปรุงการเรียนการสอน 

มังกร ทองสุขดี ได้กล่าวว่า หมายถึงตัวแทนประชาชน ผู้มีส่วนเก่ียวข้องในเขตชุมชนที่เข้า
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ต้ังอยู่ในชุมชน 



32 

โกวิท วรพิพัฒน์ ได้กล่าวว่า หมายถึงคณะบุคคลที่ได้รับการแต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

จากความหมายของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานข้างต้น สรุปได้ว่า ตัวแทน
ประชาชน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในเขตชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเพ่ือให้
กิจการของสถานศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล จะต้องสอดคล้องกับความต้อง 
การของชุมชนและตอบสนองนโยบายของรัฐ ดังน้ัน จึงต้องเกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนทุกขั้นตอน 
เพราะถือว่าชุมชนมีบทบาทสําคัญต่อการกําหนดคุณลักษณะของสถานศึกษาที่พึงประสงค์ เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมการมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการจัดการศึกษาและการปรับปรุงการเรียนการสอน 

2.4.2 ความเป็นมาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานคือตัวแทนของประชาชนผู้มีส่วนเก่ียวข้องในเขต

ชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีต้ังอยู่ในชุมชนบทบาทและ
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความสําคัญเป็นอย่างย่ิงในการกํากับและส่งเสริมสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษาอันเน่ืองมาจากเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ต้องการให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรงเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาครูบุคลากรทางการศึกษาอย่างแท้จริงใน
ลักษณะเป็นเจ้าของหรือหุ้นส่วนของสถานศึกษา 

บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานซึ่งต้องทําหน้าที่แทนชุมชน
และผู้ปกครองนักเรียนทุกคนจึงต้องคํานึงถึงการจัดการศึกษาที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียนซึ่ง
เป็นลูกหลานของชุมชนขณะเดียวกันก็จะต้องทํางานร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโดย
ตระหนักถึงความเป็น “เจ้าของร่วมกัน” จึงอาศัยกระบวนการทํางานที่เน้นการกระจายอํานาจการมี
ส่วนร่วมและความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการจัดการศึกษาพร้อมกับยึดถือหลักการของ
การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมด้วยการปฏิบัติตามกฎหมายยึดมั่นในความถูกต้องดีงามสร้าง
ความไว้วางใจซึ่งกันและกันเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตระหนักในสิทธิหน้าที่ความสํานึกใน
ความรับผิดชอบร่วมกันและคํานึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนด้านการจัดการศึกษา 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานกระทรวงศึกษาธิการตระหนักถึงความสําคัญ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานซึ่งมีบทบาทแลหน้าที่ในฐานะผู้มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของสถาน 
ศึกษาและต้องร่วมรับผิดชอบต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาจึงได้จัดทําคู่มือการ
ปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยคาดหวังว่าคู่มือเล่มน้ีจะเป็นแนวทางในการ
ดําเนินการร่วมกันของทุกฝ่ายที่มีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่คุณภาพผู้เรียนเป็นสําคัญขอขอบคุณคณะ 
ทํางานและผู้มีส่วนเก่ียวข้องที่ได้จัดทําคู่มือจนประสบผลสําเร็จ 

2.4.3 องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 



33 

องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
ตามกฎกระทรวงที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2546 กําหนดให้คณะกรรมการสถาน 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนครูผู้แทนองค์กรชุมชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษาผู้แทนพระภิกษุและหรือองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนที่ผู้ทรงคุณวุฒิ
และผู้บริหารสถานศึกษาทําหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการและนอกจากน้ันยังได้กําหนดจํานวน
คุณสมบัติวิธีการสรรหาวาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจากตําแหน่งของกรรมการด้วย 

ความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเป็นองค์คณะบุคคลที่ทํางานร่วมกับสถานศึกษา

เพ่ือให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการศึกษาด้วยตนเองได้ตามกรอบที่กฎหมาย
กําหนดดังน้ันความหลากหลายของบุคคลที่เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจึงเอ้ือต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาท่ีต้องอาศัยความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจึงมีความสําคัญต่อการจัดการศึกษาดังน้ี 

ผู้แทนผู้ปกครองเป็นผู้สะท้อนปัญหาและความต้องการด้านคุณภาพทางการศึกษาและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักเรียนทั้งในส่วนที่คาดหวังและสภาพความเป็นจริงที่เกิดขึ้นและร่วม 
มือกับครูบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผู้แทนครูเป็นผู้ที่มีความชํานาญในสายวิชาชีพครูมีความสําคัญต่อการนําเสนอข้อมูลด้าน
กระบวนการเรียนรู้ปัญหาและความต้องการการสนับสนุนช่วยเหลือรวมทั้งรายงานงานผลการจัด
การศึกษา 

ผู้แทนองค์กรชุมชนเป็นผู้สะท้อนสภาพของปัญหาและความต้องการในการพัฒนาผู้เรียน
ซึ่งเป็นสมาชิกส่วนหน่ึงของชุมชนและให้ความร่วมมือกับสถานศึกษาทั้งในด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่ง
เรียนรู้ 

ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้สะท้อนสภาพปัญหาและความต้องการที่ครอบคลุม
ทั้งเขตพ้ืนที่บริการของสถานศึกษาและมีความสําคัญต่อสถานศึกษาอย่างย่ิงในเรื่องการขอรับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณทรัพยากรทางการจัดการศึกษาและเช่ือมโยงแผนพัฒนาการศึกษากับแผน 
พัฒนาท้องถิ่น 

ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษาเป็นผู้ที่สะท้อนภาพของความรักความศรัทธาความภาค 
ภูมิใจต่อสถาบันการศึกษาที่ตนได้รับการศึกษาช่วยจรรโลงคุณค่าของสถาบันไปสู่ศิษย์รุ่นหลังให้
ประสบความสําเร็จในการศึกษาเช่นกัน 

ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่เป็นผู้นําเสนอและเติมเต็ม
ข้อมูลด้านคุณธรรมจริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาซึ่งเป็นส่วนสําคัญในการจัดการเรียนรู้เพ่ือให้
นักเรียนเป็นคนดีของสังคม 
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ผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่จะช่วยเสริม
ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาได้ครอบคลุมในทุก ๆ ด้านอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพทําให้สถาน 
ศึกษามีความเข้มแข็งและมีการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ผู้บริหารสถานศึกษาในฐานะกรรมการและเลขานุการซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของสถาน 
ศึกษาเป็นบุคคลสําคัญที่จะสะท้อนภาพของการบริหารจัดการผู้ช่วยเหลือให้คําปรึกษาสร้างแรงจูงใจ
กระตุ้นการทํางานทบทวนรายงานสะท้อนความคิดเปิดโอกาสให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มได้แสดงบทบาท
อย่างเต็มที่จัดเตรียมการประชุมบันทึกการประชุมรายงานผลการประชุมและสนับสนุนด้านอุปกรณ์
ห้องประชุมวัสดุใช้สอยฯลฯรวมทั้งการพิจารณานํามติข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปสู่
การปฏิบัติ 

ดังน้ัน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานซึ่งเป็นองค์คณะบุคคลในการบริหารสถาน 
ศึกษาแบบมีส่วนร่วมจึงต้องอาศัยผู้มีความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาหลากหลายและเข้าใจการศึกษามี
ความมุ่งมั่นมีเวลาที่จะอุทิศแรงกายแรงใจพัฒนาสถานศึกษาของชุมชนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน
ตามที่ชุมชนสังคมและประเทศชาติต้องการซึ่งจะส่งผลให้ชุมชนสังคมเข้มแข็งและประเทศชาติ
ก้าวหน้า 
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2.4.4 บทบาท อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
สภาพความเป็นจริงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในปัจจุบัน มีจํานวนมากยัง

ขาดความชัดเจน เรื่องบทบาทและอํานาจหน้าที่ของตนเอง ส่วนใหญ่ได้รับการร้องขอจากสถานศึกษา
มากกว่าได้รับการคัดสรรจากกลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้องอย่างแท้จริง ทําให้ขาดความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติหน้าที่ ขาดทักษะและประสบการณ์ในการปฏิบัติงานร่วมกัน ส่วนมากยังคิดว่าการบริหารจัด
การศึกษาเป็นหน้าที่ของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นเพียงที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ปฏิบัติ
ตามการร้องขอจากสถานศึกษา และมีภาระงานมากไม่มีเวลาร่วมประชุม ทําให้ขาดความพร้อมเพรียง
และยังมีปัญหาอีกมาก 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน ได้เปรียบเทียบบทบาทและอํานาจหน้าที่
ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังตาราง 

 
ตารางที่ 2.1 แสดงบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน ด้านวิชาการ 
 

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

1. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ
ความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น 

2. จัดการเรียนการสอน สภาพแวดล้อม บรรยา 
กาศการเรียนการสอนที่เหมาะสม และส่งเสริม 
กระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 
ตลอดจนการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

3. จัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถาน 
ศึกษาและรายงานผลการประเมินให้คณะ 
กรรมการสถานศึกษารับทราบ 

1. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลัก 
สูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตร 
แกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานและความต้อง 
การของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น 

2. ให้ข้อเสนอแนะ และส่งเสริมสนับสนุนในการ
จัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อมกระบวนการ
เรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ 
เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

3. รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัด 
ระบบและการดําเนินการตามระบบประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา 
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ตารางที่ 2.2 แสดงบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน ด้านงบประมาณ 
 

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน

1. จัดต้ังและรับผิดชอบการใช้จ่ายงบประมาณ
ของสถานศึกษาตามที่ กํ าหนด ระเบียบ 
ประกาศ ฯลฯ กําหนด 

2. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารการเงินและการจัด 
หารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ทั้งน้ี
ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด

1. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดต้ัง
และการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 

2. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการออกระเบียบ 
ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติเก่ียวกับกา
รบริหารการเงินและการจัดหารายได้จาก
ทรัพย์สินของสถานศึกษา หรือตามกฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 

 
ตารางที่ 2.3 แสดงบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาข้ัน 

พื้นฐาน ด้านการบริหารงานบุคคล 
 

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน

1. ดําเนินการตามท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
กําหนด 

1. ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา กําหนดให้เป็น
อํานาจ หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน

 
ตารางที่ 2.4 แสดงบทบาทและอํานาจหน้าที่ของสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาขั้น 

พื้นฐาน ด้านการบริหารทั่วไป 
 

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน

1. จัดทํานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถาน
ศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษา รวมท้ังความต้องการของชุมชน และ

1. ให้ความเห็นเสนอแนะ ให้คําปรึกษาในการจัด
ทํานโยบายแผนพัฒนาการศึกษา สถานศึกษา
ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของกระทรวง 
ศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา รวม
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ท้องถิ่น ทั้งความต้องการของชุมชน และท้องถิ่น 
 
ตารางที่ 2.4 (ต่อ) 
 

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน

2. จัดทํานโยบายแผนพัฒนาการศกึษา ของสถาน 
ศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษา รวมท้ังความต้องการของชุมชน และ
ท้องถิ่น 

3. ดําเนินการและกํากับ ติดตามและประเมินผล
งานตามแผนงาน โครงการของสถานศึกษา 

4. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา รวมทั้ งผู้ 
ปกครองดูแลบํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผล 
ประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาตามที่
กฎหมาย ระเบียบ 

5. ออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศแนวปฏิบัติ ฯลฯ 
ในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ตามกฎหมาย 

6. ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด  
7. ส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และสร้างความ 

สัมพันธ์กับสถาบันอ่ืน ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 
8. ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับกิจการของสถานศึกษา 

หรือตามที่ได้รับมอบหมาย และตามที่กฎหมาย 
ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 

2. ให้ความเห็นเสนอแนะและให้คําปรึกษา ใน
การจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาสถาน 
ศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน ของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษา รวมทั้งความต้องการของชุมชน และ
ท้องถิ่น 

3. รับทราบ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะใน
การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการศึกษา
และกิจการของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ
กฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ตลอด 
จนนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ 
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และความต้อง 
การของชุมชน และท้องถิ่น และรายงานสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษา เมื่อสถานศึกษาไม่
ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ 
คําสั่ง ตลอดจนนโยบายและแผนของกระทรวง 
ศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

4. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุน เก่ียวกับการระดมทรัพยากร เพ่ือ
การศึกษารวมทั้งปกครองดูแลบํารุงรักษา ใช้
และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สินของสถาน 
ศึกษาตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
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กําหนด 

 
ตารางที่ 2.4 (ต่อ) 
 

บทบาทหน้าที่ของสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน

 5. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้คําปรึกษา 
ในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ แนว
ปฏิบัติ ฯลฯ ในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของ
สถานศึกษาตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ 
ฯลฯ กําหนด 

6. ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้คําปรึกษา 
ในการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน และ
สร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอ่ืน ๆ ในชุมชน
และท้องถิ่น 

7. ปฏิบัติหน้าที่ อ่ืนเก่ียวกับกิจการของสถาน 
ศึกษา ตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
กําหนดให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีอํานาจหน้าที่ กํากับ ส่งเสริม สนับสนุน และมี

อํานาจอ่ืนตามกฎหมาย ต้องทําหน้าที่แทนชุมชน และผู้ปกครองนักเรียนทุกคน จึงต้องคํานึงถึง การ
จัดการศึกษาที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน ซึ่งเป็นลูกหลานของชุมชน ขณะเดียวกันก็ต้องทํางาน
ร่วมกับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโดยตระหนักถึงความเป็นเจ้าของร่วมกัน จึงอาศัยกระบวน 
การทํางานที่เน้นการกระจายอํานาจการมีส่วนร่วม และความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนของการ
จัดการศึกษาพร้อมทั้งยึดถือหลักการของการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมท่ีดีด้วยการปฏิบัติตาม
กฎหมาย ยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน
ร่วม ตระหนักในสิทธิหน้าที่ ความสํานึกในความรับผิดชอบร่วมกัน และคํานึงถึงความคุ้มค่าในการ
ลงทุนด้านจัดการศึกษา 

2.4.5 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษา 
ระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 มาตรา 35 กล่าวว่า สถานศึกษาที่จัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรา 34 (2) เฉพาะโรงเรียนมีฐานะเป็นนิติบุคคล กําหนดให้สถานศึกษาเป็น
นิติบุคคล มีจุดมุ่งหมายที่สําคัญที่จะทําให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร เพ่ือให้การบริหาร
เป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและ
ประเทศชาติโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2553 ที่มุ่งหวังจะยกระดับการศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐานและ 
จัดการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ โดยกระจายอํานาจการบริหารการศึกษา ด้านวิชาการ ด้าน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไปยังสถานศึกษาโดยตรง โดยมี
วัตถุประสงค์และขอบข่ายภารกิจการบริหารและจัดการศึกษา ดังน้ี  

1. ด้านวิชาการ 
 1.1 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา ให้สอดคล้องกับ

หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น 
 1.2 ให้ข้อเสนอแนะและส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ สภาพแวดล้อม 

กระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ฯลฯ เพ่ือการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ การ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

 1.3 รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการจัดระบบและการดําเนินการตามระบบ
ประกันคุณภาพภายในสถานศกึษา 

การบริหารงานด้านวิชาการมีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
1. อนุมัติการจัดทําหลักสูตร แบบเรียนอุปกรณ์การศึกษาการวัดและประเมินผลของสถาน 

ศึกษา 
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2. อนุมัติให้เอกชนดําเนินการจัดพิมพ์เผยแพร่ หนังสือแบบเรียนที่เก่ียวกับหลักสูตร
ท้องถิ่นที่สถานศึกษาจัดทําหรือพัฒนาขึ้น 

3. อนุมัติแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมประจําปีของสถานศึกษา 
4. กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 
5. กําหนดนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 
6. พิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์การบริหารด้านวิชาการ ดังนี้ 
1. เพ่ือให้สถานศึกษาบริหารงานด้านวิชาการได้โดยอิสระ คล่องตัว รวดเร็วและสอดคล้อง

กับความต้องการของนักเรียน สถานศึกษา ชุมชนและท้องถิ่น 
2. เพ่ือให้การบริหารและจัดการศึกษาของสถานศึกษาได้มาตรฐานและมีคุณภาพสอดคล้อง

กับระบบประกันคุณภาพการศึกษาและการประเมินคุณภาพภายใน เพ่ือพัฒนาตนเอง และการประเมิน
จากหน่วยงานภายนอก 

3. เพ่ือให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ ตลอดจนจัดปัจจัยเก้ือหนุน
การพัฒนาการเรียนรู้ที่สนองตามความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและท้องถิ่น โดยยึดผู้เรียนเป็นสําคัญ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

4. เพ่ือให้สถานศึกษาได้ประสานความร่วมมือในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถาน 
ศึกษาและของบุคคล ครอบครัว องค์กร หน่วยงานและสถาบันอ่ืนอย่างกว้างขวาง 

ขอบข่าย/ภารกิจด้านวิชาการดังนี้ 
1. การพัฒนาหรือการดําเนินการเกี่ยวกับการให้ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตร 
2. การวางแผนงานด้านวิชาการ 
3. การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
4. การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา 
5. การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
6. การวัดผล ประเมินผลและดําเนินการเทียบโอนผลการเรียน 
7. การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา 
8. การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
9. การนิเทศการศึกษา 
10. การแนะแนว 
11. การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา 
12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการ 
13. การประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคก์รอ่ืน 
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14. การส่งเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแก่บุคคล ครอบครัว องค์กรหน่วยงานสถาน
ประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัดการศึกษา 

15. การจัดทําระเบียบและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานด้านวิชาการของสถานศึกษา 
16. การคัดเลือกหนังสือ แบบเรียนเพ่ือใช้ในสถานศึกษา 
17. การพัฒนาและใช้สื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
สรุปได้ว่า การบริหารวิชาการ คือ การดําเนินงานในเรื่องของหลักสูตร การผลิตสื่อ การจัด

บรรยากาศ สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอ 
แนะในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพในสถานศึกษา การจัดนิทรรศการแสดงผลงานของสถาน 
ศึกษาสู่ชุมชน การประสานงานด้านวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน การนิเทศการศึกษา การจัดทําข้อมูล
พ้ืนฐานเด็กในเขตบริการ การจัดหาสื่อการเรียนรู้สําหรับเด็กด้อยโอกาสและการส่งเสริม วางแผนการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

2. ด้านงบประมาณ 
 2.1 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดต้ังและการใช้จ่ายงบประมาณของ

สถานศึกษา 
 2.2 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ และแนวปฏิบัติ 

การเก่ียวกับการบริหารการเงินและการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษาหรือปฏิบัติหน้าที่อ่ืน
เก่ียวกับเรื่องน้ีตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 

การบริหารงานด้านงบประมาณมีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
1. พิจารณากลั่นกรองการจัดต้ังและบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 
2. อนุมัติการจัดต้ังและบริหารงบประมาณในส่วนของสถานศึกษา 
3. อนุมัติการบริหารการเงินและพัสดุของสถานศึกษา 
4. จัดหางบประมาณสนับสนุนระดมจากประชาชน องค์กร และสถาบันต่าง ๆ ในชุมชน 
5. ตรวจสอบดูแลการใช้งบประมาณของสถานศึกษา 
วัตถุประสงค์การบริหารด้านงบประมาณ ดังนี้ 
1. เพ่ือใหส้ถานศึกษาบริหารงานด้านงบประมาณมีความเป็นอิสระ คล่องตัว ถูกต้อง โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ 
2. เพ่ือให้ได้ผลผลิต ผลลัพธ์เป็นไปตามข้อตกลงการให้บริการ 
3. เพ่ือให้สถานศึกษาสามารถบริหารจัดการทรัพยากรที่ได้อย่างเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
ขอบข่าย/ภารกิจด้านงบประมาณ ดังนี้ 
1. จัดทําแผนงบประมาณและคําขอต้ังงบประมาณ เพ่ือเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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2. จัดทําแผนปฏิบัติการใช้จ่ายเงินตามที่ได้รับจัดสรรงบประมาณจากสํานักงานคณะกรรม 
การการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยตรง 

3. การอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 
4. การขอโอนและการขอเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
5. การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ 
6. การตรวจสอบ ติดตามและรายงานการใช้งบประมาณ 
7. การตรวจสอบติดตามรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ 
8. การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา 
9. การปฏิบัติงานอ่ืนใดตามท่ีได้รับมอบหมายเก่ียวกับกองทุนเพ่ือการศึกษา  
10. การบริหารทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
11. การวางแผนพัสดุ 
12. การกําหนดรูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างที่ใช้

งบประมาณเพ่ือเสนอต่อเลขาธิการคณะกรรมการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
13. การพัฒนาระบบสารข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทําและจัดหาพัสดุ 
14. การจัดหาพัสดุ 
15. การควบคุมดูแล บํารุงรักษาและจําหน่ายพัสดุ 
16. การจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน 
17. การเบิกเงินจากคลัง 
18. การรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการจ่ายเงิน 
19. การนําเงินส่งคลัง 
20. การจัดทําบัญชีการเงิน 
21. การจัดทํารายงานทางการเงินและงบการเงิน 
22. การจัดทําหรือจัดหาแบบพิมพ์บัญชี ทะเบียนและรายงาน 
สรุปได้ว่า การบริหารงบประมาณ หมายถึง การดําเนินงานในเรื่องการให้ความคิดเห็น ข้อ 

เสนอแนะในการจัดทํางบประมาณ การใช้จ่ายงบประมาณ การประเมินผล การใช้งบประมาณ การระดม 
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา การทําข้อมูลสินทรัพย์ของสถานศึกษา และการตรวจสอบการจัดทําบัญชีการ 
เงินและพัสดุของสถานศึกษา 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
ปฏิบัติตามท่ีกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษากําหนดให้

เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
การบริหารงานบุคคลมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 
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1. ให้ข้อเสนอแนะในการจัดต้ังผู้บริหารสถานศึกษา 
2. พิจารณากําหนดจํานวนครูต่อจํานวนนักเรียน กําหนดครูเข้าสอนในช้ันเรียน และจัดหา

บุคลากรตามที่สถานศึกษาต้องการ 
3. กําหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา 
4. ประเมินผลการจัดการเรียนการสอนของครู 
วัตถุประสงค์ด้านการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 
1. เพ่ือให้การดําเนินงานด้านการบริหารงานบุคคล ถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว เป็นไปตามหลัก 

ธรรมาภิบาล 
2. เพ่ือส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถและมีจิตสํานึกในการปฏิบัติภารกิจที่

รับผิดชอบให้เกิดผลสําเร็จตามหลักการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธ์ิ 
3. เพ่ือส่งเสริมให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยยึดมั่นใน

ระเบียบวินัย จรรยาบรรณ อย่างมีมาตรฐาน 
4. เพ่ือให้ครู และบุคลากรทางการศึกษาที่ปฏิบัติงาน ได้มาตรฐานวิชาชีพครู ได้รับ ยกย่อง

เชิดชูเกียรติ มีความมั่นคงและความก้าวหน้าในวิชาชีพ ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของผู้เรียนเป็นสําคัญ 

ขอบข่าย/ภารกิจด้านการบริหารงานบุคคล ดังนี้ 
1. การวางแผนอัตรากําลัง 
2. การจัดสรรอัตรากําลังช้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
3. การสรรหาและบรรจุแต่งต้ัง 
4. การเปลี่ยนตําแหน่งให้สูงขึ้น การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรการศึกษา  
5. การดําเนินการเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 
6. การลาทุกประเภท 
7. การประเมินผลการปฏิบัติงาน 
8. การดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
9. การพักราชการและการสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน 
10. การรายงานการดําเนินการทางวินัยและการลงโทษ 
11. การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ 
12. การออกจากราชการ 
13. การจัดระบบและการจัดทําทะเบียนประวัติ 
14. การจัดทําบัญชีรายช่ือและให้ความเห็นเก่ียวกับการเสนอขอพระราชทานเคร่ืองราช 

อิสริยาภรณ์ 
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15. การส่งเสริมการประเมินวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
16. การส่งเสริมและยกย่องเชิดชูเกียรติ 
17. การส่งเสริมมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
18. การส่งเสริมวินัย คุณธรรมและจริยธรรมสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
19. การริเริ่มส่งเสริมการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
20. การพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
สรุปได้ว่า การบริหารงานบุคคล หมายถึง การดําเนินงานในเรื่องการส่งเสริมการปลูกจิต 

สํานึกการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในสถานศึกษา การสํารวจความต้องการของสถานศึกษา การวาง
แผนพัฒนาบุคลากร การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม การให้
กําลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ การเข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือสืบสานจารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น การให้ความเห็นชอบในการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงานในสถานศึกษา 

4. ด้านการบริหารทั่วไป 
 4.1 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้คําปรึกษาในการจัดทํานโยบาย แผนพัฒนาการ 

ศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบาย และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรม 
การการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษารวมทั้งความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

 4.2 รับทราบ ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะในการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาและกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ตลอดจน
นโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา และความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น และรายงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
เมื่อสถานศึกษาไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ คําสั่ง ตลอดจนนโยบาย และแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา และ
ความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น 

 4.3 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนเก่ียวกับการระดมทรัพยากร
เพ่ือการศึกษารวมทั้งปกครองดูแลบํารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์จากทรัพย์สิน ของสถานศึกษา
ตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนด 

 4.4 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้คําปรึกษาในการออกระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
แนวปฏิบัติ ในการดําเนินงานด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯกําหนด 

 4.5 ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ และให้คําปรึกษาในการส่งเสริมความเข้มแข็งในชุมชน
และสร้างความสัมพันธ์กับสถาบันอ่ืน ๆ ในชุมชนและท้องถิ่น 

 4.6 ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับกิจการของสถานศึกษา ตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ 
กําหนด ให้เป็นอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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การบริหารทั่วไปมีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
1. ให้ความเห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงานประจําปีก่อนเสนอสาธารณชน 
2. ให้ความเห็นชอบเก่ียวกับระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ คําสั่งของสถานศึกษา 
3. แต่งต้ังที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือดําเนินงานตามท่ีเห็นสมควร 
วัตถุประสงค์ด้านการบริหารทั่วไป ดังนี้ 
1. เพ่ือให้การบริการ สนับสนุน ส่งเสริม ประสานงานและอํานวยการ ให้การปฏิบัติงานของ 

สถานศึกษาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
2. เพ่ือประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและผลงานของสถานศึกษาต่อสาธารณชน 

ซึ่งจะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เจตคติที่ดี เลื่อมใสศรัทธาและให้การจัดการศึกษา 
ขอบข่าย/ภารกิจด้านการบริหารทั่วไป ดังนี้ 
1. การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศ 
2. การประสานงานและเครือข่ายการศึกษา 
3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา 
4. การวิจัยเพ่ือพัฒนานโยบายและแผน 
5. การจัดระบบการบริหารและพัฒนาองค์กร 
6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบัติงาน 
7. งานเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
8. การดําเนินงานธุรการ 
9. การดูแลอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
10. การจัดทําสํามะโนผู้เรียน 
11. การรับนักเรียน 
12. การเสนอความเห็นเก่ียวกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวมหรือเลิก สถานศึกษา 
13. การประสานงานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย  
14. การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
15. การทัศนศึกษา 
16. การส่งเสริมงานกิจการนักเรียน 
17. การประชาสัมพันธ์งานการศึกษา  
18. การส่งเสริมสนับสนุนและประสานการจัดการศึกษา 
19. งานประสานราชการส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น 
20. การรายงานผลการปฏิบัติงาน 
21. การจัดระบบการควบคุมภายในหน่วยงาน 
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22. แนวทางการจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
สรุปได้ว่า การบริหารงานทั่วไป หมายถึง การดําเนินงานในเรื่องการให้ความคิดเห็นและ

ข้อเสนอแนะในการส่งเสริมความเข้มแข็ง การสร้างความสัมพันธ์ กับสถาบันอ่ืน การส่งเสริมการออก
กําลังกาย การดูแลอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม การเข้าร่วมกิจกรรมวันสําคัญของชาติ การจัดทํา
ข้อมูลนักเรียนในเขตบริการ การให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติงานโครงการต่าง ๆ การประเมินผลโครง 
การการช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและด้อยโอกาส หรือมีความสามรถพิเศษ ให้นักเรียนจบหลักสูตร 

 
2.5 แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน 
ในการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรมีการทํา

ความเข้าใจต้ังแต่เริ่มแรกของการทํางานร่วมกัน ทั้งน้ีเพ่ือให้ทั้งสองฝ่ายได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่ของ
ตนเอง ดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2547, หน้า 19) 

1. ผู้บริหารสถานศึกษา คือ ผู้เช่ือมโยงระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
ฐานะกรรมการและเลขานุการกับสถานศึกษาในฐานะผู้บริหาร ดังน้ันผู้บริหารจึงเป็นผู้ประสานการ
ดําเนินการต่าง ๆ โดยคํานึงถึงข้อคิด ความเห็น และมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2. กรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ควรเข้าใจบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คือกํากับ และส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา และปฏิบัติตามบทบาท
หน้าที่ที่กําหนดไว้ หากมีข้อเสนอแนะใด ๆ ควรนําเสนอในท่ีประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานแล้วสรุปผลเป็นมติที่ชัดเจน ซึ่งเมื่อได้มติแล้วประธานก็จะมอบให้ผู้บริหารสถานศึกษานําไปสู่
การพิจารณาดําเนินการของสถานศึกษา 

สําหรับบทบาทในการกํากับ ควรเป็นการติดตามการปฏิบัติงานตามที่สถานศึกษาได้ทํา
แผนการดําเนินงานให้สอดคล้องกับกฎหมายและแนวนโยบายของหน่วยงานหรือตามมติที่กําหนด
ร่วมกัน โดยไม่ควรกํากับการทํางานของผู้บริหาร ครู อาจารย์ คือไม่แสดงบทบาทเป็นผู้บังคับบัญชา
เสียเองในการรับทราบผลการดําเนินการ ควรดูเป็นภาพรวมของสถานศึกษาว่าผลการดําเนินกิจการ
ทั้งระหว่างดําเนินการ สินปีงบประมาณ และสิ้นปีการศึกษา เพ่ือนําไปสู่การพิจารณาปรับปรุงพัฒนา
กิจการของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลย่ิงขึ้น คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานจะต้องไม่สั่งการทั้งโดยตรงและโดยอ้อมไปยังบุคคลอ่ืน ได้แก่ ครู หรือบุคลากรในสถาน 
ศึกษา เพราะอํานาจสั่งการเป็นของผู้บริหารสถานศึกษาที่จะรับผิดชอบการนําความคิดเห็น ข้อเสนอ 
แนะและมติของคณะกรรมการสถานศึกษาไปสู่การปฏิบัติ  

จากบทบาทหน้าที่ดังกล่าว สามารถสรุปได้ดังน้ี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอาจ
มีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในกระบวนการและขั้นตอนต่าง ๆ ในกิจการของสถานศึกษา โดยร่วมรับรู้ 
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ร่วมคิด ร่วมทํา ร่วมรับผล และร่วมประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาร่วมกันเพ่ือให้การ
ทํางานบรรลุวัตถุประสงค์  

 
2.6 บริบทของการบริหารงานสํานักเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 กับการมี

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ข้อมูลทั่วไป 
ที่ต้ังสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ต้ังอยู่เลขที่ 99/1 ถนนเลยด่านซ้าย 

ตําบลกุดป่อง อําเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 42000 เว็ปไซต์http://www.sesao19.go.th โทรศัพท์ 
042 811464, 042 814415 โทรสาร 042 811464 นอกจากน้ีสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษาเขต 19 จัดได้ประกาศจัดต้ังส่วนราชการภายในไว้ 4 ศูนย์ดังน้ี 

1. ศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครองและช่วยเหลือนักเรียนสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 19 (ฉก.ชน.สพม.19) 

2. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษา 
3. ศูนย์ประสานงานสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 จังหวัดหนองบัวลําภู

อยู่ที่อาคารอนาลโย (ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลําภู) อําเภอเมืองหนองบัวลําภูจังหวัดหนองบัวลําภู
โทรศัพท์ 042 316761 โทรสาร 042 316761 

4. ศูนย์แนะแนวประจําสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 โรงเรียนศรี
สงครามวิทยาจังหวัดเลยที่ต้ังณโรงเรียนศรีสงครามวิทยาตําบลศรีสงครามอําเภอวังสะพุงจังหวัดเลย 

ความเป็นมา 
ตามมาตรา 37 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับ

ที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กําหนดให้การบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต้องยึดเขตพ้ืนที่การศึกษาและ
มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการพ.ศ. 2546 ได้กําหนดให้
มีการประกาศจัดต้ังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาขึ้นโดยรวมการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาอยู่ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเดียวกันเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 
สภาการศึกษาได้มีมติในคราวประชุมครั้งที่ 1/2552 เห็นชอบในหลักการให้มีเขตพื้นที่การศึกษา
(มัธยมศึกษา) ในวันที่ 31 มีนาคม 2552 กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศกําหนดให้มีศูนย์ประสาน
การจัดการศึกษามัธยมศึกษารวม 41 ศูนย์รับผิดชอบดูแลและประสานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ระดับมัธยมศึกษาทั้งน้ีศูนย์ที่ 18 มีพ้ืนที่รับผิดชอบจังหวัดเลยและจังหวัดหนองบัวลําภูต่อมาได้มีการ
แก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542 ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2553) และพระราช 
บัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2553) ให้การบริหารจัดการศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐานกําหนดเป็นเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้กระทรวงศึกษาธิการจึงได้
ออกประกาศเรื่องการกําหนดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาลงวันที่ 17 สิงหาคม 2553 โดยให้มีเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาทั้งหมดจํานวน 42 เขต (ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 127 ตอน
พิเศษ 98 งหน้า 62 วันที่ 18 สิงหาคม 2553) สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 ได้รับ
การจัดต้ังขึ้นตามประกาศดังกล่าวมีพ้ืนที่รับผิดชอบประกอบด้วยท้องที่จังหวัดเลยและจังหวัด
หนองบัวลําภูโดยมีที่ต้ังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

อํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 มีอํานาจหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตาม

อํานาจหน้าที่ของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกระทรวง 
ศึกษาธิการและมีอํานาจหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

1. จัดทํานโยบายแผนพัฒนาและมาตรฐานการศึกษาของเขตพ้ืนที่การศึกษาให้สอดคล้อง
กับนโยบายมาตรฐานการศึกษาแผนการศึกษาแห่งชาติแผนพัฒนาการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและความต้อง 
การของท้องถิ่น 

2. วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษาและหน่วยงานในเขต
พ้ืนที่การศึกษาและแจ้งจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับให้หน่วยงานข้างต้นรับทราบและกํากับตรวจสอบ
ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานดังกล่าว 

3. ประสานส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
4. กํากับดูแลติดตามและประเมินผลสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
5. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยและรวบรวมข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
6. ประสานการระดมทรัพยากรด้านต่าง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพ่ือส่งเสริมสนับสนุน

และพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
7. จัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
8. ประสานส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษาเอกชนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นรวมทั้งบุคคลองค์กรชุมชนองค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการและสถาบันอ่ืนที่จัด
การศึกษารูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 

9. ดําเนินการและประสานส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษา 

10. ประสานส่งเสริมการดําเนินการของคณะอนุกรรมการและคณะทํางานด้านการศึกษา 
11. ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองค์กรหรือหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐเอกชนและ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในฐานะสํานักงานผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
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1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและ
เสมอภาค 

2. ครูผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาอ่ืนมีทักษะที่เหมาะสมและมี
วัฒนธรรมการทํางานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิ 

3. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพและเป็นกลไกขับเคลื่อน
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล 

4. สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบูรณาการการทํางานเน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม
กระจายอํานาจและความรับผิดชอบสู่สถานศึกษา 

ผลผลิต 
ผลผลิตของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 19 
1. ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
2. ผู้จบการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย 
3. เด็กพิการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการพัฒนาสมรรถภาพ 
4. เด็กด้อยโอกาสได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
5. เด็กที่มีความสามารถพิเศษได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
กลยุทธ์ 
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนทุกระดับทกุประเภท 
กลยุทธ์ที่ 2 ขยายโอกาสเข้าถึงบริการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ทั่วถึงครอบคลุมผู้เรียนให้

ได้รับโอกาสในการพัฒนาเต็มศักยภาพและมีคุณภาพ 
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาคุณภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการบริหารจัดการ 
 
ข้อมูลโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
 

ลําดับที ่ สถานศึกษา จํานวนบุคลากร จํานวนนักเรียน 
จังหวัดเลย (ขนาดเล็ก)   

1. โรงเรียนผาน้อยวิทยาคม 14 120 
2. โรงเรียนเซไลวิทยาคม 13 123 
3. โรงเรียนวังทรายขาววิทยา 15 133 
4. โรงเรียนนํ้าสวยพิทยาสรรพ์ 14 162 
5. โรงเรียนพระแก้วอาสาวิทยา 16 164 
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6. โรงเรียนธาตุพิทยาคม 18 178 
7. โรงเรียนเลยสว่างวิทยาคม 15 202 
8. โรงเรียนเขาหลวงวิทยา 20 226 
9. โรงเรียนเอราวัณวิทยาคม 24 309 
10. โรงเรียนคอนสาวิทยา 13 132 
11. โรงเรียนวังโพนงามวิทยา 26 340 
12. นาแห้ววิทยา 21 342 
13. โรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ 19 370 
14. โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 24 412 
15. โรงเรียนปากชมวิทยา 19 425 
16. โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 26 438 
17. โรงเรียนนาอ้อวิทยา 31 450 

ขนาดกลาง   
1. โรงเรียนภูหลวงวิทยา 48 635 
2. โรงเรียนท่าลี่วิทยา 38 662 
3. โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย 56 695 
4. โรงเรียนเชียงกลมวิทยา 29 748 
5. โรงเรียนหนองหินวิทยาคม 49 974 
6. โรงเรียนนาด้วงวิทยา 41 679 
7. โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 46 991 
8. โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม 55 1,012 

ลําดับที ่ สถานศึกษา จํานวนบุคลากร จํานวนนักเรียน 
9. โรงเรียนภูเรือวิทยา 48 1,026 
10. โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 49 1,083 
11. โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 64 1,177 

ขนาดใหญ่   
1. โรงเรียนเชียงคาน 76 1,606 

ขนาดใหญ่พิเศษ   
1. โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 126 2,815 
2. โรงเรียนเลยพิทยาคม 157 3,106 

จังหวัดหนองบัวลําภู (ขนาดเล็ก)   
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1. โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 12 117 
2. โรงเรียนกุงแก้ววิทยาคาร 15 189 
3. โรงเรียนภูซางใหญ่วิทยาคม 11 227 
4. โรงเรียนนากอกวิทยาคาร 13 239 
5. โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 16 268 
6. โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ นภ. 18 275 
7. โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร 16 318 
8. โรงเรียนนาแกวิทยา 14 332 
9. โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 25 402 

ขนาดกลาง   
1. โรงเรียนยางหล่อวิทยาคาร 32 536 
2. โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 30 602 
3. โรงเรียนบ้านขามพิทยาคม 35 620 
4. โรงเรียนหนองสวรรค์วิทยาคาร 28 666 
5. โรงเรียนกุดดู่พิทยาคม 38 777 
6. โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 44 880 
7. โรงเรยีนโนนสังวิทยาคาร 59 1,268 
8. โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 57 1,407 

ขนาดใหญ่   
1. โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 58 1,629 

 

ลําดับที ่ สถานศึกษา จํานวนบุคลากร จํานวนนักเรียน 
ขนาดใหญ่พิเศษ   

1. โรงเรียนคําแสนวิทยาสรรค์ 96 2,518 
2. โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 94 2,554 
3. โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร 123 3,382

 

ที่มา : สารสนเทศทางการศึกษา ณ 10 มิถุนายน ปีการศึกษา 2558 
 

2.7 งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
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รัตนาภรณ์ อนิวรรตน์วงศ์ (2560) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาด้านวิชาการสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาผลการวิจัยพบว่า  

1. สภาพปัจจุบันและและสภาพที่พึงประสงค์แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาด้านวิชาการสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 

 1.1 สภาพปัจจุบันการพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาด้านวิชาการสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่ามีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมาก 1 ด้านปานกลาง 2 ด้านเรียงตามค่าเฉล่ียมากไปหาน้อยได้แก่ด้านการพัฒนา
กระบวนการเรียนรู้รองลงมาคือด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนและด้านพัฒนา/ส่งเสริมให้
มีแหล่งเรียนรู้ 

 1.2 สภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาด้านวิชาการสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมาโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับ 
มากที่สุดทุกด้านเรียงตามค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อยได้แก่ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้และการพัฒนา/ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 

 1.3 การจัดลําดับต้องการจําเป็นในการพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรม 
การสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาด้านวิชาการสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์ 
การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโดยรวมพบว่ากลุ่มเป้าหมายมีต้องการจาเป็นทุกด้านโดยมีค่า  
PNI Modified อยู่ระหว่าง 0.231 ถึง 0.282 ด้านต้องการจําเป็นที่มีค่าสูงสุดเป็นลําดับที่ 1 คือการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนลําดับที่ 2 คือการพัฒนา/ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ลําดับที่ 3 คือ 
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

2. แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา
ด้านวิชาการสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาสรุปได้ดังน้ี 

 2.1  ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน 
  2.1.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกัน

พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
  2.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกัน

กําหนดจุดมุ่งหมายโครงสร้างสาระและมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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  2.1.3 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกัน
แสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกน 
กลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและตามความต้องการผู้เรียนชุมชนท้องถิ่นและสังคม 

  2.1.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูเสนอแนะ
แนวทางในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาให้เอ้ือต่อการเรียนการสอน 

  2.1.5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกันให้
ข้อมูลความรู้ด้านวิชาการด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและจัดหาวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นมาร่วมในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 

  2.1.6 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกัน
พิจารณาหาแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 

  2.1.7 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูให้ข้อเสนอ 
แนะเก่ียวกับการจัดระบบและแนวทางการดาเนินงานตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและรับการ
ประเมินจากภายนอก 

  2.1.8 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูเห็นชอบ
และเป็นส่วนสําคัญในการกําหนดคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตรและหลักเกณฑ์
การวัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษา 

  2.1.9 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกัน
กําหนดมาตรฐาน 

  2.1.10 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะครูในการจัดทําข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับนักเรียนในพ้ืนที่โดยใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

  2.1.11 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง 

  2.1.12 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกัน
จัดทําหลักสูตรและเรียบเรียงก่อนนําไปใช้จริง 

  2.1.13 ครูได้รับการนิเทศและคําแนะนําการใช้หลักสูตรจากผู้บริหารสถานศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  2.1.14 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูส่งเสริม
และสนับสนุนให้ผู้เก่ียวข้องประเมินผลการใช้หลักสูตรเป็นระยะ 

  2.1.15 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้
ครูนําผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่างต่อเน่ือง 
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 2.2  ด้านการพัฒนา/ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ 
  2.2.1 ครูผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วมกัน

กําหนดนโยบายการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
  2.2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกัน

จัดทําแผน/โครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างหลากหลาย 
  2.2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกัน 

แต่งต้ังคณะกรรมการบริหารแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาอย่างเป็นระบบชัดเจน 
  2.2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกันวาง 

แผนสํารวจแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาและชุมชนอย่างเป็นระบบ 
  2.2.5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษาและครู

ในการดําเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน 
  2.2.6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูช้ีแจงและ

จัดการประชุมเพ่ือทราบถึงความมุ่งหมายและความสําคัญของการใช้แหล่งเรียนรู้ 
  2.2.7 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอแนะผู้บริหารสถานศึกษาและครู

ในการดําเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ทางภูมิปัญญาหรือปราชญ์ชาวบ้าน 
  2.2.8 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูประชาสัมพันธ์

การใช้แหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนและผู้มีส่วนเก่ียวข้องทราบ 
  2.2.9 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกันตรวจ 

สอบติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างชัดเจน 
  2.2.10 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและ

สนับสนุนให้ครูนักเรียนและชุมชนมีส่วนร่วมในการติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษา 
  2.2.11  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกัน

กําหนดวิธีการและเคร่ืองมือในการประเมินผลการนําแหล่งเรียนรู้ไปใช้อย่างหลากหลาย 
  2.2.12  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกัน

สรุปผลและปรับปรุงพัฒนาแหล่งเรียนรู้ 
 2.3  ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 
  2.3.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูส่งเสริม

สนับสนุนการจัดสภาพแวดล้อมบรรยากาศการเรียนการสอนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนและสถานศึกษา 
  2.3.2 ครูมีบทบาทสําคัญในการพัฒนากระบวนการเรียนการสอนผู้บริหารสถาน 

ศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียน
การสอนของสถานศึกษา 
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  2.3.3 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกัน
ส่งเสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 

  2.3.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูส่งเสริม
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

  2.3.5 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกัน
วิเคราะห์ความต้องการและความสนใจของผู้เรียน 

  2.3.6 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้บริหารสถานศึกษาร่วมจัดครูเข้า
ช้ันเรียนและมอบหมายงานตามความรู้ความสามารถ 

  2.3.7 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูทาวิจัยในช้ันเรียนเพ่ือปรับปรุงการเรียนการสอน 

  2.3.8 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ครูจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายให้กับนักเรียน 

  2.3.9 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานกํากับดูแลการ
จัดการเรียนการสอนของครูให้สอดคล้องกับหลักสูตร 

  2.3.10 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนุน
และส่งเสริมให้ครูประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง 

  2.3.11 ครูผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมจัดทํา
เอกสารหลักฐานการเรียนการสอน 

  2.3.12 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนุน
และส่งเสริมให้ครูนําผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการเรียนรู้ 

  2.3.13 ครูผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริม
สนับสนุนให้นักเรียนได้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการต่าง ๆ  

  2.3.14 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานนิเทศ
กระบวนการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบต่อเน่ือง 

  2.3.15 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนุน
และส่งเสริมให้ครูใช้เทคนิคการวัดผลประเมินผลการจัดการเรียนรู้ที่หลากหลาย 

  2.3.16 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนุน
และส่งเสริมให้ครูมีการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนตามสภาพจริง 

  2.3.17 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนุน
และส่งเสริมให้ครูสร้างเครื่องมือ 
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  2.3.18 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนุน
และส่งเสริมให้ครูจัดการสอนซ่อมเสริมให้กับนักเรียนที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน 

  2.3.19 ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนุน
และส่งเสริมให้ครูเป็นผู้มีบทบาทในการจัดให้มีการวัดผลประเมินผล 

  2.3.20 ครูผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วมกัน
รับทราบผลการเรียนและอนุมัติผลการเรียนตามระเบียบการวัดผลประเมินผล 

  2.3.21 ครูผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมรับรู้/
รับทราบตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนการรายงานผลการเรียนรู้ให้ผู้ปกครองทราบทุกภาคเรียน/ปี
การศึกษาผลการประเมินความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาด้านวิชาการสําหรับโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมาโดยผู้ทรงคุณวุฒิพบว่าด้านความเหมาะสมของผู้ทรงคุณวุฒิมี
ความคิดเห็นว่าโดยภาพรวมมีความเหาะสมอยู่ในระดับมาก (=4.42) ส่วนความเป็นไปได้ของ
ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่าโดยภาพรวมมีความเป็นไปได้อยู่ในระดับมาก (=3.96) 

อรรณพ มูลเดช (2559) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนในอําเภอแม่วงก์สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า 1. สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนในอําเภอแม่วงก์สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถม 
ศึกษานครสวรรค์เขต 2 ในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้วพบว่าการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาด้านการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับ
สูงสุดรองลงมาเป็นด้านการบริหารงานวิชาการด้านการบริหารงานงบประมาณและด้านการบริหาร 
งานบุคคลมีระดับการมีส่วนร่วมตํ่าสุดแต่เมื่อพิจารณารายด้านแล้วปรากฏผลดังน้ี 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการโดยภาพรวมมีสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากแต่เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วมตํ่าที่สุด คือการให้ความเห็นข้อเสนอแนะในการ 
พัฒนา หลักสูตรของสถานศึกษารองลงมาคือการส่งเสริมสนับสนุนการจัดกระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาเพ่ือพัฒนากระบวนการเรียนการสอนและการวิจัยและการให้ความเห็นข้อเสนอแนะเก่ียว 
กับการจัดระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาตามลําดับ 

2. ด้านการบริหารงานงบประมาณโดยภาพรวมมีสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากแต่
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วมตํ่าที่สุดคือการให้ความเห็นข้อเสนอแนะและแนว
ปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารงบประมาณของสถานศึกษารองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบติด 
ตามประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาและการให้ความเห็นข้อเสนอแนะ
เก่ียวกับการจัดทาแผนงบประมาณของสถานศึกษาตามลําดับ 
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3. ด้านการบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมมีสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากแต่เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วมตํ่าที่สุดคือการให้ความเห็นข้อเสนอแนะที่เก่ียวข้อง
กับความต้องการจํานวนและอัตราตําแหน่งของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาน 
ศึกษารองลงมาคือการมีส่วนร่วมในการกําหนดทิศทางสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาของสถานศึกษาให้เข้ารับการอบรมและการให้ความเห็นข้อเสนอแนะแนวทางในการกําหนด
อัตรากําลังของบุคลากรทางการศึกษาตามลําดับ 

4. ด้านการบริหารงานทั่วไปโดยภาพรวมมีสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อ
พิจารณารายข้อพบว่าข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วมตํ่าที่สุดคือการให้ความเห็นข้อเสนอแนะในการออก
ระเบียบข้อบังคับแนวปฏิบัติในการดําเนินงานต่าง ๆ ของสถานศึกษารองลงมาคือการให้ความเห็นข้อ 
เสนอแนะในการจัดทํานโยบายของสถานศึกษาและการให้ความเห็นข้อเสนอแนะกรณีที่สถานศึกษา
ละเลยหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายนโยบายและความต้องการของชุมชนท้องถิ่นตามลําดับ 

แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา
โรงเรียนในอําเภอแม่วงก์สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์เขต 2 ใน 4 ด้าน
คือด้านการบริหารงานวิชาการด้านการบริหารงานงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลด้านการ
บริหารงานทั่วไปดังน้ี 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษามีดังน้ี 

 1.1 สถานศึกษาสถานศึกษาควรมีการจัดประชุมอบรมสัมมนาถึงบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการเข้า
มามีส่วนร่วมในด้านการบริหารงานวิชาการ 

 1.2 สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหารคณะครู
และคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางานร่วมกัน 

 1.3 สถานศึกษาควรจัดให้มีการศึกษาดูงานให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้ได้รับ
ประสบการณ์ตรงและสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาของตนได้ 

 1.4 สถานศึกษาควรกําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยพิจารณาจาก
วุฒิทางการศึกษา 

 1.5 สถานศึกษาควรวางแผนกําหนดเวลาและกรอบการทํางานของสถานศึกษาให้ชัดเจน 
ให้เหมาะสมกับเวลาว่างของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 1.6 สถานศึกษาควรจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างสม่ําเสมอมีการวางแผน 
การจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 
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2. ด้านการบริหารงานงบประมาณแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษามีดังน้ี 

 2.1 สถานศึกษาสถานควรมีการจัดประชุมอบรมสัมมนาถึงบทบาทหน้าที่ของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการเข้ามามี
ส่วนร่วมในด้านการบริหารงานงบประมาณ 

 2.2 สถานศึกษาควรช้ีแจงรายละเอียดแผนการใช้งบประมาณประจําปีให้คณะกรรม 
การสถานศึกษาเห็นอย่างชัดเจนพร้อมทั้งผลการใช้งบประมาณหลังการปฏิบัติ 

 2.3 สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในด้าน
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาให้มากขึ้น 

 2.4 สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบรายรับรายจ่าย
และโครงการที่โรงเรียนจะดําเนินงานรวมท้ังค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรมที่แน่นอนและชัดเจน 

 2.5 ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมโดยอาจจัดสรรเป็นงบประมาณและ
สวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

3. ด้านการบริหารงานบุคคลแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษามีดังน้ี 

 3.1 สถานศึกษาสถานศึกษาควรมีการจัดประชุมอบรมสัมมนาถึงบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการเข้า
มามีส่วนร่วมในด้านการบริหารงานบุคคล 

 3.2 สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับทราบบริบทของ
สถานศึกษาสภาพปัญหาความต้องการจํานวนและอัตราตําแหน่งของข้าราชการครู 

 3.3 สถานศึกษาควรระบุบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาตามแผนให้
ชัดเจนและควรมีการนัดหมายในเร่ืองการประชุมให้มากขึ้น 

 3.4 สถานศึกษาควรช้ีแจงให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบถึงวิธีการส่งเสริมสนับสนุน
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 3.5 เมื่อสถานศึกษามีปัญหาหรือต้องการความคิดเห็นควรเรียกคณะกรรมการสถาน 
ศึกษามาประชุมทุกคร้ังเพ่ือแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 

4. ด้านการบริหารงานทั่วไปแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษามีดังน้ี 

 4.1 สถานศึกษาสถานศึกษาควรมีการจัดประชุมอบรมสัมมนาถึงบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตนในการเข้า
มามีส่วนร่วมในด้านการบริหารงานทั่วไป 
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 4.2 สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียรับรู้ถึงบทบาท 
หน้าที่ภาระงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้ประชาชนช่วยตรวจสอบการทําหน้าที่ของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาอีกส่วนหน่ึง 

 4.3 สถานศึกษาควรมีการเรียกประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกครั้งที่ต้องมีการ
ออกระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันกําหนดแนวทางในการออกระเบียบข้อบังคับ 

 4.4 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาทาความเข้าใจเก่ียวกับกฎหมาย
ระเบียบทางราชการ 

 4.5 สถานศึกษาควรจัดทํานโยบายให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้ไปศึกษาทําความ
เข้าใจก่อนที่จะขอความเห็นและข้อเสนอแนะและเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ 

 4.6 คณะกรรมการสถานศึกษาต้องมีความเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ที่จะเกิดกับส่วนรวม
ควรเข้ามานิเทศหรือติดตามผลประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 

กําจร เสมสว่าง (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในการบริหารโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผล 
การวิจัยพบว่าโดยภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับ ปานกลาง (μ =3.45) และเมื่อพิจารณาจําแนกเป็น
รายด้านยังพบว่า มีค่าเฉล่ียมาก 2 ด้าน และปานกลาง 2 ด้าน และเมื่อนํามาเรียงลําดับค่าเฉล่ียจาก
มากไปหาน้อยดังน้ี มีส่วนร่วมด้านการบริหารงานทั่วไป (μ =3.64) รองลงมาได้แก่ มีส่วนร่วมด้าน 
การบริหารงานวิชาการ (μ =3.63) มีส่วนร่วมด้านการบริหารงานงบประมาณ (μ =3.31) และมีส่วน
ร่วมด้านการบริหารงานบุคคล (μ =3.23) สามารถจําแนกรายด้านได้ดังน้ี 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สํานักงานเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร 
ด้านการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก (μ =3.63) และเมื่อพิจารณาจําแนกเป็นรายด้าน
ยังพบว่า และเมื่อพิจารณารายข้อ เรียงลําดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับได้แก่มีส่วนร่วมใน
การจัดทําหลักสูตรสถานศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (μ =3.83) รองลงมาได้แก่มีส่วนร่วมในการให้ข้อ 
เสนอแนะในการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา (μ =3.78) และมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลการใช้หลักสูตรสถานศึกษา (μ =3.71) ตามลําดับ 

2. ด้านการบริหารงบประมาณ ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สํานักงานเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร 
3. ด้านการบริหารงบประมาณอยู่ในระดับปานกลาง (μ =3.31) เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงลําดับ
ค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ ได้แก่ มีส่วนร่วมในการให้ข้อเสนอแนะการวางแผนพัฒนาด้าน
อาคารสถานที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ =3.53) รองลงมาคือ มีส่วนร่วมในการวางแผนบริหารงบประมาณ
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ประจําปีของสถานศึกษา (μ =3.47) และมีส่วนร่วมในการติดตามและรายงานผลการใช้งบประมาณ
ของสถานศึกษา (μ =3.40) ตามลําดับ 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สํานักงานเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร 
ด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับปานกลาง (μ =3.23) เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงลําดับค่า 
เฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 ลําดับ ได้แก่มีส่วนร่วมในการส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาได้พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ =3.40) รองลงมาคือมีส่วนร่วมในการสร้าง
ขวัญกําลังใจช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ (μ =3.26) และมีส่วนร่วมในการ
ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ของสถานศึกษา (μ =3.25) 
ตามลําดับ 

4. ด้านการบริหารทั่วไป ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในการบริหารโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สํานักงานเขตสายไหมกรุงเทพมหานคร ด้าน
การบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับมาก (μ =3.64) เมื่อพิจารณารายข้อโดยเรียงลําดับค่าเฉล่ียจากมาก
ไปหาน้อย 3 ลําดับ ได้แก่ มีส่วนร่วมในกิจกรรมวันสําคัญที่สถานศึกษาและชุมชนจัดขึ้นเก่ียวกับ
สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์มีค่าเฉล่ียสูงสุด (μ =4.03) รองลงมาคือมีส่วนร่วมสนับสนุน
ให้สถานศึกษาเป็นสถานที่เอ้ือต่อชุมชนในการทํากิจกรรมต่าง ๆ (μ =3.67) และมีส่วนให้คําแนะนํา
ช่วยเหลือในการพัฒนาอาคารสถานที่ของสถานศึกษาให้เหมาะสมเอ้ือต่อการจัดการเรียนการสอน  
(μ =3.60) ตามลําดับ 

ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของคณะกรรมกรรมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหาร
โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สํานักงานเขตสาไหม กรุงเทพมหานคร 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ ควรมีส่วนร่วมใน
การส่งเสริมให้ครูจัดกระบวนการเรียนรู้โดยฝึกทักษะกระบวนการคิด การจัดการ การเผชิญสถาน 
การณ์การปรับปรุงเน้ือหาวิชาในหลักสูตรท้องถิ่นให้ตรงตามบริบทของสถานศึกษา และการจัด
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ตามความถนัดและความสนใจของผู้เรียน 

2. ด้านการบริหารงบประมาณ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานฯ ควรมีส่วนร่วมใน
การระดมทุนทรัพย์จากบุคคลสําคัญที่เก่ียวข้องกับการจัดการศึกษาในทองถิ่น 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ควรมีส่วนร่วมในการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมการสร้างค่านิยมที่ดีมีวินัย คุณธรรมจริยธรรมของคณะครูการคัดสรรบุคคลที่
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน 
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4. ด้านการบริหารทั่วไป คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานฯ ควรมีส่วนร่วมในการจัด
บรรยากาศสิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้การบริการห้องสมุดแก่ครู
และนักเรียนอย่างเพียงพอต่อความต้องการ  

จามจุรี อ่อนเย็น (2558) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 ในอําเภอ
เกาะสมุย ผลการวิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 ในอําเภอเกาะสมุยพบว่าโดยรวม
อยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการบริหารงานวิชาการและด้านการบริหารงาน
บุคคลอยู่ในระดับมากส่วนด้านการบริหารงานงบประมาณและด้านการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับ
ปานกลางเรียงลําดับตามค่าเฉล่ียจากมากไปหาน้อยดังน้ี 

1. ด้านการบริหารงานวิชาการพบว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 ในอําเภอ
เกาะสมุยด้านการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าการ
สนับสนุนให้ใช้แหล่งเรียนรู้ในการจัดการศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงสุดรองลงมาคือให้ความเห็นชอบในการ
จัดทําหลักสูตรท้องถิ่นส่วนการกํากับติดตามการวัดผลและประเมินผลมีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด 

2. ด้านการบริหารงานบุคคลพบว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 ในอําเภอเกาะสมุย
ด้านการบริหารงานบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าคณะกรรมการสถาน 
ศึกษามีส่วนร่วมในการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ที่ปฏิบัติงานดีเด่นมีค่าเฉล่ียสูงสุดรองลงมาคือคณะกรรม 
การสถานศึกษาร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากรส่วนคณะกรรมการสถานศึกษามี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมบุคลากรด้านการรักษาระเบียบวินัยมีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด 

3. ด้านการบริหารงบประมาณพบว่าพบว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 ในอําเภอ
เกาะสมุย ด้านการบริหารงานงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า
คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการควบคุมติดตามการก่อสร้างของสถาน 
ศึกษามีค่าเฉล่ียสูงสุดรองลงมาคือคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการพิจารณาการใช้งบ 
ประมาณของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมในการติดตามรายงานผลการใช้ 
งบประมาณจากโครงการต่าง ๆ มีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด 

4. ด้านการบริหารทั่วไปพบว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 ในอําเภอเกาะสมุย
ด้านการบริหารงานท่ัวไปโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าคณะกรรมการ



63 

สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดหาเงินทุนจากหน่วยงานอ่ืนเพ่ือเป็นเงินทุนให้กับโรงเรียนมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดรองลงมาคือคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมในการจัดกิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อและแนะแนว
ด้านอาชีพส่วนคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมในการจัดทําแผนพัฒนาโรงเรียนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชนมีค่าเฉล่ียตํ่าที่สุด 

ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 ในอําเภอเกาะสมุยจําแนกตาม
เพศระดับการศึกษาและประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสามารถสรุป 
ได้ดังน้ี 

1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 ในอําเภอเกาะสมุยจําแนกตามเพศของผู้ตอบ
แบบสอบถามโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการบริหารงาน
งบประมาณมีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

2. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 ในอําเภอเกาะสมุยจําแนกตามระดับการศึกษา
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต 1 ในอําเภอเกาะสมุยจําแนกตามประสบการณ์การ
เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

จันทร์เพ็ญ ดาโสม (2558) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขนแก่น 
เขต 3 พบว่า 

1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขนแก่น เขต 3 พบว่า 

 1.1 ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเก่ียวกับการมีส่วนร่วมใน
การบริหารการศึกษาของโรงเรียน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวม
และรายด้านอยู่มนระดับมาก 

 1.2 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารการศึกษา
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาของแก่น เขต 3 ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านวิชากร โดยรวมอยู่มนระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อ 1 ให้การสนับสนุนแหล่งเรียนรู้แก่โรงเรียน และข้อ 7 สํารวจเด็ก
ในเขตบริการของโรงเรียนเพ่ือวางแผนการจัดการศึกษาโรงเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุด 
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 1.3  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารการศึกษา
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ด้านงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อ 
พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อ 11 ให้ความช่วยเหลือในการจัดหางบประมาณของโรงเรียน มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 

 1.4 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารการศึกษา
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ความคิดเห็นของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาราย
ข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก ยกเว้นข้อ 9 ให้กําลังใจแก่คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียน อยู่ในระดับมากที่สุดและมีค่าเฉล่ียสูงสุด 

 1.5 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารการศึกษา
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ความคิดเห็นของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ด้านการบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับมาก โดยข้อ 26 ให้ความร่วมมือเป็นผู้ประสานงานระหว่างโรงเรียน 
ชุมชน หน่วยงานอ่ืน และข้อ 30 วางแผนเข้าร่วมกิจกรรมสําคัญของชาติศาสนาที่โรงเรียนจัดขึ้น มี
ค่าเฉล่ียสูงสุด 

2. การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ผลการ 
วิจัยพบว่า  

 2.1 การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
บริหารการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 ตาม
ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่มีประเภทต่างกัน ด้านวิชาการโดยรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านงบประมาณ โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ยกเว้นข้อ 12 การให้การสนับสนุนทุนเพ่ือการศึกษาของโรงเรียนไม่แตกต่างกัน ด้านการบริหาร 
งานบุคคล โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้นข้อ 22 ให้กําลังใจให้แก่ครูและบุคลากรทาง 
การศึกษาของโรงเรียนและข้อ 24 ประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษาของ
โรงเรียนไม่แตกต่างกัน และด้านการบริหารหารท่ัวไป โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ยกเว้นข้อ 
29 รายงานความประพฤติของนักเรียนให้โรงเรียนทราบอย่างสมํ่าเสมอไม่แตกต่างกัน 
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 2.2 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารการศึกษา
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3ตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีระดับการศึกษาต่างกัน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ด้านวิชาการ เปรียบเทียบรายคู่พบว่า คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษากับมัธยมศึกษาประถมศึกษากับสูงกว่ามัธยมศึกษา 
และมัธยมศึกษากับสูงกว่ามัธยมศึกษามีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมกาสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในด้านวิชากร แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคณะกรรมการที่
มีระดับการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคณะกรรมการที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา 
ด้านงบประมาณ เปรียบเทียบรายคู่พบว่า คณะกรรมการที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษากับประถม 
ศึกษา ประถมศึกษากับสูงกว่ามัธยมศึกษาในด้านงบประมาณ แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01 โดยคณะกรรมการท่ีมีระดับการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษามีค่าเฉล่ียสูงกว่าคณะกรรมการท่ีมี
ระดับการศึกษามัธยมศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล เปรียบเทียบรายคู่พบว่า คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษากับมัธยมศึกษา ประถมศึกษากับสูงกว่ามัธยมศึกษา
และมัธยมศึกษากับสูงกว่ามัธยมศึกษา มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในด้านการบริหารงานบุคคล แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดย
คณะกรรมการที่มีระดับการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษามีค่าเฉลี่ยสูงกว่าคณะกรรมการที่มีระดับการ 
ศึกษามัธยมศึกษาและด้านการบริหารทั่วไป เปรียบเทียบรายคู่พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษากับมัธยมศึกษา ประถมศึกษากับสูงกว่ามัธยมศึกษาและ
มัธยมศึกษากับสูงกว่ามัธยมศึกษา มีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการการบริหารทั่วไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีระดับการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษามีค่าเฉล่ียสูงกว่าคณะกรรมการ
ที่มีระดับการศึกษามัธยมศึกษา 

3. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนทีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 3 พบว่า ด้านวิชาการได้แก่ 
ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการเรียนการสอน ด้านงบประมาณ ได้แก่ ควรมีส่วนร่วมในการประชุม
วางแผน ช้ีแจง และตรวจสอบการบริหารงานงบประมาณของโรงเรียน ด้านการบริหารงานบุคคล 
ได้แก่ มีส่วนร่วมในการสรรหาครูอัตราจ้างและบุคลากรของสถานศึกษา และด้านการบริหารทั่วไป 
ได้แก่ ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมในการจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน
ประจําปีของสถานศึกษา เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 

สุจิตรา ประจงกูล (2558) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการสถาน 
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
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ประถมศึกษากาฬสินธ์ุเขต 2 ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุเขต 2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเห็นว่าสภาพปัจจุบันการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมากเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่าอยู่ในระดับมาก 10 ด้านได้แก่ด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจน 
ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้านให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของ
สถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชนด้านกํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
ด้านแต่งต้ังที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือการดําเนินงานตามระเบียบน้ีตามที่เห็นสมควร
ด้านส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานด้านให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษาด้านปฏิบัติการอ่ืน
ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานต้นสังกัดของสถานศึกษานั้นด้านเสนอแนวทางและการมีส่วน 
ร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารทั่วไปของ
สถานศึกษาด้านส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างพัฒนาการของนักเรียนทุกด้านรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณีศิลป 
วัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติและการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลาง 2 ด้านได้แก่ด้านให้ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นและส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็กดูแลเด็กพิการเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

