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เปนแบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น และวิเคราะหขอมูลดวยคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และคาสถิติไค-สแควร (Chi-Square) ผลการวิจัย พบวา
1. ระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยูในระดับมาก
2. เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณการเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และตําแหนงของกรรมการสถานศึกษามีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวม ดังนี้
2.1 เพศมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.2 อายุของคณะกรรมการสถานศึกษามีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวม
ในการบริหารงานสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.3 ระดับการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษามีความสัมพันธกับระดับการ
มีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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2.4 ประสบการณการเปนคณะกรรมการสถานศึกษามีความสัมพันธกับระดับ
การมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.5 ตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษามีความสัมพันธกับระดับการมีสวน
รวมในการบริหารงานสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ปญหาอุปสรรคของการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมาก โดยมีปญหา อุปสรรคเรื่องเวลาที่จะเขาไปมีสวนรวม
เนื่องจากตองประกอบอาชีพ ความเขาใจขอความ ภาษาที่โรงเรียนแจงใหทราบ และการติดตอสื่อสาร
จากโรงเรียน เพื่อใหเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมากที่สุด ปญหา อุปสรรคเรื่องความเขาใจบทบาท
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาอยางชัดเจน ความเขาใจหลักการบริหารจัดการ
ภายในโรงเรียน การอํานวยความสะดวกในการเขาไปมีสวนรวมในโรงเรียน และความเขาใจ
หลักการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยูในระดับมาก และปญหา อุปสรรคเรื่องการไดรับการยอมรับ
หรือความสําคัญจากโรงเรียนเทาที่ควรอยูในระดับปานกลาง
4. ขอเสนอแนะ/แนวทางการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ดานนโยบายและการบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษามีขอเสนอแนะใหจัดประชุมทําความเขาใจ
นโยบายและหลักการบริหารงานในโรงเรียน จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 27.43 และจัดใหมี
การเขารวมในดานนโยบายและการบริหารอยางตอเนื่อง จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 29.71
สวนดานปฏิบัติ คณะกรรมการสถานศึกษามีขอเสนอแนะใหจัดกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ
จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 52.00 และจัดใหมีรูปแบบการมีสวนรวมที่หลากหลาย เชน สนับสนุน
วัสดุในการจัดกิจกรรมใหความชวยเหลือดานตาง ๆ เปนตน จํานวน 74 คน คิดเปนรอยละ 42.29
และดานติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการสถานศึกษามีขอเสนอแนะใหจัดประชุมทําความ
เขาใจ สรางความตระหนักถึงความสําคัญของการติดตาม และประเมินผล จํานวน 98 คน คิด
เปนรอยละ 56.00 ใหจัดทําประชุมทําความเขาใจวิธีการติดตาม และประเมินผล จํานวน 25 คน
คิดเปนรอยละ 14.29 และใหจัดทําปฏิทินการติดตาม และประเมินผล จํานวน 34 คน คิดเปน
รอยละ 19.43
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Abstract
The objectives of this research were to study 1) the level of participation by
board members of basic education institutions in Rangae District, Narathiwat Province,
2) to determine relationship between participation of the board members based on their
personal variables as gender, age, educational level, length of experience as a board
member and position in the board, 3) to determine the level of problems and obstacles
in the participation of the board members and 4) to elicit recommendations for improvement
of participation of members of board of basic education institutions. The population for
the study consisted of 324 members of board of basic education institutions in Rangae
District, Narathiwat Province. The instrument used in the study was a set of questionnaire
constructed by the researcher and the data were analyzed using such statistics as percentage,
arithmetic means, standard deviations and a Chi-Square. The findings of the study reveal
the following.
1. The level of participation in the administration of the schools by board
members of basic education institutions is high.
2. Gender, age, educational level, length of experience as a board member
and position in the board show a relationship with the participation as the following:
2.1 Gender is shown to have a relationship with level of participation of
the board members at the .01 significance.
2.2 Age is shown to have a relationship with level of participation of the
board members at the .01 significance.
(5)

2.3 Level of education is shown to have a relationship with level of participation
of the board members at the .01 significance.
2.4 Length of experience as a board member is shown to have a relationship
with level of participation of the board members at the .01 significance.
2.5 Position in the board is shown to have a relationship with level of
participation of the board members at the .01 significance.
3. The level of problems of obstacles in the participation of the board members
is high. Most board members agree that they do not have time to participate due to their
engagement with the occupation. They also show a ‘very’ high level of problems of
communication and understanding of the message conveyed to them from the schools
for their participation. The board members indicate a high level of problems and obstacles
regarding their role and duty as a board member, understanding of principles of administration
of the schools and the facilitation in the participation. They show a moderate level of
problems and obstacles with regard to their recognition from the schools.
4. Recommendations are put forward for the improvement of participation of
board members in the administration of the schools. For policy and administration, 48
board members (27.43%) suggest that the members and the schools organize meetings
so that they understand the policies and principles of school administration. In addition,
52 board members (29.71%) recommend that the they are allowed to partake in formulating
school policies and school administration on a continuous basis. For operation, 91 board
members (52.00%) suggest that the members and the schools jointly organize activities
on a regular basis. In addition, 74 board members (42.29%) recommend that the schools
provide different formats of participation, such as support of participation materials and
assistances. Finally for the follow-up and evaluation, 98 board members (56.00%) suggest
that meetings should be held to promote understanding and awareness of the significance
of the follow-up and evaluation. In addition, 25 board members (14.29%) suggest that
meetings for familiarization of the follow-up and evaluation process be organized, whereas
34 board members (19.43%) recommend that the schools set out the schedules for the
follow-up and evaluation.
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กิตติกรรมประกาศ
สารนิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงสมบูรณไดดวยความเมตตากรุณา และการชวยเหลือ
ใหคําปรึกษาแนะนําอยางดียิ่งจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนันต ทิพยรัตน ประธานกรรมการ
ที่ปรึกษาสารนิพนธ กรุณาใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ ในการทําสารนิพนธนี้ตลอดมาดวย
ความเอาใจใส และเมตตาตอผูวิจัยเปนอยางยิ่ง ผูวิจัยขอขอบพระคุณมาเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้
ขอขอบคุณ นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 นายกิตติภณ สุวิชญางกูร รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 และนายบุญชวย เพ็ชรมณี ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนบานมะรือโบตก อําเภอระแงะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ที่สละเวลาอันมีคา ใหคําแนะนําอันเปนประโยชน ตลอดจนใหความกระจางในดานความคิดเชื่อมโยง
ขอมูลตางๆ ซึ่งทานก็จะเอื้อเฟอเวลาสวนตัว ใหความกรุณาชวยเหลือตลอดเวลา
ขอขอบคุณผูอํานวยการสถานศึกษาในอําเภอระแงะ ที่ใหความอนุเคราะหในการ
เก็บรวบรวมขอมูล และคณะกรรมการสถานศึกษาทุกทานที่ใหความรวมมือดวยความเปนกันเอง
ทําใหการวิจัยนี้สําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
ขอขอบคุณนองๆ บัณฑิตวิทยาลัยที่ไดใหคําแนะนํางานวิจัยนี้ใหแลวเสร็จลุลวง
ไปไดดวยดี
สุดทายขอกราบขอบพระคุณคณะอาจารย ทุกทานที่ไดประสิ ทธิ์ ประสาทความรู
ใหแกศิษยอยางทุมเทเต็มกําลัง และดวยความจริงใจ ใหคําแนะนํา เปนที่ปรึกษาตลอดเวลา จึง
ใครขอขอบพระคุณอาจารยทุกทาน ณ โอกาสนี้ดวย
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บทที่ 1
บทนํา
ปญหาและความเปนมาของปญหา
ในสถานการณปจจุบันประเทศไทยกําลังประสบปญหาเรื่องวิกฤตทางปญญา คือ
คนขาดคุณภาพ สาเหตุสวนหนึ่งมาจากการจัดการศึกษาในปจจุบันไมสามารถตอบสนองความ
ตองการของบุคคล ชุมชน ทองถิ่น และประเทศชาติที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วถึงแมวา
ประเทศไทยจะประสบความสําเร็จในดานปริมาณของการขยายโอกาสทางการศึกษาแตในดาน
คุณภาพ พบวา กําลังเปนจุดวิกฤตสืบเนื่องมาจากการจัดการศึกษาของไทยยังไมสามารถสราง
ใหนักเรียนเกิดความผูกพันกับชุมชนทองถิ่นในขณะเดียวกันการรวมรับผิดชอบและความรวม
มือของชุมชน ผูปกครอง และองคกรบริหารสวนทองถิ่นที่มีตอโรงเรียนคอยขางนอย ดังแนวคิด
ของสมศักดิ์ สินธุระเวชญ (2543: 8) ที่กลาววา จุดเริ่มตนที่ทําใหสังคม องคกร ชุมชน หรือ
ระบบตางๆ มีคุณภาพนั้นมักเริ่มจากปจจัยพื้นฐาน คือ “คนมีคุณภาพ” ปจจัยที่ทําใหคนมีคุณภาพ
คือ การศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการสภาการศึกษา (2542:17) พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 มาตรา 29 ไดกําหนดใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน
เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหา ความรู ขอมูล ขาวสารและรูจักเลือกสรร
ภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพื่อพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุน ใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน
ตามมาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการ และ
สํานักงานการศึกษา และวัฒนธรรมเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรง ในแตละเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจหนาที่ประการหนึ่ง คือ การกํากับดูแลสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและสถานศึกษาดานอุดมศึกษาดานต่ํากวาปริญญา และมาตรา 40 ไดกําหนดให
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา
1
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ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ โดยใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543
เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนผลใหสถานศึกษาตางๆ ตองจัดให
มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาอยางนอยเจ็ดคน
แตไมเกินสิบหาคน ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ
และเลขานุการ การกําหนดจํานวนและสัดสวนของคณะกรรมการเพื่อใหไดมา ซึ่งคณะกรรมการ
โดยคํานึงถึงจํานวน และสัดสวนของคณะกรรมการที่เปนสตรีจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
คณะกรรมการทั้งหมด (กระทรวงศึกษาธิการ. 2543: 1–17) แมวาจะมีระเบียบ กฎหมายที่ สงเส
ริมการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา และการกระจายอํานาจ แตในสภาพที่เปนจริง สถานศึกษา
และชุมชนยังคงประสบกับปญหาเกี่ยวกับการมีสวนรวมจัดการศึกษาอยูตลอดมา
การใหสถานศึกษาเปนหนวยงานที่มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ใหดีขึ้นเปนการจัดสถานศึกษาตามหลักปรัชญาของ "การศึกษาเพื่อชุมชน” (Community Education)
ซึ่งมีหลักการที่สําคัญยิ่ง อันประยุกตมาจากหลักการพัฒนาชุมชน คือ การใหประชาชนมีสวนรวม
อยางเต็มที่เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการดําเนินงาน คณะกรรมการสถานศึกษา คือ ตัวแทน
ของประชาชนที่เขาไปมีสวนรวมในการบริหารงานกับบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อการมีสวนรวม
ของชุมชนในงานของสถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
สถานศึกษาเปนฐานในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหมีมาตรฐาน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรเปนตัวแทนประชาชนที่มีลักษณะเหมาะสม มีการคาดหวังเกี่ยวกับ
การแสดงบทบาทของตนอยางถูกตอง และสามารถปฏิบัติงานไดตามที่ความคาดหวังนั้น ทั้งนี้
ขึ้นอยูกับผูบริหารสถานศึกษาซึ่งเปนผูที่มีอํานาจสูงสุดในสถานศึกษามีความคาดหวังเกี่ยวกับ
ดานการมีสวนรวมของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเพียงใด และปจจัยเกื้อหนุนอันจะสงผล
ตอการใหโอกาส และการกระตุนคณะกรรมการสถานศึกษาใหมีสวนรวมในการบริหารงานของ
สถานศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ ขอมูลตางๆ เหลานี้ รวมทั้งขอมูลเกี่ยวกับปญหาตางๆ ที่เปน
อุปสรรคตอการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งจะเปนขอมูลที่สําคัญอยางยิ่งในการนํามาพัฒนาองคกรตอไป
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ประเวศ วะสี (2541: 56) กลาววา ปญหาระบบการศึกษาของไทยถูกครอบโดยระบบ
ราชการ ระบบราชการเปนแบบอํานาจ เปนระบบที่ไมเรียนรูและปรับตัวไมได (Non Adaptive System)
สถานศึกษาขาดการมีสวนรวมจากองคกรอื่นในสังคม ระบบบริหารจัดการศึกษารวมศูนยอํานาจไว
ที่สวนกลาง ทําใหระบบการศึกษาขาดความอิสระ ขาดความยืดหยุน ขาดความรับผิดชอบและ
ความมีประสิทธิภาพสงผลใหการศึกษาทั้งระบบออนลาและขาดวิญญาณ
สภาพปญหาการจัดการศึกษาในอําเภอระแงะยังคงประสบปญหาหลายดาน คือ
ดานคุณภาพการจัดการศึกษา สภาพปญหาเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษา สภาพปญหาการขาด
แคลนครูและบุคลากรทางการศึกษา และปญหาที่สําคัญอีกประการหนึ่งคือ เหตุการณความไม
สงบในพื้นที่ที่เกิดขึ้นตอเนื่องตั้งแตป 2547 จนกระทั่งปจจุบันทําใหเกิดความสูญเสียทรัพยากร
และกอใหเกิดปญหาตอเนื่องหลายประการ ที่สําคัญคือขาดการมีสวนรวมของชุมชน ประชาชน
และองคกรปกครองสวนทองถิ่นในการเขามามีบทบาทในการบริหารและการจัดการอยางจริงจัง
เพราะขาดการมีสวนรวมที่จะใหชุมชนและประชาชนไดเขามารวมคิด รวมวางแผน รวมทําและ
รวมติดตามประเมินผลในการจัดการศึกษาของทองถิ่น (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส
เขต 3. 2551: 9)
การปฏิรูปการศึกษา ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงขององคกร บุคลากร ซึ่งอาจจะสงผล
กระทบตอการปฏิบัติหนาที่หรือการพัฒนาศักยภาพของสถานศึกษาได ดังนั้น จึงตองอาศัยการ
มีสวนรวมจากทุกฝาย โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเปดโอกาสใหผูปกครอง ชุมชนทองถิ่นที่มีบทบาท
สวนรวมรูปแบบหนึ่งในฐานะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จาก
การปรับโครงสรางการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางไปยังสถานศึกษา
ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 สถานศึกษาไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารงาน
และมีความเปนอิสระ ความคลองตัวในการบริหารจัดการทั้งดานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
ดานวิชาการ และการบริหารงานทั่วไป ตามโครงสรางกระจายอํานาจ และแนวทางการบริหาร
จัดการที่ใชสถานศึกษาเปนฐานนั้นจะตองควบคูไปกับระบบการตรวจสอบติดตามประเมินผล
การใชจายของสถานศึกษาดวย (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3. 2551: 9)
ดวยเหตุนี้ ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการมีสวนรวมจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในอําเภอระแงะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ในสวนที่เกี่ยวกับ
หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ตลอดจนปญหาอุปสรรคที่มีตอการมีสวนรวมจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยทําการวิจัยเพื่อจะไดนําผลจากการวิจัยในครั้งนี้ ใหสถานศึกษา
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และหนวยงานที่เกี่ยวของไปพิจารณาปรับปรุง แกไข และพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนสามารถสนองตอบความตองการ
ของชุมชนไดอยางแทจริง
วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อศึกษาความสัมพันธของการมีสวนรวมบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวแปร เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณการเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตําแหนงของกรรมการสถานศึกษา
3. เพื่อศึกษาปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
4. เพื่อรวบรวมขอเสนอแนะ แนวทางการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
สมมติฐานของการวิจัย
การมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีความสัมพันธกับปจจัยสวนบุคคลของคณะกรรมการสถานศึกษา
ความสําคัญของการวิจัย
ผลการวิจัยมีความสําคัญดังนี้
1. ทําใหทราบถึงการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในอําเภอระแงะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ซึ่งจะ
เปนประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุง แกไข
และพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตอไป
2. ทําใหทราบความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหา อุปสรรคเกี่ยวกับการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอระแงะ สํานักงานเขตพื้นที่

5

การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ซึ่งผูบริหารสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของจะได
นําไปปรับปรุงใหมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความตองการของชุมชนตอไป
3. นําไปเปนแนวทางในการปรับปรุง แกไขแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ
ที่เปนขอจํากัดการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาในอนาคตใหมี
ความเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น
ขอบเขตของการวิจัย
การมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในอําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส โดยมีขอบเขตของการวิจัยดังนี้
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
เปนการศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแบง
ออกเปน 3 ดาน ไดแก ดานนโยบายและการบริหาร ดานปฏิบัติ และดานติดตาม และประเมินผล
2. ขอบเขตดานประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในอําเภอระแงะ จํานวน 324 คน รวม 28 โรงเรียน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3. 2551: 13)
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาระดับประถมศึกษาในอําเภอระแงะ จํานวน 175 คน ไดมาจากการกําหนดขนาด
กลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (Krejcie and Morgan. 1970: 608)
3. ตัวแปรที่ศึกษา
3.1 ตัวแปรอิสระ ไดแก
3.1.1 เพศ
3.1.2 อายุ
3.1.3 การศึกษา
3.1.4 ประสบการณการเปนคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3.1.5 ตําแหนงของกรรมการสถานศึกษา
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3.2 ตัว แปรตาม ได แ ก การมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารงานสถานศึ ก ษาของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ดาน ดังนี้
3.2.1 ดานนโยบายและการบริหาร
3.2.2 ดานปฏิบัติ
3.2.3 ดานติดตามและประเมินผล
กรอบแนวคิดการวิจัย
ภาพประกอบ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
ปจจัยสวนบุคคลของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- ประสบการณการเปน
คณะกรรมการสถานศึกษา
- ตําแหนงของกรรมการสถานศึกษา

ตัวแปรตาม
การมีสวนรวมในการบริหารงาน
สถานศึกษาของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 3 ดาน ดังนี้
- ดานนโยบายและการบริหาร
- ดานปฏิบัติ
- ดานการติดตามและประเมินผล

นิยามศัพทเฉพาะ
1. การมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษา หมายถึง การที่คณะกรรมการ
สถานศึกษาไดมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษา ซึ่งมี 3 ดาน ไดแก
1.1 ดานนโยบายและการบริหาร หมายถึง การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น
กําหนดนโยบาย ตลอดจนแนวทางในการดําเนินกิจกรรมและรวมตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนิน
กิจกรรมของสถานศึกษาแตไมไดรวมปฏิบัติ
1.2 ดานปฏิบัติ หมายถึง การมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมตามที่ไดรับมอบหมาย
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1.3 ดานติดตาม และประเมินผล หมายถึง การมีสวนรวมในการรับทราบผลการ
ดําเนินกิจกรรมนั้นๆ แมวาจะไมไดเปนผูรวมกําหนดนโยบาย หรือรวมปฏิบัติก็ตาม
2. การบริหารงานสถานศึกษา หมายถึง การบริหารงาน 4 กรอบงาน คือ งานวิชาการ
งานงบประมาณ งานบุคคล และงานบริหารงานทั่วไป
3. คณะกรรมการสถานศึกษา หมายถึง คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งเปนคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543
4. สถานศึกษา หมายถึง โรงเรียนของรัฐระดับประถมศึกษาอําเภอระแงะ สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3