ส่วนปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธ์ุเขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมาก 3 ด้านได้แก่ด้านกํากับและติดตามการดําเนิน 
งานตามแผนของสถานศึกษาด้านเสนอแนวทางและการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการ
ด้านงบประมาณด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารทั่วไปของสถานศึกษาและด้านส่งเสริมให้มีการ
ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้างพัฒนา 
การของนักเรียนทุกด้านรวมท้ังสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติอยู่ใน
ระดับปานกลาง 9 ด้านได้แก่ด้านแต่งต้ังที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพ่ือการดําเนินงานตาม
ระเบียบน้ีตามที่เห็นสมควรด้านเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนตลอดจน
ประสานงานกับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนเพ่ือให้สถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและมี
ส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่นด้านให้ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของ
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สถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชนด้านส่งเสริมและสนับสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการได้รับการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างทั่วถึงมีคุณภาพและได้มาตรฐานด้านส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็กดูแลเด็ก
พิการเด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพด้านการ
กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษาด้านให้ความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่นและด้านให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีของ
สถานศึกษา 

แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารจัดการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยรวมมีความเหมาะสมและความเป็นไปได้อยู่ในระดับมากประเด็นที่จะต้อง
ดําเนินการพัฒนาการมีส่วนร่วมมี 3 ประเด็นคือ 1) การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษา
สถานศึกษาต้องมีคู่มือการจัดทําแผนเพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาแต่งต้ังคณะอนุกรรมการจัดทํา
แผนหรือดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมกําหนดวิสัยทัศน์พันธกิจวัตถุ 
ประสงค์ของสถานศึกษาร่วมกันร่วมกําหนดบทบาทแนวทางปฏิบัติงานต่าง ๆ 2) การเสนอแนวทาง
และการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการด้านวิชาการด้านงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและ
ด้านบริหารงานทั่วไปของสถานศึกษาจะต้องมีส่วนร่วมในการรับทราบแนะนําเสนอแนวทางการ
บริหารงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาร่วมในการตรวจสอบกํากับติดตามงานต่าง ๆ เช่นบริหารงาน
งบประมาณการบริหารงานบุคคลการบริหารงานวิชาการและการบริหารงานทั่วไปสร้างขวัญกําลังใจ
และยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครูและบุคลากรอ่ืนในสถานศึกษาในโอกาสอันควรบํารุงรักษาอาคาร
สิ่งแวดล้อมในสถานศึกษาที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ร่วมในการจัดทําหลักสูตรท้องถิ่นและ 3) ส่งเสริมให้มี
การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือเสริมสร้าง
พัฒนาการของนักเรียนทุกด้านรวมท้ังสืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะต้องวางแผนระดมทรัพยากรในรูปแบบต่าง ๆ การสร้าง
กองทุนสมาคมมูลนิธิการการศึกษาประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่าง ๆ สร้างความเข้าใจอันดีกับชุมชนให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนแนะนําสํารวจภูมิปัญญาท้องถิ่นจัดหาวิทยากรเพ่ือให้ความรู้กับนักเรียน
ประสานการของบประมาณกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้แก่สถานศึกษาและสอดส่องดูแลสุขภาพนักเรียน
ให้การช่วยเหลือเด็กพิการเด็กด้อยโอกาส 

ทิพวรรณ สร้างตนเอง (2558) ได้ศึกษาเรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผู้วิจัยพบว่า 1. ผลการสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พระนคร-
ศรีอยุธยา เขต 1 ผู้วิจัยนําแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของผู้บริหาร 
สถานศึกษาที่สร้างเสร็จแล้วตามมาตรวจสอบความสอดคล้องของรูปแบบโดยกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 
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5 ท่าน เพ่ือหาค่าดัชนีความสอดคล้อง สรุปผลการวิเคราะห์พบว่า ข้อคําถามในแต่ละข้อมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องอยู่ระหว่าง 0.80-1.00 ซึ่งถือว่าแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษาที่สร้างขึ้นมา โดยมีผู้ทรงวุฒิทั้ง 5 ท่าน มีความคิดเห็นสอดคล้อง
กันว่าเห็นด้วยและดําเนินการแก้ไขปรับปรุงรูปแบบการประเมินตามคําแนะนําของผู้ทรงคุณวุฒิ 
สังเคราะห์ สรุปร่างเป็นแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหาร
สถานศึกษา ซึ่งแนวทางที่ได้แบ่งเป็น 4 ด้านดังน้ี 

1. ด้านวิชาการ ได้แก่ 
 1.1 ร่วมวางแผนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 
 1.2  ร่วมจัดทําแผนปฏิบัติการการประจําปีของสถานศึกษา 
 1.3  ร่วมส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาจัดการศึกษาให้คุณภาพและได้มาตรฐาน 
 1.4  ร่วมในการพัฒนางานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
 1.5  ร่วมส่งเสริม สนับสนุน ในการจัดการเรียนรู้ของสถานศึกษา 
 1.6  ร่วมส่งเสริมสนับสนุน การวัดผล ประเมินผล ของสถานศึกษาให้มีคุณภาพและได้

มาตรฐาน  
 1.7 ร่วมพัฒนาส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา 
 1.8 ร่วมดูแลสนับสุนนด้านวิทยากร ภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งประกอบการเพื่อฝึก

ประสบการณ์สําหรับนักเรียน 
 1.9 ร่วมระดมส่งเสริม สนับสนุนสื่อเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 
 1.10 ร่วมจัดหาสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของนักเรียน 
 1.11 ร่วมระดมจัดหาทุน และสนับสนุนทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน 
 1.12 ร่วมเป็นวิทยากร และเสนอแนะจัดหาบุคลากรนําภูมปัญญาท้องถิ่นมาช่วย จัด 

การเรียนรู้ให้กับนักเรียน 
 1.13 ร่วมสนับสุนนแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษา 
 1.14 ร่วมดูแลรณรงค์ให้เด็กทุกคนในพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
2. ด้านงบประมาณ 
 2.1 ร่วมสนับสนุนแหล่งเรียนรู้ให้กับสถานศึกษา 
 2.2 ร่วมวางแผนการใช้เงินงบประมาณของสถานศึกษา 
 2.3 ร่วมเป็นกรรมการจัดซื้อ จัดจ้าง พัสดุครุภัณฑ์ ของสถานศึกษา 
 2.4 ร่วมพิจารณาการใช้งบประมาณของสถานศึกษา 
 2.5 ร่วมประเมินตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษา 
 2.6 ร่วมพิจารณาเสนอแนะการบริหารการเงินและพัสดุของสถานศึกษา 
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 2.7 ร่วมประเมินติดตามการรายงานผลการใช้งบประมาณ 
 2.8 ร่วมบริหารจัดการทรัพย์สินของสถานศึกษา 
 2.9 ร่วมเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณโครงการต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา 
 2.10 ร่วมพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพ่ือการจัดทําจัดหาพัสดุ 
 2.11 ร่วมกํากับติดตาม และร่วมประเมินผลการทําบัญชีการเงินได้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 
 3.1 ร่วมกําหนดนโยบายวางแผนอัตรากําลังของครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 3.2 ร่วมสรรหาครูและบุคลากรทางการการศึกษา 
 3.3 ร่วมเสนอแนะข้อมูลในการย้าย ข้าราชการครู 
 3.4 ร่วมจัดทําแผนกิจกรรมพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 3.5 ร่วมส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 3.6 ร่วมคิดตามและร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานขิงครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 3.7 ร่วมให้ความเห็นชอบในการพิจารณาความดีความชอบแก่ครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา 
 3.8 ร่วมดูแลสร้างขวัญกําลังใจ ยกย่องเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรในสถานศึกษา
 3.9 ร่วมสนับสนุน ส่งเสริมจัดสวัสดิการแก่ครู และบุคลากรทางการศึกษา 
 3.10  ร่วมดําเนินการทางวินัยกับครู และบุคลากรทางการศึกษา 
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป 
 4.1 ร่วมกําหนดนโยบายการวางแผนการบริหารการศึกษา 
 4.2 ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการจัดอาคารสถานที่ให้มีความปลอดภัย และมีสิ่งแวดที่ดี

ให้กับสถานศึกษา 
 4.3 ร่วมดูแลประสามรงาน และร่วมประชาสัมพันธ์การรับนักเรียนเข้าเรียนในสถานศึกษา 
 4.4 ร่วมส่งเสริม สนับสุนนเก่ียวกับการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 
 4.5 ร่วมเสนอความคิดเห็นเก่ียวกับการทัศนศึกษาของนักเรียน 
 4.6 ร่วมพัฒนาส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่น 
 4.7 ร่วมส่งเสริม สนับสนุนโครงการป้องกันการเสพติดในสถานศึกษา 
 4.8 ร่วมเสนอความคิดเห็นเก่ียงกับเรื่องการจัดต้ัง ยุบ รวม หรือเลิกของสถานศึกษา 
 4.9 ร่วมส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย 
 4.10 ร่วมประชาสัมพันธ์งานการศึกษาของสถานศึกษาต่อชุมชน 
 4.11 ร่วมจัดกิจกรรมเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการลงโทษนักเรียน 
 4.12 ร่วมติดตาม ตรวจสอบ และร่วมประเมินผลการบริหารงานทั่วไปอย่างเป็นระบบ 
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2. ผลการศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนคร- 
ศรีอยุธยา เขต 1 จากผลการศึกษาความเหมาะสมของแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้วิจัยได้นําแบบสัมภาษณ์มา
วิเคราะห์ข้อมูล จากน้ันนํามาสร้างเป็นแบบสอบถามที่ได้มาทําปรับปรุงแก้ไขตามคําแนะนําของผู้ทรง 
คุณวุฒิ แล้วผู้วิจัยได้นํามาสร้างเป็นแบบสอบถามฉบับที่ 2 เพ่ือนําไปให้ผู้เช่ียวชาญท้ัง 17 คน ได้
ตรวจสอบความเหมาะสมของแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 
ผู้เช่ียวชาญมีความเห็นว่า แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
บริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้ง 4 
ด้าน มีความเหมาะสมท่ีจะสามารถนําแนวทางที่สร้างขึ้นไปใช้ในสถานศึกษา โดยมีค่ามัธยฐานอยู่ที่
ระหว่าง 4.00-5.00 

3. ผลศึกษาความเป็นไปได้ของแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา 
เขต 1 จากผลการศึกษาความเป็นไปได้แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา เขต 
1 ผลการวิจัยพบว่า ผู้วิจัยได้นําผลที่เช่ียวชาญตรวจสอบความเหมาะสมเรียบร้อยมาสร้างเป็นแบบ 
สอบถามฉบับที่ 3 โดยให้ผู้บริหารสถานศึกษาจํานวน 127 คน และประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน 127 คน ตรวจสอบความเป็นไปได้ของแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนคร- 
ศรีอยุธยา เขต 1 ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษา จํานวน 127 คนมีความเห็นว่าแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้ง 4 ด้าน มีความเป็นไปได้ สามารถนําไปใช้ได้จริงภายในบริบทของโรงเรียน 
โดยมีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ระหว่าง 4.00-4.69 และประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 
127 คน มีความคิดเห็นว่าแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
บริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ทั้ง 4 
ด้าน มีความเป็นไปได้ สามารถนําไปใช้จริงในบริบทของโรงเรียน โดยมีค่าเฉลี่ยรวม อยู่ระหว่าง 4.00-
4.40 

4. การนําเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเจตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ของผู้บริหารสถานศึกษามี 
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4 ด้านดังน้ี 1) ด้านวิชากร มีแนวทางที่ต้องประเมิน 14 รายการ และรายการที่ได้เฉลี่ยมากที่สุดคือ
ร่วมวางแผนการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษา 2) ด้านงบประมาณ มีแนวทางที่ต้องประเมิน 11 รายการ 
และรายการที่ได้ค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ร่วมวางแผนการใช้งบประมาณของสถานศึกษา 3) ด้านการ
บริหารงานบุคคล มีแนวทางที่ต้องประเมิน 10 รายการ และรายการที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ร่วม
ส่งเสริม สนับสนุน ให้ครูมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป มีแนวทางที่ต้องประเมิน 
12 รายการ และรายการที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือร่วมติดตาม ตรวจสอบ และร่วมประเมินผลการ
บริหารงานทั่วไปอย่างเป็นระบบ 

การนําเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 ของปรานคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มี 4 ด้าน ดังน้ี 1) ด้านวิชาการ มีแนวทางที่ต้องประเมิน 14 รายการ 
และรายการท่ีได้ค่าเฉล่ียมากที่สุดคือ ร่วมดูแลรณรงค์ให้เด็กทุกคนในพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 2) ด้านงบประมาณ มีแนวทางที่ต้องประเมิน 11 รายการ และบริหารงานบุคคล มีแนวทางที่
ต้องประเมิน 10 รายการ และรายการที่ได้ค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ร่วมสร้างขวัญกําลังใจ ยกย่องเชิดชู
เกียรติครู และบุคลากรในสถานศึกษา 4) ด้านการบริหารงานทั่วไป มีแนวทางที่ต้องประเมิน 12 
รายการ และรายการที่ได้ค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ร่วมส่งเสริมสนับสนุนเก่ียวกับการระดมทรัพยากรเพ่ือ
การศึกษา 

สุกัญญา นาเมืองรักษ์ (2557) ได้ศึกษาเรื่องความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า  

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง 152 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นครูผู้สอน ร้อยละ 73.68 ส่วนผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริหาร ร้อยละ 26.32 

2. ความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในการบริหารการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีการปฏิบัติในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาจากตําแหน่งหน้าที่การทํางานในส่วนผู้บริหาร มีความคิดเห็น พบว่า การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่อการบริหารการศึกษาในโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
มรการปฏิบัติในระดับมาก และในตําแหน่งหน้าที่การทํางานของครูผู้สอน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมือง
ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด มีการปฏิบัติในระดับมาก แตกต่างกัน 

3. ข้อเสนอแนะการอตอบแบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูต่อการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 
จังหวัดร้อยเอ็ด ใน 4 งาน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน มีข้อเสนอแนะพิจารณาการเรียนลําดับ
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จากในระดับแรกของแต่ละด้าน ได้แก่ ควรพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกน 
กลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ควรส่งเสริมสนับสนุนให้ครูมีโอกาสศึกษาต่อ ควรมีการ
พัฒนาสื่อ และวิธีการสอนที่หลากหลาย ควรจัดอบรมการผลิตสื่อแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีการ
จัดเก็บในศูนย์สื่อ สะดวกในการนําไปใช้ และควรมีระเบียบว่าด้วยการวัดและประเมินผลการเทียบ
โอนผลการเรียนที่ชัดเจน และอยู่ในรูปคณะกรรมการ 

จารุณี เหนือเกาะหวาย (2556) ได้ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัดเมืองพัทยา ผลการวิจัยพบว่า ทั้ง 4 งาน คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหาร 
งานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (= 
4.07) เรียงลําดับค่าเฉลี่ยดังน้ี การบริหารงารวิชาการ การบริหารงานบุคคล การบริหารงานทั่วไปและ
การบริหารงานงบประมาณ (= 4.78, = 4.34, = 4.32, = 2.84) เมื่อพิจารณาแต่ละงานพบว่า 
การบริหารงานวิชาการ ภาพรวมของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสถาน 
ศึกษา สังกัดเมืองพัทยา อยู่ในระดับมากที่สุด(= 4.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ระดับมากที่สุด
ทุกข้อ เรียงค่าเฉล่ียสูงสุด 3 ลําดับ คือ ท่านมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรท้องถิ่น ท่านมีส่วน
ร่วมในการจัดหาส่ือการเรียนการสอนที่ทันสมัยและท่านมีส่วนร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่
นักเรียน และค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้าย คือ ท่านมีส่วนร่วมประเมินผลการใช้หลักสูตร การบริหารงาน
งบประมาณ 

สมพร อัครพัฒน์ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการบริหารการจัดการศึกษา อําเภอนาดี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี 
เขต 2 สรุปผลได้ ดังน้ี 

1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอนาดี สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านบริหารงานบุคลากร และด้านการ
บริหารทั่วไป ตามลําดับ 

 1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ได้แก่ มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการศึกษา
ของสถานศึกษา ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา วิทยากร และแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแก่สถานศึกษา 
และมีส่วนร่วมกับสถานศึกษาจัดทําหลักสูตรท้องถิ่น ตามลําดับ 

 1.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉล่ีย
จากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ได้แก่ มีส่วนร่วมจัดการสรรการใช้งบประมาณที่ได้รับจากบุคคลภาย 
นอกของสถานศึกษา มีส่วนร่วมเป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้างของสถานศึกษา ละมีส่วนร่วมจัดหา
งบประมาณสนับสนุนสถานศึกษาโดนระดมจากประชาชน ตามลําดับ 
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 1.3 ด้านการบริหารงานบุคลากร โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ย
จากมากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ได้แก่ มีส่วนร่วมวางแผนการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา และมี
ส่วนร่วมในการจัดหาเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาระบบข้อมูลบุคลากรของสถานศึกษา ตามลําดับ 

 1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย 3 ลําดับแรก ได้แก่ มีส่วนร่วมระดมความร่วมมือในชุมชนเพ่ือการจัดการศึกษารวม 
ทั้งการจัดหาทุนการศึกษา ให้สถานศึกษารวมทั้งการจัดหาทุนการศึกษาให้สถานศึกษา ส่งเสริมการ 
จัดกิจกรรมของสถานศึกษาทางด้านศาสนาศิลปวัฒนธรรมในท้องถิ่น และมีส่วนร่วมจัดทําโครงการ
ต่าง ๆ เช่น การป้องกันสารเสพติด สื่อลามก การพนันและการละเลาะวิวาทในสถานศึกษา ตามลําดับ 

2. การมีส่วนร่วมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอนาดี สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จําแนกตามจําแนกตามตําแหน่งคณะกรรมการสถานศึกษา 
โดยรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

3. การมีส่วนร่วมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อําเภอนาดี สํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมและรายด้านแตกต่างกัน
อย่างมีนัยนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยโรงเรียนขนาดใหญ่มีส่วนร่วมมากกว่าโรงเรียนขนาด
กลาง และโรงเรียนขนาดเล็ก 

สุรัช ภู่วงษา (2556) ได้ศึกษาเรื่องการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาความคิดเห็นของ
ผู้บริหารและครูโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 สรุปผลการ 
วิจัยได้ดังน้ี 

1. ผลการศึกษาความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 โดยรวมอยู่
ในระดับมาก ส่วนด้านอ่ืน ๆ อยู่ในระดับปานกลาง ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการบริหารงานทั่วไป 
รองลงมาคือด้านการบริหารงานงบประมาณ ส่วนด้านที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือด้านวิชาการ 

2. การเปรียบเทียบความคิดเห็นของผู้บริหารและครูเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 4 จําแนกตามสภาพตําแหน่ง และขนาดของโรงเรียนโดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน 

3. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้บริหารและครูเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรม 
การสถานศึกษาในการบริหารงานโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 
4 ที่มีจํานวนมากที่สุดแต่ละด้านมีดังน้ี ควรจัดการอบรมสัมมนาให้คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู้
ความสามารถเร่ืองเทคโนโลยีและรูปแบบการบริหารโรงเรียน การจัดสรรงบประมาณขึ้นอยู่กับความ
คิดเห็นของผู้บริหารเป็นส่วนใหญ่ ควรประสานงานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
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ในการสนับสนุนทรัพยากรให้กับสถานศึกษาควรจัดให้มีการประชุมพัฒนาคณะกรรมการสถานศึกษาให้
รู้จักกับบทบาทหน้าที่ในการปฏิบัติงาน 

สามารถ จันหา (2555) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ เขตอําเภอศรีสวัสด์ิ สังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรีเขต 1 และเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จําแนกตามขนาด สถานศึกษาขนาดใหญ่ และ
ขนาดเล็ก รวมท้ัง วิเคราะห์ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ เขตอําเภอศรีสวัสด์ิ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สรุปผลการวิจัยได้ ดังน้ี 

1. สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม มีจํานวนทั้งสิ้น 159 คน แยกเป็นสถานศึกษาขนาด
เล็กจํานวน 42คน สถานศึกษาขนาดกลางจํานวน 117 คน ส่วนมากเป็นเพศชาย มีอายุมากกว่า 51 ปี
ขึ้นไปมีการศึกษาสูงสุดช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นมากที่สุด มีสถานภาพในคณะกรรมการสถานศึกษาเป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิมากที่สุด มีอาชีพเป็นเกษตรกรมากที่สุด มีรายได้โดยประมาณต่อเดือน และได้รับการ
แต่งต้ังให้เป็นคณะกรรมการศึกษา/กรรมการโรงเรียน และกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมาแล้ว
จนถึงปัจจุบันเป็นคร้ังที่ 2 มากที่สุด 

2. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ เขตอําเภอศรีสวัสด์ิ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
สรุปโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากทุกด้านเรียง 
ลําดับค่าเฉล่ีย คือ ด้านวิชาการ ด้านบริหารทั่วไป ด้านงบประมาณ และด้านบริหารงานบุคคลตาม 
ลําดับ เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมเป็นรายข้อของแต่ละรายด้าน ดังน้ี 

 2.1 ด้านวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ เขตอําเภอศรีสวัสด์ิ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กาญจนบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับค่าเฉล่ีย 3 ลําดับ คือ ให้ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม 
สนับสนุนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา รองลงมา คือ 
ให้ข้อเสนอแนะในการกําหนดขอบข่ายเนื้อหาเก่ียวกับสาระการเรียนรู้ท้องถิ่นให้แก่สถานศึกษา 
และให้ข้อเสนอแนะในการจัดหาบุคลากรนําภูมิปัญญาท้องถิ่นมาช่วยสอน ตามลําดับ ส่วนการปฏิบัติ
ในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถาน 
ศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 2.2 ด้านบริหารทั่วไป คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ เขตอําเภอศรีสวัสด์ิ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับค่าเฉลี่ย 3 ลําดับ คือ ส่งเสริมสนับสนุนและ
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ประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของสถานศึกษาแก่ชุมชน รองลงมา คือ ให้ข้อเสนอแนะการดูแล 
ติดตามตรวจสอบการประเมินผลการดําเนินงานประจําปีของสถานศึกษา และให้ข้อเสนอแนะในการ
ออกระเบียบ ข้อบังคับ ในการดําเนินการด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ตามลําดับ ส่วนการปฏิบัติใน
ระดับมากที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ให้ข้อเสนอแนะ ประสาน ส่งเสริมสนับสนุนเก่ียวกับการระดม
ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา 

 2.3 ด้านงบประมาณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ เขตอําเภอศรีสวัสด์ิ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาญจนบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับค่าเฉลี่ย 3 ลําดับ คือ ให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ
การวางแผนการบริหารงบประมาณของสถานศึกษา รองลงมา คือ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเก่ียว 
กับการจัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา และให้ความเห็นชอบในการตรวจสอบกํากับติดตาม
ประเมินผลและแสดงรายรับ-รายจ่ายของสถานศึกษาเพ่ือเสนอแก่ชุมชน ตามลําดับส่วนการปฏิบัติใน
ระดับมากที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ให้ข้อเสนอแนะการจัดหาพัสดุตามแผนการจัดหาพัสดุประจําปี
ให้กับสถานศึกษา 

 2.4 ด้านบริหารงานบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ เขตอําเภอศรีสวัสด์ิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 อยู่ในระดับมาก เรียงตามลําดับค่าเฉล่ีย 3 ลําดับ คือ ให้ข้อเสนอแนะ 
คุณสมบัติและการดําเนินการสรรหาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญเข้ามาปฏิบัติ 
งานในสถานศึกษา รองลงมา คือ ให้ข้อเสนอแนะการประเมินผลการปฏิบัติงานของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา และสนับสนุนการดําเนินการตามแผนกิจกรรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามลําดับ ส่วนการปฏิบัติในระดับมากที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ ให้ข้อคิดเห็นในการ ส่งเสริมครู 
และบุคลากรทางการศึกษาให้มีความประพฤติตามระเบียบวินัย จรรยาบรรณของวิชาชีพครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา 

3. การเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วม
ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ เขตอําเภอศรีสวัสด์ิ สังกัดสํานักงานเขต 
พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา โดยภาพรวมและรายด้านมีความ
แตกต่างกันนอกจากด้านงบประมาณที่ไม่มีความแตกต่างกัน น่ันคือคณะกรรมการสถานศึกษาขนาด
ใหญ่ มีส่วนร่วมมากกว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก เมื่อพิจารณาการมีส่วนร่วมเป็นรายข้อของแต่ละราย
ด้านสรุปได้ดังน้ี 

 3.1 ด้านวิชาการ โดยภาพรวมและรายข้อมีความแตกต่างกัน น่ันคือ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมมากกว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก นอกจากให้ความเห็น ข้อเสนอแนะ
ในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ 
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ข้อเสนอแนะในการกําหนดขอบข่ายเน้ือหาเก่ียวกับสาระการเรียนรู้ท้องถิ่น ให้แก่สถานศึกษา
สนับสนุน ส่งเสริมการจัดหาสื่อ และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษาให้กับครูผู้สอนเพ่ือพัฒนาผู้เรียนและให้
ข้อเสนอแนะ ส่งเสริม สนับสนุนการประเมินผลการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัด
การศึกษาที่คณะกรรมการสถานศึกษาขนาดเล็ก มีส่วนร่วมมากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ 

 3.2 ด้านบริหารทั่วไป โดยภาพรวมและรายข้อมีความแตกต่างกัน น่ันคือ คณะกรรม 
การสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก นอกจากเรื่อง ให้ข้อเสนอแนะ
การจัดทํานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกระทรวงศึกษาธิการส่งเสริม
สนับสนุนในเชิงนโยบายเพ่ือวางแผนพัฒนาสถานศึกษา ให้ข้อเสนอแนะ ประสาน ส่งเสริมสนับสนุน
เก่ียวกับการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สนับสนุนการดูแลบํารุงรักษา การใช้ และการจัดหาผล 
ประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา ให้ข้อเสนอแนะในการออกระเบียบ ข้อบังคับในการดําเนิน 
การด้านต่าง ๆ ของสถานศึกษา ที่คณะกรรมการสถานศึกษาขนาดเล็ก มีส่วนร่วมมากกว่าสถานศึกษา
ขนาดใหญ่ 

 3.3 ด้านงบประมาณโดยภาพรวมไม่มีความแตกต่างกันสําหรับรายข้อมีความแตกต่าง
กันน่ันคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมมากกว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก นอกจาก 
เรื่อง คณะกรรมการสถานศึกษาขนาดเล็ก มีส่วนร่วมมากกว่า สถานศึกษาขนาดใหญ่ นอกจากเร่ือง 
ส่งเสริม สนับสนุนการระดมทุน สวัสดิการ เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาและให้ข้อเสนอแนะการจัดสรร 
งบประมาณตามแผนปฏิบัติการประจําปี เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา และในภาพรวมที่คณะกรรมการ 
สถานศึกษาขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมมากกว่าสถานศึกษาขนาดเล็ก 

 3.4 ด้านบริหารงานบุคคลโดยภาพรวมและรายข้อมีความแตกต่างกัน น่ันคือ คณะ 
กรรมการสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมมากกว่า สถานศึกษาขนาดเล็ก นอกจากเรื่อง ให้ข้อเสนอ 
แนะคุณสมบัติและการดําเนินการสรรหาบุคลากรท่ีมีความรู้ความสามารถ มีความเช่ียวชาญเข้ามา
ปฏิบัติงานในสถานศึกษา สนับสนุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการแก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาและให้
ข้อเสนอแนะการประเมินผล การปฏิบัติงานของครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขนาดเล็กมีส่วนร่วมมากกว่าสถานศึกษาขนาดใหญ่ 

4. ปัญหาและแนวทางแก้ไขในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาในการจัด 
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ เขตอําเภอศรีสวัสด์ิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 สรุปได้ดังน้ี 

 4.1 ด้านวิชาการ พบว่า มีปัญหาสูงสุด คือ ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับหลักสูตรและ
กระบวนการเรียนการสอน มีแนวทางแก้ไข คือ คณะกรรมการบริหารหลักสูตรช้ีแจงในการประชุม
คณะกรรมการสถานศึกษา เข้าร่วมประชุมสรุปการใช้หลักสูตรสถานศึกษากับคณะครูเมื่อสิ้นปีการศึกษา 
และคณะกรรมการสถานศึกษาเข้าเย่ียมชมนิทรรศการวันวิชาการเก่ียวกับผลงานครูและนักเรียน
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ประจําปีการศึกษาปัญหารองลงมา คือ ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการนิเทศและกํากับติดตามมี
แนวทางแก้ไข คือ จัดปฏิทินนิเทศการจัดการเรียนการสอน เย่ียมเยียนห้องเรียนจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาศึกษาคู่มือและระบบการนิเทศภายในโรงเรียนศึกษาสมุดการบันทึกการนิเทศของครูและ
พูดคุยกับนักเรียนและคณะครูปัญหาความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการวัดผลประเมินผลมีแนวทาง 
แก้ไข คือ มีส่วนร่วมในการประเมินความสามารถของนักเรียนร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาคณะ 
กรรมการฝ่ายวัดผล-ประเมินผลการเรียนช้ีแจงการประเมินผลนักเรียนและตรวจเย่ียมห้องทะเบียน-
วัดผล 

 4.2 ด้านบริหารทั่วไป พบว่า มีปัญหาสูงสุด คือ ความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการ
จัดระบบการบริหารพัฒนาสถานศึกษาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อม มีแนวทางแก้ไข คือ เข้าร่วม
ประชุมประจําเดือน ฝ่ายบริหารและผู้รับผิดชอบช้ีแจงการบริหารงานในสถานศึกษา ศึกษาแผนงาน
โครงการด้านสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนและเย่ียมชมโรงเรียนปัญหารองลงมา คือ ความรู้และความเข้าใจ
เก่ียวกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแนวทางแก้ไข คือ ศึกษา เย่ียมชม เว็ปไซต์ของโรงเรียนเสมอ ๆ 
และพูดคุยซักถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้รับผิดชอบงานเทคโนโลยีสารสนเทศและปัญหาความรู้ความ
เข้าใจเก่ียวกับการส่งเสริมประสานงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ และบุคคลภายนอกมีแนวทางแก้ไข คือ 
ศึกษาหนังสือราชการท่ีโรงเรียนได้รับและศึกษาข้อมูลโรงเรียน-นักเรียนในทะเบียนการเข้าร่วมกิจกรรม
กับหน่วยงานต่าง ๆ  

 4.3 ด้านงบประมาณ พบว่า มีปัญหาสูงสุด คือ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เสนอของบประมาณตามข้ันตอนการบริหารการเงินและบัญชีและการรายงานผลการตรวจสอบการใช้ 
งบประมาณประจําปี มีแนวทางแก้ไข คือ ศึกษาคู่มือการใช้งบประมาณ การเงิน บัญชี และผู้เก่ียวข้อง 
รายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาและปัญหาความรู้และความเข้าใจเก่ียวกับการท า 
แผนงานโครงการ มีแนวทางแก้ไข คือ มีส่วนร่วมในการประชุมกับฝ่ายบริหารเพ่ืออนุมัติแผนงาน 
โครงการประจําปีและโรงเรียนส่งสําเนาสรุป SAR ประจําปีการศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษา 

 4.4 ด้านบุคลากร พบว่า มีปัญหาสูงสุด คือ ความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับการวางแผน 
อัตรากําลังและการกําหนดตําแหน่งและการสรรหาบุคลากรอัตราจ้าง มีแนวทางแก้ไข คือ พูดคุยกับ 
ฝ่ายบริหาร มีส่วนร่วมในการคัดเลือกครูที่ย้ายเข้า ย้ายออกของสถานศึกษาร่วมกับฝ่ายบริหารและเป็น 
คณะกรรมการในการสรรหาบุคลากรอัตราจ้างในสถานศึกษาและปัญหาความรู้และความเข้าใจเกี่ยว 
กับระเบียบวินัยข้าราชการครูและบทบาทหน้าที่ของครู มีแนวทางแก้ไข คือ สรุปข้อตกลงร่วมกับคณะ
ครูในโรงเรียนเกี่ยวกับแนวการปฏิบัติงานในโรงเรียน เข้าร่วมประชุมประจําเดือนร่วมกับคณะครูใน
โรงเรียนและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน 

อติภรณ์ ศรีนันทา (2555) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาอําเภองาวจังหวัดลําปางผลการวิจัยพบว่า ทั้ง 4 ด้านคือ
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ด้านการบริหารงานวิชาการด้านการบริการงานงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลด้านการบริหาร 
งานทั่วไปโดยรวมและรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากค่าเฉล่ีย 4.09 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านโดยเรียง
ตามลําดับมากที่สุดพบว่าด้านการบริหารงานทั่วไปค่าเฉล่ีย 4.20 ด้านการบริหารงานบุคคลค่าเฉลี่ย 
4.10 ด้านการบริหารงานวิชาการค่าเฉล่ีย 4.07 และด้านการบริหารงานงบประมาณค่าเฉล่ีย 4.00  

ด้านการบริหารงานวิชาการในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตาม 
ลําดับค่าเฉลี่ยพบว่าคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุดคือส่งเสริม
สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดแหล่งเรียนรู้เพ่ือชุมชนค่าเฉลี่ย 4.20 รองลงมาส่งเสริมการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนค่าเฉล่ีย 4.15 ให้คําปรึกษาในการกําหนดนโยบาย 
หรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษารับทราบการประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษาค่าเฉลี่ย 4.07 เท่ากันให้ข้อเสนอแนะในการจัดทาแผนพัฒนาการศึกษาประจําปีของสถาน 
ศึกษาค่าเฉลี่ย 4.05 และการมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาประจําปีของ
สถานศึกษาค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 3.87  