บทที่ 2
เอกสารและงานวิจัยที่เกีย่ วของ
การศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ผูวิจัยไดรวบรวมแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เพื่อเปนแนวทางในการวิจัย โดยนําเสนอตามหัวขอดังนี้
1. การบริหาร
2. การบริหารการศึกษา
3. บทบาท อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม
5. แนวคิดเกี่ยวกับสัมพันธภาพ
6. งานวิจัยที่เกี่ยวของ
การบริหาร
1. ความหมายของการบริหาร
การจัดการ ตรงกับภาษาอังกฤษวา Management แตหนังสือบางเลมใชคําวา
Administration ซึ่งแปลวา การบริหาร ดังนั้นคําวา การจัดการ หรือการบริหารจึงมีความหมาย
เดียวกันสามารถใชแทนกันได แตการจัดการนิยมใชกับองคกรภาคเอกชน สวนการบริหารนิยม
ใชกับองคกรภาครัฐ ซึ่งมีนักวิชาการหลายๆ ทานไดใหความหมายของคําวา การจัดการ หรือ
การบริหาร ดังตอไปนี้
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 ใหความหมายวา การจัดการ
หรือการบริหาร หมายถึง การสั่งงาน ควบคุมงาน ดําเนินงาน
นรีวรรณ พรหมชุม (2543: 78) ไดนิยามวา หมายถึง กระบวนการ กิจกรรมหรือ
การศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ในอันที่จะเชื่อมั่นไดวา กิจกรรมตางๆ ดําเนินไปในแนวทาง
ที่จะบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวโดยเฉพาะอยางยิ่งหนาที่ในอันที่จะสรางและ
รักษาไวซึ่งสภาวะที่จะเอื้ออํานวยตอการบรรลุวัตถุประสงคดวยความพยายามรวมกันของกลุม
บุคคล
ฟาโยล (Fayol. 1949; อางถึงใน สุภาภรณ ยุคุณธร. 2547: 28) ไดกลาวถึงวา เปน
กระบวนการที่ประกอบดวยขั้นตอนตางๆ ที่สําคัญ 5 ขั้นตอน คือ การวางแผน การจัดองคกร
การบังคับบัญชา การประสานงาน และการควบคุม
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อุทัย หิรัญโต (2527: 1) กลาววา การบริหาร หมายถึง การปฏิบัติงานของบุคคล
ตั้งแตสองคนขึ้นไป โดยมีวัตถุประสงคและเปาหมายอยางใดอยางหนึ่ง
นพพงษ บุญจิตราดุล (2534: 1) ใหความหมายวา การบริหาร คือ กิจกรรมตางๆ
ที่บุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไปรวมกันดําเนินการเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางหนึ่งอยางใดหรือ
หลายอยางที่บุคคลรวมกันกําหนด โดยใชกระบวนการอยางมีระเบียบ และใชทรัพยากรตลอดจน
เทคนิคตางๆ อยางเหมาะสม
ธร สุนทรายุทธ (2536: 2) ไดกลาววา การบริหารเปนกิจกรรมของคนตั้งแตสองคน
ขึ้นไปมีการรวมมือกันทํากิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งโดยใชเทคนิคและวิธีการตางๆ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงครวมกัน
สมนึก นนธิจันทร (2538: 31) กลาววา การบริหาร คือ กระบวนการในการดําเนินงาน
ของบุคคลตั้งแตสองคนขึ้นไป เพื่อใหทํางานไดบรรลุวัตถุประสงคที่วางไวโดยมีระเบียบ แบบแผน
ธรรมเนียม หลักปฏิบัติ มีการใชทรัพยากรและเทคนิคตางๆ อยางเหมาะสม
จากความหมายขางตนจึงสรุปความหมายของการบริหารไดวา การบริหารเปนองค
ความรูที่สามารถถายทอด มีหลักเกณฑ พิสูจนความจริงได ตลอดจนไดรับการศึกษาอยางตอเนื่อง
และที่สําคัญจะตองมีการประยุกตใชอยางเหมาะสม สอดคลองกับองคกรเพื่อสนับสนุน ชี้แนะ
แนวทางในการทํางานของบุคคลและกลุมบุคคลใหสนองตอเปาหมายขององคกรอยางมีระบบ
โดยการใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพ
2. ความสําคัญของการบริหาร
ความสําคัญของการบริหารสามารถจําแนกได ดังนี้
1. การบริหารมีผลตอความสําเร็จขององคกร เนื่องจากมีการกําหนดวัตถุประสงค
ในการจัดการเอาไวอยางชัดเจน จึงทําใหมีความสามารถในการจัดการกับทรัพยากรตางๆ ของ
องคกรไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถดําเนินกิจกรรมใหสอดคลองและบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
2. การบริหารทําใหการใชทรัพยากรมีความคุมคา เนื่องจากวาเปนกระบวนการที่มี
ระบบ มีขึ้นตอนในการดําเนินการ มีการวางแผนในการดําเนินการ จึงทําใหการใชทรัพยากร
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพราะไดมีการวางแผนการใชไวลวงหนา การควบคุมการใช การประเมินผล
การใชทรัพยากรดวยวาคุมคาหรือไม
3. การบริหารทําใหเกิดประสิทธิผลในการผลิตเพราะเปนกิจกรรมที่มีการออกแบบ
งานดานตางๆ ขององคกร จึงทําใหมีความชัดเจน มีการแบงหนาที่และความรับผิดชอบในการ
ทํางานของบุคลากร มุงเนนที่จะสงเสริมคุณภาพชีวิตของบุคลากร
4. การบริหารเปนการแสวงหาวิธีการทํางานที่ดีที่สุด เนื่องจากการบริหารที่ดีตองมี
การคิดคนวิธีการทํางานที่ดีที่สุดใหกับองคกร เชน การลดขั้นตอนในการทํางาน การทํางานไม
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ซ้ําซอน การทํางานไมผิดพลาด และสามารถตรวจสอบผลสัมฤทธิ์ของการทํางานไดในทุกขั้นตอน
วามีปญหาอุปสรรคอะไรในการทํางานนั้นๆ
เนื่องจากผูบริหารในองคกรมีดวยกันหลายระดับ ไดแก ระดับสูง ระดับกลาง และ
ระดับตน ซึ่งผูบริหารในแตละระดับจะใชทักษะในการจัดการที่แตกตางกัน ดังนี้
1. ทักษะทางความคิด เปนทักษะที่จําเปนมากในการบริหารจัดการองคกร เพราะ
จะตองใชความคิดในการวิเคราะห สังเคราะห ความคิดในเชิงสรางสรรค ความคิดในการตัดสินใจ
แกไขปญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งจะตองมีกระบวนการคิดอยางมีเหตุมีผล มีความรอบคอบ เพราะผลของ
ความคิดจะสงผลตอการอยูรอดขององคกร ทักษะนี้มีความจําเปนมากสําหรับผูบริหารระดับสูง
เพราะตองคิดกําหนดนโยบาย แนวปฏิบัติตางๆ ใหกับผูปฏิบัติ
2. ทักษะในการประสานงาน เปนความสามารถในการทํางานรวมกับผูอื่น มี
ความเขาใจ สามารถจูงใจใหผูอื่นทํางานรวมกันได เปนทักษะที่สําคัญของผูบริหารระดับกลาง
เพราะเปนผูรับเอานโยบายหรือคําสั่งจากผูบริหารระดับสูงมาประสานงาน เพื่อใหเกิดแนวทางใน
การปฏิบัติ เนื่องจากนโยบายที่กําหนดขึ้นมักเปนนโยบายอยางกวาง หากจะทําใหบรรลุเปาประสงค
จะตองนํานโยบายมาวิเคราะหและกําหนดแนวปฏิบัติตางๆ ใหมีความสอดคลองกับนโยบายของ
องคกร
3. ทักษะในการปฏิบัติ เปนความสามารถในการนําแนวปฏิบัติที่ผูบริหารระดับสูง
และระดับกลางกําหนดมาปฏิบัติใหเกิดผล ฉะนั้นทักษะนี้ผูบริหารตองสามารถสาธิตและสอน
งานใหกับผูปฏิบัติได ใหคําแนะนําทางดานเทคนิคและการแกไขปญหาในการทํางานได
การบริหารการศึกษา
1. ความหมายของการบริหารการศึกษา
การบริหารการศึกษา (Educational Administration) เปนการจัดการทางการศึกษา
ที่มุงการควบคุม และการจัดการทุกสิ่งทุกอยางที่เกี่ยวกับกิจกรรมทางการศึกษา
กูด (Good.1973: 14; อางถึงใน หทัยรัตน ลิ่มอรุณวงศ. 2547: 35) กลาวถึงความหมาย
การบริหารการศึกษาไวเปนสองนัย นัยหนึ่ง หมายถึงการนํา การควบคุม การจัดการเรื่องตางๆ
รวมทั้งการบริหารงานธุรการ โดยมุงไปสูโรงเรียนเพื่อนํามาซึ่งจุดมุงหมายปลายทางของการศึกษา
นัยที่สอง หมายถึง การนํา การควบคุม และการจัดกระบวนการทั้งหลาย เชน การบริการบุคคล
การวางแผนการเรียนการสอน เปนตน
ภิญโญ สาธร (2523: 10) ใหความหมายของการบริหารการศึกษา วา หมายถึง
กิจกรรมตางๆ ที่บุคคลหลายคนรวมมือกันดําเนินการเพื่อพัฒนาเด็ก เยาวชนหรือสมาชิกใน
สังคมทุกๆ ดาน ไดแก ความสามารถ เจตคติ พฤติกรรม คานิยม คุณธรรมทั้งในดานสังคม การเมือง
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และเศรษฐกิจ เพื่อใหบุคคลดังกลาวเปนสมาชิกที่มีประสิทธิภาพของสังคมโดยกระบวนการตางๆ
ทั้งที่เปนระเบียบแบบแผนและไมมีระเบียบแบบแผน ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกโรงเรียน
เมธี ปลันธนานนท (2525: 2) กลาววา การบริหารการศึกษา หมายถึง การใชศาสตร
และศิลปในการดําเนินการบริหารดานการปกครอง การเรียนการสอน และการปรับปรุงแกไข
เกี่ยวกับการศึกษารวมกับผูอื่น เพื่อใหการเรียนการสอนดําเนินไปดวยดี มีประสิทธิภาพตาม
จุดมุงหมายที่ไดวางไว
ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน (2535: 17) อธิบายวา การบริหารการศึกษา คือ การพัฒนา
ผูเรียนใหเจริญเติบโตทุกๆ ดาน โดยใชทรัพยากรการบริหาร ไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณ และ
วิธีการใหเกิดประโยชนสูงสุด
จากที่กลาวมา สรุปไดวา การบริหารการศึกษา หมายถึง กิจกรรมที่บุคคลรวมกัน
ดําเนินการ โดยนําเอาทฤษฏีการบริหารหลายแขนงมาประยุกตใชกับการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนา
ความรูความสามารถ ทักษะ เจตคติ และคานิยมของบุคคล ตลอดจนการพัฒนาบุคลากรให
เจริญกาวหนาทุกๆ ดาน เปนทรัพยากรที่มีคุณคาสูงสุดของสังคมสืบไป
2. ทฤษฏีการบริหารการศึกษา
การบริหารเปนสิ่งจําเปนในหมูมนุษยซึ่งถือวาเปนสัตวสังคม มีจุดเริ่มตนเมื่อใดไมมี
ใครสามารถจะหาคําตอบที่แนนอนได แตเชื่อกันวาจะตองเกิดขึ้นเมื่อคนเรามารวมอยูกันเปนกลุม
ตั้งแตสองคนขึ้นไปอยางแนนอน หรือแมแตเมื่อคนเราอยูเพียงคนเดียวก็นาจะเกิดการบริหารขึ้น
นั่นก็คือการบริหารตนเองหรือการจัดระบบความเปนอยูของตนเอง แตเมื่อมีคน ตั้งแตสองคนขึ้น
ไปมารวมอยูดวยกันเปนกลุม ก็ยิ่งจําเปนที่จะตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และเกิดความจําเปน
ที่จะตองจัดระบบตางๆ ขึ้น เปนตนวา สามี-ภรรยา กอนแตงงานก็จัดระบบการดํารงชีวิตและ
ความเปนอยูของแตละคนเฉพาะตัวเองแตเมื่อเปนสามีภรรยากันแลวก็มีความจําเปนยิ่งขึ้นใน
การที่จะจัดระบบตางๆ ภายในครอบครัว มีการแบงปนหนาที่กันทําตามความถนัดและตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีของแตละสังคมที่ไมเหมือนกัน เชน สังคมไทยในปจจุบันสามีมีหนาที่
หารายไดเลี้ยงครอบครัว ภรรยามีหนาที่หารายไดมาจุนเจือครอบครัว สามีในสังคมไทยทําหนาที่
เปนผูนําในครอบครัว และเมื่อมีบุตรดวยกัน หนึ่งคน สองคน และสามคน บิดาก็ยิ่งตองเพิ่มหนาที่
และเพิ่มบุคลิกภาพในการเปนผูนํามากยิ่งขึ้น ขอบขายของงานและหนาที่ของภรรยาก็กวางขวาง
ออกไป การบริหารงานครอบครัวก็เกิดความมีระบบกวางขวางออกไป รวมทั้งระบบของการดํารงชีพ
ก็เปนไปอยางมีระบบทําใหระบบของครอบครัวกลายเปนการบริหารงานในรูปขององคกร จาก
ครอบครัวเล็กๆ ที่นับไดวาเปนสถาบันหนึ่งในสังคมของเราที่จะเห็นไดวายังจําเปนตองมีการ
บริหารงานแลว ในเมื่อสังคมของเรา มิไดมีเพียงสถาบันครอบครัวเทานั้น แตมีการขยายตัวออกไป
เปนสถาบันใหญๆ อื่นๆ เชน วัด โรงพยาบาล โรงเรียน ที่วาการอําเภอ ที่วาการจังหวัด ประเทศ
และสถาบันสุดทาย คือ โลก ก็ยิ่งมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีการจัด ระบบบริหารงานที่มี
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แบบแผน ซึ่งหมายถึง ระบบบริหารงานที่จัดขึ้นโดยมีลักษณะที่มีความหมาย ตั้งแตตนจนจบ
ไมใชมีแตจุดจบภายในตัวของมันเอง การบริหารงานในสถาบันใหญๆ จึงมีระบบที่ยุงยากซับซอน
ยิ่งขึ้น
นักปรัชญาสําคัญๆ ของโลก เชน Socrates Plato และ Aristotle ไดกลาวถึงการ
บริหารวา เปนศิลปะของสถาบันในสังคมที่มีความจําเปนจะตองมีอยูในการดําเนินงาน และเปน
คุณลักษณะของสถาบันทุกสถาบัน ทั้งนี้ เกิดมาจากการที่มนุษยเปนผูกําหนดจุดเริ่มตนในการ
ดําเนินงานตามระบบงานที่วางเอาไวจนถึงจุดหมายปลายทางหรือความสําเร็จของงาน ลักษณะ
เชนนี้ นักปราชญทั้งสามทาน คือ Socrates Plato และ Aristotle ไดกลาวไววา ความสําเร็จที่จะ
เกิดขึ้นไดนั้นจําเปนตองอาศัยศิลปะของการบริหาร ตอมาก็ไดมีนักบริหารเกิดขึ้นอยางมากมาย
นักบริหารเหลานี้เปนผูที่มีความรูและความชํานาญในเรื่องของสังคมวิทยาเปนอยางดี ไดคิดคน
แยกแยะรูปราง ระบบ และลักษณะของการบริหารออกมาอีก จนถือไดวา การบริหารเปนศาสตร
อีกแขนงหนึ่งในทํานองเดียวกันก็ไมอาจจะคลายความเชื่อถือในเรื่องของศิลปะไปได ทั้งนี้ เพราะ
การบริหารนั้นจะตองสัมพันธกันกับพฤติกรรมของมนุษยและพฤติกรรมของสังคม ซึ่งจะตองอาศัย
ความรูทั้งดานศาสตรและศิลปะความกาวหนาของการบริหารไมไดหยุดยั้งลงแคในปจจุบัน แตมี
การคนควาเพิ่มเติมอยูเสมอเพื่อหาวิธีการตางๆ ในการที่จะทําใหการบริหารมีผลสําเร็จมากที่สุด
ดังที่ทราบกันอยูแลววา โรงเรียนเปนระบบหนึ่งของสังคม ถาจะคิดวา การบริหาร
กิจการโรงเรียนเริ่มตนขึ้นเมื่อใดนั้น คําตอบที่ปราศจากหลักฐานใดๆ ก็คือ การบริหารการศึกษา
เริ่มตนเมื่อมีโรงเรียน หรือมีการสอนของครูและการเรียนของนักเรียน นั่นก็คือ เมื่อโรงเรียนยัง
ปรากฏอยูในรูปของการศึกษาในวัดหรือโบสถของศาสนาคริสต ทั้งนี้ก็เพราะวา การจัดการศึกษา
ของโลกในสมัยโบราณอาศัยสถานที่เรียนจากสถานที่ประกอบกิจทางศาสนาเปนแหลงสําคัญ
และของโรงพยาบาล ซึ่งหากจะคิดถึงพฤติกรรมที่สังเกตไดจากการบริหารงานของโรงเรียน วัด
และโรงพยาบาลแลวก็จะพบวา กระบวนการบริหารงานมีลักษณะทีค่ ลายกัน แตตางกันตรงผลผลิต
(เจริญผล สุวรรณโชติ. 2544: 1-2)
สวนผูบริหารเปนบุคคลที่รับผิดชอบในการดําเนินงานตามกระบวนการบริหาร ซึ่ง
โดยปกติเปนผูวางแผน ตัดสินใจ จัดองคการ สั่งการ และควบคุมทรัพยากรทางการบริหารให
เกิดผลตามที่กําหนดไว คุณลักษณะสําคัญประการหนึ่งคือ มีความสนใจ ใฝรู ชอบความทาทาย
และมีนวัตกรรม
กระบวนการบริหารมีองคประกอบพื้นฐาน 4 ประการ
1. การวางแผน (Planning) เปนความสนใจในการกําหนดเปาหมายอนาคตของ
ผลการปฏิบัติงานทางธุรกิจ และครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องของการตัดสินใจ และใชทรัพยากรเพื่อให
บรรลุเปาหมายนั้น การตัดสินใจถือเปนสวนของการวางแผน เพราะเปนการคัดเลือกกิจกรรม
จากบรรดาทางเลือกตางๆ ซึ่งจะชวยธํารงรักษาความมีประสิทธิผลทางการบริหาร สําหรับกิจกรรม
ในอนาคตของธุรกิจ การวางแผนที่ผิดพลาดเปนอันตรายตอการบริหารอยางยิ่ง เพราะจุดเริ่มตน
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ของความสําเร็จที่ดีของธุรกิจคือ การวางแผนที่เหมาะสม เห็นผลไดจริง มีความยืดหยุน มีประสิทธิผล
และทรงประสิทธิภาพ
2. การจัดองคกร (Organizing) ภายหลังจากที่มีการวางแผน โดยกําหนดเปาหมาย
และพัฒนาแผนงานแลว ผูบริหารตองมีการจัดองคการในเรื่องของทรัพยากรทางกายภาพและ
ทรัพยากรมนุษยที่จําเปนเขาไปวางแผน โดยการจัดองคการควรระบุถึงกิจกรรมและทรัพยากร
ทางการบริหารเหลานั้นวา จะจัดกลุมปฏิบัติงานไดอยางไร ดวยรูปแบบโครงสรางองคการเชนไร
มีการมอบหมายงานหรือแบง จัดสรรทรัพยากรใหแตละสวนงานอยางไร แมวาแตละธุรกิจจะมี
ความแตกตางกัน แตหลักการพื้นฐานในการจัดองคกรจะใกลเคียงกัน โดยเนนความสําคัญวา
จะจัดองคกรใหเหมาะสมกับกลยุทธที่วางไวไดอยางไร โครงสรางธุรกิจจะชวยสนับสนุนใหเกิด
นวัตกรรมและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงหรือไม และมีการใชทรัพยากรมนุษยใหเกิดประโยชน
สูงสุดที่กอใหเกิดการไดเปรียบในเชิงการแขงขันใหกับธุรกิจไดอยางไร
3. การอํานวยการ (Directing) เปนการใชอิทธิพลเพื่อจูงใจพนักงานใหปฏิบัติงาน
และนําไปสูความสําเร็จตามเปาหมายที่ระบุไว หรือเปนกระบวนการจัดการใหสมาชิกในองคกร
ทํางานรวมกันไดดวยวิธีการตางๆ เพราะทรัพยากรมนุษยเปนสิ่งที่ซับซอน เขาใจถองแทไดยาก
การสั่งการหรือชักนําจึงตองใชความสามารถหลายเรื่องควบคูกันไป เชน ภาวะความเปนผูนํา
ของผูบริหาร การจูงใจ การติดตอสื่อสารภายในองคกร และการทํางานเปนทีม เปนตนหนาที่ใน
การสั่งการหรือชักนํานี้มีความสําคัญไมยิ่งหยอนกวาหนาที่อื่นเพราะผูบริหารตองแสดงบทบาท
ของผูสั่งการไดอยางมีคุณภาพ ถาไมเชนนั้น แผนงานที่วางไวตลอดจนทรัพยากรที่จัดเตรียมไว
อาจไมเกิดประสิทธิผล ถาผูบริหารดําเนินกิจกรรมดานการสั่งการไมดีพอ ดังนั้น การสั่งการจึง
เปนเรื่องของความรูความชํานาญ ประสบการณ และความสามารถที่จะชักจูงใหพนักงานรวมกัน
ปฏิบัติงานไปตามเปาหมายที่กําหนดใหองคกรประสบความสําเร็จตามที่ตองการ
4. การควบคุม (Controlling) ถือเปนกระบวนการตรวจตราหรือติดตามผลการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานในกิจกรรมตางๆ ของพนักงาน เพื่อรักษาใหองคการดําเนินไปในทิศทาง
สูเปาหมายอยางถูกตองตามวัตถุประสงคหลักขององคกรในเวลาที่กําหนดไว องคการหรือภารกิจ
ที่ประสบความลมเหลวอาจเกิดจาการขาดการควบคุม หรือมีการควบคุมที่ไรประสิทธิภาพ และ
บางครั้งมีหลายแหลงที่เกิดจากความไมใสใจในเรื่องของการควบคุม ละเลยเพิกเฉยหรือในทาง
กลับกันคือมีการควบคุมมากจนเกิดความผิดพลาดขององคกรเอง การควบคุมจึงเปนหนาที่หลัก
ทางการบริหารที่มีความสําคัญตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการทางการบริหาร ซึ่งจะไดกลาว
รายละเอียดของการควบคุมในสวนที่ 3 ตอไป
ผูบริหารควรมีความเขาใจพื้นฐานหนาที่ตางๆ ในกระบวนการบริหารทั้งหมดอยาง
ถองแท ชัดเจน ตั้งแตการวางแผนการตัดสินใจ การจัดการ การสั่งการหรือการชักนํา และการ
ควบคุม ซึ่งเรียกยอวา PODC เพื่อนําทุกองคประกอบมาสรางใหเกิดการปฏิบัติงานตามเปาหมาย
ขององคกร และความจะรับรูดวยวาถึงแมแตละหนาที่จะมีความสําคัญในตัวเอง แตผูบริหารที่
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ชาญฉลาดตองมีทักษะในการนําหนาที่การงานเหลานั้นมาใชใหเกิดประโยชนรวมกัน โดยคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดขององคกรรวมทางธุรกิจ และไมควรคํานึงวา องคประกอบใดสําคัญมากหรือ
นอยเพียงใดเพราะความจริงแลวทุกองคประกอบมีความสําคัญตอการขับเคลื่อนองคกรเทาเทียม
กัน แตในหนังสือเลมนี้เนนและใหความสําคัญโดยกลาวถึงเฉพาะการวางแผนและการควบคุม
ทางการบริหาร โดยนําองคประกอบหลักในการเริ่มตนวางเปาหมายพรอมกลยุทธการติดตาม
ประเมินผลมาใชในการศึกษา เพื่อประโยชนตอผูบริหารในยุคโลกาภิวัตนที่มีสภาวะการแขงขัน
รุนแรง ซึ่งตองพรอมรับมือกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วมีผลใหการวางแผนและ
การควบคุมมีบทบาททวีคูณในปจจุบันและอนาคต (สุรัสวดี ราชกุลชัย. 2546: 4-7)
การวางแผน (Planning) มีผูใหความหมายไวมากมายแตโดยสวนใหญมีสาระที่
คลายคลึงกัน
สรุพงษ ปนาทกุล (2526: 8) ใหคําจํากัดความของการวางแผนวา การวางแผนคือ
การตกลงใจไวเปนการลวงหนาวาจะทําอะไร จะทําเมื่อไร และใครจะเปนผูกระทํา การวางแผน
เสมือนหนึ่งการทอดสะพานเชื่อมชองวางระหวางจุดสองจุด คือ จากจุดที่เรายืนอยู ณ บัดนี้ กับ
จุดที่เราตองการจะไปใหถึงในอนาคต
อนันต เกตุวงศ (2523: 16) ใหความหมายวา คือกิจกรรมหรืองานที่จะตองกําหนด
วัตถุประสงค นโยบาย และวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดไวลวงหนา เพื่อเปนแนวทางสําหรับดําเนินการให
เปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ซึ่งมีองคประกอบ 3 ประการ คือ จะตองเปนเรื่องเกี่ยวกับอนาคต
จะตองเปนการกระทํา และจะตองเปนวิถีทางการกระทําที่ตอเนื่องกันไปจนสําเร็จเปาหมาย
ศิริอร ขันธหัตถ (2539: 58) กลาววา การวางแผน หมายถึง การตกลงใจไวลวงหนา
วาจะทําอะไร ทําเทาไร ทําทําไม ทําเมื่อใด ทําที่ไหน ทํากับใคร ใครเปนผูทํา และทําอยางไร
โดยใชปจจัยตางๆ ไดแก คน เงิน วัสดุอุปกรณ เวลา และการจัดการ มาประสานสัมพันธและ
จัดเปนระบบขึ้น
สมคิด บางโม (2539: 50) ใหความหมายวา การวางแผนคือการกําหนดเปาหมาย
และแนวทางปฏิบัติไวลวงหนา โดยการศึกษาขอมูลตางๆ และเลือกแนวทางปฏิบัติที่จะเกิด
ประโยชนสูงสุดตอองคกร
จากที่กลาวมาสรุปไดวา การวางแผน คือ การกําหนดกิจกรรมหรือโครงการที่จะ
ดําเนินการในอนาคตเพื่อใหองคกรมีแนวทางในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคท่กี ําหนดไว
องคประกอบพื้นฐานของการจัดทําแผน ไดแก ความเปนมาของแผน วัตถุประสงค
ของแผน เปาหมายของแผน แผนงาน และโครงการ ซึ่งมีกระบวนการวางแผน ดังตอไปนี้
1. ขั้นเตรียมการ เปนขั้นตอนแรกกอนที่จะทําแผน โดยจะตองมีการเตรียมการ
ในดานตางๆ ดังตอไปนี้
1.1 จัดหาขอมูลและรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ
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1.2 การมอบหมายผูรับผิดชอบในการจัดทําแผน
1.3 การกําหนดแนวปฏิบัติในการจัดทําแผน
2. ขั้นวิเคราะหขอมูล เปนขั้นตอนที่ผูจัดทําแผนจะตองนําขอมูลตางๆ ที่รวบรวม
มาทําการวิเคราะหเพื่อจุดแข็ง จุดออน โอกาส และปญหาอุปสรรคที่องคกรเปนอยูในปจจุบัน
รวมถึงปจจัยใดขององคกรที่เอื้อตอความสําเร็จขององคกร
2.1 สภาพแวดลอมภายในองคกร ไดแก โครงสรางองคกร ทรัพยากรตางๆ
การจัดการ
2.2 สภาพแวดลอมภายนอกองคกร ไดแก สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง
เทคโนโลยี ตลอดจนสภาพภูมิศาสตร วัฒนธรรม และการเปลี่ยนแปลงของโลก
3. ขั้นกําหนดแผน เมื่อมีการวิเคราะหขอมูลเพื่อคนหาปจจัยที่เอื้อตอความสําเร็จ
ขององคกร แนวนโยบาย และสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก ในขั้นกําหนดแผนจะตอง
ดําเนินการตางๆ ดังนี้
3.1 การระบุภารกิจขององคกร หมายถึงวัตถุประสงคเบื้องตนหรือพื้นฐาน
ซึ่งมีความเฉพาะเจาะจง บงบอกลักษณะเฉพาะตัวขององคกรและสามารถวัดความกาวหนาใน
การดําเนินการได
3.2 การกําหนดวัตถุประสงคหลัก หมายถึง การกําหนดผลงานของแผนใหมี
ความชัดเจน มีความเฉพาะเจาะจงมากกวาการกําหนดภารกิจ สามารถวัดและประเมินผลในเชิง
ปริมาณได
3.3 การกําหนดกลยุทธ หมายถึง การกําหนดทางเลือกและความเปนไปได
ในการปฏิบัติแผนใหบรรลุวัตถุประสงค โดยการนําจุดแข็งและจุดออนมาวิเคราะหแลวมาประเมินทางเลือกวาปจจัยในสวนใดที่จะทําใหภารกิจและวัตถุประสงคบรรลุผลได
4. ขั้นปฏิบัติตามแผน ขั้นตอนนี้จะตองนําภารกิจ วัตถุประสงค และกลยุทธที่
กําหนดไวมาตีความเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ และอาจมีการกําหนดวัตถุประสงครองซึ่งเปนวัตถุประสงค
ระยะสั้น
5. ขั้นประเมินผล ในขั้นตอนนี้เปนการควบคุมการปฏิบัติตามแผนที่กําหนดไว
ใหเหมาะสมและสอดคลองกับนโยบายขององคกร
การจัดองคกร (Organizing) เปนการพิจารณาวา งานอะไรที่จะตองทํา การกําหนด
บุคคลที่จะตองทํา วิธีการจัดกลุมงานนั้น บุคคลใดมีสายงานขึ้นกับผูบริหารคนใด และระดับการ
ตัดสินใจที่จะตองเกิดขึ้น
1. การศึกษาเกี่ยวกับคน จะศึกษาตั้งแตการบริหารบุคคลซึ่งมีเรื่องของการรับ
คนเขาทํางาน การบํารุงรักษา การพัฒนาบุคคล และการใหออกจากงาน ภาวะผูนํา การทํางาน
เปนทีม การบริหารความขัดแยง งาน ภาวะผูนํา การทํางานเปนทีม การบริหารความขัดแยง
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การสงเสริม การสนับสนุน การประสานงาน การอํานวยความสะดวก ขวัญและกําลังใจ การจูงใจ
การใหรางวัลและการลงโทษ เปนตน
2. การศึกษาเกี่ยวกับงาน จะศึกษาตั้งแตดานโครงสรางองคกร ศึกษาการจัดการ
องคกร วิเคราะหองคกร มนุษยสัมพันธ การสื่อสาร นวัตกรรมตางๆ บรรยากาศองคกร พฤติกรรม
องคกร จริยธรรมองคกร วัฒนธรรมองคกร การกระจายอํานาจ การมอบอํานาจ การสั่งการ การ
ตัดสินใจ การประกันคุณภาพ การเจรจาตอรอง เปนตน
3. การศึกษาเกี่ยวกับเทคนิคบริหาร จะศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาองคกร การ
บริหารโดยมีวัตถุประสงค การบริหารงานแบบมุงเนนผลงาน การบริหารเวลา การวิเคราะหระบบ
การนําระบบไปใช การปรับระบบ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล วงจรการบริหารของเดมมิ่งแบบ
PDCA เปนตน
การอํานวยการ (Directing) หมายถึง การที่ผูบังคับบัญชาชี้แนะและตรวจสอบดูแล
การปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งสอดคลองกับ ศิริอร ขันธหัตถ (2539: 128) ที่ใหคําจํากัดความ
วา การอํานวยการหมายถึงการสั่งการ การนิเทศงาน และการติดตามผลเพื่อใหงานดําเนินไป
ตามแผนหรือเปาหมายที่กําหนด
ดังนั้น จึงสรุปไดวา การอํานวยการ คือ การมอบหมาย ชี้แนะ และติดตามตรวจสอบ
การทํางานของผูปฏิบัติใหดําเนินไปตามแผนหรือเปาหมายที่กําหนดไว โดยจะตองคํานึงถึงขวัญ
และกําลังใจของผูปฏิบัติดวย
ในการอํานวยการเพื่อใหงานบรรลุวัตถุประสงคขององคกรนั้น มีองคประกอบสําคัญๆ
ที่เกี่ยวของดังนี้
1. การตัดสินใจ คือ การเลือกที่จะปฏิบัติสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลายสิ่ง เพื่อสราง
ความสําเร็จตามที่ตั้งเปาหมายไว
2. การสั่งการ คือ กระบวนการที่ตอเนื่องจากการตัดสินใจ เมื่อผูบริหารตัดสินใจ
ในเรื่องใด แลว จะสั่งการใหผูเกี่ยวของทราบและปฏิบัติตาม
3. การจูงใจ คือ การกระตุนหรือผลักดันหรือทาทายใหคนเกิดความสนใจอยากรู
อยากปฏิบัติตาม เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม เพื่อใหตนเองไดรับการตอบสนอง การกระตุน
จะตองมีสิ่งลอใจเปนตัวชักจูง
4. การสรางขวัญและกําลังใจ คือ การสรางขวัญและกําลังในการทํางาน และการ
สรางขวัญและกําลังใจใหกับพนักงาน
5. การประสานงาน คือ การติดตอกันระหวางผูบริหารกับผูปฏิบัติ หรือระหวาง
ผูปฏิบัติกับผูปฏิบัติเพื่อสรางความเขาใจ ความรวมมือรวมใจในการทํางาน ตลอดจนขจัดความ
ขัดแยงหรือซ้ําซอนในการทํางาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานใหดําเนินไปอยางราบรื่น
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6. การสื่อสาร เปนเสมือนการสรางความเหมือนกันหรือรวมกันในบางสิ่งบางอยาง
กับผูอื่น หรือสรางความเขาใจรวมกันระหวางผูใหกับผูรับ โดยผูใหเปนผูทําหนาที่ในการสื่อสาร
สรางความเขาใจใหเกิดกับผูรับสาร
การควบคุม (Controlling) หมายถึง การตรวจสอบการปฏิบัติงานวาเปนไปตามเปาหมาย
หรือวัตถุประสงคที่กําหนดเอาไวหรือไม และการปฏิบัติงานนั้นมีมาตรฐานในการทํางานหรือไม
สมพงษ เกษมสิน (2526: 405) ไดใหความหมายของการควบคุมไววา คือ การใช
ศิลปะการบริหารเพื่อตรวจตราดูวา การดําเนินงานเปนไปโดยถูกตองตามวิธีการหรือไม และผล
ของการปฏิบัติงานถึงมาตรฐานเพียงใดหรือไม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของจุมพล หนิมพานิช
(2523: 137) ไดใหไววา การควบคุมคือกระบวนการตรวจสอบการปฏิบัติงานเพื่อใหดําเนินไป
ตามขอบเขตที่กําหนดและใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว
กระบวนการในการควบคุมสามารถจําแนกออกเปนขั้นตอนที่สําคัญๆ ดังตอไปนี้
1. ศึกษานโยบายและแนวทางขององคกรเกี่ยวกับการควบคุม
2. ศึกษาแผนงานและโครงการที่องคกรจะจัดทํา
3. ศึกษาขั้นตอนและรายละเอียดของงาน
ประโยชนที่จะไดรับจากการควบคุม ไดแก
1. ประโยชนตอองคกร คือ เปนเครื่องมือชี้วัดความกาวหนาขององคกร ทําให
องคกร มีเกณฑมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคลากร องคกรเปนที่ยอมรับหากมีการควบคุม
การปฏิบัติใหเปนไปตามมาตรฐาน
2. ประโยชนตองาน คือ ทําใหรูวางานที่ทําเปนไปตามแผน หรือโครงการ หรือ
นโยบายที่กําหนดไว รูความกาวหนาของงานที่ทําและปญหาอุปสรรคในการทํางาน ตลอดจนรู
วิธีการที่ใชในการปฏิบัตินั้นๆ อยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
3. ประโยชนตอบุคคล คือ สําหรับผูบริหาร ทําใหมีเครื่องมือที่ใชตรวจตราการ
ทํางานและผลผลิตของงานใหเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด สวนผูปฏิบัติทําใหตระหนักถึงความรู
ความสามารถของตนเอง สามารถปฏิบัติงานไดตามเปาหมายหรือไม
สรุปไดวา การควบคุมมีลักษณะสําคัญๆ ดังนี้
1. เปนการตรวจสอบการปฏิบัติงานทั้งดานปริมาณ คุณภาพ เวลา และคาใชจาย
ใหเปนไปตามแผนงานหรือคําสั่ง
2. การปฏิบัติงานดังกลาวตองถูกตองเปนไปตามมาตรฐานที่กําหนด
3. ผลงานที่ออกมามีคุณภาพตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
การบริหารงานสถานศึกษาหรือโรงเรียน ในยุคปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 จําเปนอยางยิ่งที่ตองนําระบบประกันคุณภาพการศึกษา
เขามาในสถานศึกษา เราตองจัดการศึกษาใหไดตาม มาตรา 6 ระบุวา “การจัดการศึกษาตอง
เปนไปเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู คุณธรรม
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จริยธรรมและวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอื่นไดอยางมีความสุข” ดังนั้นการ
จัดการศึกษาตองเนนดานคุณภาพใหมีมาตรฐานเปนที่พึงพอใจของผูเกี่ยวของทั้งมวล การที่จะ
ใหสังคมยอมรับและศรัทธาในสถานศึกษาวาทําไดตามที่เขียนไวหรือไม สถานศึกษาจําเปนตอง
มีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาที่มีคุณภาพ ในมาตรา 48 แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 กําหนดไววา “ใหหนวยงานตนสังกัดและสถานศึกษา จัด
ใหมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและใหถือวาการประกันคุณภาพภายในเปน
สวนหนึ่งของกระบวนการบริหารการศึกษาที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยมีการจัดทํารายงาน
ประจําปเสนอตอหนวยงานตนสังกัด หนวยงานที่เกี่ยวของ และเปดเผยตอสาธารณชนเพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอก” จะเห็นได
วาหากผูบริหารสถานศึกษามีภาวะความเปนผูนําสูง เอาจริงเอาจังรูจักกระจายอํานาจความ
รับผิดชอบที่เหมาะสม ใหทุกฝายไดเขามามีสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลแลวจะ
เปนองคประกอบสําคัญที่จะสงผลใหการประกันคุณภาพการศึกษาประสบความสําเร็จ
การเตรี ย มความพร อ มเพื่ อ การประกั น คุ ณ ภาพภายนอก ต อ งดํ า เนิ น การตาม
ขั้นตอน ดังนี้
1. สรางความตระหนัก (Awareness) เราไดจัดประชุม อบรม สัมมนาบุคลากร
ของโรงเรียนใหตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการประกันคุณภาพการศึกษา หรือ
การพัฒนาสถานศึกษาใหสนองพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 อยาง
ตอเนื่องและจริงจังเชนการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทําธรรมนูญโรงเรียน (School Charter)
การจัดทํารายงาน การประเมินตนเอง (Self Study Report หรือ SSR) การอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง “การวิจัยในชั้นเรียน” “การสอนที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ” “การวัดผลประเมินผลตามสภาพ
จริง” ฯลฯ
2. ใหบุคลากรทุกคนมีความมุงมั่น (Attempt) ในการปฏิบัติงานตามโครงการ/
งาน/กิจกรรมที่ตนเองรับผิดชอบอยางเสียสละ ทุมเท เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานและตัวชี้วัด
ตางๆ โดยมุงเนน “ผูเรียนสําคัญที่สุด”
3. มุงความสําเร็จ (Achievement) ใหบุคลากรที่รวมรับผิดชอบโครงการ งาน
หรือกิจกรรมตางๆ ไดติดตามประเมินผล วาที่ไดดําเนินการแลว ผลของความสําเร็จที่เกิดกับ
ผูเรียนสถานศึกษา และครูอาจารยมีอะไรบาง อยางไร โดยเฉพาะอยางยิ่งนักเรียนประสบความสําเร็จ
มากนอยเพียงใด ทั้งดานคุณลักษณะ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเปนที่พึงพอใจของผูมีสวนได
สวนเสียงหรือผูเกี่ยวของ (Stake – holder) หรือไม เพียงใด
ในการปฏิบัติงานทุกอยางในสถานศึกษา ตองยึดวงจรคุณภาพของ Dr.Demming
คือ P D C A หรือที่มาจากคําเต็มวา Plan Do Check และ Action โดยเนนการมีสวนรวมในทุก
ขั้นตอน เรามีคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีคุณภาพ สมาคมผูปกครองและครู สมาคมศิษยเกา
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และสังคมโดยทั่วไปใหการสนับสนุนอยางดียิ่ง โรงเรียนรัตนาธิเบศร จังหวัดนนทบุรี จึงพรอม
ตลอดเวลา สําหรับการประกันคุณภาพภายนอก
ทฤษฎีการบริหารจัดการสถานศึกษา (SBM) ที่ Cheng (1996) ไดพัฒนาจากแนวคิด
ของ Cadwell and Spinks และ Mohrman and Wohlstetter ระบุไววา การบริหารจัดการที่
สถานศึกษา มีเปาหมายบนสมมติฐานที่มีความหลากหลายตามสภาพของสถานศึกษาที่มีความ
ซับซอนและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยคํานึงถึงคุณภาพการศึกษาเปนสําคัญ เนนความยืดหยุน
และบริหารจัดการดวยตนเองตามเงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อใหสถานศึกษามีความคลองตัวในการ
พัฒนา และดําเนินงานตามยุทธศาสตรเฉพาะของตน เพื่อการสอนและการบริหารที่มีประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการที่สถานศึกษา เปนการบริหารที่สถานศึกษาสามารถกําหนดความตองการของ
สถานศึกษาขึ้นเอง ดังนั้น สมาชิกของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย กรรมการอํานวยการ
ผูตรวจการ ผูบริหารสถานศึกษา ครู ผูปกครอง และนักเรียน จึงมีอิสระและความรับผิดชอบใน
การใชทรัพยากรในการแกปญหาตางๆ มากขึ้น และทําใหกิจกรรมการศึกษานั้นบังเกิดผลตอการ
พัฒนาสถานศึกษาในระยะยาว
Kuehn (Kuehn. 1996; อางถึงใน หทัยรัตน ลิ่มอรุณวงศ. 2547: 79) ไดเสนอรูปแบบ
การบริหารจัดการที่สถานศึกษาไว 4 รูปแบบ แตละรูปแบบมีความแตกตางกันตามมิติ และสะทอน
ความสนใจในเรื่องที่แตกตางกัน ดังนี้
รูปแบบที่ 1 การบริหารแบบประชาธิปไตย รูปแบบนี้ไดรับการสนับสนุนจาก
สหภาพครูในสหรัฐอเมริกา โดยการบริหารนี้จะใหบุคลากรในสถานศึกษาทั้งหมดเขามามีสวนรวม
ในการตัดสินใจ
รูปแบบที่ 2 การบริหารที่ครูใหญเปนผูชี้นํา เปนรูปแบบที่อาศัยการปรึกษาหารือ
กับบุคลากรในสถานศึกษา และผูปกครองนักเรียน แตการตัดสินใจเปนอํานาจของครูใหญและ
ผูบริหารเปนผูชี้ขาด
รูปแบบที่ 3 การบริหารโดยคณะผูปกครอง โดยทั่วไปคณะผูปกครองจะมาจาก
การเลือกตั้งเพื่อลดบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ในบางกรณีการบริหารตามรูปแบบนี้
อาจปรับใหคลายกับการบริหารสถานศึกษาในกํากับของรัฐ (Charter Schools)
รูปแบบที่ 4 การบริหารโดยคณะกรรมการในพื้นที่สถานศึกษาที่มีอํานาจการ
ดําเนินงานที่จํากัด แตมีอิทธิพลตอพื้นที่โดยรอบของสถานศึกษานั้น เชน การตัดสินใจเกี่ยวกับ
การศึกษาเฉพาะทางการตัดสินใจในเรื่องคาใชจายที่สงมาจากเขตพื้นที่การศึกษาไปยังสถานศึกษา
เปนตน
วัตถุประสงคของการบริหารจัดการที่สถานศึกษา การเรียกรองใหมีการตัดสินใจใน
ระดับสถานศึกษา โดยทั่วไปจะคํานึงใน 3 เรื่องหลัก คือ
1. ประสิทธิภาพในการบริหาร ซึ่งสวนใหญเลียนแบบจากวงการธุรกิจที่การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทจะขึ้นอยูกับบุคคลที่รูดีที่สุดวาตองการอะไรโดยอาศัย
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หลักการตลาดและการแขงขัน และเชื่อวาจะชวยใหสถานศึกษาสามารถใชทรัพยากรที่มีอยูอยาง
จํากัดไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของนักเรียน
2. ประสิทธิภาพของการจัดการศึกษา คาดหวังวาการกระจายอํานาจกระทําให
มีหลักสูตรที่ยืดหยุนมากขึ้น และสามารถสนองตอบตอความตองการเรียนรูของเด็กเปนรายบุคคล
และคาดหวังวาจะมีนวัตกรรมตางๆ เพิ่มในอัตราที่สูงขึ้น เพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
มีคุณธรรมและพันธสัญญาที่ตองดําเนินงานใหเกิดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแกนักเรียน
3. การมีสวนรวม การกระจายอํานาจตองการการมีสวนรวมในการตัดสินใจของ
บุคคล ในระดับสถานศึกษา แตจะมีใครเกี่ยวของบาง และรวมตัดสินใจในเรื่องใดอยางไรนั้นขึ้นอยู
กับเรื่องที่จะนํามาเสนอ การตัดสินใจสวนใหญจะเนนที่ครูในฐานะผูใหบริการและสรางผลผลิต
การกระจายอํานาจเกิดขึ้นทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อตอบสนองความตองการของ
ผูปกครอง นักกฎหมาย นักธุรกิจ สหภาพครู และประชาชนทั่วไปที่ตองการเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการเรียนการสอนมากขึ้น รวมทั้งมีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของโรงเรียน
โดยที่ประชาชนตางมีความเห็นที่สอดคลองกัน โครงสรางการศึกษาในปจจุบันไมสามารถเพิ่ม
จํานวนนักเรียนใหสูงขึ้น นอกจากนี้ยังไดรับแรงกดดันกับการแขงขันคอนขางสูงเรื่องคาใชจาย
และนักเรียนในสถานศึกษาของรัฐ แรงกดดันดังกลาวกอใหเกิดความตองการเปลี่ยนแปลงใน
สถานศึกษาอยางเดนชัด เรื่องสภาพแวดลอมเพื่อการเรียนรู การใหบริการการศึกษา การบริหาร
ตนเอง และทําหนาที่ในการตรวจสอบการดําเนินงาน ในชวงปลายทศวรรษ 1970 เขตการศึกษา
จํานวนหนึ่งไดริเริ่มเปลี่ยนแปลงระบบบริหารสถานศึกษา โดยใชแนวคิดการกระจายอํานาจการ
บริหารไปยังสถานศึกษา ซึ่งใชคําวา Sited Based Management หรือ School Based Management
ที่ใหการตัดสินใจสวนใหญสามารถดําเนินการในระดับสถานศึกษา แมวาการตัดสินใจสวนใหญ
ยังคงเปนการตัดสินใจของครูใหญ (Principal) ก็ตาม
มิเชล (Mitchell. 1990; อางถึงใน McClure. 1998: 23)
1. เพื่อปรับปรุงผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน ดวยการตัดสินใจและจัดการทรัพยากร
ในระดับสถานศึกษา โดยสถานศึกษาสามารถใชและระดมทรัพยากร เพื่อปรับปรุงสัมฤทธิผลของ
นักเรียนไดโดยตรง
2. เพื่อใหการบริการที่มีประสิทธิภาพแกชุมชนดวยตนทุนการบริหารที่ตํ่า
3. เพื่อใหทองถิ่นมีสวนรวมในการตัดสินใจ การกระจายอํานาจการตัดสินใจจาก
สวนกลางไปยังสถานศึกษา เพื่อใหสถานศึกษามีอํานาจตัดสินใจใน 3 เรื่องหลัก ดังนี้
3.1 งบประมาณและทรัพยากร
ความหลากหลายในเรื่ อ งการจั ด สรรงบประมาณของแตล ะมลรั ฐ มี ค วาม
แตกตางกันไป เชน ตามระดับการศึกษาตามความตองการพิเศษ ตามประเภทโปรแกรมการ
เรียนตามระดับชั้นเรียน และความตองการของเด็กเปนรายหัว หรือจัดสรรตามขนาดและเงื่อนไข
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สถานศึกษา ซึ่งแตละเขตพื้นที่การศึกษาอาจจะมอบอํานาจและความรับผิดชอบทางการเงินแก
สถานศึกษาแตกตางกันไป
3.2. บุคลากร
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอํานาจจัดจางบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยการ
คัดเลือกผูสมัครและบรรจุแตงตั้งบุคลากรในสถานศึกษาตางๆ ตามคุณสมบัติที่สถานศึกษานั้นๆ
ตองการ ทั้งนี้ ใหผูบริหารสถานศึกษามีอิสระในการบริหารบุคคล โดยมีความยืดหยุนจากกฎ
ระเบียบตางๆ มากขึ้น
นอกจากนี้ สถานศึกษาสามารถบอกเลิกจางผูบริหารสถานศึกษา โดยทําสัญญา
การจาง 4 ป โดยที่ผูบริหารสถานศึกษาจะตองมีใบประกอบวิชาชีพผูบริหาร จึงจะสามารถดํารง
ตําแหนง ดังกลาวได (Office of Research. 1993: 34)
ผูตรวจการ (Superintendent) และบุคลากรในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะ
ทําหนาที่อํานวยความสะดวกในการตัดสินใจในระดับสถานศึกษาและใหความชวยเหลือทางดาน
เทคนิค เมื่อสถานศึกษาประสบปญหา นอกจากนี้ เขตพื้นที่การศึกษาจะตองพัฒนามาตรฐาน
การปฏิบัติงานของบุคลากรและทําหนาที่ประเมินสถานศึกษา เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนเปน
ไปอยางมีคุณภาพ คณะกรรมการสถานศึกษาตองสรางวิสัยทัศนที่ชัดเจน และกําหนดนโยบาย
กวางๆ ใหกับเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาทราบ แตการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาจะตองไมเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองที่ชอบธรรมของสถานศึกษา
3.3. หลักสูตร/โปรแกรมการเรียน
สถานศึก ษามีค วามยืด หยุน ในการจัด โปรแกรมการเรีย นที่ต รงกับ ความ
ตองการของนักเรียนในพื้นที่นั้นๆ สรางนวัตกรรมดานหลักสูตรที่ตอบสนองความหลากหลาย
ซับซอนของเขตเมือง เปาหมายสุดทายของนวัตกรรมดานหลักสูตร คือการเพิ่มคุณภาพและ
ความเสมอภาคใหกับนักเรียนทุกคน บางมลรัฐสถานศึกษาไดจัดทําแผนใหเลือกเรียน ซึ่งผูปกครอง
สามารถเลือกสถานศึกษาในเขตการศึกษานั้น เพื่อใหบุตรหลานของตนเขาเรียนในสถานศึกษา
ที่จัดการศึกษาไดตรงกับความตองการของเขามากที่สุด โดยเชื่อวาการเลือกสถานศึกษาจะทําให
เกิดความเชื่อมโยงระหวางชุมชนและสถานศึกษา และทําใหผูปกครองไดทราบโปรแกรมการเรียน
ที่สถานศึกษาจัดใหกับบุตรหลานของตน
3. การจัดการศึกษา
การจัดการศึกษาของโรงเรียนมีองคประกอบสําคัญ ไดแก โรงเรียน ซึ่งเปนสถาบัน
ทางสังคมอยางหนึ่ง และผูบริหารโรงเรียน ไดแก ผูที่ไดรับมอบหมายใหมีอํานาจหนาที่ในการ
จัดการตางๆ เพื่อใหการบริการทางการศึกษาของโรงเรียนนั้นบังเกิดผลตามจุดมุงหมาย การที่
ผูบริหารจะบริหารโรงเรียนใหมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนอยางยิ่งที่จะตองทราบขอบเขตและหนาที่
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ของงานวาจะตองประกอบดวยอะไรบาง เพราะในการบริหารโรงเรียน ผูบริหารตองทําหนาที่
หลายประการเพื่อที่จะใหโรงเรียนไดพัฒนา
4. รูปแบบของการบริหารโรงเรียน
แมคเคลียรีและเฮนเคลย (1970: 17) ไดเสนอรูปแบบของการบริหารโรงเรียนไว 3
ขั้นตอน ไดแก
1. วางนโยบายทางการศึกษา คือ การกําหนดนโยบายที่ตองตอบคําถามวา
ผูเรียนคือใคร จะสอนอะไรแกผูเรียน การบริหารหรือการสนับสนุนทางการศึกษาที่จะจัดใหมี
อะไรบาง เปนงานที่เกี่ยวกับการกําหนดทิศทาง และนโยบายการศึกษา
2. การบริหารหรือการจัดการขององคกรเปนงานแปลงนโยบายออกมาเปน
กิจกรรมของสถาบันหรือโรงเรียน หรือเปนงานบริหารการศึกษาของโรงเรียนที่ผูบริหารทํางาน
รวมกับครู
3. งานดานเทคนิคการจัดการ เปนงานที่เกี่ยวของกับการจัดทําตารางสอน
การกําหนดและมอบหมายงาน การอํานวยการนิเทศ การงบประมาณ การควบคุมตรวจสอบ ซึ่ง
เปนงานสงเสริมการเรียนการสอน การแนะแนว กิจกรรมผูเรียน และงานบริหารทั่วไป
5. จุดมุงหมายของการบริหารโรงเรียน
การบริหารโรงเรียน เปนการเนนความรับผิดชอบโดยตรงของผูบริหารโรงเรียนใน
การจัดการดูแลการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพโดยอาศัยความรวมมือ และศักยภาพ
ของคณะครูและผูรวมงานทั้งหมด ผนวกกับการจัดการทรัพยากรที่มีอยู
กูด (Good. 1973: 1) ใหความเห็นวา ผูบริหารโรงเรียนจะตองบริหารโรงเรียนโดย
มีจัดมุงหมายเพื่อ
1. อํานวยความสะดวกตอการสรางนโยบาย การกําหนดเปาหมายความตองการ
ทางการศึกษา เพื่อพัฒนานโยบายของโรงเรียนใหเกิดผลทางปฏิบัติ
2. เรงรัดควบคุมการดําเนินงานในหนาที่ความรับผิดชอบของโรงเรียนใหกาวหนา
ออกไปในทางที่ดี
3. จัดระบบงานการบริหารงานบุคคล การใชวัสดุอุปกรณการศึกษา แหลงวิทยาการ
ตางๆ ใหเกิดผลประโยชนตามแผนงานที่กําหนดไว
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 มาตรา 9 ใหมีการจัดระบบ
และกระบวนการจัดการศึกษา โดยยึดหลักการมีเอกภาพดานนโยบายและมีความหลากหลาย
ในทางปฏิบัติ การกระจายอํานาจสูทองถิ่นและสถานศึกษา มีการกําหนดมาตรฐานวิชาชีพครู
และบุคลากรทางการศึกษาอยางตอเนื่องตลอดจนมีการระดมทรัพยากรมาใชในการจัดการศึกษา
โดยการมีสวนรวมของชุมชนและผูมีสวนไดสวนเสีย
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มาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งทางดาน
วิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไปไปยังคณะกรรมการและสํานักงาน
การศึกษาโดยตรง
มาตรา 40 ใหมีคณะกรรมการโรงเรียนทําหนาที่กํากับ และสงเสริมสนับสนุนกิจการ
ของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ โดยใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการ
และเลขานุการของคณะกรรมการโรงเรียน (กรมสามัญศึกษา. 2544: 13) การกระจายอํานาจ
การบริหารใหโรงเรียนจะเปนการสรางความเขมแข็งใหกับสถานศึกษาและชุมชนที่จะมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการ (ชัยพจน รักงาม. 2544: 54)
5.1 งานดานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการเปนงานสําคัญของผูบริหารสถานศึกษาเกี่ยวของกับ
กิจกรรมทุกชนิดในสถานศึกษาโดยเฉพาะการปรับปรุงคุณภาพการเรียนการสอน
ชัยวัฒน บุณฑริก (2533: 72) กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง การ
บริหารกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียนการสอนของครู
และนักเรียนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพมากที่สุด
ปรียาพร วงศอนุตรโรจน (2535: 16) กลาววา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง
การบริหารสถานศึกษาโดยมีการจัดกิจกรรมทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับการปรับปรุงพัฒนาการเรียน
การสอนใหไดผลดี และมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุดแกผูเรียน
พิชัย เสงี่ยมจิตต (2542: 3) ใหความหมายวา การบริหารงานวิชาการ คือ การ
ใชศาสตรและศิลปที่จะนําทรัพยากรในการบริหารมาประกอบกันตามกระบวนการบริหารในการ
จัดกิจกรรมการพัฒนาปรับปรุงการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดกับผูเรียน
จากความหมายขางตน สรุปไดวา การบริหารงานวิชาการ หมายถึง กิจกรรมตางๆ
ในโรงเรียนโดยการประยุกตใชทรัพยากรตามกระบวนการบริหารจัดการใหมีการพัฒนาเกิด
ประโยชนสูงสุดและมีประสิทธิภาพแกผูเรียน
5.2 ขอบขายของการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการ ประกอบดวยงานตอไปนี้ (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน.
2535: 17-19)
1. การวางแผนเกี่ยวกับงานวิชาการ เปนการวางแผนที่เกี่ยวกับการพัฒนา
หลักสูตร และการนําหลักสูตรไปใช การจัดการลวงหนาเกี่ยวกับการเรียนการสอน ไดแก แผนปฏิบัติ
งานวิชาการ โครงการสอน บันทึกการสอน
2. การจัดดําเนินการเกี่ยวกับการเรียนการสอน เพื่อใหการสอนในสถานศึกษา
ดําเนินไปดวยดีและสามารถปฏิบัติไดจึงตองมีการจัดการเกี่ยวกับการเรียนการสอน ไดแก การ
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จัดตารางสอนเปนการกําหนดวิชา เวลา ผูสอน สถานที่ ตลอดจนนักเรียนในแตละรายวิชา การ
จัดชั้นเรียน การจัดครูเขาสอน การจัดแบบเรียน การปรับปรุงการเรียนการสอน
3. การจัดบริหารเกี่ยวกับการเรียนการสอน เปนการอํานวยความสะดวก
และการสงเสริมการจัดหลักสูตร โปรแกรมการศึกษาใหมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ไดแก งาน
จัดการเรียนการสอน การจัดหองสมุด การนิเทศการสอน
4. การวัดผลและประเมินผล เปนกระบวนการเพื่อใหเปนเครื่องมือในดาน
การตรวจสอบและวิเคราะหผลการเรียน
5.3 ขั้นตอนการบริหารงานวิชาการ
การบริหารงานวิชาการ มีขั้นตอนการดําเนินการดังนี้ (ปรียาพร วงศอนุตรโรจน.
2535: 19-20)
1. ขั้นกอนดําเนินการ เปนการกําหนดนโยบายและการวางแผนงานดานวิชาการ
โดยมีงาน ดังตอไปนี้
- จัดทําแผนงานวิชาการใหสอนคลองกับวัตถุประสงคของหลักสูตร
- จัดสภาพงานวิชาการและวิธีการทํางาน
- จัดครูอาจารยเขาสอน
- จัดทําโครงการสอน
- จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงาน
- จัดตารางสอน
- ปฐมนิเทศนักเรียน
- การลงทะเบียนเรียน
2. ขั้นดําเนินงาน เปนการจัดและดําเนินงานรวมทั้งการควบคุมดูแลใหปฏิบัติ
ตามแผนที่วางไว
- การดําเนินงานการสอนตามหลักสูตร
- การดําเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมเสริมหลักสูตรทางดานวิชาการ
- งานเกี่ยวกับการบริหาร การสงเสริมการศึกษา
3. ขั้นสงเสริมและติดตามผลในดานวิชาการ เพื่อใหไดมาตรฐานทางวิชาการ
ควรมีการสงเสริม ปรับปรุง พัฒนา และประเมินผลงานดานวิชาการดังนี้
- สงเสริมใหครูอาจารยไดปรับปรุงตนเองดานวิชาการ
- สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางวิชาการ
- ริเริ่มและสรางสรรคในการปรับปรุงงานดานวิชาการ
- จัดบรรยากาศทางวิชาการในสถานศึกษา
- จัดใหมีคณะกรรมการที่ปรึกษาทางวิชาการ
- จัดตั้งคณะทํางานทางวิชาการขึ้น
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- สงเสริมใหจัดตั้งชุมชนหรือชมรมทางวิชาการ
- สงเสริมใหมีการเขารวมประชุมสัมมนาฝกอบรม
- สงเสริมใหมีการศึกษาตอเพื่อความกาวหนาทางวิชาการ
งานดานวิชาการ สถานศึกษาจะมีโอกาสในการตัดสินใจมากขึ้น ทั้งนี้เปนไปตาม
หลักการกระจายอํานาจทางการศึกษา ผูบริหารและผูเกี่ยวของทุกฝายตองรูและเขาใจการจัดทํา
หลักสูตร และในขณะเดียวกันก็สนองความตองการ ความสนใจ และศักยภาพของผูเรียน ผูปกครอง
ชุมชนและทองถิ่น รวมทั้งสามารถนําหลักสูตรไปสูการปฏิบัติอยางมีคุณภาพดวยการจัดกระบวนการ
เรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสําคัญ การพัฒนาสื่อ และเทคโนโลยีการเรียนรูที่เหมาะสม และการพัฒนา
แหลงเรียนรูที่เพียงพอ
5.4 งานดานงบประมาณ
การงบประมาณ เปนวิธีทางการเงินที่ผูบริหารวางแผนการดําเนินงานของตน
หรือหนวยงานของตนโดยแสดงถึงรายรับ รายจาย การงบประมาณทําหนาที่วางแผน และเปน
ตัวควบคุมการดําเนินงานของผูบริหารในหนวยงานอีกดวย ดังเชนที่ อัมพร วัชรพิบูลย (2539: 160)
กลาววา งบประมาณ หมายถึง การวางแผนเปาหมายกําไรขององคกรที่แสดงออกมาเปนตัวเลข
อยางมีระบบ เมื่อจัดทํางบประมาณแลวจะนําผลการปฏิบัติจริงมาเปรียบเทียบกับงบประมาณ
เพื่อใหผูบริหารทราบวา การปฏิบัติงานนั้นบรรลุเปาหมายที่กําหนดไวหรือไม
เพ็ญศรี ภูอุทัย (2540: 3) กลาววา งบประมาณ หมายถึง แผนการดําเนินงาน
ทั่วไปที่แสดงถึงการจัดหา การใชทรัพยากรในชวงระยะเวลาที่กําหนดและเปนแผนงานสําหรับ
อนาคตที่แสดงในเชิงตัวเลข ผลตางของตัวเลขที่เกิดขึ้นตองวิเคราะหและชี้แจงเหตุผล
จากความหมายที่กลาวขางตน สรุปไดวา งบประมาณเปนแผนงานที่จัดทําขึ้น
ลวงหนาแสดงออกมาเปนรูปแบบโครงการ กิจกรรมตางๆ ที่มีการประมาณคาใชจาย ตลอดจน
ทรัพยากรที่จําเปนในการดําเนินการใหบรรลุเปาหมาย ซึ่งมีขั้นตอน 3 ขั้นตอน คือ การจัดเตรียม
การอนุมัติ และการบริหารจัดการ
ขอบขายของงานดานงบประมาณในการดําเนินงานของหนวยงานเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพภายใตงบประมาณที่จํากัดจําเปนตองดําเนินการตามมาตรฐานการจัดการทาง
การเงิน 7 ดาน ดังนี้ (ใหญ เสริมเจริญกิจ และคณะ. 2544: 50-52)
1. การวางแผนงบประมาณ (Budget Planning) การจัดงบประมาณของ
ประเทศที่มีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. การคํานวณตนทุนการผลิต (Output Costing) เปนตัวชี้วัดประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงาน รวมถึงประโยชนในการพิจารณาทบทวนการดําเนินงานของหนวยงาน
3. การจัดระบบจัดซื้อจัดจาง (Procurement Management) เพื่อกอใหเกิด
การประหยัดในการใชจายงบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจางที่ดีตองโปรงใส ยุติธรรม และ
ตรวจสอบไดจะชวยลดการสูญเสียงบประมาณ
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4. การบริหารทาการเงินและควบคุมงบประมาณ (Financial Management
and Budget Control) การควบคุมงบประมาณเปนกลไกควบคุมความคลองตัวทางการงบประมาณ
5. การรายงานทางการเงินและผลการดําเนินการ (Financial and Performance
Reporting) เพื่อแสดงความโปรงใสของการใชเงิน ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
6. การบริหารสินทรัพย (Asset Management) เพื่อใหมีการใชทรัพยากร
อยางคุมคา มีประสิทธิภาพสูงสุด
7. การตรวจสอบภายใน (Internal Audit) การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ
จากงบประมาณแบบแผนไปสูระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน ซึ่งการตรวจสอบภายในจะ
เปนกลไกที่สําคัญในการควบคุมการใชงบประมาณใหเปนไปในทางที่ถูกตองและมีสัมฤทธิ์
5.5 แนวทางในการบริหารงบประมาณ
ผูบริหารควรมีกระบวนการพิจารณางบประมาณที่มีประสิทธิภาพ ควรมีแนวทาง
ในการบริหารงบประมาณดังนี้
1. การจั ดทํ างบประมาณ โดยสถานศึ กษาเสนอเป าหมายความตองการ
งบประมาณ ประกอบดวย การประมาณการเปาหมาย การประมาณการงบประมาณ การกําหนด
วงเงินงบประมาณขั้นต่ํา
2. จัดสรรงบประมาณ ผูบริหารควรจัดสรรงบประมาณโดยแบงออกเปน 2
ลักษณะ คือ 1) งบลงทุนและงบดําเนินการ 2) งบรายหัว ซึ่งอาจแบงเปน 2 ระยะ คือ ระยะแรก
จัดสรรจํานวนรอยละ 80 ระยะหลังจัดสรรรอยละ 20 ของจํานวนรายหัวทั้งป
3. การบริหารและควบคุมงบประมาณ ผูบริหารตองรับผิดชอบเงินงบประมาณ
อยางโปรงใส มีประสิทธิภาพ และไดผลตามเปาหมาย ทั้งงบลงทุน งบดําเนินการ และงบรายหัว
4. การติดตาม ตรวจสอบ และรายงาน ผูบริหารตองมีความสามารถสูงในเรื่อง
การติดตาม การตรวจสอบ และรายงานอยางมีประสิทธิภาพ
ในการบริหารงบประมาณนี้ผูบริหารอาจนําหลักวงจรการควบคุมคุณภาพ
(PDCA) มาใชตามความเหมาะสม คือ การวางแผน (Plan) การดําเนินการ (Do) การตรวจสอบ/
การประเมินตนเอง (Check) และการปรับปรุง (Action)
5.6 งานดานบริหารงานบุคคล
ในบรรดาปจจัยในการพัฒนาทั้งมวล คนนั บเปนปจจัยที่สําคัญที่สุ ด การที่มี
จํานวนคนพอสมควร คนมีความรูความสามารถเหมาะสมแกหนาที่การงาน ตลอดจนมีการจัดการ