ด้านการบริหารงานงบประมาณในภาพรวมอยู่ในระดับมากเมื่อพิจารณารายข้อเรียงตาม 
ลําดับค่าเฉลี่ยพบว่าคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุดคือสนับสนุน
จัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนค่าเฉลี่ย 4.23 รองลงมาเสนอแนะการจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ จาก
ภายนอกมาจัดการศึกษาค่าเฉล่ีย 4.19 ส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษามีการระดมทรัพยากรท้องถิ่น
มาใช้ในการจัดการศึกษาค่าเฉล่ีย 4.13 กํากับตรวจสอบการใช้งบประมาณของสถานศึกษาค่าเฉลี่ย 
3.86 ให้ข้อเสนอแนะจัดทําแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษาค่าเฉล่ีย 3.83 และการมี
ส่วนร่วมติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในสถานศึกษาค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 3.77 

ด้านการบริหารงานบุคคลในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามลําดับ
ค่าเฉล่ียพบว่าคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุดคือส่งเสริมสนับสนุน
การนาภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้จัดการศึกษาค่าเฉลี่ย 4.23 รองลงมาส่งเสริมให้มีการสร้างขวัญและ
กําลังใจแก่บุคลากรในสถานศึกษาค่าเฉลี่ย 4.20 พิจารณาให้ความเห็นชอบแต่งต้ังที่ปรึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมพิจารณาการรับการโอนการย้ายของบุคลากรมาปฏิบัติงาน
ในสถานศึกษาค่าเฉล่ีย 4.16 เท่ากันพิจารณาเห็นชอบการวางแผนการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา
ค่าเฉล่ีย 4.14 ส่งเสริมสนับสนุนจัดหาวิทยากรภายนอกมาใช้จัดการศึกษาค่าเฉล่ีย 4.05 ร่วมพิจารณา
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษาค่าเฉล่ีย 4.03 และการมีส่วนร่วมเสนอแนว
ทางการจัดบุคลากรให้ปฏิบัติงานในส่วนต่าง ๆ ของสถานศึกษามีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 3.83 

ด้านการบริหารงานทั่วไปในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายข้อเรียงตามลําดับ
ค่าเฉลี่ยพบว่าคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุดคือเห็นชอบดําเนิน 
การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาค่าเฉล่ีย 4.37 รองลงมาส่งเสริมสนับสนุนรณรงค์ให้ผู้ปกครอง
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ส่งบุตรหลานเข้าเรียนตามพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับค่าเฉล่ีย 4.30 ให้ความร่วมมือเป็นผู้
ประสานงานระหว่างสถานศึกษาชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ ค่าเฉลี่ย 4.28 ให้การดูแลป้องกันรักษา
ทรัพย์สินของสถานศึกษาค่าเฉล่ีย 4.27 ให้คําปรึกษาในการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาค่าเฉลี่ย 4.21 
ให้คําปรึกษาแนะนําและสนับสนุนการดาเนินงานในการพัฒนาสถานศึกษาค่าเฉล่ีย 4.20 สนับสนุนจัด
สวัสดิการและสวัสดิภาพให้แก่บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในสถานศึกษาค่าเฉลี่ย 4.19 ให้
ความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสถานศึกษาก่อนเสนอต่อสาธารณชน 4.06 ส่วน
การมีส่วนร่วมร่วมกําหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เพ่ือจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสถานศึกษามีน้อยที่สุด
ค่าเฉล่ีย 3.97  

ปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขยายโอกาสทางการ 
ศึกษาอําเภองาว จังหวัดลําปาง ที่สําคัญคือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่ทราบบทบาทและ
หน้าที่ของตนเองเวลาที่สถานศึกษาเสนองานอะไรมากรรมการสถานศึกษาก็จะเห็นควรตามท่ีสถาน 
ศึกษาเสนอ เน่ืองจากกรรมการสถานศึกษาไม่มีความรู้ในงานน้ันคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ไม่ทราบเรื่องงบประมาณของสถานศึกษาสถานศึกษา ขาดการประชาสัมพันธ์งานของสถานศึกษา 
ขาดความเอาใจใส่งานของสถานศึกษาและไม่มีเวลาเพราะต้องทํางานหาเลี้ยงครอบครัวและสถาน 
ศึกษาไม่มีแผนงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่ชัดเจน ข้อเสนอแนะคือ
สถานศึกษาหรือผู้เก่ียวข้องควรจัดอบรมเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการการศึกษาและจัดทําคู่มือ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาให้แก่คณะกรรมการสถานศึกษา ให้ความรู้เก่ียวกับงาน
ด้านวิชาการและงานด้านอ่ืน ๆ ที่เก่ียวข้องแก่คณะกรรมการสถานศึกษา ควรมีการแจ้งงบประมาณที่
สถานศึกษาได้รับจัดสรรให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบก่อนการดําเนินงานภายในสถานศึกษา ซึ่ง
อาจทําเป็นหนังสือแจ้งให้ทราบก็ได้ ควรมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของสถานศึกษาทุก ๆ สิ้น
เดือนเพ่ือผู้เก่ียวข้องจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ และหากกรรมการสถานศึกษาท่านใดไม่ได้เข้า
ร่วมการดําเนินงานของสถานศึกษาสถานศึกษาควรแจ้งให้กรรมการสถานศึกษาท่านน้ันทราบภายหลัง 
ควรให้ค่าตอบแทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือสร้างขวัญและกําลังใจในการทํางาน
ตลอดจนสร้างความตระหนักและหาแนวร่วมในการทํางานและสถานศึกษา ควรมีแผนงานการปฏิบัติ 
งานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ชัดเจน  

ประพนธ์ กระแสพันธุ์ (2554) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการโรงเรียนแม่ต่ืนวิทยา อําเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ผล
การศึกษาสรุปพร้อมทั้งศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะของการมีส่วนร่วม ประชากรท่ีใช้คือ คณะกรรม 
การสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการโรงเรียนแม่ต่ืนวิทยา อําเภอออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ปีการ 
ศึกษา 2552 จํานวน 15 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง เรื่องการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการโรงเรียนแม่ต่ืนวิทยา อําเภอออมก๋อย 
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จังหวัดเชียงใหม่ เก่ียวกับงานด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้านบุคคล ผู้ศึกษาได้สัมภาษณ์คณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจํานวน 14 คน อีก 1 คนย้ายถิ่นฐาน นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์แล้วนํามาบรรยายสรุป 

ผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี ในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยว 
กับงานด้านวิชาการ ด้านการพัฒนาสาระหลักสูตร เกินครึ่งมีส่วนร่วมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาทุก
ครั้ง ปัญหาการวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่มีหรือขาด
ความรู้ด้านการวิเคราะห์หลักสูตร และยังไม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ส่วนการจัดทําหลักสูตร ทั้งหมดไม่
มีส่วนร่วมจัดทําหลักสูตร ได้ใช้วิธีการมอบหมายให้ครูจัดทําตามมติที่ประชุมไปได้เลย สําหรับการ
ประเมินผลการใช้หลักสูตร เกินคร่ึงได้ร่วมประเมินผลการใช้หลักสูตร ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องการ
ปรับปรุงหลักสูตร ปัญหาการประเมินผลการใช้หลักสูตรคือ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี
เวลาให้กับโรงเรียนน้อย ในการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน เกินครึ่งได้ร่วมประเมินผลการ
ใช้หลักสูตร ได้แสดงความคิดเห็นในการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน ปัญหาการปรับปรุง
หลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน คือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไม่มีหรือขาดความรู้ด้านการ
ปรับปรุงหลักสูตร ทางด้านการส่งเสริมการนําหลักสูตรไปใช้อย่างต่อเน่ือง เกินครึ่งได้มีการส่งเสริมการ
นําหลักสูตรไปใช้อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะหลักสูตรท้อถิ่นรวมทั้งให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม 
สําหรับแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา ครึ่งหน่ึงมีส่วนร่วมในการร่างแผนประจําปีของสถาน 
ศึกษาปัญหาการร่างแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา คือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เขา้ร่วมการร่างแผนไม่ครบทุกคน ส่วนการให้ความคิดเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา
ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมให้ความคิดเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา ในการติดตามผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการสถานศึกษา ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมติดตามผลการดําเนินงานตามแผน 
ปฏิบัติการสถานศึกษา ในลักษณะการรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน สําหรับการเสนอแนะ
ปรับปรุงการประจําปีของสถานศึกษา ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงการประจําปีของ
สถานศึกษา ปัญหาการเสนอแนะปรับปรุงการแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา คือคณะกรรม 
การสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่มีหรือขาดความรู้ด้านแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา ส่วนการ
เรียนรู้โดยใช้แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเกินครึ่งไม่มีส่วนร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
เพียงแต่รับทราบการสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ในการจัดหาแหล่งรู้ภายนอกสถานศึกษา 
เกินคร่ึงมีส่วนร่วมจัดหา ช้ีแนะแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษาที่อยู่ในบริเวณชุมชน ขณะเดียวกันในการ
ใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
เพียงแต่รับทราบการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ส่วนการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอก
สถานศึกษา ครึ่งหน่ึงมีส่วนร่วมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกทั้งด้านสถานที่และบุคคล ในการให้
คําแนะนําการจัดการเรียนรู้สาระภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมให้คําแนะนําในการจัดการเรียน 
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รู้สาระภูมิปัญหาท้องถิ่น ทางด้านแสวงหาวิทยาการภูมิปัญญาท้องถิ่น เกินครึ่งมีส่วนร่วมหาบุคคลใน
ท้องถิ่นที่มีความรู้เฉพาะทาง และมีความเหมาะสมเป็นวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนการพัฒนาความ 
สามารถทางวิชาการของผู้เรียน ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมส่งเสริมให้เด็กในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษา 
โดยการประชาสัมพันธ์ รณรงค์แก่ผู้ปกครอง สําหรับการให้ข้อเสนอแนะการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ ครึ่งหน่ึงมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการโดยส่งเสริมด้าน
เทคโนโลยีและการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ในการส่งเสริมการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ 
ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมให้คําแนะนํา ให้กําลังใจและจัดหางบประมาณสนับสนุน ปัญหาการส่งเสริมผู้เรียน
เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการคือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่มีส่วนร่วมด้านงบประมาณ 
วัสดุอุปกรณ์อย่างเต็มที่ทางด้านการสนับสนุนผู้เรียนในการเรียนในการทัศนศึกษา เกินครึ่งไม่มีส่วนร่วม
สนับสนุนการทัศนศึกษาของผู้เรียน เพียงแต่รับทราบการทัศนศึกษา ปัญหาการสนับสนุนผู้เรียนด้าน
การทัศนศึกษาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่มีส่วนร่วมด้านงบประมาณ ในการประเมิน 
ผลการเรียนรู้แบบโครงงาน เกินครึ่งไม่มีส่วนร่วมประเมินผลการเรียนรู้แบบโครงงานโดยไม่บอกเหตุผล 
ปัญหาการประเมินผลการเรียนรู้แบบโครงงาน คือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่ได้เข้าร่วม
ประเมินเน่ืองจากไม่มีเวลาและขาดการร่วมกําหนดเกณฑ์ที่ใช้ประเมิน ส่วนการให้คําแนะนําในศึกษา
ต่อปัญหาการให้คําแนะนําในศึกษาต่อ คือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขาดข้อมูลสถาบัน 
การศึกษาจึงแนะนําได้ไม่เต็มที่ในการจัดหาทุนการศึกษาให้ผู้เรียน เกินครึ่งมีส่วนร่วมจัดหาทุน 
การศึกษาจากหน่วยงานที่เก่ียวข้องแก่ผู้เรียน สําหรับการให้ข้อเสนอแนะในการจัดกระบวนการเรียนรู้
แก่ผู้เรียน ส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนโดยไม่บอก
เหตุผล ทางด้านการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเพ่ือรองรับการประเมินจากภายนอก ส่วนใหญ่
ไม่มีส่วนร่วมกําหนดแผนการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเพียงแต่รับทราบกําหนดแผนการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษา สําหรับการติดตามผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เกินครึ่งมี
ส่วนร่วมติดตามผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา จากการสอบถามและรายงานการประชุม
ส่วนการแจ้งข่าวสารการดดําเนินงานงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแก่สาธารชน เกินครึ่ง 
มีส่วนร่วมแจ้งข่าวสารการดดําเนินงานงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแก่สาธารชนโดยไม่บอก
เหตุผล 

สําหรับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเก่ียวกับงานงบประมาณ
ด้านแผนการใช้งบประมาณของสถานศึกษา ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมกําหนดแผนการใช้งบประมาณของ
สถานศึกษา ในการให้ความเห็นชอบแผนการใช้งบประมาณโดยเสนอผ่านที่ประชุมทุกครั้ง สําหรับ
การตรวจสอบการใช้งบประมาณสถานศึกษา ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมตรวจสอบผลการใช้งบประมาณของ
สถานศึกษาตามวาระประชุม ในการจัดหางบประมาณของสถานศึกษาจากองค์กรภายนอก ส่วนใหญ่
มีส่วนร่วมในการจัดหางบประมาณแก่สถานศึกษา ปัญหาการจัดหางบประมาณของสถานศึกษาจาก
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องค์กรภายนอกคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขาดเครือข่ายการจัดหางบประมาณ ส่วน
การให้ข้อเสนอแนะวิธีการจัดหางบประมาณแก่สถานศึกษา เกินครึ่งมีส่วนร่วมเสนอแนะวิธีการจัดหา
งบประมาณแก่สถานศึกษาจากองค์การบริหารส่วนตําบลและศิษย์เก่า สําหรับการติดตามผลการใช้
งบประมาณของสถานศึกษา เกินครึ่งมีส่วนร่วมติดตามผลการใช้งบประมาณที่ได้รับจากองค์กรภาย 
นอก ปัญหาการติดตามผลการใช้งบประมาณของสถานศึกษา คือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานขาดการติดตามเน่ืองจากไม่มีเวลา 

ในขณะที่การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเก่ียวกับงานบุคคลด้าน
การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรใน
ลักษณะประเมินผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ ในการให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของบุคลากรในลักษณะการเสนอแนะการจัดการ
เรียนการสอน สําหรับการเสนอความเห็นย้ายของบุคลากร ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นการ
ขอย้ายของบุคลากรในที่ประชุม ตามผลการปฏิบัติงานและคุณสมบัติการขอย้าย ในการพัฒนาบุคลากร 
ส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมส่งเสริมการศึกษาดูงานของบุคลากร เพียงแต่รับทราบการศึกษาดูงาน ปัญหา
ส่งเสริมการศึกษาดูงานของบุคลากร คือขาดการปรึกษาหารือ สําหรับการส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของบุคลากร เกินครึ่งไม่มีส่วนร่วมส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรโดยไม่บอก
เหตุผล ปัญหาส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร คือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ขาดความรู้ด้านการจัดกระบวนการเรียนรู้ ส่วนการสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากร ส่วนใหญ่มีส่วนร่วม
สร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากรในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทํางานบุคลากร ส่วนใหญ่มีส่วนร่วม
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทํางานบุคลากรด้านการพัฒนาผู้เรียน ปัญหาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
การทํางานกับบุคลากร คือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและครูไม่ค่อยมีเวลาแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นการทํางาน ส่วนการให้ความช่วยเหลือแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน เกินครึ่งมีส่วนร่วมให้ความ
ช่วยเหลือการปฏิบัติงานของบุคลากร โดยการร่วมกิจกรรม ให้คําปรึกษาในการปฏิบัติงานการหา
งบประมาณสนับสนุน ในการประสานงานกับบุคคลและหน่วยอ่ืนในการจัดการศึกษา เกินครึ่งมีส่วน
ร่วมในการจัดหาบุคคลและหน่วยงานอ่ืนร่วมจัดการศึกษา สําหรับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากรและหน่วยงานอ่ืนในการจัดการศึกษา ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคลากร หน่วยงานและชุมชน 

ราตรี พูลพัฒน์ (2553) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการบริหารงานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธ์ุเขต 3 ผลการวิจัย
พบว่า  

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธ์ุเขต 3 จําแนกตามเพศส่วนใหญ่เป็นเพศชายจํานวน 
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176 คนร้อยละ 53.80 มีอายุระหว่าง 41-50 ปีร้อยละ 49.50 จบการศึกษาระดับปริญญาตรีร้อยละ 
66.40 อาชีพรับราชการร้อยละ 47.70 ขนาดของสถานศึกษาส่วนใหญ่ขนาดกลางร้อยละ 46.80 
ประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษาส่วนใหญ่ผู้แทนผู้ปกครองร้อยละ 26.90 

การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธ์ุเขต 3 มีผล
การศึกษาดังน้ี 

1) เพศต่างกันในภาพรวมไม่แตกต่างเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการบริหารงบประมาณ
ด้านการบริหารงานบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .01 และด้านการบริหารงานทั่วไป
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

2) อายุต่างกันในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการ
บริหารวิชาการด้านการบริหารงบประมาณและด้านการบริหารงานบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 

3) ระดับการศึกษาต่างกันในภาพรวมพบว่าไม่แตกต่างกัน และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่า
ด้านการบริหารงานวิชาการการบริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไปมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4) ตามอาชีพต่างกันโดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน และพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการ
บริหารงานวิชาการแตกต่างกันส่วนด้านอ่ืน ๆ ไม่แตกต่างกัน 

5) การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา
โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธ์ุเขต 3 จําแนกตามขนาดโรงเรียนโดยภาพรวม
แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าด้านการบริหารงาน
วิชาการด้านการบริหารงานงบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 ส่วนด้านการบริหารงานทั่วไปไม่แตกต่างกัน 

6) ประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายด้านมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

วิกุล พรมโสภา (2553) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 
3 และเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว 
พบว่า การมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการบริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่
ของคณะกรรมการ จําแนกตามระดับช่วงช้ันการจัดการเรียนการสอน และขนาดของโรงเรียน ตาม
ภาระงาน 4 ด้าน โดยรวมไม่แตกต่างกันและประการสุดท้าย คณะกรรมการให้ความเห็นและข้อเสนอ 
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แนะว่า ควรส่งเสริมการเรียนการสอนด้านวิชาชีพในโรงเรียน ควรจัดประชุมอบรม หรือสัมมนาคณะ 
กรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ 

ว่าที่ร้อยตรีถวิล เกษสุพรรณ์ (2552) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ผลการวิจัยพบว่า ทั้ง 4 ด้านคือด้านงานวิชาการด้านงานงบประมาณ
ด้านงานบุคลากรและด้านงานบริหารทั่วไปพบว่าสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 
โดยภาพรวมท้ัง 4 ด้านอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมด้านบริหาร 
งานทั่วไปอยู่ในระดับมากเป็นอันดับ 1 รองลงมาคือด้านการบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมากเป็น
ลําดับที่ 2 ด้านการบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับปานกลางอันดับที่ 3 และด้านการบริหารงาน
บุคคลอยู่ในระดับปานกลางเป็นอันดับสุดท้ายตามลําดับ 

การเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการ
บริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 จําแนกตามเพศ
พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ในภาพรวมและทุกด้านไม่แตกต่างกันจําแนกตามอายุพบว่า
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 ในภาพรวมและทุกด้านแตกต่างกันอย่างมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านการบริหารงานวิชาการด้านการบริหาร 
งานงบประมาณและด้านการบริหารงานบุคคลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01สําหรับ 
ด้านการบริหารงานทั่วไปแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จําแนกตามวุฒิการศึกษา
พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่มีวุฒิการศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
โรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 โดยภาพรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อทดสอบรายคู่พบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
วุฒิการศึกษาไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่ากับปริญญาตรีหรือสูงกว่าและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีวุฒิการศึกษาอนุปริญญาตรีหรือเทียบเท่ากับปริญญาตรีหรือสูงกว่ามีส่วน
ร่วมในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 5 โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จําแนกตามระยะเวลาที่อยู่อาศัยในเขต
บริการสถานศึกษาพบว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีระยะเวลาที่อยู่อาศัยในเขตบริการ
สถานศึกษาต่างกันมีส่วนร่วมในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็กสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานีเขต 5 ในภาพรวมและทุกด้านไม่แตกต่างกัน 
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ปนิดา ปันดอน (2552) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานเกี่ยวกับงานงบประมาณด้านแผนการใช้งบประมาณของสถานศึกษาผลการศึกษาสรุปได้ดังน้ี 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเก่ียวกับงานวิชาการ ด้านการพัฒนาสาระ
หลักสูตร เกินครึ่งมีส่วนร่วมวิเคราะห์หลักสูตรสถานศึกษาทุกครั้ง ปัญหาการวิเคราะห์หลักสูตรสถาน 
ศึกษาคือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่มีหรือขาดความรู้ด้านการวิเคราะห์หลักสูตร และยัง
ไม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ส่วนการจัดทําหลักสูตร ทั้งหมดไม่มีส่วนร่วมจัดทําหลักสูตร ได้ใช้วิธีการ
มอบหมายให้ครูจัดทําตามมติที่ประชุมไปได้เลย สําหรับการแระเมินผลการใช้หลักสูตร เกินครึ่งได้ร่วม
ประเมินผลการใช้หลักสูตร ได้แสดงความคิดเห็นเรื่องการปรับปรุงหลักสูตร ปัญหาการประเมินผล
การใช้ หลักสูตรคือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีเวลาให้กับโรงเรียนน้อย ในการปรับปรุง
หลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน ปัญหาการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมกับผู้เรียน คือคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่มีหรือขาดความรู้ด้านการปรับปรุงหลักพ้ืนฐาน ทางด้านการส่งเสริมการนํา
หลักสูตรไปใช้อย่างต่อเน่ือง เกินครึ่งได้มีการส่งเสริมการนําหลักสูตรไปใช้อย่างต่อเน่ืองโดยเฉพาะ
หลักสูตรท้องถิ่นรวมทั้งให้ความร่วมมือในการจัดกิจกรรม สําหรับแผนปฏิบัติการประจําปีของสถาน 
ศึกษา ครึ่งหน่ึงมีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา ปัญหาการวางแผนปฏิบัติ 
การประจําปีของสถานศึกษา คือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเข้าร่วมการร่างแผนไม่ครบทุก
คน ส่วนการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมให้ความ
เห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา ในการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ
ของสถานศึกษา ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมติดตามผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา ใน
ลักษณะการรายงานผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน สําหรับการเสนอแนะปรับปรุงแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของสถานศึกษา ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปีของ
สถานศึกษา ปัญหาการเสนอแนะปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา คือคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่มีขาดความรู้ด้านแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา ส่วนการเรียนรู้
โดยใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นเกินครึ่งไม่มีส่วนร่วมสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา 
เพียงแต่รับทราบการสร้างแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ในการจัดหาแหล่งรู้ภายนอกสถานศึกษา 
เกินคร่ึงมีส่วนร่วมจัดหา ช้ีแนะแหล่งเรียนรู้ภายนอกสถานศึกษาท่ีอยู่ในบริเวณชุมชน ขณะเดียวกันใน
การใช้แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกใน
สถานศึกษา เพียงแต่รับทราบการส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ภายนอกทั้งด้านสถานที่และบุคคล ใน
การให้คําแนะนําการจัดการเรียนรู้สาระภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมให้คําแนะนําในการ
จัดการเรียนรู้สาระภูมิปัญญาท้องถิ่น ทางด้านการแสวงหาวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่น เกินครึ่งมีส่วน
ร่วมหาบุคคลในท้องถิ่นที่มีความรู้เฉพาะทาง และมีความเหมาะสมเป็นวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิ่นส่วน
การพัฒนาความสามารถทางวิชาการของผู้เรียน ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมส่งเสริมให้เด็กในเขตพ้ืนที่บริการ
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ได้รับการศึกษาโดยการประชาสัมพันธ์ รณรงค์แก่ผู้ปกครอง สําหรับการให้ข้อเสนอแนะการจัด
กระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการ ครึ่งหน่ึงมีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะการจัดกระบวนการเรียนรู้แบบ
บูรณาการ โดยส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการปรับปรุงกระบวนการเรียนรู้ในการส่งเสริมการเข้าร่วม
แข่งขันทักษะทางวิชาการ ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมให้คําแนะนํา ให้กําลังใจและจัดหางบประมาณสนับสนุน 
ปัญหาการส่งเสริมผู้เรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการคือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยัง
ไม่มีส่วนร่วมด้านงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์อย่างเต็มที่ ทางด้านการสนับสนุนผู้เรียนในการทัศนศึกษา 
เกินครึ่งไม่มีส่วนร่วมสนับสนุนการทัศนศึกษาของผู้เรียน เพียงแต่รับทราบการทัศนศึกษา ปัญหาการ
สนับสนุนผู้เรียนด้านทัศนศึกษาคือคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังไม่มีส่วนร่วมด้าน
งบประมาณ ในการประเมินผลการเรียนรู้แบบโครงงาน เกินคร่ึงไม่มีส่วนร่วมประเมินผลการเรียน
แบบโครงงานโดยไม่บอกเหตุผล ปัญหาการประเมินผลการเรียนรู้แบบโครงงาน คือคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไม่ได้เข้าร่วมประเมินเน่ืองจากไม่มีเวลาและขาดการร่วมกําหนดเกณฑ์ที่ใช้
ประเมิน ส่วนการให้คําแนะนําในศึกษาต่อ ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมให้คําแนะนําศึกษาต่อ ปัญหาการ
แนะนําในศึกษาต่อ คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขาดข้อมูลสถาบันการศึกษาจึงแนะนําได้
ไม่เต็มที่ในการจัดหาทุนการศึกษาให้ผู้เรียน เกินครึ่งมีส่วนร่วมจัดหาทุนการศึกษาจากหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องแก่ผู้เรียน สําหรับการให้ข้อเสนอแนะในการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียน ส่วนใหญ่ไม่มี
ส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะในการจัดกระบวนการเรียนรู้แก่ผู้เรียนโดยไม่บอกเหตุผล ส่วนใหญ่ไม่มีส่วน
ร่วมกําหนดแผนการประกันคุณภาพในสถานศึกษาเพียงแต่รับทราบกําหนดแผนการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา สําหรับการติดตามผลการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา เกินครึ่งมีส่วนร่วม
ติดตามผลการประกันคุณภาพในสถานศึกษา จาการสอบถามและรายงานการประชุมส่วนการแจ้ง
ข่าวสารการดําเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแก่สาธารณชน เกินครึ่งไม่มีส่วนร่วมแจ้ง
ข่าวสารการดําเนินงานประกันคุณภาพในสถานศึกษาแก่สาธารณชนโดยไม่บอกเหตุผล 

สําหรับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเก่ียวกับงานงบประมาณ
ด้านแผนการใช้งบประมาณของสถานศึกษา ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมกําหนดแผนการใช้งบประมาณของ
สถานศึกษา ในการให้ความเห็นชอบแผนการใช้งบประมาณของสถานศึกษา ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมให้
ความเห็นชอบแผนการใช้งบประมาณโดยเสนอผ่านที่ประชุมทุกครั้ง สําหรับการตรวจสอบการใช้
งบประมาณของสถานศึกษา ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมตรวจสอบผลการใช้งบประมาณของสถานศึกษาตาม
วาระการประชุม ในการจัดหางบประมาณของสถานศึกษาจากองค์กรภายนอก ส่วนใหญ่มีส่วนใหญ่มี
ส่วนร่วมในการจัดหางบประมาณแก่สถานศึกษา ปัญหาการจัดหางบประมาณของสถานศึกษาจาก
องค์กรภายนอก คือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขาดเครือข่ายการจัดหางบประมาณ ส่วน
การให้ข้อเสนอแนะวิธีการจัดหางบประมาณแก้สถานศึกษา เกินครึ่งมีส่วนร่วมเสนอแนะวิธีการจัดหา
งบประมาณแก่สถานศึกษาจากองค์การบริหารส่วนตําบลและศิษย์เก่า สําหรับการติดตามผลการใช้
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งบประมาณของสถานศึกษา เกินครึ่งมีส่วนร่วมติดตามผลการใช้งบประมาณที่ได้รับจากองค์กร
ภายนอก ปัญหาการติดตามผลการใช้งบประมาณของสถานศึกษา คือคณะกรรมการสถานศึกษาข้น
พ้ืนฐานขาดการติดตามเน่ืองจากไม่มีเวลา  

ในขณะที่การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับงานบุคคลด้าน
การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร
ในลักษณะประเมินผลการปฏิบัติงาน ความประพฤติ ในการการให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานของ
บุคคล ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมให้ข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานของบุคลากรในลักษณะการเสนอแนะการ
จัดการเรียนการสอน สําหรับการสเนอความเห็นย้ายของบุคลากร ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมเสนอความคิด 
เห็นการย้ายของบุคคลในที่ประชุม ตามผลการปฏิบัติงานและคุณสมบัติการย้าย ในการพัฒนาบุคลากร 
ส่วนใหญ่ไม่มีส่วนร่วมส่งเสริมการศึกษาดูงานของบุคลากร เพียงแต่รับทราบการศึกษาดูงาน ปัญหา
ส่งเสริมการศึกษาดูงานของบุคลากร คือขาดการปรึกษาหารือ สําหรับการส่งเสริมการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ของบุคลากร เกินครึ่งไม่มีส่วนร่วมส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากรโดยไม่บอก
เหตุผล ปัญหาส่งเสริมการจัดกระบวนการเรียนรู้ของบุคลากร คือคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ขาดความรู้ด้านการจัดกระบวนเรียนรู้ ส่วนการสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากร ส่วนใหญ่มีส่วนร่วม
สร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากรส่วนใหญ่มีส่วนร่วมสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากรในการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นการทํางานกับบุคลากร ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทํางานกับ
บุคลากรด้านการพัฒนาผู้เรียน ปัญหาการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการทํางานบุคลากร คือคณะกรรม 
การสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและครูไม่ค่อยมีเวลาแลกเปล่ียนความคิดเห็นการทํางาน ส่วนการให้ความ
ช่วยเหลือแก่บุคลากรในการปฏิบัติงาน เกินครึ่งมีส่วนร่วมให้ความช่วยเหลือการปฏิบัติงานของ
บุคลากร โดยการร่วมกิจกรรม ให้คําปรึกษาในเร่ืองการปฏิบัติงานการหางบประมาณสนับสนุน ใน
การประสานงานบุคคลและหน่วยงานอ่ืนในการจัดการศึกษาเกินครึ่งมีส่วนร่วมในการจัดหาบุคคลและ
หน่วยงานอ่ืนรว่มจัดการศึกษา สําหรับการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรและหน่วยงานอ่ืนใน
การจัดการศึกษา ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างบุคลากร หน่วยงานและชุมชน 

วนาสวรรค์ ช่างเกวียน (2552) ได้ศึกษาเรื่องบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในอําเภอด่านขุนทด สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 สามารถสรุปได้ดังน้ี  

1. ข้อมูลเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่เป็นเพศชายร้อยละ 
73.50 มีช่วงอายุ 41-50 ปี มากที่สุดร้อยละ 45.30 วุฒิการศึกษาสูงสุดตํ่ากว่าปริญญาตรีมากที่สุด ร้อย
ละ 62.70 ตําแหน่งผู้แทนครู และผู้แทนชุมชนมากที่สุด ร้อยละ 13.10 และขนาดโรงเรียนขนาดเล็ก
มากที่สุด ร้อยละ 71.50 
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2. บทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ทั้ง 4 ด้านคือ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้าน
การบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป สรุปได้ว่าบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาในอําเภอด่านขุนทด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 เมื่อพิจารณาระดับการมีส่วนร่วม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือด้านบริหารงานทั่วไป รองลงมา คือ ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหาร 
งานวิชาการ และด้านบริหารงานบุคคล ตามลําดับ 

 2.1 ด้านบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า บทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาในอําเภอ 
ด่านขุนทด ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการให้ความเห็นชอบในนโยบายและการจัดทําแผนงานวิชาการของ
สถานศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ การร่วมนิเทศ ตรวจเย่ียมห้องเรียนในสถานศึกษา  

 2.2 ด้านบริหารงานงบประมาณ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ
พบว่า บทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาในอําเภอ
ด่านขุนทด ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการประสานกับหน่วยงานอ่ืนเพ่ือการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน
สถานศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การตรวจหลักฐานทางการเงินและบัญชีการจัดหาวัสดุ 
ครุภัณฑ์เพ่ือสนับสนุนการเรียนการสอน  

 2.3 ด้านบริหารงานบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
บทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาในอําเภอด่านขุนทด 
ที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือการเข้าร่วมการจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนกับผู้ปกครอง
และชุมชนในช่วงเวลาที่เหมาะสม ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การแก้ปัญหาบุคลากรที่มีปัญหาในการ
ปฏิบัติตามระเบียบวินัย 

 2.4 ด้านบริหารทั่วไป ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าบทบาท 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาในอําเภอด่านขุนทด ที่มีค่า 
เฉลี่ยสูงสุดคือการเข้าร่วมเพ่ือให้ข้อเสนอแนะแนวทางการใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ของสถาน 
ศึกษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ การจัดหางบประมาณในการดูแลบํารุง
ซ่อมแซมอาคารสถานที่ของสถานศึกษา และการจัดทํารายงานผลการดําเนินงานประจําปีของสถาน 
ศึกษา เพ่ือเผยแพร่ให้ผู้ปกครองและชุมชนทราบ 

3. ผลการเปรียบเทียบบทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
ในการบริหารจัดการศึกษาในอําเภอด่านขุนทด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 
จําแนกตามขนาดโรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่ ผลการวิจัยสรุปได้ว่า 
ด้านบริหารงานงบประมาณ ด้านบริหารงานทั่วไป คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมแตก 
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ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยโรงเรียนขนาดเล็ก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีส่วนร่วมมากกว่าโรงเรียนขนาดใหญ่ ส่วนด้านบริหารงานวิชาการด้านบริหารงานบุคคล และ
ภาพรวม พบว่าแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