ที่ดี โอกาสที่จะปฏิบัติงานไดผลดีมีประสิทธิภาพยอมงายขึ้นมาก
บีช (Beach.1980: 54) กลาววา การบริหารงานบุคคล คือ การดําเนินงานตางๆ
เกี่ยวกับการาวางนโยบาย และโครงการเกี่ยวกับบุคคล การคัดเลือกคน การฝกอบรม การกําหนด
สิ่งตอบแทนตางๆ การควบคุมอัตรากําลัง การเสริมสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน การสราง
ภาวะผูนํา ตลอดจนการสรางมนุษยสัมพันธที่ดีในการทํางานในองคกร
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กิติมา ปรีดีดิลก (2532: 32) กลาววา การบริหารงานบุคคล หมายถึง การจัด
ดําเนินการเกี่ยวกับการวางแผนนโยบายเกี่ยวกับตัวบุคคลปฏิบัติงานในองคกร ตั้งแตการสรรหา
ผูมีความรูความสามารถที่มีจํานวนเพียงพอเขามาดําเนินการใหเกิดประโยชนเต็มที่ ตลอดจน
การบํารุงรักษา สงเสริมและพัฒนาสมรรถภาพของผูปฏิบัติใหสามารถปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
และบรรลุผลสําเร็จตามความมุงหมายขององคกร
จากความหมายขางตน จึงสรุปวา การบริหารงานบุคคล หมายถึง การดําเนินการ
ตั้งแตการสรรหา คัดเลือก บรรจุและแตงตั้ง ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพอยางตอเนื่องเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุด
ขอบขายของการบริหารงานบุคคล ซึ่งพิชัย เสงี่ยมจิตต (2542: 115-116) ได
สรุปขอบขายงานบริหารงานบุคคล ไวดังนี้
1. การวางแผน กําหนดความตองการของบุคลากร
2. การแสวงหาบุคลากร
3. การบํารุงบุคลากร
4. การพัฒนาบุคลากร
5. การประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. การใหบุคลากรพนจากงาน
3.7 งานดานการบริหารทั่วไป
ขอบขายและภารกิจการดําเนินงานดานการบริหารงานทั่วไป จากเดิมไดมีการ
แบงงานบริหารงานทั่วไปออกเปน 6 งาน คือ งานวิชาการ งานกิจการนักเรียน งานบุคลากร
งานธุรการการเงินและพัสดุ งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธกับชุมชน เมื่อมีการแยก
งานดานวิชาการ งบประมาณ และบริหารงานบุคคลออกไปตางหากแลว การบริหารงานที่เหลือ
คือ งานบริหารงานทั่วไป ซึ่งประกอบดวย งานธุรการ งานอาคารสถานที่ และงานความสัมพันธ
กับชุมชน โดยจําแนกภาระงานยอยไดดังนี้ (ปญญา แกวกียูร และสุภัทร พันธพัฒนกุล. ม.ป.ป.: 3233)
งานธุรการ ประกอบดวย งานสารบรรณ การดําเนินการทั่วไปของสถานศึกษา
ตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
งานอาคารสถานที่ ประกอบดวย การจัดสํานักงาน หองธุรการ หองพักครู หอง
พยาบาล หองประชุม และหองอื่นๆ การดูแลรักษาและปรับปรุงอาคารสถานที่ อุปกรณตางๆ ให
อยูในสภาพเรียบรอย รวมทั้งการปรับปรุงภูมิทัศนที่ดี รมรื่น สะอาด และปลอดภัย
งานความสัมพันธกับชุมชน ประกอบดวย การใหความรวมมือกับชุมชน เชน ให
ความรู ใหยืมอุปกรณ อาคารสถานที่ ใหบุคลากรไปรวมกิจกรรมในชุมชน รวมทั้งการรับความ
ชวยเหลือจากชุมชน
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งานความสั ม พั น ธ กั บ ชุ ม ชนจะมี บ ทบาทสํ า คั ญ มากขึ้ น ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ไดกําหนดใหชุมชนมีสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาโดยเปนกรรมการสถานศึกษา และการระดมทุนและทรัพยากร
ทางการศึกษา ซึ่งถือเปนเรื่องสําคัญที่ตองตระหนักตอความรวมมือปฏิบัติงานกับชุมชนอยางดี
บทบาท อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ใน ป พ.ศ. 2525 กระทรวงศึกษาธิการไดออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2525 ขึ้น เพื่อใหคณะกรรมการศึกษาชวยใหคําปรึกษา แนะนําแกโรงเรียนในการกําหนดแนวทางการพัฒนาและกิจกรรมการเรียน
การสอนของโรงเรียน ใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น แสวงหาความชวยเหลือจาก
ประชาชน หนวยงาน และสวนราชการเพื่อพัฒนาโรงเรียน โดยโรงเรียนหนึ่งจะมีคณะกรรมการ
อยางนอย 5 คน แตไมเกิน 15 คน ซึ่งโรงเรียนจะคัดเลือกจากผูนําในชุมชน (สนอง เครือมาก.
2533: 1004-1006)
ตอมาป พ.ศ. 2539 ไดยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแตงตั้ง
คณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2525 และออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2539 ขึ้น ซึ่งคณะกรรมการโรงเรียนมีบทบาท
หนาที่ไมแตกตางจากเดิมมากนัก แตกําหนดจํานวนคณะกรรมการโรงเรียนใหมีโรงเรียนละ 9 คน
แตไมเกิน 15 คน ประกอบดวยสามสวนเทาๆ กันคือ สวนแรกประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน
และขาราชการครูในโรงเรียน สวนที่สองประกอบดวยผูปกครองนักเรียนและศิษยเกาของโรงเรียน
และสวนที่สามประกอบดวย ผูทรงคุณวุฒิจากประชาชน ผูนําศาสนา บุคลากรในองคกรปกครอง
ทองถิ่นและหรือขาราชการอื่น ที่ไมสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
โดยใหผูบริหารโรงเรียนประชุมขาราชการครูในโรงเรียน กําหนดจํานวนและคัดเลือกกรรมการ
ทั้งสามสวน เสนอรายชื่อใหประธานคณะกรรมการการประถมศึกษาอําเภอลงนามแตงตั้งหาก
โรงเรียนมีจํานวนขาราชการครูไมครบตามสัดสวนกําหนดใหเสนอกรรมการในสวนอื่นเพิ่มจน
ครบ (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ. 2540: 55-56) ในระยะตอมาเพื่อให
การบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลอง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 หมวด 5 มาตรา 40 กระทรวง ศึกษาธิการ
จึงไดยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2539
และประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2543 โดยใหมีคณะกรรมการอยางนอยสถานศึกษาละ 7 คน แตไมเกิน 15 คน ประกอบดวย
ผูแทนผูปกครองไมเกิน 2 คน ผูแทนครูไมเกิน 2 คน ผูแทนองคกรชุมชนไมเกิน 2 คน ผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่นไมเกิน 2 คน ผูแทนศิษยเกาไมเกิน 2 คน ผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 4 คน
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และผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการดังกลาวจะตองเปนสตรี จํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทั้งหมด (กรมสามัญศึกษา. 2543: 1-2)
ความเปนมาของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา สรุปไดวา การมีสวนรวมจัด
การศึกษาของประชาชนในรูปคณะกรรมการตั้งแตป พ.ศ. 2525 เปนตนมาจนถึงปจจุบัน จะเห็น
ไดวามีการกระจายอํานาจไปสูประชาชนมากยิ่งขึ้น การจัดการศึกษาไมใชเปนหนาที่เฉพาะของ
ครูอีกตอไป และจะเห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้น เมื่อพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542
ประกาศใชซึ่งระบุไวในมาตรา 40 วาใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย
ผูแทนผูปกครองนักเรียน ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ ทําหนาที่กํากับ สงเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
จํานวนกรรมการสถานศึกษา คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการ
และวาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการแตละคณะใหเปนไปตามที่
กฎหมายกําหนด ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงความแตกตางของกิจการในความรับผิดชอบใหคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานเปนนิติบุคคลและใหเลขาธิการของแตละสํานักงานเปนกรรมการและเลขานุการ
ของคณะกรรมการ คณะกรรมการสถานศึกษา มีหนาที่พิจารณาเสนอนโยบาย แผนพัฒนา มาตรฐาน
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่สอดคลองกับแผนการศึกษา ศาสนา ศิลปะ และ
วัฒนธรรมแหงชาติ การสนับสนุนทรัพยากร การติดตามตรวจสอบ และประเมินผลการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542: 18-19)
1. บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาซึ่งมีบทบาทหนาที่ ในการมีสวนรวมจัด
การศึกษาของโรงเรียนใหประสบผลสําเร็จ ตรงตามเปาหมายที่ตองการ ไดมีผูรวบรวมบทบาทหน
าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งมีทั้งในประเทศและตางประเทศ ดังนี้
ป พ.ศ. 2525 กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2525 กําหนดใหมีหนาที่
ดังนี้
1. ใหคําปรึกษาแนะนําแกโรงเรียนในการกําหนดแนวทางในการพัฒนา และ
กิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
2. แสวงหาความชวยเหลือและความรวมมือจากประชาชน หนวยงาน และสวน
ราชการเพื่อพัฒนาโรงเรียน
3. เสนอแนะและประสานงานระหวางโรงเรียนกับชุมชน หนวยงาน และสวน
ราชการเพื่อใหโรงเรียนไดมีสวนรวมในการใหบริการแกชุมชน หนวยงาน สวนราชการ และการ
พัฒนาทองถิ่น
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4. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการศึกษา
ประจําโรงเรียนประถมศึกษามอบหมาย (สนอง เครือมาก. 2533: 1005 -1006)
ตอมาในป พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาธิการ ไดยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2525 และไดออกระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2539 โดยกําหนดใหมี
บทบาทหนาที่ ดังตอไปนี้
1. กําหนดนโยบายแผนแมบทและแผนพัฒนาโรงเรียน
2. ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน
3. ใหคําปรึกษาเสนอแนะแนวทางมีสวนรวมในการบริหารการเงินและงบประมาณ
ของโรงเรียน แสวงหาและใหการสนับสนุนดานการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ อุปกรณตางๆ ตลอดจน
วิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น การจัดกิจกรรมเสริมสรางการพัฒนาการของนักเรียน
ทุกดานทั้งในและนอกโรงเรียน
4. รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนงานของโรงเรียน ภาคเรียนละ
1 ครั้ง
5. ประสานงานกับองคกรปกครองในทองถิ่น ทั้งภาครัฐและเอกชน เสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน เพื่อพัฒนาโรงเรียนและใหมีการใชบริการจากโรงเรียน
ใหโรงเรียน เปนแหลงวิทยาการของชุมชนและรวมพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
6. แตงตั้งที่ปรึกษา และหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่ง
ตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมอบหมาย (สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ.
2540: 57-58) เพื่อเปนการสนองตอบพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ใน
ปพุทธศักราช2543 กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศยกเลิก ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2539 และไดออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ขึ้น ไดกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังตอไปนี้
6.1 การกําหนดนโยบาย และแผนพัฒนาของสถานศึกษา
6.2 การใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
6.3 การใหความเห็นชอบในสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น
6.4 การกํากับ ติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
6.5 การสงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการ ไดรับการศึกษาขั้น
พื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
6.6 การสงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็กดูแลเด็กพิการเด็กดอยโอกาส และ
เด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
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6.7 การเสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ ดาน
งบประมาณดานการบริหารงานบุคคล และดานบริหารทั่วไป ของสถานศึกษา
6.8 การสงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากร
ภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน รวมทั้งสืบสานจารีต
ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
6.9 การเสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจน
ประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน
และมีสวนในการพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
6.10 การใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา
กอนเสนอตอสาธารณชน
6.11 การแตงตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการเพื่อดําเนินงานตามระเบียบ
นี้ตามที่เห็นสมควร
6.12 การปฏิบัติการอื่นตามที่ไดรับมอบจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา
(กรมสามัญศึกษา. 2543: 4) ในสวนของตางประเทศนั้น สํ านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แหงชาติ (2529: 88) ไดกลาวถึงการบริหารโรงเรียนในประเทศญี่ปุนไววา จะมีคณะกรรมการ
ทองถิ่นทั้งในระดับจังหวัดและเทศบาลเปนผูออกระเบียบ กฎเกณฑ หรือคําแนะนําเกี่ยวกับการ
บริหารโรงเรียนและดําเนินการตางๆ ของโรงเรียน โดยการจัดหาและธํารงรักษาอาคารสถานที่
อุปกรณตางๆ การจัดการเกี่ยวบุคลากร เชน การบรรจุ แตงตั้ง การมอบหมายงาน การลาตลอด
จนถึงการไปราชการ การจัดหองเรียนและการบริหาร การเขาเรียน การจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแผนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตร การใชสื่อสารการเรียนการสอน การปรับปรุงและ
บํารุงรักษา การกําหนดวันหยุดและการเปลี่ยนแปลงเวลาเรียน และการดําเนินการเกี่ยวกับอาหาร
กลางวัน นอกจากนี้คณะกรรมการศึกษายังมีหนาที่ในการนิเทศแนะนําชวยในการบริหารโรงเรียน
และกิจกรรมตางๆ เพื่อใหดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ
สรุปไดวาหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา จะตองทําหนาที่กําหนดนโยบาย
และทิศทางในการพัฒนาโรงเรียน ใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทางการจัดการเรียนการสอนให
สอดคลองกับความตองการของทองถิ่น หาแนวทางใหประชาชนสนับสนุน ชวยเหลือโรงเรียน
ในการธํารงบํารุงรักษาอาคารสถานที่ อุปกรณตางๆ ตลอดจนใหความชวยเหลือแกปญหาเมื่อ
โรงเรียนประสบอยู และสรางความเขาใจที่ดีระหวางชุมชนกับโรงเรียน
ระเบียบเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาของรัฐ
คณะกรรมการสถานศึกษาถือวาเปนกลุมบุคคลที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการจัด
การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 ดังนั้นเพื่อใหคณะกรรมการ
สถานศึกษา ไดทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา มีความรู ความเขาใจ
รูระเบียบ หนาที่ที่จะตองปฏิบัติ และตระหนักในความสําคัญของการจัดการศึกษา กระทรวง
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ศึกษาธิการ จึงไดกําหนดระเบียบเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นดังนี้ (กรมสามัญศึกษา.
2543: 1-5)
1. จํานวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน อยางนอยสถานศึกษาละเจ็ดคน แตไมเกินสิบหาคน ประกอบดวย
1.1 ผูแทนผูปกครอง ไดแก ผูแทนของผูที่มีรายชื่อเปนผูปกครองตามทะเบียน
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษานั้น จํานวนไมเกินสองคน
1.2 ผูแทนครู ไดแก ผูแทนของขาราชการครูผูปฏิบัติการสอนและผูชวยผูบริหาร
สถานศึกษานั้น จํานวนไมเกินสองคน
1.3 ผูแทนองคกรชุมชน ไดแก ผูแทนของชมรม สมาคม มูลนิธิ องคกรเอกชน
หรือกลุมบุคคลในรูปอื่นใดที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชนของสาธารณะ และมีที่ตั้งอยูในเขตบริการ
ของสถานศึกษานั้น จํานวนไมเกินสองคน
1.4 ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ผูแทนของเทศบาล องคการบริหาร
สวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นรูปแบบอื่น จํานวนไมเกินสองคน
1.5 ผูแทนศิษยเกา ไดแก ผูแทนของสมาคมศิษยเกา ชมรมศิษยเกาหรือบุคคล
ที่เคยศึกษาจากสถานศึกษานั้น จํานวนไมเกินสองคน
1.6 ผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ผูนําทางศาสนา ผูทรงภูมิปญญาไทยในทองถิ่น ขาราชการบํานาญ ขาราชการอื่นนอกสังกัดสถานศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่ในหนวยงานอื่น
ของรัฐ เจาของหรือผูบริหารสถานประกอบการ ทั้งในและนอกเขตบริการของสถานศึกษานั้น
จํานวนไมเกินสี่คน
ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ และใหคณะกรรมการเลือก
กรรมการคนหนึ่งที่เปนผูแทนผูปกครอง ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิเปนประธานและอีกคนหนึ่งเปนรองประธาน
2. ใหคณะกรรมการ กําหนดจํานวนและสัดสวนของคณะกรรมการ เพื่อใหไดมาซึ่ง
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยคํานึงถึงจํานวนและสัดสวนของคณะกรรมการที่เปนสตรีจํานวน
ไมนอยกวาหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งหมด
3. การใหไดมาซึ่งคณะกรรมการ ใหดําเนินการดังนี้
3.1 ใหสถานศึกษาประกาศรับสมัคร ผูที่ประสงคจะสมัครเปนผูแทนคณะกรรมการ
ในองคประกอบนั้นๆ
3.2 ใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกดําเนินการคัดเลือกกันเอง ใหเหลือเทากับจํานวน
ตามที่กําหนดไว
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3.3 ใหผูที่ไดรับการคัดเลือกเปนผูแทนคณะกรรมการ และผูบริหารสถานศึกษา
เสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ ตามที่ตนเห็นสมควรจํานวนสองเทาของจํานวนผูแทนผูทรงคุณวุฒิ
และใหประชุมคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิใหเหลือเทากับจํานวนตามที่กําหนดไว
3.4 ใหผูบริหารสถานศึกษานํารายชื่อเสนอผูบังคับบัญชาเหนือสถานศึกษาขึ้น
ไปหนึ่งระดับเปนผูลงนามแตงตั้ง
ในกรณีไมมีผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูแทนในองคประกอบใดใหคณะกรรมการ
เสนอรายชื่อบุคคลในองคประกอบนั้นจํานวนสองเทาของจํานวนที่กําหนดและใหผูไดรับการ
เสนอชื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือเทากับจํานวนตามที่กําหนดไว
ในกรณีที่มีผูสมัครเขารับการคัดเลือกในองคประกอบใดไมครบตามจํานวนที่
กําหนดไวใหถือวาผูที่สมัครเขารับการคัดเลือกเทาที่มีอยูในองคประกอบนั้นแลวใหคณะกรรมการ
เสนอรายชื่อบุคคลในองคประกอบนั้นจํานวนสองเทาของจํานวนที่ยังขาดอยูและใหผูไดรับการ
เสนอชื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือตามจํานวนที่กําหนดไว ในกรณีที่มีผูสมัครเขารับการคัดเลือกใน
องคประกอบใดมีจํานวนเทากับจํานวนกรรมการตามที่กําหนดไวใหถือวาผูสมัครเขารับการคัดเลือก
ดังกลาวเปนกรรมการในองคประกอบนั้น
4. คุณสมบัติทั่วไปของคณะกรรมการ
4.1 เปนผูสนใจในการพัฒนาการศึกษา
4.2 เปนผูมีความประพฤติดี
4.3 ไมเปนบุคคลลมละลาย
4.4 ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดเวนแตเปนโทษสําหรับความผิด
ที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5. วาระการดํารงตําแหนง ใหคณะกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสี่ปนับตั้ง
แตวันที่ไดรับการแตงตั้งคณะกรรมการซึ่งไดมาตามระเบียบนี้ในวาระแรกเมื่อครบกําหนดสองป
ใหจับสลากออกกึ่งหนึ่ง ในกรณีที่เปนจํานวนคี่ ใหปดเศษเพิ่มเปนหนึ่งคน เวนกรรมการและ
เลขานุการ ใหสถานศึกษาดําเนินการสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่พนจากตําแหนง ตาม
วรรคสอง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดไว โดยใหอยูในตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่ง
การสรรหากรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่ง และวรรคสามใหดําเนินการ
ภายในสี่สิบหาวันนับจากวันครบวาระหรือครบกําหนดแลวแตกรณีในกรณีที่กรรมการพนจาก
ตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการใหม ใหกรรมการชุดเดิมปฏิบัติหนาที่ไป
จนกวาจะไดมีการประกาศแตงตั้งกรรมการใหม กรรมการที่พนวาระอาจไดรับการแตงตั้งให
ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการไดอีก
6. การพนจากตําแหนง กรรมการจะพนจากตําแหนงเมื่อ
6.1 ออกตามวาระ
6.2 ตาย
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6.3 ลาออก
6.4 ขาดคุณสมบัติทั่วไปของคณะกรรมการ
6.5 เปนบุคคลลมละลาย
6.6 เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
6.7 ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่
ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
6.8 พนจากตําแหนงในสถานศึกษานั้นสําหรับกรรมการที่เปนครูและผูบริหาร
สถานศึกษา
6.9 พนจากสถานภาพการเปนผูปกครองนักเรียนของสถานศึกษานั้น สําหรับ
กรรมการที่เปนผูปกครองนักเรียน
6.10 พนจากสถานภาพการเปนผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น สําหรับ
กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
6.11 คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสองในสามมีมติใหออก ยกเวนตําแหนง
กรรมการและเลขานุการ
7. บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้
7.1 กําหนดนโยบาย และแผนพัฒนาของสถานศึกษา
7.2 ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
7.3 ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถิ่น
7.4 กํากับ และติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
7.5 สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางทั่วถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
7.6 สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
7.7 เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการ ดานวิชาการ ดานงบประมาณ
ดานการบริหารงานบุคคล และดานบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
7.8 สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอก
และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
7.9 เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงาน
กับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวนใน
การพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
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7.10 ใหความเห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษากอน
เสนอตอสาธารณชน
7.11 แตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการตามที่เห็นสมควร
7.12 ปฏิบัติการอื่นตามที่ไดรับมอบจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษานั้น
8. การประชุม ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยภาคเรียนละสองครั้ง การ
ดําเนินการประชุมคณะกรรมการ ใหเปนไปตามระเบียบวิธีการที่คณะกรรมการกําหนด โดยใหมี
กรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยูในขณะนั้น ใหมีผูแทน
ของนักเรียนเขารวมรับฟงและแสดงความคิดเห็นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลวแตกรณีใน
กรณีที่เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชนของนักเรียนโดยตรงใหรับฟงความคิดเห็นของนักเรียน
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดวย ใหผูบริหารสถานศึกษารายงานผลการประชุมตอ
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปชั้นหนึ่งภายในสิบหาวัน นับแตวันที่มีการประชุมการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 คณะ กรรมการสถานศึกษา
ตองปฏิบัติตามในเรื่องเกี่ยวกับจํานวนของคณะกรรมการคุณสมบัติทั่วไปของคณะกรรมการ
วาระการดํารงตําแหนง การพนจากตําแหนง การปฏิบัติตามหนาที่ และการดําเนินการประชุม
ของคณะกรรมการที่ระบุไวในทุกกรณีอยางเครงครัด
การกระจายอํานาจและมอบบทบาทหนาที่ใหคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา ควรมีอํานาจและบทบาทหนาที่ ดังตอไปนี้ (เทคนิคการ
บริหารและวางแผน. 2545: 317-318)
1. การพิจารณาวิสัยทัศนโรงเรียน
2. การพิจารณานโยบายและแผน
3. การพิจารณางบประมาณ
4. การพิจารณารายงานการประเมินคุณภาพของโรงเรียน
5. การประเมินผลงานบุคลากรในโรงเรียน
6. การระดมทรัพยากร
7. การใหคําปรึกษาแกผูบริหารโรงเรียน
8. การชวยประชาสัมพันธโรงเรียน
9. การชวยประสานงานกับหนวยงานภายนอก
10. การใหขอมูลขาวสาร
โครงสรางขององคกร
โครงสรางขององคกรโดยทั่วไปจะเห็นจากการเขียนเปนแผนผังไวหนาหนวยงาน
ซึ่งโครงสรางนั้นๆ จะแสดงความสัมพันธของกลุมงาน ตําแหนงหนาที่ ความรับผิดชอบ สายการ
บังคับบัญชา ชวงของการควบคุมและความมีเอกภาพการบังคับบัญชา โดยทั่วไปนิยมโครงสราง
แบบสายงานหลักและงานที่ปรึกษา ปจจุบันนี้ก็มีโครงสรางใหมเกิดขึ้นในยุคสมัยใหมที่เรียกวา
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องคกรแบบแมททริกซ เพื่อความเขาใจเบื้องตน จะขอจัดโครงสรางองคกรบางประเภท เพื่อนํามา
ประยุกตใชในองคกรทางการศึกษา ดังนี้ (เอกสารประกอบการเรียนรู ชุดวิชาหลักเทคนิคการบริหาร
และวางแผน. 2545: 45-50)
1. โครงสรางองคกรแบบสายงานหลักและงานที่ปรึกษา ลักษณะสําคัญ คือ จะมี
หนวยงานหลักทําหนาที่ตามวัตถุประสงคหลัก และมีหนวยงานที่ปรึกษาทําหนาที่ใหการสนับสนุน
การปฏิบัติงานหลักใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ไมสามารถสั่งการโดยตรงได หนวยงานหลัก
จะเห็นดวยหรือไมก็ได จะเห็นไดชัดเจนกับหนวยงานในกองทัพ สวนหนวยงานอื่นๆ อาจไมชัดเจน
ขึ้นอยูกับองคกรจะใหความสําคัญกับหนวยงานที่ปรึกษา หรือหนวยสนับสนุนจะปฏิบัติหนาที่ได
หรือมีอํานาจมากนอยเพียงใด ดังนั้น ในสถานศึกษานาจะมีโครงสรางดังนี้
1.1 โครงสรางมีความชัดเจนของหนวยงาน 3 ประเภท ในสถานศึกษาที่ใช
ระบบแบง 6 งานเดิม จะมีคณะกรรมการการศึกษาเปนที่ปรึกษา และมีหนวยงานสนับสนุน และ
มีหนวยงานสนับสนุน 5 งาน เพื่อใหงานหลักดานวิชาการ ทําหนาที่ไดมีประสิทธิภาพ โครงสราง
ควรเปนดังนี้
ภาพประกอบ 2 โครงสรางขององคกร แบง 6 งาน
ผูบริหารสถานศึกษา