เบญจรงค์ แสงสุกวาว (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
การวิจัยสรุปผลได้ดังน้ี  

1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารการศึกษาโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลนคร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้าน
บริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารด้าน
วิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคล และด้านบริหารทั่วไป โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก 

2. ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อ
การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จําแนกตามตําแหน่ง ประสบการณ์ ระดับการศึกษา พบว่า 

 2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีตําแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาโดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัย 
สําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มี
ตําแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหาร
การศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาในการบริหารด้านวิชาการ 
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

 2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีตําแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมแตกต่างกันเมื่อพิจารณาความแตกต่างเป็นรายคู่พบว่า แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ดังน้ี 

 ด้านบริหารด้านวิชาการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีตําแหน่งเป็นพนักงาน
ครู กับผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นพนักงานครูกับผู้แทนชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .01 
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 ด้านการบริหารงบประมาณ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีตําแหน่งเป็นพนักงาน 
ครู กับผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นพนักงานครูกับผู้แทนชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .01 

 ด้านการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีตําแหน่งเป็นพนักงาน
ครู กับผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นพนักงานครูกับผู้แทนชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .01 

 ด้านการบริหารท่ัวไป คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีตําแหน่งเป็นพนักงาน 
ครู กับผู้ทรงคุณวุฒิ และเป็นพนักงานครูกับผู้แทนชุมชน แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ 
ระดับ .01 

 2.3 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่มีประสบการณ์การเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาโรงเรียนสังกัด
เทศบาลนคร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีประสบ 
การณ์การเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการ
บริหารการศึกษา ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหารงาน
บุคคล และการบริหารงานทั่วไปแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 2.4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อ
การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาโรงเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
โดยภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ด้านการมีส่วนร่วมในการบริหาร 
งานวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนด้านการบริหารงานงบประมาณ 
ด้านบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไม่แตกต่างกัน 

ชนานันท์ ปิ่นกุล (2551) ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนในอําเภอสนามชัยเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ผู้วิจัยพบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัด
การศึกษาโรงเรียนในอําเภอสนามชัยเขต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สรุป 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามความมุ่งหมายของการค้นคว้าได้ ดังน้ี 

1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนใน
อําเภอสนามชัยเขต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้ายพบว่า อยู่ในระดับมาก 2 ด้าน ได้แก่ ด้านวิชาการและด้านบริหารทั่วไป 
อยู่ในระดับปานกลาง 2 ด้าน ได้แก่ ด้านบุคลากร และด้านงบประมาณ เมื่อพิจารณารายข้อ ดังน้ี 
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 1.1 ด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก 5 
ข้อ เรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ การร่วมจัดกิจกรรมชุมชน เช่น ประเพณี
ท้องถิ่น กิจกรรมทางศาสนา มีส่วนร่วมประชาสัมพันธ์ความก้าวหน้าของโรงเรียน ร่วมกิจกรรมที่เสริม 
สร้างการพัฒนาการของนักเรียน เช่น การเข้าค่ายลูกเสือ อยู่ในระดับปานกลาง 6 ข้อ เรียงจากค่า 
เฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ สนับสนุนสถานศึกษาเป็นแหล่งวิทยาการชุมชนการจัดหา
อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ขาดแคลนให้แก่โรงเรียน เช่น คอมพิวเตอร์ การมีส่วนร่วมติดตามและ
ประมาณผลการดําเนินงานด้านวิชาการของโรงเรียน 

 1.2 ด้านงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับ
ปานกลางทั้ง 10 ข้อ เรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีส่วนร่วมพิจารณาหาทาง
ช่วยเหลือและให้การสนับสนุนด้านวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ มีส่วนร่วมแสวงหากองทุนในการช่วยเหลือ
นักเรียนที่ขาดแคลน มีส่วนร่วมพิจารณาหาทางช่วยเหลือและให้การสนับสนุนด้านการเงิน 

 1.3 ด้านบุคลากร โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับ
มาก 3 ข้อ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีส่วนร่วมในการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น สนับสนุนให้บุคลากรในโรงเรียนทํางานเป็นหมู่คณะ มีการช่วยเหลือกันมีส่วนร่วม
ส่งเสริมบุคลากรด้านการรักษาระเบียบวินัย อยู่ในระดับปานกลาง 7 ข้อ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหา
น้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีส่วนร่วมในการหริการด้านสุขภาพอนามัยแก่บุคลากรในโรงเรียนมีส่วน
ร่วมในการจัดกิจกรรมสร้างขวัญกําลังใจแก่บุคลากร เสนอแนะวิทยากรมาช่วยสอนวิชาที่ขาดแคลน 

 1.4 ด้านบริหารทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้ออยู่ในระดับมาก 
7 ข้อ เรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกับ
ประเพณีสําคัญ ดนตรี กีฬาภายในและภายนอกโรงเรียน ร่วมสร้างสร้างสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้มี
ความร่มรื่นสวยงามและเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้ความช่วยเหลือและประสานการช่วยเหลือเพ่ือแก้ปัญหา
ของนักเรียนหรือโรงเรียน อยู่ในระดับปานกลาง 6 ข้อ เรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก 
ได้แก่ มีส่วนร่วมปรับปรุงหรือซ่อมแซมอาคารสถานที่ วัสดุอุปกรณ์ทางการศึกษามีส่วนร่วมจัดหา
แหล่งเงินงบประมาณจากหน่วยราชการอ่ืนมาสนับสนุนงบประมาณโรงเรียนศึกษาสภาพปัจจุบัน
ปัญหาและความต้องการของชุมชนในเร่ืองการพัฒนาโรงเรียน 

  1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา
โรงเรียนในอําเภอสนามชัยเขต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตามสภาพ
สถานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายสถาน
สภาพอยู่ระดับมาก 3 สถานสภาพ เรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
ผู้แทนครู และผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 6 สถานสภาพ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหา
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น้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ประธานกรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้แทนผู้ปกครอง 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน ดังน้ี 

 1.1 ด้านวิชาการ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา ปรากฏว่าค่าเฉลี่ยโดย 
รวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายสถานสภาพอยู่ในระดับมาก 4 สถานสภาพ เรียงจากค่าเฉลี่ยมาก
ไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้แทนครู และผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง 
5 สถานสภาพ เรียงจากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน 

 1.2 ด้านงบประมาณ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาปรากฏว่าค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายสถานสภาพอยู่ในระดับมาก 2 สถานสภาพ เรียงจากค่าเฉลี่ย
มากไปหาน้อย อันดับแรก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนครู อยู่ในระดับปานกลาง 7 สถานสภาพ เรียง
จากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ประธานกรรมการ ผู้แทนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 1.3 ด้านบุคลากร จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาปรากฏว่าค่าเฉล่ีย
โดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายสถานสภาพอยู่ในระดับมาก 3 สถานสภาพ เรียงจาก
ค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนครู และผู้บริหารสถานศึกษา อยู่ในระดับปาน
กลาง 6 สถานสภาพ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย ได้แก่ ประธานกรรมการ ผู้แทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และผู้แทนผู้ปกครอง 

 1.4 ด้านการบริหารทั่วไป จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาปรากฏว่าค่า 
เฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลางเมื่อพิจารณารายสถานสภาพอยู่ในระดับมาก 4 สถานสภาพ เรียง
จากค่าเฉล่ียมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนครู และผู้บริหารสถานศึกษา 
อยู่ในระดับปานกลาง 5 สถานสภาพ เรียงจากค่าเฉลี่ยมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก ได้แก่ ผู้แทนองค์กร
ชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนศิษย์เก่า 

เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา
โรงเรียนในอําเภอสนามชัยเขต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตาม
สภาพสถานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ปรากฏว่า 1) ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพ้ืนที่แตกต่าง
กับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู ผู้ทรงคุณวุฒิ 2) ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษาแตกต่างกับผู้แทน
ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ 3) ผู้แทนผู้ปกครองแตกต่างกับผู้ทรงคุณวุฒิ 4) ผู้แทนองค์กรชุมชน แตกต่างกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 5) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกับผู้ทรงคุณวุฒิ 6) เมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน ปรากฏผลได้ มีดังน้ี 
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1. ด้านวิชาการ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา ปรากฏว่า1) ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่แตกต่างกับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู ผู้ทรงคุณวุฒิ 2) ผู้แทน
ศิษย์เก่าของสถานศึกษาแตกต่างกับผู้แทนครู ผู้ทรงคุณวุฒิ 

2. ด้านงบประมาณ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษา ปรากฏว่า1) ผู้แทนพระภิกษุ
สงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่แตกต่างกับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษาแตกต่างกับผู้แทนครู ผู้ทรงคุณวุฒิ 3) ผู้แทนผู้ปกครองแตกต่างกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 4) ผู้แทนองค์กรชุมชน แตกต่างกับผู้ทรงคุณวุฒิ 5) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
แตกต่างกับผู้ทรงคุณวุฒิ 6) ผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกับผู้ทรงคุณวุฒิ 

3. ด้านบุคลกร จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาปรากฏว่า 1) ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่แตกต่างกับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู ผู้ทรงคุณวุฒิ 2) ผู้แทน
ศิษย์เก่าของสถานศึกษาแตกต่างกับผู้แทนครู ผู้ทรงคุณวุฒิ 3) ผู้แทนผู้ปกครองแตกต่างกับผู้ทรง 
คุณวุฒิ 4) ผู้แทนองค์กรชุมชน แตกต่างกับผู้ทรงคุณวุฒิ 5) ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่าง
กับผู้ทรงคุณวุฒิ 6) ผู้บริหารสถานศึกษา แตกต่างกับผู้ทรงคุณวุฒิ 

4. ด้านการบริหารทั่วไป จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลในการศึกษาปรากฏว่า 1) ผู้แทนพระ 
ภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กรศาสนาอ่ืนในพ้ืนที่แตกต่างกับผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทนครู ผู้ทรงคุณวุฒิ 
2) ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษาแตกต่างกับผู้แทนครู ผู้ทรงคุณวุฒิ 3) ผู้แทนผู้ปกครองแตกต่างกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิ 4) ผู้แทนองค์กรชุมชน แตกต่างกับผู้ทรงคุณวุฒิ 

เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา
โรงเรียนในอําเภอสนามชัยเขต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตาม
สภาพสถานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยรวมและรายด้าน แตกต่างกันมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขนาดใหญ่ มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษามากกว่า
สถานศึกษาขนาดเล็ก 

วรพันธ์ พลเดช (2550) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก พบว่า ด้านบริหารวิชาการควรมีการ
ปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษาให้นักเรียน อ่านคล่อง เขียนคล่อง ให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น จัดหาอุปกรณ์และเทคโนโลยีเก่ียวกับการเรียนการสอนที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้เรียน ด้านการบริหารงบประมาณ ควรมีการระดมทรัพยากรจากส่วนต่าง ๆ ให้มากข้ึน 
ควรจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ด้านงานบุคลากร ควร
สร้างจิตสํานึกในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร และการจัดสรรบุคลากร ให้ตรงกับความต้องการ และ
ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ด้านงานบริหารทั่วไป ควรส่งเสรอมและสร้างความสัมพันธ์
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กับชุมชน โดยใช้กิจกรรมที่หลากหลาย และส่งเสริมอํานวยความสะดวกในการบริหารจัดการศึกษาที่
หลากหลาย เน้นการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

ฉัฏฐมณฑน์ ฟักแย้ม (2550) ได้ศึกษาเร่ืองการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัด
การศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอบางใหญ่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต2
พบว่า  

1. สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา โรงเรียนประถมศึกษาอําเภอ
บางใหญ่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ทั้งโดยภาพรวมและรายด้านมีส่วนร่วม 
อยู่ในระดับมาก เรียงลําดับจากมากไปหาน้อย คือ 1) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา 
2) ร่วมส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็กและส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากร 3) การกํากับและติดตาม
การดําเนินงานตามแผน 4) การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน 
5) ร่วมให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีีและจัดทําสาระหลักสูตร 6) มีส่วนร่วมในการแต่งต้ัง
ที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ 7) ร่วมในการเสนอแนวทางการบริหารจัดการด้านวิชาการและด้าน
งบประมาณ รายละเอียดการมีส่วนร่วมของของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัด
การศึกษาจําแนกเป็นรายด้าน ดังน้ี 

 1.1 ด้านการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา อยู่่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า การพิจารณากําหนดนโยบายของสถานศึกษา อยู่่ในระดับมากที่สุด ส่วน
นอกนั้นมีส่วนร่วมอยู่่ในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียอยู่่ใน 3 อันดับแรก คือ 1) พิจารณากําหนด
นโยบายของสถานศึกษา 2) เข้าร่วมร่างนโยบายและวางแผนพัฒนาสถานศึกษา 3) กําหนดความ 
เข้าใจร่วมกันระหว่างโรงเรียนกับกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเกี่ยวกับการวางแผนในการพัฒนา
สถานศึกษา ส่วนอันดับสุดท้าย คือ แต่งต้ังคณะอนุกรรมการในการจัดทําร่างนโยบายและแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา 

 1.2 ด้านการให้ความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปีและจัดทําสาระหลักสูตร อยู่ใน 
ระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่่ใน 3 อันดับ 
แรก คือ 1) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษาได้สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลัก 
สูตรอย่างมีประสิทธิภาพ 2) ศึกษาสภาพปัญหาความต้องการภูมิปัญญาท้องถิ่นและนําเสนอให้สถาน 
ศึกษาไวใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทําสาระหลักสูตร 3) ให้การสนับสนุนการดําเนินการตามแผน 
ปฏิบัติการของสถานศึกษา ส่วนอันดับสุดท้ายคือ พิจาณาให้ความเห็นชอบสาระหลักสูตรตามที่สถาน 
ศึกษาจัดทํา 
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 1.3 ด้านการส่งเสริมให้มีการพิทักษ์สิทธิเด็กและส่งเสริมให้มีการระดมทรัพยากร อยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าอยู่่ในระดับมากทุกข้อโดยข้อที่มีค่าเฉล่ียอยู่ใน 3 อันดับแรก 
คือ 1) สนับสนุน ส่งเสริม เด็กที่มีความสามารถพิเศษให้ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มศักยภาพ 2) สนับสนุน 
การจัดกิจกรรมเพ่ือสืบสานจารีตประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติโดยร่วมเป็น
คณะกรรมการการดําเนินการ 3) ส่งเสริมการใช้วิทยากรภายนอกและภูมิปัญญาท้องถิ่นเช่น ด้าน
วิชาชีพในท้องถิ่นมาให้ความรู้กับนักเรียนโดยจัดหาและเข้าไปมีส่วนร่วมเป็นวิทยากรภายนอก ส่วน
อันดับสุดท้าย คือ ศึกษาข้อมูลเด็กที่มีความพิการ เด็กด้อยโอกาสและเด็กที่มีความต้องการพิเศษใน
ท้องถิ่น เพ่ือเสนอข้อมูลให้กับสถานศึกษา 

 1.4 ด้านการเสนอแนวทางการบริหารจัดการด้านวิชาการและด้านงบประมาณ อยู่ใน
ระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าข้อที่มีค่าเฉล่ียอยู่ใน 3 อันดับแรก คือ 1) สนับสนุนช่วยเหลือ
เด็กที่ขาดแคลนหรือมีความต้องการการช่วยเหลือเป็นพิเศษ 2) ร่วมและสนับสนุนการดําเนินการในการ
จัดทําข้อมูลพ้ืนฐานของเด็กในเขตบริการโรงเรียน 3) ร่วมเป็นคณะทํางานในส่วนที่เก่ียวข้องกับงาน
บริหารทั่วไป ส่วนอันดับสุดท้าย คือ ร่วมเป็นคณะทํางานในส่วนที่เก่ียวข้องกับงานบุคลากร 

 1.5 ด้านการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน อยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยขอที่มีค่าเฉลีย่อยู่ใน 3 อันดับแรก คือ 1) ประสาน 
ความร่วมมือสร้างความเข้าใจกับประชาชนทั่วไปและผู้ปกครองของนักเรียนเพ่ือให้ความสําคัญในการ 
ศึกษา 2) ส่งเสริมและสนับสนุนให้สถานศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชนและท้องถิ่น
เพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชน 3) ประสานกับประชาชนและองค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ให้เข้ามาร่วมกันพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาให้มีความพร้อมที่จะเป็นแหล่งวิทยาการของชุมชนและ 
เป็นแหล่งบริการของชุมชน ส่วนอันดับสุดท้ายคือ ทําหน้าที่เป็นตัวแทนของสถานศึกษาประสานความ
สัมพันธ์กับชุมชนและองค์กรภายนอกให้เห็นความสําคัญของสถานศึกษาและใช้สถานศึกษาเป็นแหล่ง
วิทยาการของชุมชนและเป็นแหล่งบริการชุมชน 

 1.6 ด้านการแต่งต้ังที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการ อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ใน 2 อันดับแรก คือ 1) ศึกษาแนวทางการดําเนินงานและปฏิทินการ
ปฏิบัติ งานตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 2) ส่งเสริมสนับสนุนเป็นที่ปรึกษาให้คณะอนุกรรมการ
ได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มศักยภาพในการช่วยเหลือกิจกรรมของสถานศึกษาส่วนอันดับสุดท้าย คือ 
พิจารณาแต่งต้ังที่ปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการตามภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษาตาม
ความจําเป็นและความเหมาะสม 

 1.7 ด้านการกํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผน อยู่ในระดับ มาก เมื่อพิจารณา 
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ โดยข้อที่มีค่าเฉล่ียอยู่ใน 3 อันดับแรก คือ 1) รับทราบรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษารวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการ 
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พัฒนาสถานศึกษา 2) ติดตามดูแล ช่วยเหลือแก้ปัญหาและส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการจัดการศึกษาได้อย่างมีคุณภาพ 3) ประสานกับผู้ปกครองในการติดตามผลประสิทธิผล 
ของนักเรียน ส่วนอันดับสุดท้าย คือ การประสานกับองค์กรในชุมชนเพ่ือติดตามผลการดําเนินงานของ
โรงเรียน 

2. ปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ปัญหาการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอบางใหญ่ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 พบว่า โดยภาพ รวมมี
ปัญหาอยู่ในระดับ น้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับน้อยทุกข้อเรียงตามลําดับ 
คือ ด้านคณะกรรมการสถานศึกษา ด้านกระบวนการบริหารและด้านผู้บริหารรายละเอียดของปัญหา
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จําแนกเป็นรายด้าน ดังน้ี 

 1.1 ด้านคณะกรรมการสถานศึกษา โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับ น้อย เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับ น้อยทุกข้อ เรียงลําดับตามค่าเฉล่ียสูงสุด คือ1) ยัง
ขาดความรู้ และประสบการณ์ที่จะร่วมปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการ 2) ยังไม่ทราบ
บทบาท อํานาจหน้ที่ของตนเอง 3) มุ่งประกอบอาชีพไม่มีเวลาร่วมกิจกรรมของโรงเรียน 4) ฐานะ
ยากจนไม่สามารถร่วมกิจกรรมของโรงเรียนได้ 5) มีความขัดแย่งกับชุมชนจึงทําให้ไม่ได้รับความร่วม 
มือจากชุมชนเท่าที่ควร 6) ไม่มีค่าตอบแทน จึงขาดแรงจูงในในการปฏิบัติงาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ลําดับสุดท้าย คือ มีความขัดแย้งกันเองในกลุ่มคณะกรรมการ 

 1.2 ด้านกระบวนการบริหาร โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับ น้อย เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว้า มีปัญหาอยู่ในระดับ น้อยทุกข้อ เรียงตามลําดับค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 1) การคัดคนเข้ามา
เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยังไม่ดีเท่าที่ควร 2) บทบาทหน้าที่ของกรรมการไมเอ้ือต่อการให้
มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 3) ไม่กําหนดขอบเขตอํานาจหน้าที่แต่ละด้านของกรรมการให้ชัดเจน  
4) ขาดการประสานงานอย่างใกล้ชิดและสมํ่าเสมอระหว่างโรงเรียนกับกรรมการบทบาทหน้าที่ของ
กรรมการไม่เอ้ือต่อการให้มีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน 5) การประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
แต่ละคร้ังจะให้ผู้บริหารโรงเรียน ตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เป็นส่วนใหญ่ 6) การบริหารโรงเรียนผู้บริหาร 
ยึดคําสั่งสายงานบังคับบัญชามากโดยไม่คํานึงถึงการเข้ามามีส่วนร่วมของกรรมการสถาน ศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยลําดับสุดท้ายคือการประชุมกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะเน้นเรื่อง
การขอบริจาคมากกว่างานในหน้าที่ 

 1.3 ด้านผู้บริหาร โดยภาพรวมมีปัญหาอยู่ในระดับ น้อย เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
พบว่า มีปัญหาอยู่ในระดับ น้อย 6 ข้อ เรียงลําดับค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 1) ผู้บริหารโรงเรียนไม่ให้ความ 
สําคัญต่อการเข้าร่วมบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2) ผู้บริหาร
โรงเรียนจัดกิจกรรมในเวลาที่ตรงกับช่วงประกอบอาชีพการงานของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
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จึงเข้าร่วมกิจกรรมไม่ได้ 3) ผู้บริหารโรงเรียนมีความขัดแย้งกับชุมชนและกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน 4) ผู้บริหารโรงเรียนไม่แจ้งหรือขอร้องให้กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าไปดําเนินการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนงานของโรงเรียน 5) ผู้บริหารโรงเรียนมีความประพฤติไม่เหมาะสมขาดศรัทธา
จากชุมชนและกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน6) ผู้บริหารโรงเรียนไม่เปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าไปร่วมบริหารโรงเรียน ส่วนข้อที่มีปัญหาอยู่ในระดับ น้อยที่สุด คือ ผู้บริหาร
โรงเรียนไม่แจ้งหรือเชิญกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเข้าร่วมกํากับการดําเนินงานของโรงเรียน 

3. ความต้องการการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานความต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
ประถมศึกษา อําเภอบางใหญ่ สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ทั้งโดยภาพรวมและราย
ด้านมีความต้องการอยู่ในระดับ มาก เรียงตามลําดับ คือ ด้านวิชาการ ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ 
และด้านการบริหารทั่วไปรายละเอียดของความต้องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรม 
การสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จําแนกเป็นรายด้าน ดังน้ี 

 1.1 ด้านวิชาการ ทั้งโดยภาพรวมและรายข้อ มีความต้องการอยู่ในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับมาก 4 ข้อ เรียงตามลําดับ คือ 1) ต้องการจัดหา
แนวทางในการจัดหาวัสดุประกอบหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอน 2) ต้องการทราบวิธีการและ
หลักการนิเทศภายในโรงเรียน 3) ต้องการทราบแนวการปฏิบัติในการประเมินผลงานวิชาการ 4) ต้อง
การศึกษากระบวนการบริหารงานวิชาการ ส่วนข้อที่มีความต้องการระดับปานกลาง คือ ต้องการเข้าร่วม
อบรมสัมมนาการวิเคราะห์หลักสูตรและนําหลักสูตรไปใช้ 

 1.2 ด้านบุคลากร ทั้งโดยภาพรวมและรายข้อ มีความต้องการอยู่ในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ เรียงลําดับ คือ 1) ต้องการส่งเสริม
ขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร 2) ต้องการทราบเทคนิควิธีการประเมินการปฏิบัติ 
งานบุคลากร 3) ต้องการแนวทางในการพัฒนาและธํารงรักษาบุคลากร ส่วนข้อที่มีความต้องการอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง 2 ข้อ เรียงลําดับ คือ 1) ต้องการทราบวิธีการจัดบุคลากรเข้าปฏิบัติงาน 2) ต้องการ
ทราบขอบข่ายการบริหารงานบุคลากร 

 1.3 ด้านงบประมาณ ทั้งโดยภาพรวมและรายข้อ มีความต้องการอยู่ในระดับ มาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ เรียงลําดับคือ 1) ต้องการมีความรู้
เก่ียวกับแผนงานการเงินและพัสดุของโรงเรียน 2) ต้องการทราบกระบวนการบริหารงานงบประมาณ
ของโรงเรียน 3) ต้องการได้รับการอบรมจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียน ส่วนข้อที่มีระดับความต้องการอยู่
ในระดับปานกลาง 2 ข้อ เรียงตามลําดับ คือ 1) ต้องการศึกษาระเบียบข้อบังคับเก่ียวกับการใช้จ่าย
งบประมาณ 2) ต้องการร่วมเป็นผู้ประสานงานในการจัดหางบประมาณมาเพ่ือพัฒนาโรงเรียน 



98 

 1.4 ด้านการบริหารทั่วไป ทั้งโดยภาพรวมและรายข้อ มีความต้องการอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีความต้องการอยู่ในระดับมาก 3 ข้อ เรียงลําดับคือ 1) ต้อง
การทราบขอบข่ายในการบริหารงานทั่วไปของโรงเรียน 2) ต้องการเป็นผู้ประสานงานสร้างความ 
สัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน 3) ต้องการร่วมวางแผนการใช้งานอาคารสถานที่ของโรงเรียน 
ส่วนข้อที่มีระดับความต้องการอยู่ในระดับปานกลาง 2 ข้อ เรียงตามลําดับคือ 1) ต้องการทราบวิธีการ
ประชาสัมพันธ์ในการปฏิบัติงานของโรงเรียน 2) ต้องการมีความรูเรื่องการจัดระบบงานสารบรรณของ
โรงเรียน 

หนูอาง สมสมัย (2550) การศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
อุบลราชธานีเขต 1 ผลการวิจัยพบว่า 

1. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการบริหาร
โรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก 

2. คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีตําแหน่งแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมในการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 โดยภาพรวมแตก 
ต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 

3. คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่มีประสบการณ์แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการ
มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 โดยภาพรวม
ไม่แตกต่างกัน 

 



 
บทที่ 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

การวิจัยในครั้งน้ี เป็นการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วม เปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมและ
นําเสนอแนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการ
จัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เป็นการวิจัยเชิง
สํารวจ (Survey research) ที่เป็นการวิจัยแบบผสานวิธี (Mix Method Research : MMR) ระหว่าง
วิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) กับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดย
ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังต่อไปน้ี 

3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมาย 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.1 ประชากรกลุ่มตัวอย่างและกลุ่มเป้าหมาย 
3.1.1 ประชากร 
ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2559 จํานวน 624 คนประกอบด้วยผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู 
ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุ
หรือองค์กรศาสนา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้บริหารสถานศึกษา 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง  
ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียน สังกัดสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2559 ผู้วิจัยดําเนินการดังน้ี 
1. กําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง (Sample size) โดยใช้ตารางสําเร็จรูปของเครจซีและ

มอร์แกน (Krejcie & Morgan, 1970 อ้างถึงใน พิมพ์อร สดเอ่ียม, 2557, หน้า 35) ได้กลุ่มตัวย่าง
จํานวน 240 คน 



98 
 

2. ผู้วิจัยเลือกกลุ่มตัวอย่าง (Sample) โดยใช้วิธีสุ่มแบบแบ่งช้ัน (Stratified random 
sampling) ตามขนาดของสถานศึกษาคือสถานศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ ขนาดใหญ่ ขนาดกลางและ
ขนาดเล็ก 

3. ผู้วิจัยเลือกหน่วยตัวอย่าง (Unit of sampling) ด้วยวิธีสุ่มอย่างง่าย(Simple random 
sampling)โดยวิธีจับสลาก จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างดังตารางที่ 3.1 

 
ตารางที่ 3.1 จํานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

จําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

ขนาดของโรงเรียน ประชากร 
(โรงเรียน) 

คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพืน้ฐาน (คน) 

กลุ่มตัวอย่าง 
(คน) 

ใหญ่พิเศษ 5 75 28 
ใหญ่ 2 30 12 
กลาง 19 285 110 
เล็ก 26 234 90 

รวม 52 624 240 
 

ที่มา : สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (2558) 
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2558 

 
3.1.3 กลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-dept Interview) ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key 

informant) เพ่ือให้ผลการวิจัยเช่ือถือได้มากย่ิงขึ้น ผู้วิจัยจึงเลือกกลุ่มเป้าหมายแบบเจาะจง (Puposive 
sampling) เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน และเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาจนประสบสบความสําเร็จ ช่วยผลักดันให้
สถานศึกษาผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ซึ่งได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ดังน้ี 

1. นายวัลลภ เศษศิริ ผู้แทนผู้ปกครอง 
2. นางสาวละมัย สุมังเกษตร ผู้แทนครู   
3. นายสมควร คํามะณีจันทร์ ผู้แทนองค์กรชุมชน  
4. นายแสงทอง ทองพิมพ์ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
5. นายวิจิตร หอมแสง ผู้แทนศิษย์เก่าสถานศึกษา  
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6. กลุ่มผู้แทนพระภิกษุหรือองค์กรศาสนา  
7. นายตุ๋ย สุวรรณทอง ผู้ทรงคุณวุฒิ และ 
8. นางดวงใจ แก้วก่า ผู้อํานวยการสถานศึกษา 

3.2 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังน้ี 
3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณ เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) 

จํานวน 1 ฉบับ แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 
ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบตรวจ 

สอบรายการ (Check list) สอบถามเก่ียวกับประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน วุฒิ
การศึกษา และอาชีพ 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
19 ใน 4 ด้านได้แก่ ด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล
และด้านการบริหารทั่วไป เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) ให้เลือกตอบได้ 5 ระดับ 
(ภัทราพร เกษสังข์, 2549, หน้า 117) โดยมีเกณฑ์คะแนนการเลือกตอบให้คะแนนดังน้ี 

ระดับ 5 หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ระดับ 4 หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
ระดับ 3 หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
ระดับ 2 หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 
ระดับ 1 หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Questions) ถามเก่ียวกับข้อ 
เสนอแนะการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (แบบสอบถามปรากฏในภาค 
ผนวก) 

3.2.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลสําหรับวิธีวิจัยเชิงคุณภาพผู้วิจัยใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก โดย

สัมภาษณ์เก่ียวกับข้อเสนอแนะในการพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการ 
ศึกษาโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยประเด็นการสัมภาษณ์
ครอบคลุม 4 ด้านคือ 1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหารงบประมาณ 3) ด้านบริหารงาน
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บุคคล และ 4) ด้านการบริหารท่ัวไป มีลักษณะเป็นแบบสัมภาษณ์ก่ึงมีโครงสร้าง (แบบสัมภาษณ์
ปรากฏในภาคผนวก) 
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3.3 การสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงสํารวจ โดยกระบวนการวิจัยแบบผสานวิธี ผู้วิจัยจึง

เสนอการสร้างและการตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย ดังน้ี 
3.3.1 การสร้างแบบสอบถาม ดําเนินการเป็น 3 ขั้นตอนดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1 การสร้างแบบสอบถาม 
1. ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของคณะ 

กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและขอบข่ายงานทั้ง 4 ด้านเพ่ือเป็นข้อมูลในการสร้างเครื่องมือ 
2. กําหนดขอบเขตเน้ือหาในการสร้างเครื่องมือตามกรอบแนวคิดของการวิจัย 
3. สร้างแบบสอบถามฉบับร่างตามกรอบแนวคิดของการวิจัยตามนิยามศัพท์เก่ียวกับสภาพ

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ครบคลุม 4 ด้านให้สอดคล้องกับ
กรอบแนวคิดและตรงตามนิยามศัพท์ 

ขั้นตอนที่ 2 การตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) โดยให้ผู้เช่ียวชาญ 
จํานวน 5 คน ทําการตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์ (Index of Con- 
gruence: IC) ของแบบสอบถาม จากนั้นนํามาหาค่าความเที่ยงตรงและความเหมาะสมของเนื้อหา
คําถาม (Content Validity) โดยเลือกคําถามที่มีค่า IC ที่มีค่าต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป (พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 
2540, หน้า 117) พบว่ามีค่าระหว่าง 0.60-1.00 

ขั้นตอนที่ 3 การตรวจสอบค่าความเที่ยง (Reliability) นําแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจ 
สอบความตรงเชิงเน้ือหาไปทดลองใช้ (Try out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างแต่มีลักษณะคล้าย
กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 30 คน เพ่ือหาค่าความเที่ยงของแบบสอบถาม (Reliability) โดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธ์ิแอลฟ่า (Alpha Coefficient Method) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach อ้างถึงใน 
พิมพ์อร สดเอ่ียม, 2557, หน้า 90) ซึ่งแบบสอบถามที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี มีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับ
เท่ากับ .985 สรุปได้ว่าแบบสอบถามมีค่าความเที่ยงอยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ ผู้วิจัยจึงปรับปรุงแก้ไขแล้วเสนอ
อาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือให้ความเห็นชอบ และจัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ นําไปเก็บรวบรวม
ข้อมูลในการวิจัยต่อไป 

ขั้นตอนการสร้างเครื่องมือจากที่กล่าวมาแล้วข้างต้น สามารถนํามาเขียนแสดงเป็นแผนภูมิ
ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ดังแผนภูมิที่ 3.1 
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ขั้นตอนที่ 1 การสร้าง 
แบบสอบถาม 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2. กําหนดกรอบประเด็นคําถาม 
3. สร้างข้อคําถาม 

  
ขั้นตอนที่ 2 การตรวจ 
สอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content validity) 

1. ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คนประเมินความตรงเชิงเน้ือหา 
2. คํานวณค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับนิยามศัพท์ 

(IOC) 
3. คัดเลือกข้อคําถามที่มีค่า IOC ต้ังแต่ 0.5 ขึ้นไป 

  
ขั้นตอนที่ 3 การตรวจ 
สอบค่าความเที่ยง 
(Reliability) 