วิชาการ
กิจการนักเรียน

คณะกรรมการการศึกษา

บุคลากร
ธุรการ – การเงิน

อาคารสถานที่
ความสัมพันธกับชุมชน

1.2 โครงสรางที่สถานศึกษายึดตามแนวปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แบงงาน 4 งาน ก็คงมีงาน 3 ประเภท เชนเดิม คือ มี
คณะกรรมการการศึกษาเปนที่ปรึกษา และมีอีก 3 งาน เปนงานสนับสนุนงานวิชาการ ซึ่งเปน
งานหลัก ควรมีโครงสราง ดังนี้
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ภาพประกอบ 3 โครงสรางขององคกร แบง 4 งาน
ผูบริหารสถานศึกษา

วิชาการ

คณะกรรมการการศึกษา

บุคลากร

งบประมาณ

บริหารทั่วไป

ถากฎหมายใหสถานศึกษาเปนนิติบุคคล โครงสรางคณะกรรมการการศึกษา นาจะ
เปลี่ยนบทบาทไปเปนโครงสรางมีอํานาจหนาที่ตามสายการบังคับบัญชา จัดเหลือแตงานหลัก
และงานสนับสนุน โครงสรางควรเปนดังนี้

ภาพประกอบ 4 โครงสรางขององคกร
คณะกรรมการการศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา

วิชาการ

บุคลากร

งบประมาณ

บริหารทั่วไป

โครงสรางของสถานศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พุทธศักราช 2542 ตองการใหนักเรียนเปนคนเกง คนดี มีความสุข อาจจะปรับบทบาทหนาที่ให
มีงานหลักเพิ่มขึ้น เชน วิชาการสรางคนเกง กิจการนักเรียนสรางคนดี คนมีความสุข ก็อาจจะมี
บทบาทตามวัตถุประสงคหลักขององคกรได ขึ้นอยูกับความตองการขององคกรที่เปลี่ยนไป ควร
ยืดหยุน มิใชติดยึดกับแนวคิดทฤษฏีที่ใหแบงหนวยงาน แบงหนาที่จนการทํางานเปนอุปสรรค
ตอการประสานงานที่จะทําใหการทํางานบรรลุเปาหมาย
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2. โครงสรางองคกรแบบแมททริกซ เปนโครงสรางองคกรยุคใหมที่เหมาะสมกับ
การพัฒนาองคกรไปตามวิสัยทัศน และกลยุทธ บางครั้งอาจจะตองเพิ่มโครงการใหมๆ โดยรวบรวม
บุคลากรจากบุคคลภายในที่เชี่ยวชาญไปเปนผูอํานวยการโครงการ และหาบุคลากรจากบาง
หนวยไปรวมทํางาน จะเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลาก็อาจเปนได หรือหากบุคลากรจากภายนอกมา
เสริม เมื่อโครงการประสบผลดี อาจจะขยายกิจการตามโครงการนั้นใหเปนงานปกติ หรืองาน
หลักตอไป ถาไมดีก็ยุบโครงการ ลักษณะโครงสรางจะยืดหยุนไดดี ไมวาโครงสรางเดิมจะเปน
Line และ Staff แบบใดก็ตาม ลักษณะโครงสรางควรเปนดังนี้
ภาพประกอบ 5 โครงสรางองคกรแบบแมททริกซ
ผูบริหารสถานศึกษา