1. ทดลองใช้แบบสอบถาม (Try Out) กับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
จํานวน 30 คน 

2. คํานวณหาค่าความเที่ยงตรวจสอบค่าความเที่ยงกับเกณฑ์และ
ปรับปรุง 

 

แผนภูมิที่ 3.1 แสดงขั้นตอนการสรา้งเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 
3.3.2 แบบสัมภาษณ์ 
แบบสัมภาษณ์ที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี มีขั้นตอนการสร้างดังน้ี 
1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
2. สร้างแนวคําถามในการสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง (Semi-structure Interview) 

ประกอบด้วยคําถามตามประเด็นที่กําหนด (Structure) 4 ด้าน และประเด็นที่ไม่ได้กําหนดหรือ
ประเด็นที่สร้างขึ้นเพ่ือซักต่อ (Probe) ที่มีความยืดหยุ่นให้สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามสถานการณ์ใน
การสัมภาษณ์ 

3. นําแบบสอบถามท่ีสร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษา พิจารณาความถูกต้องเหมาะสม 
4. นําแบบสัมภาษณ์ให้ผู้เช่ียวชาญ จํานวน 5 คน ตรวจสอบความตรงของเนื้อหารวมทั้งความ 

เหมาะสมและความเป็นไปได้ของข้อคําถามหลักและคําถามขยาย โดยผู้เช่ียวชาญได้ให้ข้อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในการปรับเปล่ียนคําถามในการสัมภาษณ์ ปรับภาษาท่ีใช้ในคําถามบางส่วนและตัดคําถาม 
บางข้อ 
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5. ปรับปรุงแบบสัมภาษณ์ตามข้อเสนอแนะของผู้เช่ียวชาญเก่ียวกับการปรับเปลี่ยนคําถาม
ในการสัมภาษณ์ ปรับภาษาที่ใช้ในคําถามบางส่วนและตัดคําถามบางข้อจนมีความสมบูรณ์พร้อมที่จะ
นําไปใช้จริง 

6. นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจอีกคร้ังจากน้ันนําไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
ขั้นตอนและกระบวนการการสร้างและพัฒนาคุณภาพของแบบสัมภาษณ์ที่กล่าวมาข้างต้น 

สามารถนํามาเขียนเป็นแผนภูมิที่ใช้ในการวิจัย ดังแผนภูมิที่ 3.2 
 

1. สร้างแบบสัมภาษณ์ 1. ศึกษาหลักการ ทฤษฎีเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับการจัด
การศึกษา 

2. สร้างแนวคําถามในแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง  
3. นําแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนออาจารย์ที่ปรึกษาพิจารณาความ

ถูกต้องเหมาะสม 
 
2. การตรวจสอบความ
ตรงเชิงเนื้อหา 
(Content validity) 

เสนอเครื่องมือต่อผู้เช่ียวชาญ เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา 
(Content validity) และปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือ 

 
3. การตรวจสอบค่า 
ความเท่ียง 
(Reliability) 

นําเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจอีกคร้ัง นําไปใช้เก็บข้อมูล 

 

แผนภูมิที ่3.2 แสดงขั้นตอนการสรา้งแบบสัมภาษณ์ที่ใชใ้นการวิจัย 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดําเนินการ ดังน้ี 
3.4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล

โดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
  1. ขอหนังสือจากบัณฑิตศึกษาคณะบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฎราช

วิทยาลัย เพ่ือขออนุญาตและขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลกับคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ปีการศึกษา 2559 
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  2. ส่งแบบสอบถามพร้อมหนังสือขอความร่วมมือไปยังประชากรที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง 
เพ่ือขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถาม 

  3. ผู้วิจัยไปรับแบบสอบถามคืนด้วยตนเอง และบางส่วนให้ผู้ตอบแบบสอบถามส่ง
ทางไปรษณีย์ โดยผู้วิจัยได้อํานวยความสะดวกในการจัดส่งคืน 

  4. ผู้วิจัยตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของแบบสอบถามทุกชุดภายหลังจากเก็บ
รวบรวมข้อมูล 

  5. นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีทางสถิติตามจุดประสงค์ของการวิจัยต่อไป 
  6. แบบสอบถามปลายเปิด ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) และนํา 

เสนอในรูปตารางความถี่ประกอบการบรรยาย 
3.4.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ 
ผู้วิจัยได้ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอน ดังน้ี 
  1. ขอหนังสือแนะนําตัว และขอความร่วมมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบัณฑิต

วิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง ถึงกลุ่มเป้าหมาย 
  2. ติดต่อประสานงานกลุ่มเป้าหมาย เพ่ือนัดหมายวัน เวลา และสถานที่การสัมภาษณ์ 
  3. ดําเนินการสัมภาษณ์โดยยึดหลักการสัมภาษณ์ที่ดี 
  4. เมื่อสัมภาษณ์ครบและครอบคลุมทุกประเด็น ผู้วิจัยตรวจสอบความสมบูรณ์ของ

แบบสัมภาษณ์ทุกชุด ขณะเดียวกันระหว่างการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยทําการตรวจสอบสามเส้า (Triangu-
lation) 

  5. ปิดการสัมภาษณ์ด้วยการกล่าวที่แสดงว่า ข้อมูลที่ได้รับมีคุณค่าต่อการวิจัยครั้งน้ี
อย่างย่ิงและกล่าวขอบคุณผู้ให้สัมภาษณ์ 

  6. นําข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์เน้ือหา 
 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลดังน้ี 
3.5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้ดําเนินการการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผ่านการ

ตรวจความถูกต้องและความสมบูรณ์ นํามาจัดเรียงลําดับแบบสอบถามและลงรหัส แล้วประมวลผล
และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูป ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลสถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามวิเคราะห์โดยการแจกแจงความถี่ 
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)  

ตอนท่ี 2 ข้อมูลสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 วิเคราะห์โดยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบ่ียง 
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เบนมาตรฐาน (Standard deviation) รายข้อ รายด้านและโดยรวม ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์การแปลความ 
หมายคะแนนค่าเฉล่ีย ดังน้ี (ภัทราพร เกษสังข์, 2549, หน้า 119) ดังน้ี 

ค่าเฉล่ีย 4.51-5.00  หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด 
ค่าเฉล่ีย 3.51-4.50  หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉล่ีย  2.51-3.50  หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
ค่าเฉล่ีย 1.51-2.50  หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 
ค่าเฉล่ีย  1.00-1.50  หมายถึง  มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อยที่สุด 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ตามสถานภาพประเภทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และอาชีพ ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดย
ใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-test) หากพบความแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติจะทําการทดสอบ
ความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเป็นรายคู่ (Multiple comparison) ด้วยวิธีของเชฟเฟ่ (Scheffé) ส่วน
วุฒิการศึกษาใช้การทดสอบค่าที (t-test) 

ตอนท่ี 4 แบบสอบถามปลายเปิด (Open ended Questions) ถามเก่ียวกับข้อเสนอแนะ
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาของ 
โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content 
analysis) และนําเสนอในรูปตารางความถี่ประกอบการบรรยาย 

3.5.2 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) และนําเสนอ

ในรูปของการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) 
 

3.6 สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6.1 การวิจัยเชิงปริมาณ 
สถิติที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้นําสถิติพ้ืนฐานในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม

สําเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีดังน้ี 
1. สถิติเชิงพรรณนาบรรยาย (Descriptive Statistics)  
 1.1 การแจกแจงค่าความถ่ี (Frequency) และหาค่าร้อยละ (Percentage)  
 1.2 ค่าเฉล่ีย (Mean)  
 1.3 ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
2. สถิติอ้างอิง (Inferential statistics)  
 2.1 สถิติที ใช้ทดสอบสมมติฐานความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม  



106 
 

 2.2 สถิติเอฟ (F–test) ใช้ทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 3 
กลุ่มขึ้นไป โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และเมื่อพบความ
แตกต่างอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จะทําการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ โดยใช้
วิธีการของเชฟเฟ่ (Scheffé) 

3.6.2 การวิจัยเชิงคุณภาพ 
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ ใช้การวิเคราะห์เน้ือหา (Content analysis) และนําเสนอในรูป

ของการพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive analysis) 



 
บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม 
ศึกษา เขต 19 เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน วุฒิการศึกษา และอาชีพและเพ่ือนําเสนอแนวทางการมีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์ข้อมูล และนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ตามลําดับดังน้ี 

4.1 สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
4.2 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
4.3 ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
4.4 ผลการเปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสังกัด 

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน วุฒิการศึกษาและอาชีพ 

4.5 แนวทางการมีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

 
4.1 สัญลักษณ์ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลมีดังน้ี 
n แทน  จํานวนกลุ่มตัวอย่าง 
  แทน  ค่าเฉล่ีย (Mean) 
S.D.  แทน  ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 
t แทน  ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบตัวแปรที่มี 2 กลุ่ม คือ ค่าสถิติที  
  (t - distribution)  
F  แทน  ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบตัวแปรที่มากกว่า 2 กลุ่ม คือ ค่าสถิติเอฟ 
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  (F - distribution) 
df แทน  ช้ันแห่งความเป็นอิสระ (Degree of Freedom) 
SS แทน  ผลรวมกําลังสอง (Sum of Square) 
MS แทน  ค่าเฉล่ียผลรวมกําลังสอง (Mean Square) 
Sig. แทน  ระดับนัยสําคัญทางสถิติ (Significance) 
Scheffé แทน  ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ 
LSD แทน  ค่าสถิติที่ใช้ในการทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉล่ียเป็นรายคู่ 
  (Least Significant Difference) 
* แทน  ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.05 
** แทน  ความมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ.01 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานัก 

งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จํานวนทั้งสิ้น 240 คน สามารถเก็บรวบรวมแบบสอบถาม
ฉบับสมบูรณ์คืนมาได้ 240 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100 ของกลุ่มตัวอย่าง ผู้วิจัยได้สอบถามสถานภาพเก่ียว 
กับประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษา วุฒิการศึกษาและอาชีพ ผลการวิเคราะห์ดังตารางที่ 4.1 

 
ตารางที่ 4.1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจําแนกตามตําแหน่งหน้าที่ วุฒิการศึกษาและ

อาชีพ 
 

รายการ ความถ่ี ร้อยละ 
ประเภทของคณะกรรมการศึกษาข้ันพืน้ฐาน   
1. ผู้แทนผู้ปกครอง 19 7.92 
2. ผูแ้ทนครู 16 6.67 
3. ผู้แทนองค์กรชุมชน 17 7.08 
4. ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 23 9.58 
5. ผูแ้ทนศิษย์เก่าสถานศึกษา 16 6.67 
6. ผู้แทนพระภิกษุหรือองค์กรศาสนา 41 17.08 
7. ผู้ทรงคุณวุฒิ 91 37.92 
8. กรรมการและเลขานุการ 17 7.08 
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 
 

รายการ ความถ่ี ร้อยละ 
วุฒิการศึกษา 
1. ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
2. ปริญญาตรขีึ้นไป 

 
57 
183 

23.75 
76.25 

รวม 240 100.0 
อาชีพ 
1. รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
2. เกษตรกร 
3. อ่ืน ๆ  

 
107 
35 
98 

 
44.59 
14.58 
40.83 

รวม 240 100.0 
 

 จากตารางที่ 4.1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 91 คน 
คิดเป็นร้อยละ 37.92 ผู้แทนพระภิกษุหรือองค์กรศาสนาจํานวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 17.08 และ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.58 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 76.25 รองลงมาคือตํ่ากว่าปริญญาตรี
จํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจจํานวน 
107 คน คิดเป็นร้อยละ 44.59 รองลงมาคืออาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 98 คนคิดเป็นร้อยละ 40.83 และ
อาชีพเกษตรกร จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 14.58 ตามลําดับ 
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4.3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการวิจัย ผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังน้ี 
 ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่

การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
ผลการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ผู้วิจัยเสนอผลการวิเคราะห์โดยภาพรวมและราย
ด้าน ดังตารางที่ 4.2-4.6 
 
ตารางที่ 4.2 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับแนวทางการมีส่วนร่วม 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและ
รายด้าน 

 

รายการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 
1. ด้านการบริหารวิชาการ 3.89 .54 มาก 
2. ด้านการบริหารงบประมาณ 3.64 .68 มาก 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.05 .64 มาก 
4. ด้านการบริหารทั่วไป 3.95 .61 มาก 

รวม 3.88 .56 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.2 พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.88, S.D.=.56) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ด้านการบริหาร 
งานบุคคล (=4.05, S.D.=.64) รองลงมา คือ ด้านการบริหารทั่วไป (=3.95, S.D.=.61) และด้าน
ที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุดคือด้านการบริหารงบประมาณ (=3.64, S.D.=.68) 
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ตารางที่ 4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับแนวทางการมีส่วนร่วม 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการบริหาร
วิชาการ โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ด้านการบริหารวิชาการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการพิจารณา 

เน้ือหา สาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 3.83 .74 มาก 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการพิจารณา

หลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น 3.78 .71 มาก 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบหลัก 

สูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 4.03 .71 มาก 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการกําหนด

มาตรฐานงานวิชาการของโรงเรียน 3.75 .78 มาก 
5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อเสนอแนะแนวทาง 

การพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 3.98 .71 มาก 
6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริมให้สถานศึกษา

จัดทําภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน 3.86 .69 มาก 
7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริมให้โรงเรียนนํา

ภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียน 3.87 .71 มาก 
8. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริมให้โรงเรียน

อนุรักษ์ จัดกิจกรรมที่สืบสานจารีต ประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชาติ 4.08 .70 มาก 

9. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานส่งเสริมให้โรงเรียนจัด
กิจกรรมเพ่ือเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่น 3.87 .73 มาก 

10. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริมให้โรงเรียนเป็น
แหล่งเรียนรู้ เผยแพร่วิทยาการใหม่ ๆ แก่ชุมชน 3.85 .74 มาก 

11. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอแนวทางให้โรงเรียน
ได้ร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรเอกชนในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา 3.82 .69 มาก 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 
 

ด้านการบริหารวิชาการ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 
12. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อเสนอแนะถึงการ

รายงานผลการดําเนินงานประจําปีของโรงเรียน 3.82 .68 มาก 
13. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบต่อ

รายงานผลการดําเนินงานประจําปีของโรงเรียนก่อนเสนอต่อ
สาธารณชน 3.94 .73 มาก 

14. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล 
ต่าง ๆ แก่โรงเรียนเพ่ือประเมินผลการดําเนินงานประจําปี 3.92 .72 มาก 

15. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนุนให้สถานศึกษา 
มีการประเมินผลการดําเนินงานเป็นประจํา ทุกปี และนําเผย 
แพร่ต่อสาธารณชน 3.88 .69 มาก 

รวม 3.89 .54 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.3 พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการบริหารวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(=3.89, S.D.=.54) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ 
ข้อ 8 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริมให้โรงเรียนอนุรักษ์ จัดกิจกรรมท่ีสืบสานจารีต 
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติ (=4.08, S.D.=.70) รองลงมา คือข้อ 3 คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน (=4.03, S.D.= 
.71) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ข้อ 4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการกําหนด
มาตรฐานงานวิชาการของโรงเรียน (=3.75, S.D.=.78) 
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ตารางที่ 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับแนวทางการมีส่วนร่วม 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการบริหารงบ 
ประมาณ โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ด้านการบริหารงบประมาณ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล
1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการให้ความ 

เห็นและข้อเสนอแนะในการต้ังงบประมาณของสถานศึกษา 3.74 .79 มาก 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อคิดเห็นในการ

จัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา 
 

3.70 
 

.81 
 

มาก 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการพิจารณา

งบประมาณของสถานศึกษา 
 

3.74 
 

.84 
 

มาก 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อคิดเห็นและข้อ

เสนอแนะในการจัดทําระเบียบข้อบังคับแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
บริหารการเงินและพัสดุ 3.67 .87 มาก 

5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมและให้การ
สนับสนุนในการจัดหาระดมทรัพยากรภายนอกมาพัฒนา
สถานศึกษา 3.80 .80 มาก 

6. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ข้อเสนอแนะในการ
จัดระบบการให้ทุนการศึกษาทุนกู้ยืมแก่นักเรียน 3.68 .81 มาก 

7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการตรวจ 
สอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา 3.58 .88 มาก 

8. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการตรวจ 
สอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา 3.50 .88 ปานกลาง

9. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ข้อเสนอแนะในการ
จัดหารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 3.59 .79 มาก 

10. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อคิดเห็นในการ
จัดทําระบบฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน 3.52 .85 มาก 

11. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ข้อเสนอแนะในการ
รายงานผลการใช้เงินและผลของการดําเนินงาน 3.55 .82 มาก 
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รวม 3.64 .68 มาก 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.64, S.D.=.68)
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมาก จํานวน 10 ทุกข้อ ระดับปานกลาง จํานวน 1 ข้อ ข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนใน
การจัดหาระดมทรัพยากรภายนอกมาพัฒนาสถานศึกษา (=3.80, S.D.=.80) รองลงมา คือ ข้อ 1
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะในการต้ัง
งบประมาณของสถานศึกษา (=3.74, S.D.=.79) และข้อ 3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
ส่วนร่วมในการพิจารณางบประมาณของสถานศึกษา (=3.74, S.D.=.84) ส่วนข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด 
คือ ข้อ 8 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
ของสถานศึกษา (=3.50, S.D.=.88) 
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ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับแนวทางการมีส่วนร่วม 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการบริหาร 
งานบุคคล โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อคิดเห็นในการจัด 

ทําแผนอัตรากําลังของบุคลากรในสถานศึกษา 3.74 .83 มาก 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเสนอแนะแนวทางการ

สนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง 3.67 .76 มาก 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ

การกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 3.69 .80 มาก 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับ

การวาแผนพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา 3.80 .75 มาก 
5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริมให้บุคลากรใน

สถานศึกษารักษาระเบียบวินัยและประพฤติตนเป็นแบบอย่าง
แก่นักเรียน 3.94 .76 มาก 

6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้การสนับสนุนทรัพยากร
บุคคลในชุมชนและท้องถิ่นมาช่วยพัฒนาและจัดการศึกษา 3.86 .75 มาก

7. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ข้อเสนอแนะในการ
สรรหาครูและบุคลากรมาช่วยในการจัดการศึกษา 3.90 .77 มาก 

8. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ
บุคลากร 3.86 .74 มาก 

9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อคิดเห็นในการจัด
กิจกรรมสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรครูในสถานศึกษา 3.89 .81 มาก 

10. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อคิดเห็นในการปรับ 
ปรุงแนวทางการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษา 3.77 .72 มาก 

11. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อคิดเห็นและ
สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายทรัพยากรบุคคลและ 3.80 .72 มาก 
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องค์การเพ่ือการศึกษา 
ตารางที่ 4.5 (ต่อ) 
 

ด้านการบริหารท่ัวไป 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 
12. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อเสนอแนะแก่

ผู้บริหารในการบริหารงานบุคคล 3.79 .80 มาก 
13. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสนับสนุนให้บุคลากรใน

สถานศึกษาไปศึกษาดูงานเก่ียวกับวิธีการประเมินผลการ
ดําเนินงานในสถานศึกษาอ่ืน ๆ  3.84 .76 มาก 

14. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมในการกําหนดวิธี 
การตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในสถานศึกษา 3.73 .77 มาก 

15. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนุนให้มีการสร้าง
ขวัญและกําลังใจครูและบุคลากรในสถานศึกษา 3.91 .78 มาก 

16. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนุนให้โรงเรียนได้
ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมการจัดการเรียนร่วม 3.87 .78 มาก 

รวม 4.05 .64 มาก 
 

 จากตารางที่ 4.5 พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=4.05, S.D.=.64) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ข้อ 5 คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษารักษาระเบียบวินัยและประพฤติตนเป็นแบบ 
อย่างแก่นักเรียน (=3.94, S.D.=.76) รองลงมา คือ ข้อ 15 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สนับสนุนให้มีการสร้างขวัญและกําลังใจครูและบุคลากรในสถานศึกษา (=3.91, S.D.=.78) ส่วนข้อ
ที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ข้อ 2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนให้
ครูได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง (=3.67, S.D.=.76) 
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับแนวทางการมีส่วนร่วม 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ด้านการบริหาร
ทั่วไป โดยภาพรวมและรายข้อ 

 

ด้านการบริหารท่ัวไป 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอแนะการจัดทําแผน 

ปฏิบัติการของสถานศึกษา 3.94 .73 มาก 
2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานพิจารณาความเหมาะสม

เก่ียวกับวิธีการหรือยุทธศาสตร์การดําเนินงาน/งาน/โครงการ 3.85 .79 มาก 
3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อเสนอแนะในการจัด 

ทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 3.87 .85 มาก 
4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความช่วยเหลือ 

สนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติ
การกําหนด 3.86 .83 มาก 

5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกําหนดแผนพัฒนา
การศึกษาและแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 3.89 .76 มาก 

6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกําหนดแผนพัฒนา
สถานศึกษาด้านวิชาการ บุคลากรและงบประมาณ 3.83 .76 มาก 

7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกําหนดแผนพัฒนา
สถานศึกษาด้านกิจกรรมนักเรียนและความสัมพันธ์ชุมชน 3.90 .75 มาก 

8. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกําหนดแผนพัฒนา
สถานศึกษาด้านอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 3.98 .74 มาก 

9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมประเมินผลการดําเนิน 
งานตามแผนปฏิบัติการที่โรงเรียนกําหนดไว้ 3.96 .85 มาก 

10. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอแนะแนวทางแก้ไข
ปัญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน 3.99 .81 มาก 

11. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริมให้สถานศึกษาจัด 
ทําข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับชุมชนและข้อมลอ่ืนที่จําเป็นให้
เป็นปัจจุบัน 4.00 .84 มาก 
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ตารางที่ 4.6 (ต่อ) 
 

ด้านการบริหารท่ัวไป 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 
12. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วยสร้างความเข้าใจให้ 

แก่ผู้ปกครองให้สงบุตรหลานมาเรียนในสถานศึกษาที่โรงเรียน
ต้ังอยู่ในชุมชน 

 
 

4.16 

 
 

.79 

 
 

มาก 
13. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการสนับสนุน 

ให้เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ทุกคน 4.12 .81 มาก 

14. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการประสาน 
งานเพ่ือจัดหาที่เรียนให้แก่เด็กนักเรียนในสถานศึกษาอ่ืนที่
ใกล้เคียง 3.95 .76 มาก 

15. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมจัดหาทุนการศึกษา
ให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน 3.98 .86 มาก 

16. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการกําหนด
วิธีการ ระยะเวลาในการกํากับและติดตามการดําเนินงานตาม
แผนปฏิบัติการของโรงเรียน 4.03 .83 มาก 

17. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานส่งเสริมให้โรงเรียนมีการ
ประสานงาน และจัดกิจกรรมร่วมชุมชนในเรื่องต่าง ๆ  3.94 .74 มาก 

18. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดหาอุปกรณ์ในการ
เรียนการสอนและสิ่งจําเป็นแก่นักเรียนที่ขาดแคลน 

 
3.78 

 
.85 

 
มาก 

19. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดมทรัพยากรจากภาย 
นอกเพ่ือมาพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ  

 
3.80 

 
.77 

 
มาก 

20. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ข้อเสนอแนะในการ
ดําเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับความสัมพันธ์ชุมชน 

 
3.93 

 
.77 

 
มาก 

21. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริมให้โรงเรียนได้เข้า
ร่วมกิจกรรมเพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์กังองค์กรภาครัฐและ
เอกชน 

 
3.99 

 
.75 

 
มาก 

22. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามี    
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ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 4.02 .76 มาก 
	

ตารางที่ 4.6 (ต่อ) 
 

ด้านการบริหารท่ัวไป 
ระดับการมีส่วนร่วม 

 S.D. แปลผล 
23. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานศึกษาและทําความเข้าใจ

เก่ียวกับข้อมูลของชุมชนและท้องถิ่นที่เป็นที่ต้ังของสถานศึกษา 
 

4.03 
 

.75 
 

มาก 
รวม 3.95 .61 มาก 

 

 จากตารางที่ 4.6 พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยรวมอยู่ในระดับมาก (=3.95, S.D.=.61) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ข้อ 12 คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วยสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองให้สงบุตรหลานมาเรียนในสถานศึกษาที่
โรงเรียนต้ังอยู่ในชุมชน (=4.16, S.D.=.79) รองลงมา คือ ข้อ 13 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เด็กนักเรียนในเขตพ้ืนที่บริการได้รับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน (
=4.12, S.D.=.81) ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ข้อ19 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดม
ทรัพยากรจากภายนอกเพ่ือมาพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ (=3.80, S.D.=.77) 
 



119 

4.4 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จําแนกตามประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน วุฒิการศึกษาและอาชีพ ผู้วิจัยเสนอผลการวิจัยดังน้ี 

4.4.1 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้าน จําแนกตามวุฒิการศึกษา 
ใช้การทดสอบสมมุติฐานโดยค่าที (t-test) ผลปรากฏดังตารางที่ 4.7 
 
ตารางที่ 4.7 แสดงผลการเปรียบเทียบแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน ในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายข้อ จําแนกตามวุฒิการศึกษา 

 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

ตํ่ากว่า 
ปริญญาตร ี

ปริญญาตร ี
ขึ้นไป t Sig. 

 S.D.  S.D. 
1. ด้านการบริหารวิชาการ 3.98 .49 3.86 .55 1.659 .10 
2. ด้านการบริหารงบประมาณ 3.69 .63 3.62 .70 .640 .52 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.22 .54 4.00 .66 2.321* .02 
4. ด้านการบริหารทั่วไป 4.08 .47 3.90 .65 2.366* .02 

รวม 3.99 .47 3.84 .58 1.810 .07 
  

*หมายถึง มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 จากตารางที่ 4.7 พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ทั้งโดยภาพรวมไม่แตกต่างกันเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้านพบว่า มี 2 ด้านคือ ด้านการบริหารวิชาการ และด้านการบริหารงบประมาณ ไม่แตกต่างกัน ส่วน
ด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไป แตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
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121 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้าน จําแนกตามประเภทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก (=4.16, S.D.=.55) เมื่อพิจารณา 
เป็นรายด้านพบว่า 

 ด้านการบริหารวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประเภท กรรมการและ
เลขานุการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (=4.20, S.D.=.54)
รองลงมา คือ ผู้แทนครู ค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก (=4.00, S.D.=.55) ส่วนที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก (=3.74, S.D.=.64) 

 ด้านการบริหารงบประมาณ คณะกรรมการสถานศึกษาประเภทกรรมการและเลขานุการมี
ส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการ มีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก (=3.97, S.D.=.70) รองลงมา คือ 
ผู้แทนองค์กรชุมชนค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (=3.75, S.D.=.63) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก (=3.45, S.D.=.76) 

 ด้านการบริหารงานบุคคล คณะกรรมการสถานศึกษาประเภทกรรมการและเลขานุการมี
ส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการ มีค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก (=4.34, S.D.=.62) รองลงมา คือ 
ผู้แทนองค์กรชุมชนค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (=4.23, S.D.=.52) ส่วนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ 
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก (=3.90, S.D.=.82) 

 ด้านการบริหารทั่วไป คณะกรรมการสถานศึกษาประเภทกรรมการและเลขานุการมีส่วน
ร่วมในการบริหารและการจัดการ มีค่าเฉลี่ย อยู่ในระดับมาก (=4.16, S.D.=.55) รองลงมา คือ 
ผู้แทนศิษย์เก่าสถานศึกษา ค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก (=3.93, S.D.=.45) ส่วนที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด 
คือ ผู้ทรงคุณวุฒิ ค่าเฉล่ีย อยู่ในระดับมาก (=3.82, S.D.=.53) 
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ตารางที่ 4.9 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายข้อ จําแนก
ตามประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 

 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านการบริหารวิชาการ ระหว่างกลุ่ม 3.343 7 .478 1.681 .114 
ภายในกลุ่ม 72.741 256 .284   

รวม 76.084 263    
2. ด้านบริหารงบประมาณ ระหว่างกลุ่ม 3.645 7 .521 1.128 .346 

ภายในกลุ่ม 118.177 256 .462   
รวม 121.822 263    

3. ด้านการบริหารงานบุคคล ระหว่างกลุ่ม 4.527 7 .647 1.592 .138 
ภายในกลุ่ม 103.992 256 .406   

รวม 108.519 263    
4. ด้านการบริหารทั่วไป ระหว่างกลุ่ม 2.860 7 .409 1.091 .370 

ภายในกลุ่ม 95.907 256 .375   
รวม 98.767 263    

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม 3.096 7 .442 1.438 .190
ภายในกลุ่ม 78.729 256 .308   

รวม 81.825 263    
  

 จากตารางที่ 4.9 พบว่า การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้านจําแนกตาม
ประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับแนวทางการมีส่วนร่วม 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหารและการจัดการศึกษาของ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวม
และรายด้าน จําแนกตามอาชีพ 

 

ตัวอย่างตารางศูนย์เลย ตัวอย่างตาราง
ศูนย์เลยตัวอย่างตารางศนูย์เลย 

ตัวอย่างตารางศูนย์เลย 

รับราชการหรอื
รัฐวิสาหกิจ 

เกษตรกร 
 

อ่ืน ๆ  
 

 S.D.  S.D.   S.D. 
1. ด้านการบริหารวิชาการ 3.90 .57 3.83 .53 3.89 .51 
2. ด้านการบริหารงบประมาณ 3.63 .72 3.61 .65 3.66 .66 
3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.01 .67 4.12 .53 4.08 .65 
4. ด้านการบริหารทั่วไป 3.86 .65 4.11 .51 3.99 .59 

รวม 3.85 .60 3.92 .47 3.90 .55 
 

 จากตารางที่ 4.10 พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีอาชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.85, S.D.=.60) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการบริหารงานบุคคล (=4.01, S.D.=.67) รองลงมา คือ ด้านการ
บริหารวิชาการ (=3.90, S.D.= .57) และด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารงบประมาณ 
(=3.63, S.D.=.72) 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีอาชีพเกษตรกร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (
=3.92, S.D.=.47) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้าน
การบริหารงานบุคคล (=4.12, S.D.=.53) รองลงมา คือ ด้านการบริหารทั่วไป (=4.11, S.D.= 
.51) และด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารงบประมาณ (=3.61, S.D.=.65) 
 คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีอาชีพอ่ืน ๆ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (=3.90, 
S.D.=.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ด้านการบริหาร 
งานบุคคล (=4.08, S.D. =.65) รองลงมา คือ ด้านการบริหารทั่วไป (=3.99, S.D.=.55) และ
ด้านที่มีค่าเฉล่ียน้อยที่สุด คือ ด้านการบริหารงบประมาณ (=3.66, S.D.=.66) 
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ตารางที่ 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายข้อ จําแนก
ตามอาชีพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน	

 

การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพืน้ฐาน 

แหล่งความ 
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

1. ด้านการบริหารวิชาการ ระหว่างกลุ่ม .132 2 .066 .226 .798 
ภายในกลุ่ม 75.953 261 .291   

รวม 76.084 263    
2. ด้านบริหารงบประมาณ ระหว่างกลุ่ม .083 2 .041 .089 .915 

ภายในกลุ่ม 121.739 261 .466   
รวม 121.822 263    

3. ด้านการบริหารงานบุคคล ระหว่างกลุ่ม .403 2 .202 .487 .615 
ภายในกลุ่ม 108.116 261 .414   

รวม 108.519 263    
4. ด้านการบริหารทั่วไป ระหว่างกลุ่ม 2.183 2 1.092 2.950 .054 

ภายในกลุ่ม 96.584 261 .370   
รวม 98.767 263    

 
รวม 

ระหว่างกลุ่ม .213 2 .106 .340 .712 
ภายในกลุ่ม 81.612 261 .313   

รวม 81.825 263    
  

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้านจําแนกตาม
อาชีพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไม่แตกต่างกันซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 
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4.5 แนวทางการมีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

ตอนที่ 3 วิเคราะห์ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
ในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
โดยผู้วิจัยใช้แบบสอบถามชนิดคําถามปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) ในการเก็บรวบ 
รวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง 264 คน และมีผู้ตอบแบบสอบถามในตอนที่ 3 จํานวน 156 คน ซึ่งพอ
สรุปได้ดังน้ี 

ด้านการบริหารวิชาการ 
ควรมีการประชุมกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือเสริมทักษะในการแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับการปฏิบัติงานร่วมกัน สถานศึกษาควรสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มากขึ้น โดยเฉพาะการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและผู้เรียน สนับสนุน ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวางแผน รับฟัง คําช้ีแจง
เก่ียวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ควรส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการ
ทํางานที่เป็นกระบวนการกลุ่ม และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ จัดให้การนิเทศ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง และเป็นกระบวนการที่มีประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

ด้านการบริหารงบประมาณ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบใน

รูปของคณะกรรมการอย่างจริงจัง และต่อเน่ือง และสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์และกรอบงบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นหลัก 

ด้านการบริหารงานบุคคล 
สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการสร้างขวัญกําลังใจและการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและ
บุคลากรทางการศึกษา 

ด้านการบริหารทั่วไป 
ควรได้มีการเชิญชวนคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบรรยากาศ

และสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ เน้นการสนับสนุนกิจกรรมของผู้เรียน ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง 

แนวทางในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการ
บริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 19 
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ผู้วิจัยได้ดําเนินการสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมาย จํานวน 8 คน ซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์
และมีส่วนเกี่ยวข้องการการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วยผู้แทนประธาน
กรรมการ ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์ ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนศิษย์เก่า และผู้แทนผู้อํานวยการโรงเรียน ผู้สัมภาษณ์คือ นางดรัลรัตน์ ฮามพิทักษ์ 
เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วก็ทําการตีความ ผู้วิจัยขอสรุปผลแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรม 
การสถานศึกษาแต่ละประเด็น ดังน้ี 