วิชาการ

บุคลากร

คณะกรรมการการศึกษา

งบประมาณ

บริหารทั่วไป
โครงการ
ร.ร.
โครงการ
ร.ร.พา

แนวคิดเกี่ยวกับการมีสวนรวม
1. ความหมายของการมีสวนรวม
มีผูใหความหมายไวหลายทานแตกตางกันตามวัตถุประสงค และกลุมเปาหมายนั้นๆ
แตวัตถุประสงคโดยรวมของการมีสวนรวมนั้น คือ การใหทุกฝายเขามามีสวนรวมตั้งแตกระบวนการ
แรก คือ การรวมวางแผนนโยบายและการบริหาร รวมปฏิบัติการ และรวมติดตาม ประเมินผล
ดังนั้น ภาพรวมของความหมายการมีสวนรวม ดังนี้
ชุศณา กอนจันเทศ (2537: 42) ใหความหมายวา การใหประชาชนมีบทบาทหลัก
ในการเริ่มคิด เริ่มวางแผนปฏิบัติ และมีอํานาจตัดสินใจที่จะดําเนินการในกิจกรรมของพวกเขา
เองในชุมชน
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ทศพล กฤตยพิสิฐ (2538: 10) ใหความหมายวา การที่ปจเจกบุคคล กลุม หรือชุมชน
มีความเห็นพองตองกันในเรื่องที่มีผลกระทบใดๆ ตอการดําเนินชีวิตของตนเอง และแสดงให
เห็นถึงความตองการรวมกันที่จะเปลี่ยนแปลงใหเปนไปตามความประสงคของตนจนมาสูการ
ตัดสินใจกระทําการเพื่อใหบรรลุถึงความประสงคนั้นๆ
นเรศ สงเคราะหสุข (2541: 10) ใหความหมายวา เปนกระบวนการพัฒนา ตั้งแต
การวิจัย การวางแผน การตัดสินใจ การดําเนินงาน การบริหารจัดการ การติดตามและประเมินผล
และการจัดสรรผลประโยชนที่เกิดขึ้น
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 (2546: 1142) ไดใหความหมาย
ไววา การมีสวนไดสวนเสียในกิจกรรมรวมกับผูอื่น เชน มีสวนรวมในการบําเพ็ญกุศล มีสวนรวม
ในการทุจริต มีสวนรวมในการลงทุนบริษัท
สนิท สุทนต (2544: 21) ใหความหมายวา การมีสวนรวมตามวัตถุประสงคของ
กิจกรรมสําคัญ คือ เปนการใหประชาชนทุกคนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา เพื่อให
ทุกฝายยอมรับและรวมกันแกไขปญหาของประชาชนดวยตนเอง
ปรัชญา เวสารัชช (2545: 4) กลาววา เปนการที่ประชาชนไดใชความพยายามหรือ
ใชทรัพยากรบางอยางของตน เชน ความคิด ความรู ความสามารถ แรงงาน เงินทุน วัสดุ ใน
กิจกรรมพัฒนานั้น การมีสวนรวมจะทําใหประชาชนหลุดพนจากการเปนผูรับผลจากการพัฒนา
และเปนผูกระทําใหเกิดกระบวนการพัฒนา การมีสวนรวมเปนไดทั้งวิธีการที่นําไปสูการพัฒนา
และเปนเปาหมายของการพัฒนาดวย
พิสุทธิ์ วรรณฉัตรสิริ (2546: 38) กลาววา การมีสวนรวมในการคิด การตัดสินใจ
ดําเนินงาน และประเมินผลใหตรงตามวัตถุประสงคที่วางไว โดยมีสวนรวมในความรับผิดชอบ
ตอการกระทํานั้น ๆ ในชุมชนที่อาศัยอยู
กวิน เสือสกุล (2546: 20) ไดสรุปความหมายของการมีสวนรวมที่เกี่ยวกับการจัด
การศึกษาไววา หมายถึง การที่ผูปกครองเอาใจใสเลี้ยงดูและใหการศึกษาเลาเรียน การเรียนการ
สอนใหความสําคัญและมีสวนรวมตัดสินใจ วิเคราะห แกไขปญหา ตัดสินใจ บริหารและสนับสนุน
กระบวนการจัดการเรียนการสอนรวมกับชุมชนและโรงเรียน พรอมเขารวมเปนอาสาสมัครชวยเหลือ
ในกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียนและชุมชน
จึงสรุปไดวา การมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวมใน
กระบวนการ ตั้งแตการเริ่มคิด เริ่มวางแผน เริ่มปฏิบัติการ รวมทั้งรวมติดตามและประเมินผลซึ่ง
ผานกระบวนการแลกเปลี่ยนขอมูล ความคิดเห็นที่เหมาะสมและเปนที่ยอมรับรวมกัน เพื่อให
บรรลุวัตถุประสงคเปาหมายนั้นๆ
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2. องคประกอบของการมีสวนรวม
เปนสิ่งสําคัญที่จะทําใหกิจกรรมหรือการดําเนินงานประสบผลสําเร็จ ประกอบดวย
องคประกอบ ดังตอไปนี้
1. บุคคล ซึ่งเปนทั้งประชาชนในระดับบุคคล หรือกลุมชน
2. องคกร เปนกลุมชนที่มีลักษณะรูปแบบเปนทางการ เชน หนวยงาน สถาบัน
ชุมชน ฯลฯ
3. กิจกรรมเปนการกระทํารวม ซึ่งประชาชนหรือองคกรจะกระทํารวมกันในลักษณะ
รวมคิดรวมทํา รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมปฏิบัติการ รวมรับผลประโยชน และรวมประเมินผล
ในองคประกอบนี้จะประกอบดวยเครือขายในการติดตอประสานงาน และลักษณะ
ของกลุมที่จะเขารวมดวย ขนาดของกลุมจะตองมีลักษณะที่มีความเหมาะสมตอการดําเนิน
กิจกรรมของกลุมนั้นๆ ลักษณะความสัมพันธนั้นจะตองมีอุดมการณไปในทิศทางเดียวกัน และมี
ระยะเวลา ความถี่ของการจัดกิจกรรมรวมกัน โดยการติดตอประสานงานกันจะมีทั้งเปนทางการ
และไมเปนทางการ (สนิท สุทนต. 2544: 21-22)
นิรันดร จงวุฒิเวศย (2527: 179) รูปแบบของการมีสวนรวมอาจจําแนกออกไดเปน
3 ประการ ตามลักษณะการมีสวนรวมดังนี้
1. การที่ประชาชนมีสวนรวมโดยตรง (Direct Participation) โดยผานองคกร
จัดตั้งของประชาชน
2. การที่ประชาชนมีสวนรวมทางออม (Indirect Participation) โดยผานองคกร
ผูแทนของประชาชน เชน กรรมการของกลุม หรือชุมชน
3. การที่ประชาชนมีสวนรวมโดยการเปดโอกาสให (Open Participation) โดย
ผานองคกรที่ไมใชผูแทนของประชาชน เชน สถาบันหรือหนวยงานที่เชิญชวน หรือเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมเมื่อไรก็ไดทุกเวลา
กรรณิกา ชมดี (2524: 11-13) ไดสรุปรูปแบบการมีสวนรวมไวดังนี้
1. การมีสวนรวมประชุม (Attendance at Meetings)
2. การมีสวนรวมเปนกรรมการ (Membership on Commitees)
3. การมีสวนรวมเปนผูนํา (Position of Leadership)
4. การมีสวนรวมสัมภาษณ (Interview)
5. การมีสวนรวมออกวัสดุอุปกรณ (Material Contribution)
Lee. J.Cary (ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ. 2543: 144; อางอิงจาก Lee. J.Cary
1970: 147) กลาวถึงลักษณะของการมีสวนรวมดังนี้
1. เปนสมาชิก
2. เปนผูเขาประชุม
3. เปนกรรมการ
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จากที่กลาวขางตนนั้น ก็พอจะทราบไดวา รูปแบบของการมีสวนรวมจะเปนทั้งทางตรง
และทางออมโดยเปนการมีสวนรวมแบบถูกเปดโอกาสใหดวย ทั้งนี้ การมีสวนรวมจะเปนในรูปแบบ
ของการแข็งขัน ไมแข็งขันและแบบเฉื่อยชาอีกดวย ดังนั้น รูปแบบของการมีสวนรวมจะแตกตาง
กันตามลักษณะของวัตถุประสงคการมีสวนรวม และลักษณะของการมีสวนรวมอาจจะแบงได
ดังนี้
1. การสนับสนุนทางดานทรัพยากร ไดแก การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ การเงิน
และแรงงาน
2. การสนับสนุนทางดานกิจกรรม ไดแก การเขามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน การ
ประชุม การวางแผน การติดตามผลและประเมินผลงาน
3. ภาวะของผูเขามีสวนรวม ไดแก ความเปนกรรมการ เปนสมาชิก ซึ่งลักษณะ
การมีสวนรวมจะแสดงถึงภาวะของผูเขารวมไดอยางชัดเจน
3. ขั้นตอนการมีสวนรวม
การแบงขั้นตอนของการมีสวนรวม อาศัยหลักการที่วา กิจกรรมที่มนุษยทําขึ้นเปน
กระบวนการที่แบงออกไดหลายขั้นตอนและการเขารวมกิจกรรมแตละขั้นตอนมีความสําคัญแตกตาง
กันตามลักษณะ ซึ่งมีผูแบงไวหลายแบบ
ทศพล กฤตยพิสิฐ (2537: 13) กลาวถึง การมีสวนรวมในการพัฒนาซึ่งเปนการวัด
เชิงคุณภาพ แบงออกเปน 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 การมีสวนรวมในขั้นการริเริ่มในการพัฒนา เปนขั้นตอนที่ประชาชน
เขามามีสวนรวมในการคนหาปญหา และสาเหตุของปญหาภายในชุมชน
ขั้นตอนที่ 2 การมีสวนรวมในการวางแผนในการพัฒนา เปนขั้นตอนที่ประชาชน
เขามามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และวัตถุประสงคของโครงการ รวมถึงการกําหนดวิธีการ
และแนวทางการปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 3 การมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา เปนขั้นตอนที่ประชาชนมี
สวนรวมในการทําประโยชนในดานการสนับสนุนทางดานทรัพยากรและการเขารวมการดําเนินงาน
ในลักษณะตางๆ
ขั้นตอนที่ 4 การมีสวนรวมในการรับประโยชนจากการพัฒนา เปนขั้นตอนที่
ประชาชนมีสวนรวมในการไดรับประโยชนจากการพัฒนาทั้งทางดานวัตถุและจิตใจอยางเปนธรรม
ขั้นตอนที่ 5 การมีสวนรวมในการประเมินผลจากการพัฒนา เปนขั้นตอนที่
ประชาชนเขารวมประเมินผลวา การดําเนินงานตามโครงการสําเร็จ หรือบรรลุวัตถุประสงค มี
ขั้นตอนใดที่ตองรวมกันแกไข และหาทางออกของปญหารวมกัน
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ชุติมา ปชโชติพงษ (2544: 27) เห็นวาแนวคิดที่ไดรับการพัฒนาอยางเปนระบบมาก
ที่สุด คือ แนวคิดของโอเฮนและอัพฮอฟ ซึ่งไดจําแนกขั้นตอนหรือประเภทของการมีสวนรวมออกเปน
เรื่องของการตัดสินใจ การดําเนินการ ผลประโยชน และการประเมินผล ดังมีรายละเอียดตอไปนี้
ขั้นที่ 1 การมีสวนรวมในการตัดสินใจ ในกระบวนการของการตัดสินใจนั้นประการ
แรกที่สุดจะตองกระทํา คือ การกําหนดความตองการและการจัดลําดับความสําคัญ ตอจากนั้นก็
เลือกนโยบายและประชากรที่เกี่ยวของ การตัดสินใจในชวงเริ่มตน การตัดสินใจชวงดําเนินการ
วางแผน และการตัดสินใจในชวงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว
ขั้นที่ 2 การมีสวนรวมในการดําเนินงาน ในสวนที่เปนการดําเนินงานโครงการนั้น
จะไดมาจากคําถามที่วา ใครจะทําประโยชนใหแกโครงการไดบาง และจะทําประโยชนไดโดยวิธีใด
เชน การชวยเหลือดานทรัพยากร การบริหารงาน ประสานงาน และการขอความชวยเหลือ เปนตน
ขั้นที่ 3 การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ในสวนที่เกี่ยวของกับผลประโยชน
นั้น นอกจากความสําคัญของผลประโยชนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว ยังจะตองพิจารณา
ถึงการกระจายผลประโยชนภายในกลุมดวย ผลประโยชนของโครงการนี้รวมทั้งผลที่เปนผลประโยชน
ในทางบวกและผลที่เกิดขึ้นในทางลบที่เปนผลเสียของโครงการ ซึ่งจะเปนประโยชนและเปนโทษ
ตอบุคคลและสังคมดวย
ขั้นที่ 4 การมีสวนรวมในการประเมินผล การมีสวนรวมในการประเมินผลนั้นสิ่ง
ที่สําคัญที่จะตองสังเกต คือ ความเห็น ความชอบ และความคาดหวัง ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถ
เปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลตางๆ ได
4. การบริหารแบบมีสวนรวม
การมีสวนรวม เปนการเนนใหเห็นความสําคัญของคนอันเปนทรัพยากรอันมีคา
และสําคัญที่สุดในการพัฒนาดานตางๆ การมีสวนรวมของประชาชนจะเปนการชวยใหประชาชน
ชวยตนเองได เพราะการมีสวนรวมของประชาชนถือไดวาเปนหัวใจของการพัฒนาและผลของ
การพัฒนาจะมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนกับประชาชนมาก
เออรวิน (Erwin. 1976: 138) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมไวดังนี้ คือ การ
พัฒนาแบบมีกระบวนการใหประชาชนเขามามีสวนเกี่ยวของในการดําเนินงานพัฒนารวมคิด
รวมตัดสินใจ รวมแกปญหาของตนเอง เนนการมีสวนรวมเกี่ยวของอยางแข็งขันของประชาชน
ใหความคิดสรางสรรค และความชํานาญของประชาชนแกไขปญหารวมกับการใชวิทยากรที่
เหมาะสม และสนับสนุนติดตามผลการปฏิบัติงานขององคกรและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
โคเฮน และอัพฮอฟ (Cohen and Uphoff. 1977: 223) ใหความหมายของ การมี
สวนรวมของประชาชนวา หมายถึง การรวมมือของประชาชนนั้น ตองมีความรูสึกดังนี้
1. การเขารวมในการตัดสินใจ ตกลงใจ
2. การเขารวมในการดําเนินการของแผนและโครงการพัฒนา
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3. การเขารวมในการติดตามและประเมินโครงการ และแผนงานของการพัฒนา
4. การเขารวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา
อแลสแทร (จักรกฤษ แยมสรวล. 2545: 27; อางอิงจาก อแลสแทร. 1982: 18) ได
ใหความหมายของการมีสวนรวมวา ประกอบดวย การมีสวนรวมในการตัดสินใจวาอะไรควรทํา
และทําอยางไร ซึ่งไดแก การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนา การมีสวนรวมในการแบงปนผลประโยชน
ที่เกิดจากการดําเนินงาน และการมีสวนรวมในการประเมินผล
5. หลักการมีสวนรวม
ทวี ทิมขํา (จักรกฤษ แยมสรวล. 2545: 27; อางอิงจาก ทวี ทิมขํา. 2528: 10) กลาววา
หลักการมีสวนรวม คือ การใหประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมทุกอยางใหมากที่สุดเทาที่จะมากได
เพื่อใหเขาเปนผูตัดสิใจทํางาน ลงมือทํางานตามที่เขาไดตัดสินใจไปแลวดวยตนเอง ซึ่งจะเปน
การทําใหเขาไดปฏิบัติตามความสนใจและความตองการ กรณีที่เขาไดเขามามีสวนรวมในกิจการ
หรือโครงการนั้นๆ ทําใหเขามีโอกาสพัฒนาตนเอง
วันรักษ มิ่งมณีนาคิน (จักรกฤษ แยมสรวล. 2545: 28; อางอิงจาก วันรักษ มิ่งมณีนาคิน.
2531: 10) กลาววาหลักในการมีสวนรวมของประชาชน คือ การที่ประชาชนไดเขารวมในกิจกรรม
การพัฒนาดวยความสมัครใจ อันกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงเพื่อประชาชนเอง โดยใหประชาชนได
รวมกันพิจารณากําหนดแนวทางและมีสวนดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงคที่ปรารถนาหรือตั้งไว
ซึ่งจะทําใหประชาชนรูจักตัดสินใจ และปฏิบัติกิจกรรมตางๆ สามารถเรียนรูและพัฒนาสิ่งตางๆ
ไปไดดวยตนเอง
การบริหารแบบมีสวนรวม เปนวิธีการหนึ่งที่ถูกนํามาใชในการทํางานรวมกันของ
ผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษาในสถานศึกษา (กรมสามัญศึกษา. 2544: 21-22) บุคคลที่
มีสวนรวมการจัดการศึกษาในระดับทองถิ่น ประกอบดวย บุคลากรทางการศึกษาในระดับเขตพื้นที่
การศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูบริหาร ครู ผูปกครอง ชุมชนและผูเรียน บุคคล
ดังกลาวคือผูมีสวนไดสวนเสีย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 บัญญัติไวในมาตรา 39 ให
สถานศึกษามีอํานาจในการบริหารตนเองในงานดานวิชาการ งานดานงบประมาณ งานดานบุคคล
และงานดานบริหารงานทั่วไป งานแตละดานมีแผนพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง โดยผูมีสวนได
สวนเสียเขามามีสวนรวมในวงจรการทํางานเดมมิ่ง ประกอบดวย การมีสวนรวมในการวางแผน
การมีสวนรวมในการปฏิบัติ การมีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผลและสะทอนผลงานที่ดําเนินงาน
การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ คือ มีสวนรวมในการตัดสินใจในการวางแผน การปฏิบัติตาม
แผน การกํากับติดตามและประเมินผล จะตองอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียม
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6. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน หมายถึง การบริหารและจัดการศึกษาที่เนน
หนวยปฏิบัติ โดยมีโรงเรียนเปนฐานหรือองคกรหลักในการจัดการศึกษา มีการกระจายอํานาจไป
ยังแตละโรงเรียน โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษามีอํานาจในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน
ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคการชุมชน ผูแทนศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ
และผูบริหารสถานศึกษา
วัตถุประสงคในการปรับเปลี่ยนระบบบริหาร
1. มีความคลองตัว
2. บริหารไดสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
3. แกปญหาไดรวดเร็ว เหมาะสม
4. ชุมชนมีสวนรวมตัดสินใจ
หลักการสําคัญการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน
1. หลักการกระจายอํานาจ
2. หลักการมีสวนรวม
3. หลักการบริหารตนเอง
4. ภาวะผูนําแบบเกื้อหนุน
5. การพัฒนาทั้งระบบ
6. ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได
7. การมีสวนรวมของผูปกครอง
อภิญญา เวชยชัย (2544: 23 – 32) กลาวถึง การมีสวนรวมของผูปกครอง สรุปได
วาในยุคที่ผานมา การพัฒนาของทฤษฎีสังคมจํานวนมากไดแสดงถึงความสัมพันธระหวางโรงเรียน
ครอบครัวและชุมชนวา มีผลดีอยางยิ่งตอการสนับสนุนการศึกษาของเด็กๆ มีการศึกษาวิจัย
จํานวนมากใหความสําคัญเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของครอบครัว
และชุมชนในการทํางานรวมกับโรงเรียน มีแนวคิดที่นาสนใจ 5 ประการ ดังนี้
1. แนวคิดการพัฒนาสภาพแวดลอมในครอบครัว
อิทธิพลสําคัญประการหนึ่งของครอบครัวในการพัฒนาเด็กใหประสบความสําเร็จ
ในการศึกษา คือ การพัฒนาสภาพแวดลอมภายในครอบครัวเพราะบรรยากาศที่อบอุน ผูกพัน
การกระตุนการเรียนที่เหมาะสม ความเขาใจและการไมใจและการไมใชความรุนแรงในครอบครัว
เปนผลดีตอการพัฒนาสมองเด็ก และจะเปนพื้นฐานสําคัญที่สงผลดีในระยะยาวตอความสําเร็จ
ในชีวิต ความคิดและความสมารถในการอยูรวมกับผูอื่นในสังคม ตลอดระยะเวลาหลายปที่ผานมา
นักสังคมสงเคราะหและนักจิตวิทยา ไดพยายามจําแนกลักษณะสภาพแวดลอมในครอบครัวที่มี
ผลโดยตรงตอการพัฒนาเด็ก และสามารถนําเด็กไปสูเปาหมายทางการศึกษาไว 6 ลักษณะดังนี้
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1.1 ความพรอมของพอแม ผูปกครอง ไดแก แรงบันดาลใจของพอแม ผูปกครอง
เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรหลาน ความสนใจในกิจกรรมการศึกษาที่เกี่ยวกับวิชาการดานตางๆ
ความรูเกี่ยวกับความ กาวหนาและทิศทางใหมๆ ทางการศึกษา ความสามารถในการเตรียมการ
และการวางแผนการศึกษา ฯลฯ
1.2 รูปแบบและคุณภาพการศึกษา หมายถึง คุณภาพของภาษาพอแม ผูปกครอง
ใชอยางสม่ําเสมอในครอบครัว โอกาสการใชคําศัพทและรูปประโยคที่มีความหลากหลายและ
ตางระดับความชํานาญของพอแม ผูปกครองในการแกไขการใชภาษาที่ถูกตองทั้งภาษาที่ถูกตอง
ทั้งภาษาพูดและภาษาเขียน
1.3 ทาทีและการชี้นําทางวิชาการ หมายถึง ทาทีที่เหมาะสมในการอบรมสั่งสอน
การใหขอมูลทางวิชาการและแมแตทางสังคมที่เกี่ยวของในชีวิตประจําวัน คุณภาพการสื่อสาร
ความสามารถและวิธีการ ใชที่เหมาะสมกับการเรียนรูของเด็ก
1.4 การกระตือรือรนของครอบครัว ไดแก ลักษณะของกิจกรรมของครอบครัว
ทั้งภายในและภายนอก งานอดิเรก การใชเวลาในการดูโทรทัศนและสื่ออื่นๆ การใชประโยชน
จากหนังสือและหองสมุดจากแหลงตาง
1.5 กิจกรรมกระตุนการเรียน ไดแกลักษณะของของเลน เกม ประเภทของ
ของเลน เวลาที่ใชในการเลนที่สรางสรรคและกอใหเกิดจิตนาการ การมีสวนรวมของพอแม ผูปกครอง
ในการเลนกับลูก ความสม่ําเสมอในการเลนและใชเวลาคุณภาพรวมกัน
1.6 นิสัยการทํางานของครอบครัว ไดแกรูปแบบของกิจวัตรประจําวันของ
ครอบครัวการใหเวลาในการศึกษามากกวากิจกรรมอื่นๆ เชน การบริโภค การจับจายซื้อของ
แนวคิดสภาพแวดลอมในครอบครัวใหบทสรุปวา สภาพแวดลอมที่เหมาะสมใน
ครอบครัว มีผลตอการเรียนรูและการพัฒนาเด็กอยางมีประสิทธิภาพ อยางไรก็ตามความแตกตาง
ของสถานะทางเศรษฐกิจก็สงผลตอบรรยากาศและสภาพแวดลอมเชนกัน แตมิไดหมายความวา
ครอบครัวที่มีรายไดนอยและดอยโอกาสจะไมสามารถพัฒนาพัฒนาการศึกษาของเด็กได
8. แนวคิดเครือขายทางสังคม
ครอบครัวและชุมชนตางเปนเครือขายทางสังคมที่สําคัญยิ่งของโรงเรียน เพราะเปน
ระบบสภาวะแวดลอมที่มีความใกลชิดและมีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับโรงเรียน โรงเรียน
ไมสามารถแยกตนเองออกจากครอบครัวของเด็กนักเรียนและชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูได เครือขาย
เปนแนวคิดของการสรางความรวมมือในการทํางาน เปนรูปแบบทางสังคมที่เปดโอกาสใหเกิด
การปฏิสัมพันธระหวางองคกร เพื่อการแลกเปลี่ยน การสรางความเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและ
การมีสวนรวมกันทํางาน เครือขายประกอบดวยบุคคล กลุมองคกรที่มาประสานกัน มีเปาหมาย
การทํางานรวมกัน และบุคคล กลุมองคกรเหลานี้มีฐานะเทาเทียมกัน
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หลักการประการสําคัญในการสรางเครือขาย ไดแก
1. บุคคล กลุม องคกร ที่มาประสานงานกันเปนเครือขายตองมีเปาหมาย อุดมการณ
ในการทํางานที่เปนทิศทางเดียวกัน
2. บุคคล กลุม องคกร ดังกลาวตองมีความเขาใจและชัดเจนในการยอมรับศักยภาพ
จุดออนจุดแข็งของตน เพื่อชวยใหมองเห็นประโยชนที่จะรวมกันใหหรือรับจากสมาชิกเครือขาย
ดวยกัน
3. การเปนเครือขาย หมายถึง การเปนทั้งผูใหและผูรับและมีการพึ่งพิงระหวาง
กันบนพื้นฐานความสัมพันธที่เทาเทียมกัน การเปนเพียงผูรับหรือผูใหแตเพียงอยางเดียวกอใหเกิด
ผลเสียตอเครือขายโดยรวมได
4. การเปนเครือขายตองมีความเปนอิสระจากองคกรเดิม การรวมมือกันในฐานะ
เครือขายเปนการรวมมือบนพื้นฐานที่มีประโยชน หรือเปาหมายบางสวนรวมกันโดยที่แตละเครือขาย
ยังสามารถดํารงความเปนอิสระตามพันธกิจเดิมของตนได
5. การเปนเครือขายที่มีคุณภาพตองมีการติดตอสื่อสารกัน มีการดําเนินกิจกรรม
รวมกันเหมือนสายใยที่เชื่อมโยงกันและกันไว การสรางกิจกรรมรวมกันจะชวยพัฒนาความเขมแข็ง
ของสมาชิกเครือขายและศูนยกลางของเครือขาย
จากการศึกษาแนวคิดดังกลาวพบวา ครอบครัวและชุมชนตางเปนเครือขายสําคัญ
ของโรงเรียน เพราะมีสวนชวยเหลือโรงเรียนบนพื้นฐานความสําคัญที่เทาเทียมกัน ครอบครัว
และชุมชนชวยเหลือโรงเรียนทั้งในดานเงินบริจาค ทรัพยากรและขอมูลดานตางๆ ที่มีประโยชน
ขณะเดียวกันก็เปนผูรับประโยชนจากการพัฒนาดังกลาวนั้น แมวาอาจไมใชผูรับประโยชนโดยตรง
ก็ตาม สภาพปจจุบัน พบวา ครอบครัวและชุมชนไมเพียงแตทําหนาที่เปนเครือขายรวมกับโรงเรียน
เทานั้น หากแตยังเปนทุนทางสังคม (Social Capital) ที่สําคัญยิ่งของโรงเรียนเพราะเปนตนทุน
ทางความคิด ทุนทางกาย ความเสียสละ เอื้ออาทร ที่โรงเรียนสามารถพึ่งพิงไดตลอดเวลา ดังนั้น
ในแตละโรงเรียนควรถือเปนภารกิจที่ตองรักษาเครือขายทางสังคมนี้ใหแข็งแกรง และควรตอง
เรงพัฒนาความเขมแข็งของตนทุนทางสังคมนี้ไปพรอมกัน
9. แนวคิดความรวมมือแบบ “เพื่อน”หรือ หุนสวน
แนวคิดนี้เปนแนวคิดที่ไดรับการยอมรับวามีความสําคัญ และเปนแนวคิดหลักที่
เหมาะสมกับทิศทางการทํางานรวมกับสวนตางๆ แนวคิดนี้ไมไดหมายถึงความรวมมือในความหมาย
เดิม คือ พอแม ผูปกครอง เปนฝายใหความรวมมือกับทางโรงเรียน แตหมายถึงการที่ทุกฝายที่
เกี่ยวของตางตองเขามามีสวนรวมอยางแทจริงในทุกกระบวน ตั้งแตการรวมคิดรวมพิจารณา
ปญหา รวมตัดสินใจและหาทางเลือกที่ดีที่สุดและยังหมายถึงรวมลงมือแบบหุนสวนนี้ เนนการ
ทํางานรวมกันอยางเสมอภาคทุกกระบวนการมากกวาการรวมมือแบบพอเปดพิธีเปนเฉพาะ
เรื่อง ดังที่ผานมา ความรวมมือระหวางครอบครัวและโรงเรียน เปนความรวมมือที่อยูบนพื้นฐาน
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ความ สัมพันธที่เทาเทียมกันในฐานะของเพื่อน หรือหุนสวนที่มีศักดิ์ศรีและมีสวนรวมตอการ
พัฒนาการศึกษาที่เทาเทียมกัน บทบาทของครอบครัวและโรงเรียนตางตองพึ่งพากันแลกเปลี่ยน
ขอมูล และในบางครั้งตองแบงงานกันทําตามบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบเฉพาะดาน
ความรวมมือแบบเพื่อน หรือหุนสวน ที่จัดวาประสบความสําเร็จจะตองใชความพยายามอยาง
ตอเนื่อง อาศัยการทํางานที่รวมมือกันและสนับสนุนซึ่งกันและกัน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ
ตัดสินใจรวมกัน แนวทางที่จะทําใหความรวมมือแบบนี้ประสบความสําเร็จ คือ
1. เรียนรูจากกัน วางแผนการทํางานรวมกัน การสรางความสัมพันธที่ดีตอกัน
ครอบครัว และโรงเรียนตองใชเวลาในการเรียนรูจากกันและกัน วางแผนการทํางานรวมกันเพื่อ
ชวยสงเสริมการเรียนรูของเด็ก
2. การสื่อสารขอมูลขาวสาร การสื่อสารและการเพิ่มเติมขอมูลใหแกกันและกัน
ตลอดเวลา เปนสิ่งจําเปนตอการสรางความรวมมือที่ใกลชิด และปองกันการเกิดความเขาใจที่
คลาดเคลื่อน การไมไววางใจกันการสื่อสารขอมูลขาวสาร ครูอาจทําไดโดยใชจดหมายเวียน การ
จัดทําคูมือตางๆ เพื่อชวยสื่อสารและการไปเยี่ยมบานของนักเรียนเพื่อสงเสริมความเขาใจที่ดี
ระหวางกัน
3. การปรับโครงสรางโรงเรียน เพื่อสนับสนุนบทบาทครอบครัว โรงเรียนจําเปน
ตองปรับปรุงโครงสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและครอบครัว หากพบวา กฎระเบียบบาง
ดานเปนอุปสรรคตอการเขาถึงโรงเรียน การปรับโครงสรางเปนการปรับระบบภายใน การทํางาน
ใหเกิดบรรยากาศที่เปนกันเอง อบอุน เชื้อเชิญใหพอแม ผูปกครองเขามารวมมากขึ้นและเปน
การลดขั้นตอนปฏิบัติที่ไมจําเปนออกไป
4. การประสานความแตกตางระหวางครอบครัวและโรงเรียน ควรมีแนวทาง
หรือมาตรการประสานและโรงเรียน วัฒนธรรมที่แตกตางของพอแม ผูปกครองและครู การไม
เขาใจในวิธีการหรือความคิดที่ตางกันสามารถกอปญหาได ดังนั้นจึงควรมีการจัดกิจกรรมหรือ
โครงการสงเสริมความเขาใจในวิธีการหรือความคิดที่ตางกันสามารถกอปญหาได ดังนั้น จึงควร
มีการจัดกิจกรรมหรือโครงการสงเสริมความเขาใจอันดี ความไวเนื้อเชื่อใจกันอยางตอเนื่อง
5. การหาแหลงสนับสนุนจากภายนอก การแสวงหาแหลงทรัพยากรที่จะเขามี
รวมมือเพิ่มเติมเปนสิ่งจําเปน แหลงสนับสนุนนั้นอาจเปนบุคคล กลุมสังคมใดในชุมชน ทองถิ่น
หรือภายนอกก็ได เชน องคกร ทองถิ่น องคกรธุรกิจ สถานพยาบาล วิทยาลัย มหาวิทยาลัยและ
หนวยงานสนับสนุนอื่น ๆ ในระดับเขตหรือระดับรัฐ
อยางไรก็ตามแนวทางความรวมมือแบบเพื่อนหรือหุนสวน จําเปนตองคํานึงถึงหลักการ
ที่สําคัญ เพื่อพัฒนาไปสูความรวมมือที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น คือ
1. ทุกฝายตองยึดหลักความยืดหยุน และความคิดสรางสรรคใหมๆ ในการทํางาน
รวมกัน
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2. วิธีการและทางเลือกในการแกปญหา หรือในการทํางานควรเปนทางเลือกที่มี
ความเหมาะสมสอดคลองกับความเปนจริงมากทีสุด
3. การพัฒนาบุค ลากรทุก สว นที่เ ปน ผูเ กี่ย วขอ งผูมีสว นไดสว นเสีย ของการ
ดําเนินงานเปนความจําเปนที่ตองทําอยางสม่ําเสมอ การเพิ่มเติมความรู ทักษะการประสานงาน
วิธีการในการประสานรวมกัน การจัดการกับความขัดแยงอยางสรางสรรค ฯลฯ เปนองคความรูที่
จําเปนบนพื้นฐานของการยอมรับมุมคิดที่แตกตางกัน
4. ทักษะการประสานความรวมมือจากภายนอกในการแสวงหา ระดมความ
ชวยเหลือในรูปแบบตางๆ เชน ความคิด ทุนดําเนินงาน ความรู ฯลฯ เปนสิ่งจําเปนที่ทั้งครอบครัว
และโรงเรียนตองเรียนรูรวมกัน
5. การเปลี่ยนแปลงความสัมพันธใหอยูในจุดสมดุลสรางสรรคและมีสัมพันธภาพ
แบบเสมอภาคกันตองตระหนักวาใชเวลานานและมีความยากลําบาก ดังนั้น จึงไมควรใจรอน
หรือคาดหวังเกินความจริง
6. ครอบครัวและโรงเรียน ควรมีการคิด ตกลงรวมกันในการกําหนดเกณฑ โดย
พิจารณาจาก
6.1 ความพอใจของทุกฝาย
6.2 การใหความสําคัญที่คุณภาพของกระบวนการดําเนินกิจกรรม (Process)
มากกวาความสําเร็จของงาน (Output)
6.3 ความกาวหนาทางการศึกษาของเด็กๆ ที่มีแนวโนมที่ดีขึ้น
แนวคิดเกี่ยวกับสัมพันธภาพ
1. สัมพันธภาพกับการมีสวนรวม
ธรรมชาติของมนุษยมักจะอยูรวมกัน มีการติดตอสื่อสาร มีการประสานสัมพันธ มี
การทํางานรวมกัน เพื่อใหบรรลุเปาหมายแหงความสําเร็จของหนวยงาน ซึ่งพยอม วงคสารศรี
(2538: 1) กลาววา องคการทุกองคการจะประสบผลสําเร็จ และบรรลุจุดมุงหมายปลายทางที่
กําหนดไดนั้น ก็โดยการใชทรัพยากรมนุษยที่มีอยูในองคการอยางมีประสิทธิภาพ นับวาเปน
ความสําคัญอยางยิ่งเพราะมนุษยเปนปจจัยที่มีศักยภาพ สามารถนําความสําเร็จมาสูองคการทุก
องคการ
ชนิดา ศิริเขตต (ม.ป.ป.: 8-9) กลาววา มนุษยสัมพันธเปนวิธีที่วาดวยความสัมพันธ
ของมนุษยเพื่อใหไดมาซึ่งความรักใคร ความนับถือ ความจงรักภักดี และความรูสึกนึกคิดที่จะ
ชวยเหลือกันและกันอยางเต็มอกเต็มใจ และอยูรวมกันอยางมีความสุข
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ศิริวรรณ เสรีวัฒน และคณะ (2538: 144) ใหความหมายมนุษยสัมพันธไววา หลัก
แนวทางดานมนุษยสัมพันธ เปนการศึกษามุงความสําคัญไปที่บทบาทของแตละบุคคลตามทฤษฏี
คลาสสิค ซึ่งเนนการปรับปรุงผลลัพธของพฤติกรรมบุคคลและอิทธิพลตอการทํางานกลุม
คมเพชร ฉัตรศุภกุล (ม.ป.ป.: 8-9) หมายถึง ความพยายามที่จะสรางสัมพันธภาพ
กับบุคคลทุกคนในองคกรไมวาจะเปนระดับใดก็ตาม โดยมีหลักยึดวา ความสัมพันธนั้นจะชวยให
เกิดความรูสึกที่ดีระหวางผูบริหารบุคคลทุกคน นอกจากนี้ ยังเปนที่มาของความรวมมือในการ
ชวยกันทํางานเพื่อสวนรวมดวย
อารี เพชรผุด (2530: 2) ใหความหมายวา มนุษยสัมพันธ หมายถึง ความสัมพันธ
อันดีในการปะทะสังสรรคของบุคลากรในองคการเพื่อการทํางานใหประสบผลสําเร็จตามเปาหมาย
จึงสรุปไดวา สัมพันธภาพ/มนุษยสัมพันธ หมายถึง กระบวนการบริหารการครองใจ
คน เพื่อใหเกิดความพึงพอใจในการปฏิสัมพันธความรักใคร ความผูกพัน ความเขาใจ รวมถึง
ความรวมมือรวมใจกันในการอนุเคราะหชวยเหลือซึ่งกันและกันใหทํางานอยางมีความสุข มี
สวัสดิภาพในการทํางานสามารถตอบสนองความตองการของผูปฏิบัติงานหรือลูกจาง โดยการ
ทํางานใหบรรลุเปาหมายตามวัตถุประสงคขององคการหรือหนวยงาน ประสิทธิผลสัมฤทธิ์ของ
งานอยางมีประสิทธิภาพ
มนุษยทุกรูปทุกนามอยากอยูอยางมีเกียรติในสังคม ไมมีใครในโลกอยากอยูอยาง
ไรความหมาย คนมีศักดิ์ศรีอยูในตัวเองทุกคน มีสามัญสํานึก ยากไดรับการปฏิบัติและการสนองตอบที่
ดีตอคน ทั้งในการดํารงชีวิตสวนตัว และทั้งในหนาที่การงาน มนุษยสัมพันธที่ดีจะเปนประโยชน
กับบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อชวยสนับสนุนใหเกิดความดีระหวางกันและกัน ทําใหเกิดความเต็มใจใน
การทํางานอันถือเปนปจจัยที่จะทําใหเกิดความสําเร็จตามเปาหมาย ความสามัคคีของหมูคณะ
และสังคมโดยสวนรวม ดังนั้น การเสริมสรางมนุษยสัมพันธใหบังเกิดขึ้นในองคการหรือหนวยงาน
นับวาเปนสิ่งสําคัญและจําเปนที่สุด
2. แนวคิดดานการสรางสัมพันธภาพ
การสรางสัมพันธภาพที่เหมาะสม จึงเปนเรื่องที่ตองใชเวลาในการเรียนรูบนฐาน
ของการแลกเปลี่ยน ขัดแยงและตอรอง เพื่อใหไดทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับทุกฝายจึงเปนสัมพันธภาพ
ที่อยูบนฐานความเปนตัวของตัวเอง ไมใชสัมพันธภาพที่ฝายใดฝายหนึ่ง เหนือกวาอีกฝายหนึ่ง
สัมพันธภาพเดิมระหวางพอแม ผูปกครองและครูมักจะเปนความสัมพันธที่เปนทางการ กอใหเกิด
ภาวะกดดันและความคาดหวังจากแตฝาย ทามกลางความสัมพันธนั้นพอแมผูปกครองจํานวน
ไมนอยรูสึกวาครูเปนฝายมีอํานาจเหนือตนโครงสรางความสัมพันธระหวางกัน จึงมักแสดงออก
ในโครงสรางแนวดิ่งที่มีความไมเทาเทียมกันอยู ดังนั้นการสรางสัมพันธภาพที่เหมาะสมเพื่อจะ
ประสานความรวมมือของพอแม ผูปกครองและครูจึงควรเปนสัมพันธภาพที่เปนธรรมชาติมากกวา
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เปนแบบทางการและความเปนความสัมพันธสองทางที่ตางฝายตางพูดคุย เสนอความเห็นและ
แลกเปลี่ยนกันไดอยางเต็มที่
การสรางสัมพันธภาพที่มีคุณภาพ จําเปนตองไดรับการฝกฝนทักษะการสื่อสาร
ดวยหลักการที่คํานึงถึงความแตกตางของความคาดหวังในบทบาทแตละฝาย การฝกการยอมรับ
ในความเห็นที่แตกตางกัน ไมควรดวนวินิจฉัยหรือตัดสินความเห็นและขอเสนอแนะของฝายอื่น
วาผิดหรือไมมีคุณคาเพราะหากแตละฝายไมเรียนรูในการนอมใจรับฟงกันและกัน อาจนําไปสู
ความขัดแยง ความไมเขาใจและไมยอมรับกันไดในที่สุด
แนวทางการสรางสัมพันธภาพที่เหมาะสมระหวางโรงเรียน ครอบครัว และชุมชน
1. ครูและบุคลากรในโรงเรียนตองทํางานใกลชิดกับพอแม ผูปกครอง ควรสราง
ความสัมพันธในลักษณะ 2 ทาง เปดโอกาสและสรางเงื่อนไขใหพอแม ผูปกครองมารวมกิจกรรม
ในโรงเรียนมากขึ้น เชน การมาเปนแขกเยี่ยมชมโรงเรียน การมาทํางานในฐานะอาสาสมัครของ
โรงเรียน การเขารวมการตัดสินใจและผลักดันใหเกิดนโยบายที่สงเสริมสัมพันธภาพของโรงเรียน
ครอบครัวและชุมชน
2. สัมพันธภาพที่เหมาะสมจะตองคํานึงถึงคน 4 กลุม คือ พอแม ผูปกครอง ครู
ชุมชนและนักเรียน ครูควรหลีกเลี่ยงสถานการณที่กอใหเกิดวิกฤติ หรือความขัดแยงในระยะตน
โดยไมจําเปนเพราะวาจะกระทบตอสัมพันธภาพโดยรวมได การสรางความสัมพันธกับทุกฝาย
จําเปนตองทําอยางสม่ําเสมอ ในชวงเวลาที่สันติ และมีการจัดการที่เปนระบบ
3. ครูตองสนใจนักเรียน เพราะนักเรียนจะกลายเปนผูสื่อสารสําคัญ นําเรื่องราว
ของโรงเรียนไปบอกพอแม ผูปกครอง และผูใหญในชุมชน
4. การสรางสัมพันธภาพกับพอแม ผูปกครอง และชุมชนไมควรเปนเพียงความ
สนใจบางชวงบางครั้ง แตควรใหเกิดความสม่ําเสมอในระดับนโยบาย และใหเกิดการปฏิบัติที่ดี
และเปนจริง
5. นักวิชาการหรือนักการศึกษาที่มีสวนเกี่ยวของ ไมควรผูกขาดหรือแทรกแซง
ความคิดเกี่ยวกับปรัชญา แนวทางการดําเนินงานและควรเคารพหุนสวนทั้งหมดดวย
6. การสรางความสัมพันธ ควรพัฒนาจากระดับสวนตัวไปสูระดับกลุมและสาธารณะ
ใหกวางขวางขึ้น
7. การจัดกิจกรรมใดๆ ควรวางกฎที่ยืดหยุนตอการระดมความรวมมือของบาน
และชุมชน เนนการกระจายทรัพยากรของชุมชนมาใชประโยชนในการพัฒนาการศึกษา มีการ
กําหนดแนวทางใหกิจกรรมนั้นๆ สงเสริมหรือกระชับความสัมพันธระหวางโรงเรียน ครอบครัว
และชุมชนในขอบเขตที่กวางขึ้น (อภิญญา เวชยชัย. 2544: 29 –31)
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งานวิจัยที่เกี่ยวของ
จากการศึกษาผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ ไดพบประเด็นในการศึกษาเกี่ยวกับการมี
สวนรวมของคณะกรรมการศึกษาดังนี้
นรีวรรณ พรหมชุม (2543: บทคัดยอ) การศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
ศึกษาประจําโรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมูบานในเขตชนบทยากจน จังหวัดขอนแกน
พบวา
1) โรงเรียนมีการคัดเลือกกรรมการศึกษา โดยสวนใหญเปนการใหประชาชน
ออกความเห็น รองลงมาคือ บุคลากรของโรงเรียน ซึ่งคุณสมบัติของกรรมการศึกษาที่ผูออก
ความเห็นของโรงเรียนสวนใหญใชเปนเกณฑในการคัดเลือกคือ การเสียสละ และใหความรวมมือ
2) กรรมการศึกษาไมมีลักษณะเปนตัวแทนของคนในชุมชนทั้งดานเพศ อายุ
และฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม และมีความพรอมในการเปนกรรมการศึกษาระดับปานกลาง
3) กรรมการศึกษาไดรับกิจกรรมที่เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานนอย กิจกรรม
ไดรับการเราใหคิดและอภิปรายเวลาประชุมและไดแสดงความคิดเห็นเวลาประชุมเพียงปานกลาง
แตไดรับแรงจูงใจในการทํางานคอนขางยาก
4) การมีสวนรวมของกรรมการศึกษาตามความคาดหวังของผูบริหารโรงเรียน
คณะกรรมการศึกษามีความสอดคลองกันในงานสวนใหญของโรงเรียน ตลอดทั้ง การมีสวนรวม
ของกรรมการศึกษาตามความเห็นของผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการศึกษามีความสอดคลอง
กันในงานสวนใหญของโรงเรียนทําใหสามารถจัดกลุมงานตางๆ ของโรงเรียนตามความคาดหวัง
และความเห็นตอการมีสวนรวมจริงของกรรมการศึกษาโดยเรียงลําดับจากมากไปหานอยได ดังนี้
งานกลุมที่ 1 : งานการหาเงินในกิจกรรมพิเศษ งานสิ่งอํานวยความสะดวก
ของโรงเรียน และงานบริการดานกีฬา นันทนาการ และศิลปวัฒนธรรม
งานกลุมที่ 2 : งานการใชจายเงินในกิจกรรมพิเศษ และงานกระตุนใหคนใน
ชุมชนรวม ตัวกันพัฒนาชุมชน
งานกลุมที่ 3 : งานบริการสําหรับนักเรียน และงานจัดอบรมสัมมนาผูนําชุมชน
งานกลุมที่ 4 : งานกิ จ กรรมเสริม หลั ก สู ต ร งานสํา รวจสภาพปญ หา และ
ความตองการ ของชุมชน งานบริการดานการจัดการศึกษาตลอดชีพใหชุมชน และงานประเมินผล
การทํางานของ โรงเรียน
งานกลุมที่ 5 : งานพัฒนาวัตถุประสงคและนโยบายของโรงเรียน งานประเมินผล
บุคลากร ในโรงเรียน และงานปฐมนิเทศและฝกอบรมบุคลากรในโรงเรียน
งานกลุมที่ 6 : งานหลักสูตรและกิจกรรมการเรียนการสอน
5) การมีสวนรวมของกรรมการศึกษาตามความคาดหวังและความเปนจริงใน
ความเห็น ของผูบริหารโรงเรียนสอดคลองกันเปนสวนใหญ ยกเวนการที่ผูบริหารโรงเรียนคาด
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หวังการมีสวนรวม ของกรรมการศึกษาในดานนโยบายมากกวาที่เห็นวากรรมการศึกษามีสวนรวม
จริงในงานเกือบครึ่งหนึ่งของโรงเรียน ในขณะที่กรรมการศึกษาคาด หวังการมีสวนรวมของตน
มากกวาที่เห็นวาตนมีสวนรวมจริงในงานสวนใหญของโรงเรียนโดยเฉพาะอยางยิ่งดานนโยบาย
6) ปญหาในการมีสวนรวมของกรรมการศึกษาสวนใหญ คือ ขาดความรูเกี่ยวกับ
งานและบทบาทของตน ไมมีเวลามามีสวนรวมและมีแตถูกขอบริจาคทรัพยสิ่งของสวนปญหา
ของกรรมการศึกษาเกือบครึ่งหนึ่งคือผูบริหารโรงเรียนไมใหโอกาสในการมีสวนรวมและขาด
ความรวมมือจากประชาชนเวลาไปติดตอ
ทรงสิทธิ์ ยืนชีวิต (2544: 305-307) ไดศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมตาม
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน พบวา
ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมตามบทบาทคณะกรรมการมี 5 ปจจัย ไดแก ดานคุณลักษณะ
ของกรรมการโรงเรียน และความสัมพันธที่มีตอโรงเรียน ดานคุณลักษณะของผูบริหารและ
ผูสอน ดานพฤติกรรมของครู ดานการปฏิบัติตอกรรมการโรงเรียน และดานผลงานของโรงเรียน
คณะกรรมการโรงเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติงานดานรับทราบความกาวหนา การดําเนินงาน
ของโรงเรียนตามแผนงาน การใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียนและการ
ประสานงานกับองคกรในทองถิ่น
พีระ พรนวม (2544: 52-56) ไดศึกษาศรัทธาตอหลักการการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอแมทา จังหวัดลําพูน
พบวา ผูบริหารไดรับการศรัทธาในทางดานพฤติกรรม ความมุงมั่น ความพยายามทุมเท และ
ความอดทนตอการนําหลักการมีสวนรวมไปใชจัดการศึกษา คณะกรรมการโรงเรียนมีสวนรวม
ในการระดมทรัพยากร การเสียสละแรงงานในการสรางและพัฒนาอาคารสถานที่ใหความรวมมือ
สนับสนุนตามการรองขอของโรงเรียนและมีสวนรวมดานการกําหนดนโยบาย การวางแผน พัฒนา
การศึกษาของโรงเรียนคอนขางนอย ทั้งนี้ เนื่องจากเรื่องเวลา และคณะกรรมการโรงเรียนยังมี
ทัศนคติวาตนเองไมมีความรูดานการจัดการศึกษาเทาคณะครู
บุญสง บุญทศ (2545: 209-239) ไดศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการศูนย
การเรียนชุมชนในการดําเนินงานศูนยการเรียนชุมชน : ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดมุกดาหาร
พบวา กรรมการโรงเรียนมีความรู ความเขาใยเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของกรรมการศูนยการเรียน
รวมกําหนดปญหาของชุมชน รวมสํารวจขอมูล รวมวางแผนการดําเนินงานและรวมดําเนินงาน
ศูนยการเรียนชุมชน ปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชน
ไดแก อายุ ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน ความรูความเขาใจ
และความคิดเห็นตอการดําเนินงาน กรรมการมีสวนรวมในการติดตามประเมินผลความตองการ
ในการจัดการศึกษาสายสามัญ สายอาชีพ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย กําหนดและวาง
แผนการจัดกิจกรรมใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน แสวงหาเงินทุนและทรัพยากรตางๆ
เพื่อสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานของศูนยการเรียนชุมชน
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ชัญญา อภิปาลกุล (2545: 290-292) ไดศึกษารูปแบบการพัมนาการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการ
กระจายอํานาจการบริหารการศึกษา : กรณีศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน
พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการสงเสริมสนับสนุนใหเด็กทุกคนใน
เขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงมีคุณภาพไดมาตรฐาน เสริมสรางความสัมพันธ
ที่ดีของสถานศึกษาและชุมชน มีการเขารวมประชุมสม่ําเสมอ ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก ความสัมพันธระหวางชุมชนกับสถานศึกษา
คุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา
พฤติกรรมของครู และผลงานของสถานศึกษา รูปแบบการพัฒนา การมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเนนทางดานกลยุทธ การพัฒนาบุคลากรใหมีประสิทธิภาพ ความรูความสามารถ
ในการพัฒนาชุมชนและสถานศึกษา การนําองคกรที่เกี่ยวของเขามามีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
การสรางเครือขายของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกันเพื่อ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู การชวยเหลือซึ่งกันและกัน ปญหาที่พบในการปฏิบัตงิ านของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ ความไมชัดเจนในบทบาทหนาที่ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดาน
บุคคล และดานการบริหารทั่วไป และไมคอยกลาแสดงความคิดเห็นหรือใหคําแนะนําแกผูบริหาร
สถานศึกษา
วราภรณ วงศใหญ (2540: บทคัดยอ) ไดสังเคราะหเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของกับ
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา พบวา ประชาชนในชุมชนมีสวนรวมในการสํารวจสภาพ
ปญหาของหมูบานรวมกับโรงเรียนนอยทําใหไมทราบปญหาและแนวทางแกไข โรงเรียนขาด
ความรวมมือจากประชาชนในการใหขอมูล และการสื่อสารระหวางโรงเรียนกับชุมชนไมชัดเจน
ประชาชนมีสวนวางแผนนอยจึงทําใหไมมีประสบการณ และไมเขาใจในวิธีการดําเนินงานใน
เรื่องการประเมินผลการดําเนินงานประชาชนไดมีสวนรวมประเมินผลกับโรงเรียนคอนขางนอย
และขาดการรวบรวมสถิติและขอมูล นอกจากนี้ ยังพบอุปสรรคและปญหาทั้งในสวนของโรงเรียน
และสวนของประชาชน เชน ผูบริหารโรงเรียนและคณะครูขาดความสัมพันธอันดีกับผูนําทองถิ่น
มีปญหาดานการดําเนินงาน ดานการนิเทศติดตามและดานการบริหารงาน
เมตต เมตตการุณจิต และคณะ (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการ
บริหารโรงเรียนของคณะกรรมการการศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาล จังหวัดนครราชสีมา โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะการมีสวนรวมของกรรมการการศึกษาและศึกษาปจจัยที่สงเสริม
และที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของกรรมการการศึกษา ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวม
ในภาพรวมนั้นอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสวนใหญมีสวนรวมในเรื่องการประสานงาน รองลงมา
ตามลําดับ ไดแก การประเมินแผน การกระตุนการทํางาน การจัดหา และการจัดสรรทรัพยากร
และการวางแผน สําหรับปจจัยที่สงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ไดแก เวลาที่อาศัยอยูในชุมชน การมีถิ่นกําเนิดในทองถิ่น การมีที่พักอาศัยในทองถิ่นที่โรงเรียน
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ตั้งอยู การเปนศิษยเกา ความคาดหวังตอโรงเรียน การมีสัมพันธภาพกับโรงเรียน สวนปจจัยที่
เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม ไดแก อายุ การไมมีเวลาวาง สําหรับปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน
ผูบริหารที่มีลักษณะการเปนผูนําและมีมนุษยสัมพันธเปนปจจัยสงเสริมสําหรับปจจัยครูอาจารย
ในดานความประพฤติ ความรูความสามารถ การเอาใจใสของครูตอเด็กเปนปจจัยที่สงเสริมการมี
สวนรวมไดมาก สวนดานการปฏิบัติงานโรงเรียน ความไมโปรงใสดานการเงินเปนอุปสรรคตอ
การมีสวนรวมของชุมชน
สมชิต ขันขวา (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดขอนแกน พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนประถมศึกษามีสวนรวม
ในการบริหารจัดการศึกษาอยูในระดับปานกลาง โดยมีสวนรวมตามลําดับดังนี้ คือ ดานงบประมาณ
ดานวิชาการ และดานการบริหารงานบุคคล ยกเวนดานการบริหารทั่วไปมีสวนรวมอยูในระดับ
มาก สําหรับผูบริหารและครูนั้น พบวา เปนปจจัยที่สงเสริมการมีสว นรวมในการบริหารจัด
การศึก ษาอยูใ นระดับ มาก คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานจัด เปน ปจ จัย อัน ดับ รอง
สวนปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาอยูในระดับนอย คือ ดาน
โรงเรียน ดานผูบริหาร และครู ดานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอุปสรรคตอการมี
สวนรวมในระดับปานกลาง
อภิญญา เวชยชัย (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาการมีสวนรวมของพอแม ผูปกครอง
ในการพัฒนาการศึกษา ไดกลาวสรุปบทบาทของพอแม ผูปกครองในระดับปฏิบัติวาเปนบทบาท
ในวงกวางที่สามารถระดมความรวมมือจากพอแม ผูปกครองเขามารวมดวยอยางกวางขวาง
ตัวอยางของกิจกรรมในระดับปฏิบัติ เชน การเขารวมเปนอาสาสมัครในงานดานตางๆ ครูรวม
สอนในบางวิชา โดยรูปแบบที่เหมาะสมในการแสวงหาการมีสวนรวมจากพอแม ผูปกครอง อาจ
เปนรูปของอาสาสมัครในงานดานตางๆ เชน การเปนครูรวมสอน การเปนโคชนักกีฬา การติว
หรือการสอนพิเศษในความรูเฉพาะดาน การจัดคณะเจาหนาที่ของบริษัทมาใหความรูเสริมใน
เรื่องการงาน อาชีพที่เด็กๆ มีความสนใจ การคิดคนรูปแบบการชักชวนที่นาสนใจและสรางสรรค
จะชวยใหครอบครัวมีความพึงพอใจและมีความสนใจพิเศษและเขามีมีสวนรวมมากขึ้น อีกทั้งได
เสนอแนะวาหนวยงานดานการศึกษาควรใหการสนับสนุนการรวมตัวของกลุมผูปกครองในรูปแบบ
ขององคกรกลาง ที่มุงเนนการมีสวนรวมใหเกิดขึ้นอยางแทจริง เพื่อใหเกิดองคประกอบการมี
สวนรวมที่เทาเทียม และเกิดกระบวนการเรียนรูรวมกันที่โรงเรียน ครอบครัว และชุมชน ไดมีเวที
ในการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน สวนการมีสวนรวมในฐานะผูพิทักษสิทธิ เปนบทบาทที่ยังไม
แพรหลายนักในหลายประเทศ เปนบทบาทที่พอแมผูปกครองเขามาทําหนาที่เปนปากเปนเสียง
เฝาระวังการใชอํานาจและนโยบายที่ไมสงผลดีตอการพัฒนาเด็ก การมีสวนรวมในการตรวจสอบ
การบริหารจัดการของหนวยงานที่รับผิดชอบในดานตางๆ บทบาทในการรณรงคหรือพิทักษสิทธิ
จะตองเกี่ยวของกับขอมูล ขอเท็จจริง ขอเรียกรองในระดับสาธารณะ ดังนั้น พอแมผูปกครองตองมี
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ความรูในดานกฎหมายตางๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้งตองอาศัยทักษะการประสานงานกับบุคคล
หนวยงาน องคกรตางๆ ทั้งในระดับทองถิ่นและระดับชาติที่จะชวยใหขอมูลที่เปนประโยชน จึง
สงผลใหเกิดความรวมมือที่เปนเอกภาพ และมีคุณภาพที่จะพิทักษสิทธิและปกปองจากนโยบาย
มาตรการกฎหมายตางๆ ที่ไมเหมาะสม
ฉลุวิทย ดีวงศ (2545: 90-124) ไดศึกษาการมีสวนรวมบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมบริหารโดยใชโรงเรียนเปน
ฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา
จังหวัดมุกดาหาร และเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการบริหารตลอดจนปญหา
อุปสรรคและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวา
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมบริหารในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เรียงลําดับ
จากมากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารงานทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล ดานวิชาการ และ
ดานงบประมาณ สวนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ไดแก ระดับ
การศึกษา การประกอบอาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน
สุภาภรณ ยุคุณธร (2547: บทคัดยอ) ศึกษากระบวนการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน:ศึกษากรณีโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต พบวา ในกระบวนการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนกรณีศึกษานั้น มีการดําเนินงาน 6 ขั้นตอน
คือ ขั้นเตรียมการ ขั้นกําหนดนโยบายและแนวทาง การพัฒนา ขั้นนําเสนอ ขั้นจัดทําแผนพัฒนา
ขั้นปฏิบัติตามแผนและขั้นติดตามการใชแผนโดยทีมงานที่ปรึกษาซึ่งเปนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 7 คน เปนผูกําหนดนโยบายและแนวทางพัฒนาสถานศึกษา และกําหนด
คณะบุคคลที่เกี่ยวของกับโรงเรียนอยางไมเปนทางการในกระบวนการดําเนินการดังกลาวไว
จํานวน 3 กลุม คือ ทีมงานที่ปรึกษาเปนกลุมคิดและวางแผน ครูและผูบริหารในโรงเรียนเปน
กลุมกลั่นกรองและนําเสนอ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน 15 คน เปนกลุมพิจารณา
ตัดสินใจ สําหรับเงื่อนไขที่มีความสัมพันธ ตอการเขารวมในการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนา
สถานศึกษา ของทีมงานที่ปรึกษาคือ ระดับการพัฒนาที่แตกตางระหวางชุมชนกับโรงเรียน ความเปน
กลุมคณะบุคคลกลุมเดียวกันในระบบการบริหารจัดการชุมชน ความสําเร็จในการบริหารจัดการ
พัฒนาชุมชนความ สัมพันธในประสบการณการทํางานรวมกันเพื่อพัฒนาและชวยเหลือสังคม
อื่นๆ มากอนและคุณลักษณะสวนบุคคลที่คลายคลึงกัน
หทัยรัตน ลิ่มอรุณวงศ (2547: บทคัดยอ) ศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
บริหารสถานศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษา จังหวัดสงขลา พบวา การมี
สวนรวมของคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาในการบริหารโรงเรียนเอกชนประเภทสามัญศึกษา
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ดานการบริหารทั่วไปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 60.3 รองลงมาดานวิชาการและดานการบริหารงาน
บุคคล สวนการมีสวนรวมดานงบประมาณนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 37.3
สุรกิจ โสฬส (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษากระบวนการบริหารจัดการกับการมีสวนรวม
ของชมรมผูปกครองในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน:กรณีศึกษา โรงเรียนประถมศึกษา
แหงหนึ่งในภาคใต ผลการวิจัยพบวา กระบวนการที่มีผลตอการบริหารจัดการกับการมีสวนรวม
ของชมรม ผูปกครอง ในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน ประกอบดวย 7 กระบวนการ
คือ 1) กระบวนการสรางความศรัทธา 2) กระบวนการสรางความนาเชื่อถือ 3) กระบวนการสราง
ความตระหนัก 4) กระบวนการการมีสวนรวม 5) กระบวนการพัฒนาศักยภาพผูเรียน 6) กระบวนการ
จัดตั้งชมรมผูปกครอง 7) กระบวนการสนับสนุนจากองคกรที่เกี่ยวของ สําหรับเงื่อนไขที่มีผลตอ
การบริหารจัดการกับการมีสวนรวมของชมรมผูปกครองในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน
ประกอบดวย 8 เงื่อนไขที่สําคัญ คือ 1) เงื่อนไขเกี่ยวกับกฎหมายและนโยบายทางการศึกษา 2)
เงื่อนไขเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของผูปกครอง 3) เงื่อนไขเกี่ยวกับคน 4) เงื่อนไขเกี่ยวกับ
สภาพแวดลอม 5) เงื่อนไขเกี่ยวกับเศรษฐกิจของ ผูปกครอง 6) เงื่อนไขเกี่ยวกับการสื่อสาร
หลายทาง 7) เงื่อนไขเกี่ยวกับการสนับสนุนจากองคกรที่เกี่ยวของ 8) เงื่อนไขเกี่ยวกับการพัฒนา
ศักยภาพผูเรียน ในดานยุทธศาสตรที่มีผลตอการบริหารจัดการกับการมีสวนรวมของชมรม
ผูปกครองในการระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน ประกอบดวย 5 ยุทธศาสตร คือ 1) ยุทธศาสตร
หลอมเปนหนึ่งเดียว 2) ยุทธศาสตรใจเกินรอย 3) ยุทธศาสตรใจถึงใจ 4) ยุทธศาสตรรูเขารูเรา
และ 5) ยุทธศาสตร รวมกันสรรรวมกันสราง
สมบูรณ อวยศิลป (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มีตอการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ศึกษากรณีโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่ง
โรงเรียนในฝนเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน สังกัดเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ สวนใหญเปน
เพศชาย มีอายุระหวาง 41 – 50 ป มีเวลาดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 –
3 ป สวนใหญสําเร็จการศึกษา ในระดับต่ํากวาปริญญาตรี สภาพปจจุบันโรงเรียนโครงการหนึ่ง
อําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนทั้งหมดเปนโรงเรียนประจําอําเภอตางๆ ในจังหวัดกระบี่ โรงเรียน
เหลานี้เปนโรงเรียนขนาดใหญ ตั้งอยูในเขตชุมชนระดับอําเภอ มีการคมนาคมและระบบการ
ติดตอสื่อสารที่สะดวกรวดเร็ว มีระบบสาธารณูปโภคที่ดี บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียน ในโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานรอยละ 90 มีบทบาทสําคัญในการจัดหา ทรัพยากร เพื่อการศึกษาสนับสนุน วัสดุ
อุปกรณ การระดมงบประมาณในการพัฒนาสถานศึกษาและมีบทบาทสําคัญในการดําเนินงาน
หรือกิจกรรม เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดใหภูมิปญญาทองถิ่นเขามามีสวนในการจัด
การศึกษารวมกับสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รอยละ 55 มีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบาย แผนแมบทและแผนพัฒนาสถานศึกษา ตลอดจนการนิเทศติดตามและการ
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ประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษา อยูในระดับไมสูงเดนพอเพียง ขอเสนอแนะของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน เสนอแนะ
วาใหสถานศึกษาแจงขาว เชิญชวนใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดเขารวมกําหนดนโยบาย
หรือแผนแมบทในการพัฒนาสถานศึกษา เขารวมในการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการทํางานใน
แตละฝายที่มากขึ้น ตลอดจนเขาไปมีบทบาทในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณ นอกจากนี้
ตองการใหสถานศึกษาดําเนินการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาอยาง ตอเนื่องและจริงจังเพื่อ
ผลสําเร็จของการบริหารงาน
เปรมจิตร กิจประสาน (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาบทบาทการมีสวนรวมในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดเขตพื้นที่
การศึกษาภูเก็ต” พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการบริหารโดยใช
โรงเรียนเปนฐานในดานงานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณการเงินระบบบัญชี และงาน
บริหารทั่วไป อยูในระดับปานกลาง และพบวาการมีสวนรวมในการบริหารงานดานตางๆ โดย
ภาพรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตามตัวแปร สถานภาพ วุฒิการศึกษา ความสัมพันธกับ
โรงเรียนประสบการณการเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานภาพทางเศรษฐกิจ
การเขารวมประชุม กิจกรรมของโรงเรียนที่แตกตางกันมีสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 สวนสภาพปญหาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
พบวา การบริหารงานวิชาการเปนงานที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประสบปญหามาก
ที่สุด รองลงมา คือ งานบุคลากร งานงบประมาณ การเงินและระบบบัญชี และงานบริหารทั่วไป
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในการบริหารโรงเรียนดังกลาวขางตน พบวา ลักษณะการมีสวนรวม
แบงออกเปน 3 ระดับ ไดแก
1. การมีสวนรวมในดานนโยบายและการบริหาร
2. การมีสวนรวมในดานการปฏิบัติ
3. การมีสวนรวมในดานการติดตาม และประเมินผล
โดยทั้ง 3 ระดับ มีลักษณะการมีสวนรวมคิด รวมทํา และรวมรับผิดชอบ เหลานี้มี
ผลตอการบริหารโรงเรียนทั้งในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และ
ดานการบริหารงานทั่วไป