1. แนวทางการมีส่วนร่วมด้านการบริหารงานวิชาการ 
 1.1 สถานศึกษาควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา

ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา 
 1.2 สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมร่วมกันระหว่างผู้บริหาร คณะครู

และคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือวางแผนพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
 1.3 สถานศึกษาควรกําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยพิจารณาจาก

วุฒิทางการศึกษา 
 1.4 สถานศึกษาควรช้ีแจงและทําความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษาให้ทราบถึง

บทบาทหน้าที่ของตนเอง 
 1.5 สถานศึกษาควรจัดให้มีการศึกษาดูงานให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้ได้รับ 

ประสบการณ์ตรงและสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาของตนได้ 
 1.6 สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการจัด

กระบวนการเรียนรู้ 
 1.7 สถานศึกษาควรวางแผนกําหนดเวลาและกรอบการทํางานของสถานศึกษาให้

ชัดเจนให้เหมาะสมกับเวลาว่างของคณะกรรมการสถานศึกษา 
 1.8 สถานศึกษาควรสร้างแรงจูงใจให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมและ

สร้างความตระหนักถึงผลดีผลเสียที่จะเกิดขึ้นกับสถานศึกษา 
 1.9 สถานศึกษาควรมีการจัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องระบบการประกันคุณภาพภายใน

ของสถานศึกษาให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา 
 1.10 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้มีโอกาสแสวงหาความรู้

ต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการประกันคุณภาพภายในแผนการจัดกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเน่ือง 
 1.11 สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้แสดงความคิดเห็น

อย่างเต็มที่เพ่ือระดมสมอง 
2. แนวทางการมีส่วนร่วมด้านการบริหารงบประมาณ 
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 2.1 สถานศึกษาควรจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา 

 2.2 สถานศึกษาควรช้ีแจงรายละเอียดแผนการใช้งบประมาณประจําปีให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาเห็นอย่างชัดเจน 

 2.3 สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในด้าน
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาให้มากขึ้น 

 2.4 สถานศึกษาควรจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการตรวจ 
สอบติดตามประเมินประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา 

 2.5 สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษารับทราบรายรับรายจ่าย
และโครงการที่โรงเรียนจะดําเนินงานรวมท้ังค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรมที่แน่นอนและชัดเจน 

 2.6 สถานศึกษาควรช้ีแจงรายละเอียดและผลการใช้งบประมาณหลังการปฏิบัติให้คณะ 
กรรมการสถานศึกษาทราบด้วย 

 2.7 สถานศึกษาควรจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับบทบาทหน้าที่ในการบริหาร
งบประมาณของสถานศึกษา 

 2.8 สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
จัดทําแผนงบประมาณและแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ 

 2.9 ส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษามีส่วนร่วมโดยอาจจัดสรรเป็นงบประมาณและ
สวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

3. แนวทางการมีส่วนร่วมด้านการบริหารงานบุคคล 
 3.1 สถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้รับรู้ถึงสภาพปัญหาความ 

ต้องการจํานวนและอัตราตําแหน่งของข้าราชการครู 
 3.2 สถานศึกษาต้องหาแนวทางส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้าใจในบทบาท

หน้าที่ของตนเอง 
 3.3 สร้างความตะหนักเพ่ือให้เห็นถึงผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับสถานศึกษาและนักเรียน 
 3.4 สถานศึกษาควรช้ีแจงทําความเข้าใจกับคณะกรรมการสถานศึกษาให้ทราบถึง

บทบาทหน้าที่ของตน 
 3.5 สถานศึกษาควรระบุบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาตามแผนให้ชัดเจน

และควรมีการนัดหมายในเร่ืองการประชุมให้มากขึ้น 
 3.6 ช้ีแจงให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบถึงวิธีการส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษา 
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 3.7 เมื่อโรงเรียนมีปัญหาหรือต้องการความคิดเห็นควรเรียกคณะกรรมการสถานศึกษา
มาประชุมทุกคร้ังเพ่ือแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน 

 3.8 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาทาความเข้าใจเก่ียวกับระบบ
ราชการกฎระเบียบต่าง ๆ  

 3.9 สถานศึกษาต้องแจ้งคณะกรรมการสถานศึกษาทราบถึงบริบทของสถานศึกษาเพ่ือ
เป็นแนวทางในการกําหนดอัตรากําลังของบุคลากรทางการศึกษา 

 3.10 สถานศึกษาต้องสร้างความตระหนักช้ีให้เห็นผลดีและผลเสียให้เกิดกับคณะ 
กรรมการสถานศึกษา 

 3.11 สถานศึกษาควรมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเน่ืองเพ่ือให้คณะกรรมการสถาน 
ศึกษาทราบ 

4. แนวทางการมีส่วนร่วมด้านการบริหารทั่วไป 
 4.1 สถานศึกษาควรมีการเรียกประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกครั้งที่ต้องมีการ

ออกระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือร่วมกันกําหนดแนวทางในการออกระเบียบข้อบังคับ 
 4.2 สถานศึกษาควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาทําความเข้าใจเก่ียวกับ

กฎหมายระเบียบทางราชการ 
 4.3 สถานศึกษาควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามี 

ส่วนร่วม 
 4.4 สถานศึกษาควรจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับนโยบายของสถานศึกษา 
 4.5 สถานศึกษาควรช้ีให้เห็นความสําคัญของการกําหนดนโยบายของสถานศึกษา 
 4.6 สถานศึกษาควรจัดทํานโยบายให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้ไปศึกษาทําความ

เข้าใจก่อนที่จะขอความเห็นและข้อเสนอแนะ 
 4.7 สถานศึกษาควรเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการ

จัดทํานโยบายของสถานศึกษา 
 4.8 สถานศึกษาควรจัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเก่ียวกับระบบราชการกฎ 

ระเบียบต่าง ๆ  
 4.9 คณะกรรมการสถานศึกษาควรเข้ามานิเทศหรือติดตามผลประเมินผลการดําเนิน 

งานของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง 
 4.10 คณะกรรมการสถานศึกษาต้องมีความเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ที่จะเกิดกับ

ส่วนรวม 
จากการศึกษาแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหาร

และการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ สํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
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ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พบว่ามีประเด็นที่สําคัญอยู่ 3 ประการคือ 1) ควรส่งเสริม สนับสนุนให้คณะ 
กรรมการสถานศึกษา และสมาคมผู้ปกครองหรือผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม และปฏิบัติหน้าที่ตาม
บทบาทอย่างเต็มที่ตามกฎหมายที่ได้กําหนดไว้ 2) ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการกําหนดแนวทางระดม
ทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ3) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มีคณะทํางานที่
ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย และสถานศึกษาต้องตระหนักในการให้บริการกับชุมชนอย่างเสมอภาค 



 

4.4.2 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวม

และรายด้าน จําแนกตามประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งแบ่งเป็น 8 กลุ่ม ได้แก่ ผู้แทนผู้ปกครองผู้แทนครูผู้แทนองค์กรชุมชนผู้แทนองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นผู้แทนศิษย์เก่าสถานศึกษาผู้แทนพระภิกษุหรือองค์กรศาสนาผู้ทรง คุณวุฒิกรรมการและเลขานุการ และจําแนกตามอาชีพใช้การทดสอบสมมติฐานด้วย 

การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) โดยค่าเอฟ (F-test) ดังตารางที่ 4.8-4.11 

 

ตารางที่ 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ระดับแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการบริหาร 

และการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้าน จําแนกตามประเภท 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

การมีส่วนร่วมของ

คณะกรรมการสถาน  

ศึกษาขั้นพืน้ฐาน 

ผู้แทน

ผู้ปกครอง 

ผู้แทน 

คร ู

ผู้แทน 

องค์กรชุมชน

ผู้แทน 

องค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น 

ผู้แทน 

ศิษย์เก่า

สถานศึกษา

ผู้แทน

พระภิกษุหรือ

องค์กรศาสนา

ผู้ทรง 

คุณวุฒิ 

กรรมการและ

เลขานุการ 

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

1. ด้านการบริหารวิชาการ 3.77 .42 4.00 .55 3.91 .48 3.74 .64 3.96 .47 3.90 .64 3.84 .49 4.20 .54 

2. ด้านการบริหารงบประมาณ 3.67 .59 3.67 .76 3.75 .63 3.45 .76 3.67 .53 3.64 .69 3.60 .69 3.97 .70 

3. ด้านการบริหารงานบุคคล 4.02 .51 4.09 .70 4.23 .52 3.90 .82 4.16 .53 4.13 .68 3.94 .61 4.34 .62 

4. ด้าการบริหารทั่วไป 3.88 .42 3.92 .59 3.98 .45 3.70 .70 3.93 .45 3.91 .63 3.82 .53 4.16 .55 

รวม 3.88 .42 3.92 .59 3.98 .45 3.70 .70 3.93 .45 3.91 .63 3.82 .53 4.16 .55 

 
 



 
บทที่ 5 

สรุปผล อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 เพ่ือเปรียบเทียบสภาพการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
จําแนกตามประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วุฒิการศึกษา และอาชีพและหาแนว
ทางการมีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  

การดําเนินการวิจัยมี 2 ขั้นตอน คือ 1. ศึกษาสภาพสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย 
คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
จํานวน 240 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับจํานวน 
65 ข้อมีค่าความเช่ือมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .985 และ 2. หาแนวทางการมีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะ ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้มีส่วนเก่ียวข้อง จํานวน 8 คน และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลสามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ ไว้ดัง
รายละเอียดต่อไปน้ี 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

5.1.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเบ้ืองต้นของกลุ่มตัวอย่างเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบ 
สอบถามกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 240 คน ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นผู้แทน
ผู้ทรงคุณวุฒิจํานวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 37.92 ผู้แทนพระภิกษุหรือองค์กรศาสนาจํานวน 41 คน 
คิดเป็นร้อยละ 17.08 และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจํานวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 9.58 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีวุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป จํานวน 183 คน คิดเป็นร้อยละ 76.25 
รองลงมา ตํ่ากว่าปริญญาตรีจํานวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 23.75 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่รับ
ราชการหรือรัฐวิสาหกิจจํานวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 44.59 รองลงมาอาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 98 คนคิด
เป็นร้อยละ 40.83 และอาชีพเกษตรกร จํานวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 14.58  



 129 
 

5.1.2 ผลการวิเคราะห์ระดับสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้านพบว่าอยู่ในระดับมากทุกด้าน ด้านมีค่าเฉลี่ยสูงที่สุดคือด้านบริหารงานบุคคล
รองลงมาคือ ด้านบริหารงานทั่วไป ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุดคือ ด้านงบประมาณ แต่เมื่อพิจารณาราย
ด้านแล้วปรากฏผลดังน้ี 

  1. ด้านวิชาการ โดยภาพรวมมีสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อพบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 8 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานส่งเสริมให้โรงเรียนอนุรักษ์ จัดกิจกรรมที่สืบสานจารีต ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาติ 
รองลงมา คือ ข้อ 3 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยตํ่าสุด คือ ข้อ 4 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมใน
การกําหนดมาตรฐานงานวิชาการของโรงเรียน 

  2. ด้านงบประมาณ โดยภาพรวมมีสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุนในการจัดหาระดมทรัพยากรภายนอกมาพัฒนาสถานศึกษารอง 
ลงมา คือ ข้อ 1 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะใน
การต้ังงบประมาณของสถานศึกษาและข้อ 3 คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการ
พิจารณางบประมาณของสถานศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ข้อ 8 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา 

  3. ด้านบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมมีสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉล่ียสูงสุด คือ ข้อ 5 คณะกรรม 
การสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานส่งเสริมให้บุคลากรในสถานศึกษารักษาระเบียบวินัยและประพฤติตนเป็น
แบบ อย่างแก่นักเรียน รองลงมา คือ ข้อ 15 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนุนให้มีการ
สร้างขวัญและกําลังใจครูและบุคลากรในสถานศึกษา ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด คือ ข้อ 2 คณะกรรม 
การสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอแนะแนวทางการสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง 

  4. ด้านบริหารงานทั่วไป โดยรวมมีสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมากที่สุด เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า อยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อ ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ข้อ 12 คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วยสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองให้สงบุตรหลานมาเรียนในสถานศึกษาที่
โรงเรียนต้ังอยู่ในชุมชน รองลงมา คือ ข้อ 13 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนให้เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคน ส่วนข้อที่มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด 
คือ ข้อ19 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดมทรัพยากรจากภายนอกเพ่ือมาพัฒนาโรงเรียนใน
ด้านต่าง ๆ  
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5.1.3 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้าน จําแนกตามประเภทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน วุฒิการศึกษา และอาชีพ พบว่า การมีส่วนร่วมของคณะกรรม 
การสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ทั้งโดยภาพ รวมไม่
แตก ต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าทั้ง 3 ด้านคือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ และด้าน
บริหาร งานบุคคลไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านบริหารงานทั่วไปแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีส่วนร่วมมากกว่าทั้งโดยภาพรวมและราย
ด้านทุกด้าน แต่เมื่อพิจารณารายด้านแล้วปรากฏผลดังน้ี  

  1. จําแนกตามประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมและ
รายด้านพบว่า ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

  2.  จําแนกตามวุฒิการศึกษา โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า มี 2 ด้านคือ ด้านวิชาการ และด้านงบประมาณ ไม่แตกต่างกัน ส่วนด้านบริหารงานบุคคลและ
ด้านบริหารงานทั่วไปแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  

  3.  จําแนกตามอาชีพ โดยภาพรวมและรายด้านพบว่าไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

5.1.4 ข้อเสนอแนะในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหาร
และการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ใน 4 ด้าน 
คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านบริหารงานทั่วไป สรุปได้ดังน้ี 

ด้านวิชาการ 
ควรมีการประชุมกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพ่ือเสริมทักษะในการแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกับการปฏิบัติงานร่วมกัน สถานศึกษาควรสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาการจัดการศึกษาให้มากขึ้น โดยเฉพาะการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับความต้องการของชุมชนและผู้เรียน สนับสนุน ส่งเสริมการเข้าร่วมประชุมวางแผน รับฟัง คําช้ีแจง
เก่ียวกับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย ควรส่งเสริมให้นักเรียนสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง มีทักษะการ
ทํางานที่เป็นกระบวนการกลุ่ม และให้นักเรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการเรียนรู้ จัดให้การนิเทศ
การศึกษาอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ือง และเป็นกระบวนการที่มีประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน 

ด้านงบประมาณ 
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษาอย่างเป็นระบบใน

รูปของคณะกรรมการอย่างจริงจัง และต่อเน่ือง และสนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดทําแผนกลยุทธ์และกรอบงบประมาณรายจ่ายแบบมุ่งเน้นผลงานเป็นหลัก 

ด้านบริหารงานบุคคล 
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สนับสนุนการมีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและเสนอแนะในการปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา และมีส่วนร่วมในการสร้างขวัญกําลังใจและการยกย่องเชิดชูเกียรติ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ด้านการบริหารทั่วไป 
ควรได้มีการเชิญชวนคณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาบรรยากาศ

และสิ่งแวดล้อม อาคารสถานที่ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ เน้นการสนับสนุนกิจกรรมของผู้เรียน ส่งเสริมให้
บุคลากรทุกคนในสถานศึกษาสร้างความสัมพันธ์กับชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ และต่อเน่ือง 

5.1.5 แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน โดยการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลสําคัญ สํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 พบว่ามีประเด็นที่สําคัญอยู่ 3 ประการคือ 1) ควรส่งเสริม 
สนับสนุนให้คณะกรรมการสถานศึกษา และสมาคมผู้ปกครองหรือผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วม และ
ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทอย่างเต็มที่ตามกฎหมายท่ีได้กําหนดไว้ 2) ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการกําหนด
แนวทางระดมทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา และ3) ควรส่งเสริมสนับสนุนให้มี
คณะทํางานที่ประกอบด้วยบุคคลหลายฝ่าย และสถานศึกษาต้องตระหนักในการให้บริการกับชุมชน
อย่างเสมอภาค 

  
5.2 อภิปรายผล 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
19 ทั้ง 4 ด้านมีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปรายดังต่อไปน้ี 

5.2.1 การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 โดยภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะระเบียบบริหารกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 
มาตรา 35 กล่าวว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มาตรา 34 (2) เฉพาะโรงเรียนมีฐานะเป็น
นิติบุคคล กําหนดให้สถานศึกษาเป็นนิติบุคคล มีจุดมุ่งหมายที่สําคัญที่จะทําให้สถานศึกษามีความ
เข้มแข็งในการบริหาร เพ่ือให้การบริหารเป็นไปอย่างคล่องตัว รวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้เรียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิ่นและประเทศชาติโดยรวม ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราช 
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่3) พ.ศ.2553 ที่มุ่งหวังจะยกระดับ
การศึกษาของชาติให้ได้มาตรฐานและจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพ โดยกระจายอํานาจการ
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บริหารการศึกษา ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป 
ไปยังสถานศึกษาโดยตรงสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิกุล พรมโสภา ซึ่งได้ศึกษาการมีส่วนร่วมตาม
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาในโรงเรียนสังกัดสํานัก 
งานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 และเปรียบเทียบความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมตามบทบาท 
หน้าที่ของคณะกรรมการดังกล่าว พบว่า การมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการด้านการ
บริหารจัดการศึกษาทั้ง 4 ด้าน โดยรวมอยู่ในระดับมาก วรพันธ์ พลเดช ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การมีส่วน
ร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูผู้สอน โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
หนูอาง สมสมัย ซึ่งได้ศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานต่อการมีส่วนร่วมใน 
การบริหารโรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 ผล
การ วิจัยพบว่าคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความคิดเห็นเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการบริหาร
โรงเรียนของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 1 โดยภาพรวมอยู่
ในระดับมาก อํานวย พงษ์เสือ ได้ศึกษาวิจัยเรื่องบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะ 
กรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มาจากบุคคลภายนอก ตามความคิดเห็นของข้าราชการครู ที่เป็น
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3 ผลการ 
วิจัยบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานทั้งในภาพรวม 
อยู่ในระดับมาก และ อํานวย มีศรี ได้ศึกษาการส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การบริหารงานสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีษะเกษ 
พบว่า สภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ ตามความคิดของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก วนาสวรรค์ ช่างเกวียน ได้ศึกษาเรื่อง 
บทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารการศึกษาของสถาน 
ศึกษาในอําเภอด่านขุนทด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน 

5.2.2 ด้านวิชาการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่มากขึ้น และ มีความมุ่งมั่นที่จะร่วมพัฒนาโรงเรียนให้
มีคุณภาพ คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียน มีการส่งเสริมสนับสนุนให้สถานศึกษา จัดแหล่ง
เรียนรู้เพ่ือชุมชนมาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ พรธิดา บุญชู ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาความคิดเห็น
ของผู้บริหารที่มีต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
โรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักการประถมศึกษาประถมศึกษา จังหวัดนครปฐม ซึ่งพบว่า
ผู้บริหารโรงเรียนมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐานในด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านบริหารงานบุคคลและด้านบริหารงานทั่วไป โดยรวม
อยู่ในระดับมาก จ่าสิบตํารวจสมเจต วิลัยสูงเนิน ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานขององค์การบริหารส่วนตําบลในจังหวัดนครราชสีมา พบว่า ความต้องการการมี
ส่วนร่วมในการปฏิบัติงานวิชาการของบุคลากร สายผู้สอนที่ไม่ใช่ข้าราชการในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 1-7 โดยภาพรวมบุคลากรสายผู้สอนที่ไม่ใช่
ข้าราชการต้องการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานวิชาการอยู่ในระดับมาก กําจร เสมสว่าง ได้ศึกษาเรื่อง 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 
สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานวิชาการ ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานการบริหารโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สํานักงานเขต
สายไหม กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับมาก จามจุรี อ่อนเย็น ได้
ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในอําเภอเกาะสมุย ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การ 
ศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ในอําเภอเกาะสมุย ด้านการบริหารวิชาการ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ฉัฏฐมณฑน์ ฟักแย้ม ได้ศึกษาเร่ือง การมีร่วมร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนใน
การจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอบางใหญ่ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 
2 ด้านวิชาการท้ังโดยภาพรวมและรายข้อ มีความต้องการอยูในระดับมาก ชนานันท์ ปิ่นกุล ได้ศึกษา
เรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาโรงเรียนในอําเภอ
สนามชัยเขต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับ
มาก วนาสวรรค์ ช่างเกวียน ได้ศึกษาเร่ือง บทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาในอําเภอด่านขุนทด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
นครราชสีมา เขต 5 ด้านบริหารงานวิชาการ ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก เบญจรงค์ แสงสุกวาว ได้
ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารการศึกษาโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนคร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการบริหารงานวิชาการโดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก ราตรี พูลพัฒน์ ได้ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน
การบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 ความคิดเห็นต่อ
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยรวมและรายด้านอยู่ใน
ระดับมาก สมพร อัครพัฒน์ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารการ
จัดการศึกษา อําเภอนาดี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรี เขต 2
ด้านการบริหารงานวิชาการ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก สามารถ จันหา ได้ศึกษา เรื่องการมี
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ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาใน
พ้ืนที่พิเศษ เขตอําเภอศรีสวัสด์ิ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า ระดับการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาใน
พ้ืนที่พิเศษ เขตอําเภอศรีสวัสด์ิ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในภาพรวมมีส่วน
ร่วมงานบริหารงานวิชาการอยู่ในระดับมาก ว่าที่ร้อยตรีถวิล เกษสุพรรณ์ การศึกษาสภาพการมีส่วน
ร่วมของของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ด้านการบริหารวิชาการ อยู่ในระดับมาก 

5.2.3 ด้านงบประมาณ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้เห็นว่างบประมาณเป็นสิ่งที่มีความจําเป็นต่อการบริหารงานของสถานศึกษา 
จึงให้ความสําคัญ ให้ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการเพ่ือความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึด
หลักการบริหารมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ิและบริหารงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน ให้มีการจัดหาผล 
ประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษา รวมท้ังจัดหารายได้จากบริการมาใช้บริหารจัดการเพ่ือ
ประโยชน์ทางการศึกษา ส่งผลให้เกิดคุณภาพที่ดีขึ้นต่อผู้เรียน สอดคล้องกับงานวิจัยของ เบญจรงค์ 
แสงสุกวาว ได้ศึกษาเร่ือง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารการ 
ศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดย 
รวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก ประพันธ์ กระแสพันธุ์ ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรม 
การสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษาเขตคุณภาพกบินทร์บุรี 7 สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 2 กลุ่มงานบริหารงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับมาก 
ราตรี พูลพัฒน์ ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหาร
สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 ความคิดเห็นต่อการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 ด้านการบริหารงานงบประมาณ โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับ
มาก สมพร อัครพัฒน์ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารการจัด
การศึกษา อําเภอนาดี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรีเขต 2 ด้าน
การบริหารงานงบประมาณ โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก สามารถ จันหา ได้ศึกษาเรื่อง การมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาใน
พ้ืนที่พิเศษ เขตอําเภอศรีสวัสด์ิ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า ระดับการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาใน
พ้ืนที่พิเศษ เขตอําเภอศรีสวัสด์ิ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในภาพรวมมี
ส่วนร่วมงานบริหารงานงบประมาณอยู่ในระดับมาก ฉัฏฐมณฑน์ ฟักแย้ม ได้ศึกษาเรื่อง การมีร่วม
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอบางใหญ่ 
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สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ด้านงบประมาณทั้งโดยภาพรวมและรายข้อ มีความ
ต้องการอยูในระดับมาก อติภรณ์ ศรีนันทา การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภองาว จังหวัด ลําปาง ด้านการบริหารงบประมาณในภาพ 
รวมอยู่ในระดับมาก 

5.2.4 ด้านบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเห็นความสําคัญของบุคลากรในสถานศึกษา เพราะบุคลากรเป็น
บุคคลสําคัญที่จะทําให้การบริหารงานต่าง ๆ ของสถานศึกษาสําเร็จไปด้วยดี สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สามารถ จันหา ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัด
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ เขตอําเภอศรีสวัสด์ิ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ เขตอําเภอศรีสวัสด์ิ สังกัดสํานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในภาพรวมมีส่วนร่วมงานบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมาก สมพร 
อัครพัฒน์ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารการจัดการศึกษา 
อําเภอนาดี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา ปราจีนบุรีเขต 2 ด้านการบริหาร 
งานบุคคล โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ราตรี พูลพัฒน์ ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
กาฬสินธ์ุ เขต 3 ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหาร 
สถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 ด้านการบริหารงานบุคคล 
โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมากเบญจรงค์ แสงสุกวาว ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะ 
กรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร ในภาคตะวันออก 
เฉียงเหนือ ด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก วนาสวรรค์ ช่างเกวียน 
ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารการศึกษา
ของสถานศึกษาในอําเภอด่านขุนทด สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ด้าน
บริหารงานบุคคล ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ฉัฏฐมณฑน์ ฟักแย้ม ได้ศึกษาเรื่อง การมีร่วมร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนในการจัดการศึกษาโรงเรียนประถมศึกษา อําเภอบางใหญ่ สังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 ด้านงานบุคคลทั้งโดยภาพรวมและรายข้อ มีความต้อง 
การอยู่ในระดับมาก อติภรณ์ ศรีนันทา การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา อําเภองาว จังหวัด ลําปาง ด้านการบริหารงานบุคคลในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก 

5.2.5 ด้านบริหารงานทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะด้านการบริหาร 
งานท่ัวไปเป็นนโยบายการจัดการศึกษาที่เอ้ือทุกฝ่ายมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาน 
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ศึกษารู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงของสังคม เป็นคนท่ีมีคุณค่าของสังคม (Abraham H. Maslow) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สามารถ จันหา ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ เขตอําเภอศรีสวัสด์ิ 
สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาในพ้ืนที่พิเศษ เขตอําเภอศรี
สวัสด์ิ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในภาพรวมมีส่วนร่วมงานบริหารงาน
ทั่วไปอยู่ในระดับมาก สมพร อัครพัฒน์ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน
การบริหารการจัดการศึกษา อําเภอนาดี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษา 
ปราจีนบุรีเขต 2 ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยรวมและรายข้ออยู่ในระดับมาก ราตรี พูลพัฒน์ ได้
ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียน 
ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษากาฬสินธ์ุ เขต 3 ความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารสถานศึกษา โรงเรียนในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
กาฬสินธ์ุ เขต 3 ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก เบญจรงค์ แสงสุก
วาว ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารการศึกษา
โรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยรวมและราย
ด้านอยู่ในระดับมาก วนาสวรรค์ ช่างเกวียน ได้ศึกษาเรื่อง บทบาทการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาในอําเภอด่านขุนทด สังกัดสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ด้านบริหารงานทั่วไป ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ชนานันท์ 
ปิ่นกุล ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการจัดการศึกษา
โรงเรียนในอําเภอสนามชัยเขต สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ด้านบริหาร
ทั่วไป โดยรวมอยู่ในระดับมาก จารุณี เหนือเกาะหวาย ได้ศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของคณะกรรม 
การสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยาพบว่าการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา อยู่ในระดับมาก กําจร เสมสว่าง ได้ศึกษาเรื่อง 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม 
สํานักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานทั่วไป ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารโรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม สํานักงานเขต
สายไหม กรุงเทพมหานคร ด้านการบริหารงานทั่วไปอยู่ในระดับมาก ว่าที่ร้อยตรีถวิล เกษสุพรรณ์ 
การศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารงานโรงเรียน 
ขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 ด้านการบริหารทั่วไป อยู่ในระดับ
มาก อติภรณ์ ศรีนันทา การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขยายโอกาส
ทางการศึกษา อําเภองาว จังหวัดลําปาง ด้านการบริหารทั่วไปในภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
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5.2.6 แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและ
การจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2
สามารถอภิปรายผลในแต่ละด้านได้ดังน้ี 

 1. แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหาร
และการจัดการศึกษา ด้านวิชาการ คือ สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมอบรมสัมมนาถึงบทบาท
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบถึงบทบาทหน้าที่ของตน
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการบริหารงานวิชาการ อีกทั้งควรมีการจัดประชุมหรือจัดกิจกรรมร่วมกัน 
ระหว่างผู้บริหาร คณะครูและคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือเสริมสร้างบรรยากาศที่ดีในการทํางาน
ร่วมกัน รวมทั้งควรจัดให้มีการศึกษาดูงานให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้ได้รับประสบการณ์
ตรงและสามารถนํามาประยุกต์ใช้กับสถานศึกษาของตนได้ อีกทั้งควรวางแผนกําหนดเวลา และกรอบ
การทํางานของสถานศึกษาให้ชัดเจนให้เหมาะสมกับเวลาว่างของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้ง
ควรจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอย่างสมํ่าเสมอ และมีการวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน
อย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ีควรพิจารณากําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยพิจารณา
จากวุฒิทางการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทํางานด้วย  

 2. แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในบริหารและการ
จัดการศึกษา ด้านงบประมาณ คือ สถานศึกษาสถานควรมีการจัดประชุม อบรม สัมมนาถึงบทบาท 
หน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบถึงบทบาท หน้าที่ของตน
ในการเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการบริหารงานงบประมาณ อีกทั้งควรช้ีแจงรายละเอียดแผนการใช้งบ 
ประมาณประจําปี ให้คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นอย่างชัดเจนพร้อมทั้งผลการใช้งบประมาณหลังการ
ปฏิบัติ รวมท้ังต้องเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษาเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการบริหารงบ 
ประมาณของสถานศึกษาให้มากขึ้น ต้องเปิดโอกาสให้รับทราบรายรับ รายจ่ายและโครงการที่โรงเรียน
จะดําเนินงาน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอย่างเป็นรูปธรรมที่แน่นอนและชัดเจน นอกจากน้ีอาจจัดสรรงบ 
ประมาณและสวัสดิการต่าง ๆ เพ่ือเป็นขวัญกําลังใจในการปฏิบัติงาน  

 3. แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบนิหาร
และการจัดการศึกษา ด้านการบริหารงานบุคคล คือ สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมอบรมสัมมนาถึง
บทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบถึงบทบาทหน้าที่
ของตนในการเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการบริหารงานบุคคล อีกทั้งต้องเปิดโอกาสให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาได้รับทราบบริบทของสถานศึกษา สภาพปัญหา ความต้องการจํานวน และอัตราตําแหน่ง
ของข้าราชการครู รวมทั้งควรระบุบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาตามแผนให้ชัดเจนและ
ควรมีการนัดหมายในเรื่องการประชุมให้มากขึ้น ช้ีแจงให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบถึงวิธีการ
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ส่งเสริมสนับสนุนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นอกจากน้ีเมื่อโรงเรียนมีปัญหาหรือต้อง 
การความคิดเห็นควรเรียกคณะกรรมการสถานศึกษามาประชุมทุกคร้ังเพ่ือแนวทางแก้ปัญหาร่วมกัน  

 4. แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหาร
และการจัดการศึกษา ด้านการบริหารงานทั่วไป คือ สถานศึกษาควรมีการจัดประชุมอบรมสัมมนา 
ถึงบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาทราบถึงบทบาท
หน้าที่ของตนในการเข้ามามีส่วนร่วมในด้านการบริหารงานทั่วไป อีกทั้งควรมีการประชาสัมพันธ์ให้
ประชาชนผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รับรู้ถึงบทบาทหน้าที่ ภาระงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือให้
ประชาชนช่วยตรวจสอบการทําหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาอีกส่วนหน่ึง รวมท้ังควรมีการ
เรียกประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาทุกครั้งที่ต้องมีการออกระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ เพ่ือร่วมกัน
กําหนดแนวทางในการออกระเบียบ ข้อบังคับ และควรส่งเสริมให้คณะกรรมการสถานศึกษาทําความ
เข้าใจเก่ียวกับกฎหมายระเบียบทางราชการด้วย ควรจัดทํานโยบายให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้ไป
ศึกษาทําความเข้าใจก่อนที่จะขอความเห็นและข้อเสนอแนะ และเปิดโอกาสให้เข้ามามีส่วนร่วมได้
อย่างเต็มที่ นอกจากน้ีคณะกรรมการสถานศึกษาต้องมีความเสียสละเพ่ือผลประโยชน์ที่จะเกิดกับ
ส่วนรวม และควรเข้ามานิเทศหรือติดตามผล ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาอย่างต่อเน่ือง  

 
5.3 ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหาร
และการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 
2 เพ่ือหาแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหารและการจัด
การศึกษาของโรงเรียน ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะดังน้ี 

ข้อเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช้ 
1. สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดควรจัดให้มีการประชุมสัมมนาถึงบทบาทหน้าที่ของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานหรือจัดศึกษาดูงานโรงเรียนที่บริหารงานประสบความสําเร็จเพ่ือ
นํามาปรับปรุงแนวทางการทํางานของตน 

2. สถานศึกษาควรจัดทําคู่มือการบริหารงานทั้ง 4 ด้าน ในบทบาทของคณะกรรมการสถาน 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงาน 

3. คณะกรรมการถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานด้านต่าง ๆ เพ่ือจะได้ให้ข้อคิดเห็นและเสนอแนะวิธีการดําเนิน 
งานของโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
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1. ควรศึกษารูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหาร
และการจัดการศึกษา ใน 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ
ด้านการบริหารงานทั่วไป 

2. ควรศึกษาเก่ียวกับรูปแบบ และวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
เพ่ือหาแนวทางในการคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์เข้ามาเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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รายชื่อผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมือ 
 
1. รองศาสตราจารย์ ดร.บญุช่วย ศิรเิกษ 
  การศึกษา ศน.ด. (การบริหารการศึกษา) ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักด์ิ 
  ตําแหน่งปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร  สดเอ่ียม  
 การศึกษา        กศ.ด (การบริหารการศึกษา) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน       อาจารย์ประจําหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม พรมเมืองคุณ 
 การศึกษา ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน    ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร    
    การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 
                                                   
4. ดร.ดุษฎีวัฒน์ แก้วอินทร์  
 การศึกษา        กศ.ด (การบริหารการศึกษา) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน        อาจารย์ประจําหลักสูตร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
  วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
 
5. ดร.สุภชัย จันปุ่ม 
 การศึกษา  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) 
 ตําแหน่งปัจจุบัน    ศึกษาธิการจังหวัดเลย สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดเลย    
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เป็นผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๒๐๑  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง 
 อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 
 

                                ๒๒ พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 
                   

เรื่อง    ขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพร   รองศาสตราจารย์ ดร.บุญช่วย ศิริเกษ 

 
 

    ด้วย นางดรัลรัตน์  ฮามพิทักษ์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับ
อนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
บริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ โดยมี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ในการทํา
วิทยานิพนธ์ครั้งน้ี จําเป็นต้องมีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเร่ืองดังกล่าว  จึงขอเจริญพรเชิญท่านเป็นผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยดังกล่าว และขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี 
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ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๒๐๑  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง 
 อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 

 
                              ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

                   

เรื่อง    ขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพร   รองศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์อร  สดเอ่ียม 

 
 

    ด้วย นางดรัลรัตน์  ฮามพิทักษ์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับ
อนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
บริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ โดยมี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ในการทํา
วิทยานิพนธ์ครั้งน้ี จําเป็นต้องมีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเร่ืองดังกล่าว  จึงขอเจริญพรเชิญท่านเป็นผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยดังกล่าว และขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี 
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ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๒๐๑  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง 
 อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 

 
                              ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

                   

เรื่อง    ขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพร   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุขุม  พรมเมืองคุณ 

 
 

    ด้วย นางดรัลรัตน์  ฮามพิทักษ์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับ
อนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
บริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ โดยมี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ในการทํา
วิทยานิพนธ์ครั้งน้ี จําเป็นต้องมีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเร่ืองดังกล่าว  จึงขอเจริญพรเชิญท่านเป็นผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยดังกล่าว และขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี 
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ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๒๐๑  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง 
 อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 

 
                              ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

                   

เรื่อง    ขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพร   ดร.ดุษฎีวัฒน์  แก้วอินทร์ 
 
 

    ด้วย นางดรัลรัตน์  ฮามพิทักษ์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับ
อนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
บริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ โดยมี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ในการทํา
วิทยานิพนธ์ครั้งน้ี จําเป็นต้องมีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเร่ืองดังกล่าว  จึงขอเจริญพรเชิญท่านเป็นผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยดังกล่าว และขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี 
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ศธ ๖๐๑๖(๒.๓)/ว๒๐๑  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
 วิทยาเขตศรีล้านช้าง ต.กุดป่อง 
 อ.เมือง จ.เลย ๔๒๐๐๐ 

 
                              ๒๒  พฤศจิกายน  ๒๕๕๙ 

                   

เรื่อง    ขอเชิญเป็นผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

 

เจริญพร   ดร.สุภชัย  จันปุ่ม 

 
 

    ด้วย นางดรัลรัตน์  ฮามพิทักษ์ นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้รับ
อนุมัติให้ทําวิทยานิพนธ์ เรื่อง แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ
บริหารการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙ โดยมี  
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชิษณพงศ์ ศรจันทร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลัก  ในการทํา
วิทยานิพนธ์ครั้งน้ี จําเป็นต้องมีผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเครื่องมือในงานวิจัยดังกล่าว 
    มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  วิทยาเขตศรีล้านช้าง ได้พิจารณาเห็นว่าท่านเป็น
ผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในเร่ืองดังกล่าว  จึงขอเจริญพรเชิญท่านเป็นผู้เช่ียวชาญ
ตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัยดังกล่าว และขอบคุณมา ณ โอกาสน้ี 
   

    จึงเจริญพรมาเพ่ือทราบและหวังเป็นอย่างย่ิงว่าคงได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ด้วยดี 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ค 
หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



โ

 

 ที่ ศธ ๖๐๑๖
 
 

เรื่อง    ขอคว
 

เจริญพร    

 
 

  
สาขาวิชากา
อนุมัติให้ทําวิ
บริหารการจัด
ผู้ช่วยศาสตร
วิทยานิพนธ์ค
โดยขอให้บุคล
  
วิทยาลัย  วิท
ข้อมูลเพ่ือการ
  
  

๖(๒.๓)/๐๐๔ 

วามอนุเคราะ

  ด้วย นางด
รบริหารการ
ทยานิพนธ์ เรื
ดการศึกษาข
ราจารย์ ดร.ชิ
ครั้งน้ี มีความ
ลากรในหน่วย
  ดังน้ัน สาข

ทยาเขตศรีล้า
รทดลองใช้เค ื

 

  จึงเจริญพร

ห์เก็บรวบรวม

รัลรัตน์  ฮาม
ศึกษา  มหาวิ
รื่อง แนวทางก
องโรงเรียน สั

ชิษณพงศ์ ศรจั
มจําเป็นต้องเ
ยงานของท่าน
ขาวิชาการบริ
นช้าง จึงขอค
รื่องมือในการ

รมาเพ่ือทราบ

 
 
 

 
  ๙  มกราคม

 
มข้อมูลในการ

พิทักษ์ นักศึก
วิทยาลัยมหา
การมีส่วนร่วม
สังกัดสํานักงา
จันทร์ เป็นอา
ก็บรวบรวมข้

นเป็นผู้ตอบแบ
รหารการศึกษ
ความอนุเครา
รทําวิทยานิพน

และพิจารณา

ิ

ม  ๒๕๖๐ 
                
รพัฒนาเคร่ือง

กษาปริญญาโท
ามกุฏราชวิทย
มของคณะกรร
านเขตพ้ืนที่กา
าจารย์ที่ปรึกษ
ข้อมูลเพ่ือการ
บบสอบถามเรื่
ษา คณะศึกษา
าะห์ให้นางดรั
นธ์จะเป็นประ

าอนุเคราะห์ 

มหาวิทยาลัยม
วิทยาเขตศรีล้
อ.เมือง จ.เลย

 

มือวิจัย 

ท หลักสูตรศึก
ยาลัย  วิทยา
รมการสถานศึ
ารศึกษามัธยม
ษาวิทยานิพน
รทดลองใช้เค ื
องดังกล่าว 
าศาสตร์ มหา
รัลรัตน์  ฮามพิ
ะโยชน์อย่างย่ิง

มหามกุฏราช
ลา้นช้าง ต.กุด
ย ๔๒๐๐๐ 

กษาศาสตรมห
าเขตศรีล้านช้
ศึกษาขั้นพ้ืนฐ
มศึกษา เขต ๑
นธ์หลัก ใ
รื่องมือวิจัย (

าวิทยาลัยมหา
พิทักษ์ ได้เก็บ
งในการทําวิจั
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วิทยาลัย 
ดป่อง 

หาบัณฑิต 
ช้าง ได้รับ
ฐานในการ
๑๙ โดยมี  
ในการทํา
(Try-out) 

ามกุฏราช
บรวบรวม
ัยต่อไป 

 
 



 

 ที่ ศธ ๖๐๑๖
 
 

เรื่อง    ขอคว
 

เจริญพร 
 

สิ่งที่ส่งมาด้วย
 

  
สาขาวิชากา
อนุมัติให้ทําวิ
บริหารการจัด
ผู้ช่วยศาสตร
วิทยานิพนธ์ค
หน่วยงานขอ
  
วิทยาลัย  วิท
ข้อมูลเพ่ือใช้ใ
  
  

๖(๒.๓)/๐๔๙ 

วามอนุเคราะ

ย  แบบสอบถ

  ด้วย นางด
รบริหารการ
ทยานิพนธ์ เรื
ดการศึกษาข
ราจารย์ ดร.ชิ
ครั้งน้ี นักศึกษ
งท่านเป็นผู้ตอ
  ดังน้ัน สาข

ทยาเขตศรีล้า
ในการทําวิทย

 

  จึงเจริญพร

               

ห์เก็บรวบรวม

ถามเพ่ือการวิจ

รัลรัตน์  ฮาม
ศึกษา  มหาวิ
รื่อง แนวทางก
องโรงเรียน สั

ชิษณพงศ์ ศรจั
ษามีความจําเ
อบแบบสอบถ
ขาวิชาการบริ
นช้าง จึงขอค

ยานิพนธ์ ซึ่งจะ

รมาเพ่ือทราบ

               ๒
 

มข้อมูลเพ่ือกา

จัย  จํานวน  

พิทักษ์ นักศึก
วิทยาลัยมหา
การมีส่วนร่วม
สังกัดสํานักงา
จันทร์ เป็นอา
เป็นต้องเก็บร
ถามเรื่องดังกล
รหารการศึกษ
ความอนุเครา
ะเป็นประโยช

และพิจารณา

ิ

๒๗  มกราคม
                
ารวิจัย 

     ชุด    

กษาปริญญาโท
ามกุฏราชวิทย
มของคณะกรร
านเขตพ้ืนที่กา
าจารย์ที่ปรึกษ
รวบรวมข้อมูล
ล่าว 
ษา คณะศึกษา
าะห์ให้นางดรั
ชน์อย่างย่ิงในก

าอนุเคราะห์ 

มหาวิทยาลัยม
วิทยาเขตศรีล้
อ.เมือง จ.เลย

ม  ๒๕๖๐ 
 

ท หลักสูตรศึก
ยาลัย  วิทยา
รมการสถานศึ
ารศึกษามัธยม
ษาวิทยานิพน
ลเพ่ือการวิจัย

าศาสตร์ มหา
รัลรัตน์  ฮามพิ
การทําวิจัยต่อ

มหามกุฏราช
ลา้นช้าง ต.กุด
ย ๔๒๐๐๐ 

กษาศาสตรมห
าเขตศรีล้านช้
ศึกษาขั้นพ้ืนฐ
มศึกษา เขต ๑
นธ์หลัก ใ
ย โดยขอให้บุค

าวิทยาลัยมหา
พิทักษ์ ได้เก็บ
อไป 
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วิทยาลัย 
ดป่อง 

 

หาบัณฑิต 
ช้าง ได้รับ
ฐานในการ
๑๙ โดยมี  
ในการทํา
คลากรใน

ามกุฏราช
บรวบรวม
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ภาคผนวก ง 
แบบสอบถาม 
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ลําดับที่ของแบบสอบถาม 
    

 
แบบสอบถาม 

เรื่อง 
แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในการบริหารและการจัด

การศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
------------------------------------------------------- 

 
คําชี้แจง 

1. แบบสอบถามน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1) ศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการบริหาร

และการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19  
 2) เปรียบเทียบสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการ

บริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
จําแนกตามวุฒิการศึกษา อายุ และอาชีพ 

 3) พัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมและข้อเสนอแนะในการบริหารและการจัดการศึกษา
ของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 

2.  แบบสอบถามน้ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 ตอนที่ 2 สอบถามระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการ

บริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน 
 ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการบริหารและการจัดการศึกษาโรงเรียน 
3. ข้อมูลที่ได้รับจะนําไปเพ่ือการศึกษาเท่าน้ัน ซึ่งจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานใน

หน้าที่และสถานภาพทางราชการของท่านแต่อย่างใด ขอความกรุณาท่านตอบให้ครบทุกข้อและตรง
กับความจริงมากที่สุด ทั้งน้ีเพ่ือให้ได้ผลการศึกษามีความเช่ือถือได้ และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้
จริง และผลการ ศึกษาจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้เกิดการบริหารจัดการเกิด
ประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อไป 

ขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่เล็งเห็นความสําคัญของการวิจัยในครั้งน้ี และให้ความ
ร่วมมือในการตอบแบบสอบถามด้วยดี 
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นางดรัลรัตน์  ฮามพิทักษ์ 

นักศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา 
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีล้านช้าง 
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ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม  
 
คําชี้แจง โปรดกรอกข้อมูลด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม และทําเครื่องหมาย  ลงใน

ช่อง  หน้าข้อความท่ีตรงกับสภาพความเป็นจริงของท่าน  
  
1. ตําแหน่งหน้าที่ 
  ประธานกรรมการ           
  ผู้แทนผู้ปกครอง 
  ผู้แทนครู 
  ผู้แทนองค์กรชุมชน 
  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ผู้แทนศิษย์เก่าสถานศึกษา 
  ผู้แทนพระภิกษุหรือองค์กรศาสนา 
  ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  กรรมการและเลขานุการ 
    
2. วุฒิการศึกษา 
  ตํ่ากว่าปริญญาตรี 
  ปริญญาตรีขึ้นไป 
 
3. อาชีพ 
  รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
  เกษตรกร 
  อ่ืน  ๆ  
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ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 
 
คําชี้แจง แบบสอบถามฉบับน้ีเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน 

ศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การ ศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ขอให้พิจารณาว่าท่านได้มีส่วนร่วมอยู่ในระดับใด ในแต่ละ
ประเด็น ที่กําหนดดังต่อไปน้ี 

  
โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในช่องว่างที่มีตัวเลขอันดับคะแนนที่ตรงกับระดับการมีส่วน

ร่วมตามความเป็นจริงที่และโปรดตอบแบบสอบถามทุกข้อคําถาม โดยมีเกณฑ์การแบ่งออกเป็น 5 
ระดับ ดังน้ี 
  5 หมายถึง มีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับมากที่สุด 
  4 หมายถึง มีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับมาก 
  3 หมายถึง มีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับปานกลาง 
  2 หมายถึง มีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับน้อย 
  1 หมายถึง มีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการ อยู่ในระดับน้อยที่สุด 
 

รายการ 
ระดับการมีส่วนร่วม  สําหรบั

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
ด้านวิชาการ       
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการ

พิจารณาเน้ือหาสาระการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น 
       

2. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการ
พิจารณาหลักสูตรสถานศึกษาให้สอดคล้องกับความต้อง 
การของท้องถิ่น 

       

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบหลัก 
สูตรสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของโรงเรียน 

       

4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการ
กําหนดมาตรฐานงานวิชาการของโรงเรียน 
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รายการ 
ระดับการมีส่วนร่วม  สําหรบั

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
5. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ข้อเสนอแนะแนว 

ทางการพัฒนาบรรยากาศสิ่งแวดล้อมแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน
       

6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริมให้สถาน 
ศึกษาจัดทําภูมิปัญญาท้องถิ่นเพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
นักเรียน 

       

7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริมให้โรงเรียนนํา
ภูมิปัญญาชาวบ้านมาช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียน 

       

8. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานส่งเสริมให้โรงเรียน
อนุรักษ์จัดกิจกรรมที่สืบสานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นของชาติ 

       

9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริมให้โรงเรียนจัด
กิจกรรมเพ่ือเชิดชูเกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่น 

       

10. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริมให้โรงเรียน
เป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่วิทยาการใหม่ ๆ แก่ชุมชน 

       

11. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอแนวทางให้
โรงเรียน ได้ร่วมมือกับภาครัฐและองค์กรเอกชนในการจัด
กิจกรรมเพ่ือพัฒนาการศึกษา 

       

12. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อเสนอแนะถึง
การรายงานผลการดําเนินงานประจําปีของโรงเรียน 

       

13. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความเห็นชอบต่อ
รายงานผลการดําเนินงานประจําปีของโรงเรียนก่อนเสนอ
ต่อสาธารณชน 

       

14. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลต่าง ๆ แก่โรงเรียนเพ่ือประเมินผลการดําเนินงาน
ประจําปี 

       

15. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนุนให้สถาน 
ศึกษามีการประเมินผลการดําเนินงานเป็นประจําทุกปี 
และนําเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
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รายการ 
ระดับการมีส่วนร่วม  สําหรบั

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
ด้านงบประมาณ       
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการให้

ความเห็นและข้อเสนอแนะในการต้ังงบประมาณของสถาน 
ศึกษา 

       

2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อคิดเห็นในการ
จัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา 

       

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการ
พิจารณางบประมาณของสถานศึกษา 

       

4. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะในการจัดทําระเบียบข้อบังคับแนวปฏิบัติเก่ียว 
กับการบริหาร การเงินและพัสดุ 

       

5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมและให้การ
สนับสนุนในการจัดหาระดมทรัพยากรภายนอกมาพัฒนา
สถาน ศึกษา 

       

6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมและให้การ
สนับสนุนในการจัดต้ังกองทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถาน 
ศึกษา 

       

7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อเสนอแนะใน
การจัด ระบบการให้ทุนการศึกษาทุนกู้ยืมแก่นักเรียน 

       

8. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการ
ตรวจ สอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา 

       

9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อเสนอแนะใน
การจัด หารายได้จากทรัพย์สินของสถานศึกษา 

       

10. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อคิดเห็นในการ
จัดทําระบบฐานข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน 

       

11. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อเสนอแนะใน
การรายงานผลการใช้เงินและผลของการดําเนินงาน 
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รายการ 
ระดับการมีส่วนร่วม  สําหรบั

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
ด้านบริหารงานบุคคล     
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อคิดเห็นในการ

จัดทําแผนอัตรากําลังของบุคลากรในสถานศึกษา
       

2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอแนะแนวทาง 
การสนับสนุนให้ครูได้รับการพัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง

       

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อเสนอแนะเกี่ยว 
กับการกําหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

       

4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อเสนอแนะเกี่ยว 
กับการวางแผนพัฒนาครูและบุคลากรของสถานศึกษา

       

5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริมให้บุคลากรใน
สถานศึกษารักษาระเบียบวินัยและประพฤติตนเป็นแบบ 
อย่างแก่นักเรียน 

       

6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้การสนับสนุน
ทรัพยากรบุคคลในชุมชนและท้องถิ่นมาช่วยพัฒนาและจัด
การศึกษา 

       

7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อเสนอแนะใน
การสรรหาครูและบุคลากรมาช่วยในการจัดการศึกษา

       

8. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการ
ส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากร

       

9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อคิดเห็นในการ
จัดกิจกรรมสร้างขวัญและกําลังใจให้กับบุคลากรครูใน
สถานศึกษา 

       

10. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อคิดเห็นในการ
ปรับปรุงแนวทางการทํางานของบุคลากรในสถานศึกษา

       

11. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อคิดเห็นและ
สนับสนุนให้สถานศึกษาสร้างเครือข่ายทรัพยากรบุคคล
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และองค์การเพ่ือการศึกษา 
 

รายการ 
ระดับการมีส่วนร่วม  สําหรบั

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
12. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อเสนอแนะแก่

ผู้บริหารในการบริหารงานบุคคล 
       

13. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนุนให้บุคลากร
ในสถานศึกษาไปศึกษาดูงานเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการ
ดําเนินงานในสถานศึกษาอ่ืน ๆ  

       

14. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมในการกําหนด
วิธีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในสถานศึกษา 

       

15. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนุนให้มีการ
สร้างขวัญและกําลังใจครูและบุคลากรในสถานศึกษา 

       

16. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนุนให้โรงเรียน
ได้ส่งบุคลากรไปฝึกอบรมการจัดการเรียนร่วม 

       

ด้านบริหารทั่วไป       
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอแนะการจัดทํา

แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 
       

2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานพิจารณาความเหมาะสม
เก่ียวกับวิธีการหรือยุทธศาสตร์การดําเนินงาน/งาน/
โครงการ 

       

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อเสนอแนะใน
การจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปีของสถานศึกษา 

       

4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ความช่วยเหลือ 
สนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผน 
ปฏิบัติการที่กําหนด 

       

5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกําหนดแผน 
พัฒนาการศึกษาและแผนยุทธศาสตร์ของโรงเรียน 

       

6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกําหนดแผน        
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พัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ บุคลากรและงบประมาณ 
 
 

รายการ 
ระดับการมีส่วนร่วม  สําหรบั

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกําหนดแผน 

พัฒนาสถานศึกษาด้านกิจกรรมนักเรียนและความสัมพันธ์
ชุมชน 

       

8. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมกําหนดแผน 
พัฒนาสถานศึกษาด้านอาคารสถานท่ีและสิ่งแวดล้อมใน
โรงเรียน 

       

9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมประเมินผลการ
ดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการที่โรงเรียนกําหนดไว้

       

10. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอแนะแนวทาง 
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการดําเนินงาน

       

11. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริมให้สถาน 
ศึกษาจัดทําข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับชุมชนและข้อมูลอ่ืน
ที่จําเป็นให้เป็นปัจจุบัน 

       

12. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วยสร้างความ
เข้าใจให้ แก่ผู้ปกครองให้ส่งบุตรหลานมาเรียนในสถาน 
ศึกษาที่โรงเรียนต้ังอยู่ 

       

13. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการ
สนับสนุนให้เด็กนักเรียนในเขตพื้นที่บริการได้รับการ 
ศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกคน 

       

14. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการ
ประสานงานเพ่ือจัดหาที่เรียนให้แก่นักเรียนในสถานศึกษา
อ่ืนที่ใกล้เคียง 

       

15. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วมจัดหาทุนการ 
ศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน

       

16. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีส่วนร่วมในการ
กําหนดวิธีการระยะเวลาในการกํากับและติดตามการดําเนิน
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งานตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน
17. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริมให้โรงเรียนมี

การประสานงานและจัดกิจกรรมร่วมชุมชนในเรื่องต่าง ๆ 
       

รายการ 
ระดับการมีส่วนร่วม  สําหรบั

ผู้วิจัย 5 4 3 2 1 
18. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัดหาอุปกรณ์ในการ

เรียนการสอนและสิ่งจําเป็นแก่นักเรียนที่ขาดแคลน
       

19. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานระดมทรัพยากรจาก
ภาย นอกเพ่ือมาพัฒนาโรงเรียนในด้านต่าง ๆ  

       

20. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อเสนอแนะใน
การดําเนินงานของโรงเรียนเก่ียวกับความสัมพันธ์ชุมชน 

       

21. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่งเสริมให้โรงเรียน
ได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือเช่ือมความสัมพันธ์กับองค์กรภาค 
รัฐและเอกชน 

       

22. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานส่งเสริมให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น 

       

23. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานศึกษาและทําความ
เข้า ใจเกี่ยวกับข้อมูลของชุมชนและท้องถิ่นที่เป็นที่ต้ังของ
สถานศึกษา 
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ตอนท่ี 3 ข้อเสนอแนะในการบริหารและการจัดการโรงเรียน 
   

1) ด้านวิชาการ 
 ..............................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

 

2) ด้านงบประมาณ 
 ..............................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

 

3) ด้านบริหารงานบุคคล 
 ..............................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

 

4) ด้านบริหารทั่วไป 
 ..............................................................................................................................................  

 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................................................  

 
ขอขอบพระคุณทุกท่าน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก จ 
ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม
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ค่าดัชนคีวามสอดคล้อง (IOC) ของแบบสอบถาม 
 

ข้อคําถาม 

ระดับความคดิเห็นจาก
ผู้เชีย่วชาญ

รวม 
ค่า  
IOC 

แปล 
ผล คนที่ 

1
คนที่ 
2

คนที่ 
3

คนที่
4

คนที ่
5 

ด้านวิชาการ   
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วน

ร่วมในการพิจารณาเน้ือหา สาระการเรียนรู้
ที่เหมาะสมกับท้องถิ่น +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วน
ร่วมในการพิจารณาหลักสูตรสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบหลักสูตรสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วน 
ร่วมในการกําหนดมาตรฐานงานวิชาการ
ของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาบรรยากาศ
สิ่งแวดล้อม แหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่ง 
เสริมให้สถานศกึษาจัดทําภูมิปัญญาท้องถิน่
เพ่ือใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่ง 
เสริมให้โรงเรียนนําภูมิปัญญาชาวบ้านมา
ช่วยในการเรียนรู้ของนักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

8. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่ง 
เสริมให้โรงเรียนอนุรักษ์ จัดกิจกรรมท่ีสืบ
สานจารีตประเพณีศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้
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ของชาติ 

ข้อคําถาม 

ระดับความคดิเห็นจาก
ผู้เชีย่วชาญ

รวม ค่า  
IOC 

แปล 
ผล คนที่ 

1
คนที่ 
2

คนที่ 
3

คนที่
4

คนที ่
5 

9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่ง 
เสริมให้โรงเรียนจัดกิจกรรมเพ่ือเชิดชู
เกียรติภูมิปัญญาท้องถิ่น +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

10. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่ง 
เสริมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่
วิทยาการใหม่ ๆ แก่ชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

11. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอ
แนวทางให้โรงเรียนได้ร่วมมือกับภาครัฐ
และองค์กรเอกชนในการจัดกิจกรรมเพ่ือ
พัฒนาการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

12. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ข้อเสนอแนะถึงการรายงานผลการดําเนิน 
งานประจําปีของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

13. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ความเห็นชอบต่อรายงานผลการดําเนิน 
งานประจําปีของโรงเรียนก่อนเสนอต่อ
สาธารณชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

14. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี
ส่วนร่วมในการให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่โรงเรียน 
เพ่ือประเมินผลการดําเนินงานประจําปี +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

15. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สนับสนุนให้สถานศึกษามีการประเมินผล
การดําเนินงานเป็นประจําทุกปี และนํา
เผยแพร่ต่อสาธารณชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

ด้านงบประมาณ   
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้
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ร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะใน
การต้ังงบประมาณของสถานศึกษา

ข้อคําถาม 

ระดับความคดิเห็นจาก
ผู้เชีย่วชาญ

รวม ค่า  
IOC 

แปล 
ผล คนที่ 

1
คนที่ 
2

คนที่ 
3

คนที่
4

คนที ่
5 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อ 
คิดเห็นในการจัดสรรงบประมาณของสถาน 
ศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วน
ร่วมในการพิจารณางบประมาณของสถาน 
ศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อ 
คิดเห็นและข้อเสนอแนะในการจัดทํา
ระเบียบข้อบังคับแนวปฏิบัติเก่ียวกับการ
บริหารการเงินและพัสดุ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วน
ร่วมและให้การสนับสนุนในการจัดหาระดม
ทรัพยากรภายนอกมาพัฒนาสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วน
ร่วมและให้การสนับสนุนในการจัดต้ังกอง 
ทุนเพ่ือพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อ 
เสนอแนะในการจัดระบบการให้ทุนการ 
ศึกษาทุนกู้ยืมแก่นักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

8. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วน
ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบ 
ประมาณของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อ 
เสนอแนะในการจัดหารายได้จากทรัพย์สิน
ของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้
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10. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ข้อคิดเห็นในการจัดทําระบบฐานข้อมูล
ทะเบียนทรัพย์สิน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

ข้อคําถาม 

ระดับความคดิเห็นจาก
ผู้เชีย่วชาญ 

รวม 
ค่า  
IOC 

แปล 
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่
4 

คนที ่
5 

11. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ข้อเสนอแนะในการรายงานผลการใช้เงิน
และผลของการดําเนินงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ด้านบริหารงานบุคคล         
1. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้

ข้อคิดเห็นในการจัดทําแผนอัตรากําลังของ 
บุคลากรในสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอ 
แนะแนวทางการสนับสนุนให้ครูได้รับการ
พัฒนาความรู้อย่างต่อเน่ือง +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการกําหนดมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการวางแผนพัฒนา
ครูและบุคลากรของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

5. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่ง 
เสริมให้บุคลากรในสถานศึกษารักษาระเบียบ 
วินัยและประพฤติตนเป็นแบบอย่างแก่
นักเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

6. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
การสนับสนุนทรัพยากรบุคคลในชุมชนและ
ท้องถิ่นมาช่วยพัฒนาและจัดการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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7. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อ 
เสนอแนะในการสรรหาครูและบุคลากรมา
ช่วยในการจัดการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

 

ข้อคําถาม 

ระดับความคดิเห็นจาก
ผู้เชีย่วชาญ 

รวม 
ค่า  
IOC 

แปล 
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่
4 

คนที ่
5 

8. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมี
ส่วนร่วมในการส่งเสริมกิจกรรมเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

9. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อ 
คิดเห็นในการจัดกิจกรรมสร้างขวัญและ
กําลังใจให้กับบุคลากรครูในสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

10. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
ข้อคิดเห็นในการปรับปรุงแนวทางการ
ทํางานของบุคลากรในสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

11. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
ข้อคิดเห็นและสนับสนุนให้สถานศึกษา
สร้างเครือข่ายทรัพยากรบุคคลและองค์ 
การเพ่ือการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

12. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
ข้อเสนอแนะแก่ผู้บริหารในการบริหาร 
งานบุคคล +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

13. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับ 
สนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาไปศึกษาดู
งานเก่ียวกับวิธีการประเมินผลการดําเนิน 
งานในสถานศึกษาอ่ืน ๆ  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

14. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานร่วม
ในการกําหนดวิธีการตรวจสอบติดตาม 
และประเมินผลการปฏิ บั ติ งานของ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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บุคลากรในสถานศึกษา 
15. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

สนับสนุนให้มีการสร้างขวัญและกําลังใจ
ครูและบุคลากรในสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อคําถาม 

ระดับความคดิเห็นจาก
ผู้เชีย่วชาญ 

รวม 
ค่า  
IOC 

แปล 
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่
4 

คนที ่
5 

16. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
สนับสนุนให้โรงเรียนได้ส่งบุคลากรไปฝึก 
อบรมการจัดการเรียนร่วม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ด้านบริหารทั่วไป         
1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเสนอ 

แนะการจัดทําแผนปฏิบัติการของสถาน 
ศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
พิจารณาความเหมาะสมเก่ียวกับวิธีการ
หรือยุทธศาสตร์การดําเนินงาน/งาน/
โครงการ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้ข้อ 
เสนอแนะในการจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปีของสถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

4. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานให้
ความช่วยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน
ของโรงเรียนให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่
กําหนด +1 +1 +1 0 +1 4 .80 ใช้ได้ 

5. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วม
กําหนดแผนพัฒนาการศึกษาและแผนยุทธ 
ศาสตร์ของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

6. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วม +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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กําหนดแผนพัฒนาการศึกษาด้านวิชาการ 
บุคลากรและงบประมาณ 

7. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วม
กําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาด้านกิจกรรม 
นักเรียนและความสัมพันธ์ชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

ข้อคําถาม 

ระดับความคดิเห็นจาก
ผู้เชีย่วชาญ

รวม ค่า  
IOC 

แปล 
ผล คนที่ 

1
คนที่ 
2

คนที่ 
3

คนที่
4

คนที ่
5 

8. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วม
กําหนดแผนพัฒนาสถานศึกษาด้านอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

9. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานร่วม
ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติ
การที่โรงเรียนกําหนดไว้ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

10. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดขึ้น
ในการดําเนินงาน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

11. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่ง 
เสริมให้สถานศึกษาจัดทําข้อมูลสารสนเทศ 
เก่ียวกับชุมชนและข้อมูลอ่ืนที่จําเป็นให้
เป็นปัจจุบัน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

12. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานช่วย 
สร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปกครองให้ส่งบุตร 
หลานมาเรียนในสถานศึกษาท่ีโรงเรียน
ต้ังอยู่ +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

13. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
ส่วนร่วมในการสนับสนุนให้เด็กนักเรียน
ในเขตพื้นที่บริการได้รับการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานทุกคน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

14. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้
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ส่วนร่วมในการประสานงานเพ่ือจัดหาท่ี
เรียนให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาอ่ืนที่
ใกล้เคียง 

15. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ร่วมจัดหาทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่
ขาดแคลน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้

ข้อคําถาม 

ระดับความคดิเห็นจาก
ผู้เชีย่วชาญ 

รวม 
ค่า  
IOC 

แปล 
ผล คนที่ 

1 
คนที่ 
2 

คนที่ 
3 

คนที่
4 

คนที ่
5 

16. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมี
ส่วนร่วมในการกําหนดวิธีการระยะเวลา
ในการกํากับและติดตามการดําเนินงาน
ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

17. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่ง 
เสริมให้โรงเรียนมีการประสานงานและ
จัดกิจกรรมร่วมชุมชนในเรื่องต่าง ๆ  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

18. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจัด 
หาอุปกรณ์ในการเรียนการสอนและสิ่ง 
จําเป็นแก่นักเรียนที่ขาดแคลน +1 +1 +1 0 +1 4 .80 ใช้ได้ 

19. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานระดม 
ทรัพยากรจากภายนอกเพ่ือมาพัฒนา
โรงเรียนในด้านต่าง ๆ  +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

20. คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานให้
ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานของโรงเรียน
เก่ียวกับความสัมพันธ์ชุมชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

21. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่ง 
เสริมให้โรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมเพ่ือ
เช่ือมความสัมพันธ์กับองค์กรภาครัฐและ
เอกชน +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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22. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่ง 
เสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม 
ต่าง ๆ ที่โรงเรียนจัดขึ้น +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 

23. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ศึกษา และทําความเข้าใจเก่ียวกับข้อมูล
ของชุมชนและท้องถิ่นที่ เป็นที่ ต้ังของ
สถานศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 5 1 ใช้ได้ 
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ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ - สกุล                   : นางดรัลรัตน์  ฮามพิทักษ์  
วัน เดือน ปี เกิด                   :  31  ตุลาคม 2520 
สถานที่เกิด                            : อําเภอเมือง จังหวัดเลย 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน                   : 84 หมู่ 2 ตําบลนาโป่ง อําเภอเมืองเลย 
                                            จังหวัดเลย  42000 
 
การศึกษา 
 พ.ศ. 2530               : ประถมศึกษาปีที่ 6  โรงเรียนนาโป่ง 
 พ.ศ. 2536     : มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนศรีสงครามวิทยา 
      อําเภอวังสะพุง จังหวัดเลย 
 พ.ศ. 2543 : ปริญญาตรี สถาบันราชภัฏเลย  
 พ.ศ. 2560  : ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)  
   สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  
   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย   
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