บทที่ 3
วิธีการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงสํารวจ (Survey Research) ผูวิจัยมุงศึกษาการมีสวนรวม
ในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อําเภอระแงะ จังหวัด
นราธิวาส ซึ่งผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในอําเภอระแงะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส จํานวน
324 คน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3. 2551: 13)
ตาราง 1 จํานวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาระดับประถมศึกษา
ในอําเภอระแงะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาส เขต 3
ลําดับที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9

โรงเรียน
โรงเรียนบานบาโงกูโบ
โรงเรียนบานบระเอ็ง
โรงเรียนนิบง
โรงเรียนบานกูจิงลือปะ
โรงเรียนบานเขาพระ
โรงเรียนระแงะ
โรงเรียนบานฮูลู
โรงเรียนบานทํานบ
โรงเรียนบานชุมชนสหพัฒนา

จํานวนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (คน)
9
9
9
9
9
15
15
9
15
58
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ตาราง 1 (ตอ)
ลําดับที่
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

โรงเรียน
โรงเรียนบานลูโบะบาตู
โรงเรียนไอยรานุสรณ
โรงเรียนบานตราแดะ
โรงเรียนประชาบํารุง
โรงเรียนบานกาหนั๊วะ
โรงเรียนบานเจะเก
โรงเรียนบานปาเซ
โรงเรียนบานกาเด็ง
โรงเรียนบานเขาแกว
โรงเรียนบานบือนังกือเปาะ
โรงเรียนบานสิโป
โรงเรียนบานไอปาเซ
โรงเรียนบานบาโงระนะ
โรงเรียนบานสะโล
โรงเรียนบานลูโบะกาเยาะ
โรงเรียนบานบาโง
โรงเรียนบานลาไม
โรงเรียนบานลูโบะดีแย
โรงเรียนบานกอแนะเหนือ
รวม

จํานวนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (คน)
9
9
9
9
15
15
9
15
9
15
15
9
15
9
15
9
15
9
15
324

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
สถานศึกษาระดับประถมศึกษาในอําเภอระแงะ จํานวน 324 คน จาก 28 โรงเรียน การกําหนด
ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (Krejcie and Morgan. 1970:
608) ไดขนาดกลุมตัวอยางจํานวน 175 คน โดยสุมจากสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 9 คน เลือกเปนกลุมตัวอยางสถานศึกษาละ 5 คน และสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการ-
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน เลือกเปนกลุมตัวอยางสถานศึกษาละ 8 คน ยกเวนโรงเรียน
ชุมชนสหพัฒนาซึ่งเปนโรงเรียนที่ผูวิจัยปฏิบัติงานอยูจึงใชเพียง 7 คน
เครื่องมือในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารงาน
สถานศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งผูวิจัยไดสรางขึ้นเองโดยการศึกษาแนวคิด
และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม โดยแบบสอบถามแบงออกเปน 4 สวน คือ
สวนที่ 1ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบ คือ เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณ
การเปนคณะกรรมการสถานศึกษา และตําแหนงของกรรมการสถานศึกษา ลักษณะคําถามเปน
แบบสํารวจรายการ (Checklist)
สวนที่ 2 แบบสอบถามการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมี 3 ดาน คือ ดานนโยบายและการบริหาร ดานปฏิบัติ และดานติดตามและ
ประเมินผล มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ จํานวน 15 ขอ โดย
กําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังนี้
5 หมายถึง มีสวนรวมมากที่สุด
4 หมายถึง มีสวนรวมมาก
3 หมายถึง มีสวนรวมปานกลาง
2 หมายถึง มีสวนรวมนอย
1 หมายถึง มีสวนรวมนอยที่สุด
สวนที่ 3 ปญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ
จํานวน 9 ขอ
สวนที่ 4 ขอเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารงาน
สถานศึกษาของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งเปนคําถามแบบปลายเปด
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วิธีสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย มีขั้นตอนดังนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการมีสวนรวม
2. ศึกษาทฤษฎี เทคนิควิธีการสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเท็จจริงกับความ
คิดเห็นของผูตอบ (Moser and Kalton. 1979: 311; อางถึงใน บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2540:
217)
3. กําหนดขอมูลและตัวชี้วัด โดยจะตองพิจารณาและวิเคราะหจากจุดมุงหมาย
หรือปญหานั้นออกเปนหัวขอยอยๆ ใหมากที่สุด แลวเลือกรูปแบบของแบบสอบถาม ลักษณะ
ของขอมูล การวิเคราะหขอมูล และกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ซึ่งจะตองมีลักษณะที่ตอบได ให
ความสะดวกทั้งแกผูตอบและการวิเคราะหขอมูล รวมทั้งมีลกั ษณะจูงใจใหนาตอบคําถาม
4. รางแบบสอบถาม โดยพิจารณาจากหัวขอที่ตองการซึ่งไดกําหนดไวแลว
จากนั้นจึงพิจารณาวาแตละหัวขอยอยนั้นควรใชคําถามรูปแบบใดจึงจะเหมาะสมที่สุด
5. นําแบบสอบถามที่ไดใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบเพื่อปรับปรุงแกไข ดังขั้นตอน
ตอไปนี้
5.1 ความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content Validity) ความเขาใจและการใชภาษา
โดยนําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญที่เกี่ยวของหรือมีประสบการณในการบริหารงาน จํานวน 3 ทาน
ประกอบดวย ผูเชี่ยวชาญดานงานวิจัย ผูเชี่ยวชาญดานการบริหารงาน และผูเชี่ยวชาญดานภาษาไทย
พิจารณาตรวจสอบความถูกตองทั้งทางดานภาษา การเรียงลําดับขอความใหครอบคลุมเนื้อหา
และตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัย และนําไปปรับปรุงแกไขตามความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิ
ตามวิธีของโรวิเนลลิ (Rovinelli) และแฮมเบิลตัน (Hambleton) (บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 64-65)
ดังนี้
+1
หมายถึง แนใจวาขอความนั้นสอดคลองกับเนื้อหา
0
หมายถึง ไมแนใจวาขอความนั้นสอดคลองกับเนื้อหา
-1
หมายถึง แนใจวาขอความนั้นไมสอดคลองกับเนื้อหา
ผลพบวา ขอคําถามทุกขอ มีคาดัชนีความสอดคลองเทากับ 1.00
5.2. นําแบบสอบถามที่ถูกตองสมบูรณแลวไปทําการทดลองใชกับกลุมตัวอยาง
ที่มีลักษณะใกลเคียงกับประชากรที่ศึกษา คือ กลุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอ
จะแนะ ไดแก โรงเรียนผดุงมาตร โรงเรียนบานตือกอ โรงเรียนบานบูเกะบือแต จํานวน 30 ราย
เพื่อตรวจสอบขอบกพรองกอนนําไปใชเก็บรวบรวมขอมูลจริง (ศศิพัฒน ยอดเพชร. 2544: 104)
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โดยการวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยวิธีหาคาสัมประสิทธแบบแอลฟา (Alpha
Coefficient) ครอนบัค (Cronbach) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเทากับ .91
=



เมื่อ

S2I
S2t
K

=
=
=

k
k-1

.1 -  S2I
S2 t

ความแปรปรวนของคะแนนรายขอ
ความแปรปรวนรวมของทัง้ ฉบับ
จํานวนขอ

การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ประสานกับมหาวิทยาลัยหาดใหญทําหนังสือถึงผูอํานวยการสถานศึกษาโรงเรียน
ในสังกัดอําเภอระแงะ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เพื่อชี้แจง
วัตถุประสงค ทั้งรายละเอียดในการศึกษาใหทราบและขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
2. ผูวิจัยประสานงานกับผูอํานวยการโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค ทั้งรายละเอียดในการศึกษาใหทราบ
3. ผูวิจัยนําแบบสอบถามไปสัมภาษณคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ตรวจสอบขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามแตละชุด พรอมตรวจสอบความสมบูรณ
ของขอมูลปรับปรุงแกไข แลวนําไปประมวลดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป
การวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยมีขั้นตอนการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. วิเคราะหขอมูลทั่วไปของประชากรในการวิจัย โดยใชการแจกแจงความถี่ คารอยละ
2. วิเคราะหระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มีลักษณะมาตราสวนประมาณคา (Rating scale) 5 ระดับ แลวนําไปแปลผล
โดยผูวิจัยไดนําคะแนนเฉลี่ยมาคํานวณเพื่อกําหนดชวงชั้นแบบมาตราสวนประมาณคา 3 ระดับ
ใชสูตรการหาคาพิสัย ดังนี้
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จํานวนคะแนนมากที่สุด - จํานวนคะแนนนอยที่สุด
จํานวนชั้น

คะแนนเฉลี่ย
1.00 - 1.80
1.81 - 2.60
2.61 - 3.40
3.41 - 4.20
4.20 - 5.00

=

5 1
5

=

0.80

การแปลความหมาย
มีสวนรวมในการบริหารงานอยูในระดับนอยที่สุด
มีสวนรวมในการบริหารงานอยูในระดับนอย
มีสวนรวมในการบริหารงานอยูในระดับปานกลาง
มีสวนรวมในการบริหารงานอยูในระดับมาก
มีสวนรวมในการบริหารงานอยูในระดับมากที่สุด

3. วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับระดับการมีสวนรวมในการ
บริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใชคาสถิติ ไค-สแควร
(Chi - Square) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. 2540: 258)
สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. สถิติที่ใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ
1.1 สถิติที่ใชในการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ โดยใชสูตรดังนี้
(บุญชม ศรีสะอาด. 2545: 63-65)
IOC

=

R
N

เมื่อ R หมายถึง ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูทรงคุณวุฒิในขอนั้นๆ
N หมายถึง จํานวนผูทรงคุณวุฒิทั้งหมด
การตัดสิน
ถา IOC > 0.5 แสดงวา ขอความนั้นสอดคลองกับเนื้อหาจริงจะเลือกขอนั้นไว
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ถา IOC < 0.5 แสดงวา ขอความนั้นไมสอดคลองกับเนื้อหาควรตัดทิ้งหรือ
อาจจะนําไปปรับปรุงแกไขใหมตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ
1.2 สถิติที่ใชในการหาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยวิธีสัมประสิทธแบบแอลฟา
(Alpha Coefficient) ของครอนบัค ใชสูตรดังนี้


=

k .
k-1

1 -  S2I
S2 t

S2I =
ความแปรปรวนของคะแนนรายขอ
S2t =
ความแปรปรวนรวมของทั้งฉบับ
K
=
จํานวนขอ
2. หาคาสถิติพื้นฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3. คาสถิติ ไค-สแควร (Chi - Square) สําหรับวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร
อิสระกับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เมื่อ

บทที่ 4
ผลการวิจัย
การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส ผูวิจัยนําเสนอผลการวิจัยแบงเปน 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ตอนที่ 3 ระดับปญหาอุปสรรคการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะแนวทางในการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ตอนที่ 5 การทดสอบความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอระดับการมีสวนรวมในการ
บริหารงานสถานศึกษา
ผลการวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม รายละเอียดดังตาราง 2
ตาราง 2 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลทัว่ ไป
เพศ
- หญิง
- ชาย

จํานวน ( N = 175 ) รอยละ

รวม

95
80
175

54.28
45.72
100.00

รวม

4
38
114
19
175

2.29
21.71
65.14
10.86
100.00

อายุ
- ต่ํากวา 35 ป
- ตั้งแต 35 – 45 ป
- เกินกวา 45 – 55 ป
- เกินกวา 55 ป ขึ้นไป
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ตาราง 2 (ตอ)
ขอมูลทัว่ ไป
การศึกษา
- ต่ํากวาปริญญาตรี
- ปริญญาตรี
- สูงกวาปริญญาตรี
รวม
ประสบการณการเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
- นอยกวา 1 ป
- ตั้งแต 1 – 4 ป
- เกินกวา 4 ป ขึ้นไป
รวม
ตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
- ผูแทนผูปกครอง
- ผูแทนครู
- ผูแทนองคกรชุมชน
- ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
- ผูแทนศิษยเกา
- ผูทรงคุณวุฒิ
รวม

จํานวน ( N = 175 ) รอยละ
138
31
6
175

78.86
17.71
3.43
100.00

51
92
32
175

29.14
52.57
18.29
100.00

71
23
16
14
11
40
175

40.57
13.14
9.14
8.00
6.29
22.86
100.00

จากตาราง 2 พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนเพศชายจํานวน 95 คน
คิดเปนรอยละ 54.28 เพศหญิงจํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 45.72 คณะกรรมการสถานศึกษา
จํานวน 114 คน มีอายุเกินกวา 45 – 55 ป คิดเปนรอยละ 65.14 และมีอายุต่ํากวา 35 ป นอย
ที่สุด จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 2.29 มีระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 138 คน
คิดเปนรอยละ 78.86 และระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีนอยที่สุดจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ
3.43 มีประสบการณการเปนคณะกรรมการสถานศึกษาตั้งแต 1 – 4 ป จํานวน 92 คน คิดเปน
รอยละ 52.57 และมีประสบการณการเปนคณะกรรมการสถานศึกษาเกินกวา 4 ป ขึ้นไป นอย
ที่สุดมีจํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 18.29 และเปนผูแทนผูปกครอง จํานวน 71 คน คิดเปน
รอยละ 40.57 และเปนผูแทนศิษยเกานอยที่สุดมีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 6.29

67
ตอนที่ 2 ระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นประกอบดวย รายละเอียดดังตาราง 3 - 6
ตาราง 3 ระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
การมีสวนรวม
ดานนโยบายและการบริหาร
ดานปฏิบัติ
ดานติดตาม และประเมินผล
รวม

S.D.
.31
.31
.39
.24



4.16
3.96
4.18
4.10

การแปลผล
มาก
มาก
มาก
มาก

จากตาราง 3 พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการบริหารงาน
สถานศึกษาโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 เมื่อพิจารณารายดาน พบวา คณะกรรมการ
สถานศึกษามีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาทั้ง 3 ดานอยูในระดับมาก โดยมีสวนรวมใน
ดานติดตาม และประเมินผลมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 รองลงมา คือ การมีสวนรวมใน
ดานนโยบายและการบริหาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 และการมีสวนรวมในดานปฏิบัติ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.96
ตาราง 4 ระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานนโยบายและการบริหาร
การมีสวนรวมดานโยบาย
และการบริหาร
1. ทานมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา กําหนดหลักสูตร
ของสถานศึกษา
2. ทานมีสวนรวมในการทํา
โครงการตางๆ รวมกับ
โรงเรียน

ระดับการมีสวนรวม
การ
มาก มาก ปาน นอย นอย  S.D.
แปลผล
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
32 89 47 7
- 3.83 .41 ปาน
กลาง
73

59

43

-

-

4.17

.46

มาก
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ตาราง 4 (ตอ)
ระดับการมีสวนรวม
มาก
นอย
ปาน
มาก
นอย
ที่สุด
ทีส่ ุด
กลาง
3. ทานมีสวนรวมในการกําหนด 35 78 63
รูปแบบกิจกรรม/โครงการเพื่อ
สงเสริมกระบวนการเรียนรู
4. ทานมีสวนรวมแสดงความ 103 67 5
คิดเห็นในการจัดสรร
งบประมาณรวมกันโรงเรียน
5. ทานมีสวนรวมในการกําหนด 74 98 3
แผนงาน วิธีปฏิบตั ิงานตางๆ
ในโรงเรียน
รวม
การมีสวนรวมดานโยบาย
และการบริหาร

การ
แปลผล



S.D.

3.85

.48

4.56

.53 มากที่สุด

4.41

.48 มากที่สุด

4.16

.31

ปาน
กลาง

มาก

จากตาราง 4 พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการบริหารงาน
ดานนโยบายและการบริหารโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการจัดสรรงบประมาณรวมกัน
โรงเรียน และมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน วิธีปฏิบัติงานตางๆ ในโรงเรียนอยูในระดับมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56 และ 4.41 ตามลําดับ รองลงมา คือ มีสวนรวมในการทําโครงการ
ตางๆ รวมกับโรงเรียนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 สวนการมีสวนรวมในการกําหนด
รูปแบบกิจกรรม/โครงการเพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู และมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
กําหนดหลักสูตรของสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 และ 3.83 ตามลําดับ

69

ตาราง 5 ระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ดานปฏิบัติ

การมีสวนรวมดานปฏิบัติ

ระดับการมีสวนรวม
การ
มาก มาก ปาน นอย นอย  S.D.
แปลผล
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
32 81 62 - 3.83 .41 มาก

6. ทานรวมกิจกรรมตางๆ กับ
โรงเรียน เชน การจัดการเรียนรู
ในแหลงชุมชน เปนตน
7. ทานเปนที่ปรึกษาเรื่องตางๆ
21
ใหแกครู และบุคลากรทาง
การศึกษา
8. ทานรวมแกปญหาในดานตางๆ 28
กับคณะครูและบุคลากร
ทางการศึกษา
92
9. ทานรวมสนับสนุนเงิน หรือ
วัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม
ตลอดจนการจัดหาจากแหลง
อื่นๆ
10. ทานมีสวนรวมในการเผยแพร 43
ขาวสารเกี่ยวกับโรงเรียนให
ชุมชนทราบ
รวม

94

43

13

-

3.70

.46

มาก

87

60

-

-

3.82

.48

มาก

76

7

-

-

4.49

.53 มากที่สุด

85

47

-

-

3.98

.48

มาก

3.96

.31

มาก

จากตาราง 5 พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการบริหารงาน
ดานปฏิบัติโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 เมื่อพิจารณารายขอ พบวาการมีสวน
รวมสนับสนุนเงิน หรือวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม ตลอดจนการจัดหาจากแหลงอื่นๆ อยูใน
ระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการเผยแพรขาวสารเกี่ยวกับ
โรงเรียนใหชุมชนทราบ การมีสวนรวมกิจกรรมตางๆ กับโรงเรียน เชน การจัด การเรียนรูใน
แหลงชุมชน เปนตน การมีสวนรวมแกปญหาในดานตางๆ กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการมีสวนรวมเปนที่ปรึกษาเรื่องตางๆ ใหแกครู และบุคลากรทางการศึกษาอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98, 3.83, 3.82 และ 3.70 ตามลําดับ
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ตาราง 6 ระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานติดตามและประเมินผล
ระดับการมีสวนรวม
มาก มาก ปาน นอย นอย
ทีส่ ุด
ที่สุด
กลาง
11. ทานมีสวนรวมในการติดตาม 32 97 46 ประเมินผลงานโรงเรียน
งานวิชาการ
12. ทานมีสวนรวมในการติดตาม 74 43 56 ประเมินผลงานโรงเรียนงาน
บุคลากร
13. ทานมีสวนรวมในการติดตาม 82 39 47 7
ประเมินผลงานโรงเรียน
งานงบประมาณ
14. ทานมีสวนรวมในการติดตาม 94 63 18 ประเมินผลงานโรงเรียน
งานบริหารงานทั่วไป
2
15. ทานมีสวนรวมในการติดตาม 73 92 8
และประเมินผลกิจกรรม
เสริมสรางพัฒนาการนักเรียน
รวม
การมีสวนรวมดานติดตาม
และประเมินผล



S.D.

การ
แปลผล

3.92

.41

มาก

4.06

.46

มาก

4.12

.48

มาก

4.43

.53

มาก
ที่สุด

4.35

.48

มาก
ที่สุด

4.18

.39

มาก

จากตาราง 6 พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการบริหารงาน
ดานในดานติดตามและประเมินผลโดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 เมื่อพิจารณา
รายขอ พบวา การมีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผลงานโรงเรียนงานบริหารงานทั่วไป และ
การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลกิจกรรมเสริมสรางพัฒนาการนักเรียนอยูในระดับ
มากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 และ 4.35 ตามลําดับ รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการติดตาม
ประเมินผลงานโรงเรียนงานงบประมาณ การมีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผลงานโรงเรียน
งานบุคลากร และการมีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผลงานโรงเรียนงานวิชาการอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12, 4.06 และ 3.92 ตามลําดับ

71
ตอนที่ 3 ระดับปญหาอุปสรรคการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน รายละเอียดดังตาราง 7
ตาราง 7 ระดับปญหาอุปสรรคของการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระดับปญหา อุปสรรค
ปญหา/อุปสรรค
มาก มาก ปาน นอย นอย
ที่สุด
กลาง
ทีส่ ุด
16. เวลาที่จะเขาไปมีสวนรวม 98 76
1
เนื่องจากตองประกอบอาชีพ
17. การติดตอสื่อสารจาก
88 64 23
โรงเรียนเพื่อใหเขารวม
กิจกรรม
18. ความเขาใจขอความ
98 45 32
ภาษาที่โรงเรียนแจง
ใหทราบ
19. การอํานวยความสะดวก 42 76 57
ในการเขาไปมีสวนรวม
ในโรงเรียน
20. ความเขาใจหลักการจัด
32 84 59
การศึกษาของโรงเรียน
21. ความเขาใจหลักการ
79 47 38 11
บริหารจัดการภายใน
โรงเรียน
22. ความเขาใจบทบาทอํานาจ 84 36 55
หนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาอยางชัดเจน
23. ความสะดวกในการ
32 57 78
8
เดินทางเขารวมกิจกรรม
โรงเรียน



S.D.

การ
แปลผล

4.55

.41 มากที่สุด

4.37

.46 มากที่สุด

4.38

.43 มากที่สุด

3.91

.51

มาก

3.85

.42

มาก

4.11

.48

มาก

4.17

.50

มาก

3.65

.53

มาก
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ตาราง 7 (ตอ)
ระดับปญหา อุปสรรค
การ
ปญหา/อุปสรรค
มาก มาก ปาน นอย นอย  S.D.
แปลผล
กลาง
ทีส่ ุด
ที่สุด
24. การไดรับการยอมรับ หรือ 21 45 72 37
- 3.29 .48 ปาน
ความสําคัญจากโรงเรียน
กลาง
เทาที่ควร
4.03 .42 มาก
รวม
จากตาราง 7 พบวา ระดับปญหาอุปสรรคของการมีสวนรวมในการบริหารงาน
สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยรวมอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.03 เมื่อพิจารณารายขอ พบวา เวลาที่จะเขาไปมีสวนรวมเนื่องจากตองประกอบอาชีพ ความ
เขาใจขอความ ภาษาที่โรงเรียนแจงใหทราบ และการติดตอสื่อสารจากโรงเรียน เพื่อใหเขารวม
กิจกรรมอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.55, 4.38 และ 4.37 ตามลําดับ รองลงมา คือ
ความเขาใจบทบาท อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาอยางชัดเจน ความเขาใจหลักการ
บริหารจัดการภายในโรงเรียน การอํานวยความสะดวกในการเขาไปมีสวนรวมในโรงเรียน และ
ความเขาใจหลักการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17, 4.11, 3.91
และ 3.85 ตามลําดับ และระดับปญหา อุปสรรคของการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่นอยที่สุด คือ การไดรับการยอมรับหรือความสําคัญจากโรงเรียน
เทาที่ควรอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29

73
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะเพื่อรวบรวมแนวทางการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังรายละเอียดในตาราง 8
ตาราง 8 ขอเสนอแนะ/แนวทางการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอเสนอแนะ
ดานนโยบายและการบริหาร
1. จัดประชุมทําความเขาใจนโยบายและหลักการบริหารงานในโรงเรียน
2. จัดใหมีการเขารวมในดานนโยบายและการบริหารอยางตอเนื่อง
ดานปฏิบัติ
1. จัดกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ
2. จัดใหมีรูปแบบการมีสว นรวมที่หลากหลาย เชน สนับสนุนวัสดุในการจัด
กิจกรรม ใหความชวยเหลือดานตาง ๆ เปนตน
ดานติดตาม และประเมินผล
1. จัดประชุมทําความเขาใจ สรางความตระหนักถึงความสําคัญของ
การติดตาม ประเมินผล
2. จัดประชุมทําความเขาใจวิธีการติดตาม และประเมินผล
3. จัดทําปฏิทินการติดตาม และประเมินผล

จํานวน รอยละ
48
52

27.43
29.71

91
74

52.00
42.29

98

56.00

25
34

14.29
19.43

จากตาราง 8 ขอเสนอแนะ/แนวทางการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน พบวา ดานนโยบายและการบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษามีขอเสนอแนะใหจัด
ประชุมทําความเขาใจนโยบายและหลักการบริหารงานในโรงเรียน จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ
27.43 และจัดใหมีการเขารวมในดานนโยบายและการบริหารอยางตอเนื่อง จํานวน 52 คน คิด
เปนรอยละ 29.71 สว นด านปฏิ บัติ คณะกรรมการสถานศึกษามีขอเสนอแนะใหจัดกิจกรรม
รวมกันอยางสม่ําเสมอ จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 52.00 และจัดใหมีรูปแบบการมีสวนรวมที่
หลากหลาย เชน สนับสนุนวัสดุในการจัดกิจกรรมใหความชวยเหลือดานตาง ๆ เปนตน จํานวน
74 คน คิดเปนรอยละ 42.29 และดานติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการสถานศึกษามี
ขอเสนอแนะใหจัดประชุมทําความเขาใจ สรางความตระหนักถึงความสําคัญของการติดตาม
และประเมินผล จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 56.00 ใหจัดทําประชุมทําความเขาใจวิธีการติดตาม
และประเมินผล จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 14.29 และใหจัดทําปฏิทินการติดตามและประเมินผล
จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 19.43

74
ตอนที่ 5 การทดสอบความสัมพันธของปจจัยที่มีผลตอระดับการมีสวนรวม
ในการบริหารงานสถานศึกษา ดังรายละเอียดในตาราง 9 ตาราง 9 ความสัมพันธระหวางเพศของคณะกรรมการสถานศึกษากับระดับการมีสวนรวม
ในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความสัมพันธระหวางเพศของคณะกรรมการสถานศึกษากับ
ระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษา
ดานนโยบายและการบริหาร
ดานปฏิบัติ
ดานติดตาม และประเมินผล
การมีสวนรวม
* P < .05 , **P < .01

2
10.64
17.76
16.13
16.09

S.D.

Sig.

0.29 0.03*
0.36 0.00**
0.35 0.00**
0.34 0.00**

จากตาราง 9 พบวา เพศมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมในการบริหารงาน
สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา เพศจะมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมในดานปฏิบัติและดาน
การติดตาม และประเมินผลอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนความสัมพันธกับระดับ
การมีสวนรวมในดานนโยบายและการบริหารอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ตาราง 10 ความสัมพันธระหวางอายุของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับระดับการ
มีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความสัมพันธระหวางอายุของคณะกรรมการสถานศึกษากับ
ระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษา
ดานนโยบายและการบริหาร
ดานปฏิบัติ
ดานติดตาม และประเมินผล
การมีสวนรวม
* P < .05 , **P < .01

2

S.D.

Sig.

25.13
19.27
20.37
18.10

0.42
0.38
0.38
0.37

0.00**
0.00**
0.00**
0.00**
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จากตาราง 10 พบวา อายุของคณะกรรมการสถานศึกษามีความสัมพันธกับระดับ
การมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อพิจารณา
รายดาน พบวา อายุของคณะกรรมการสถานศึกษามีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมทั้งใน
ดานนโยบายและการบริหาร ดานปฏิบัติ และดานติดตาม และประเมินผลอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01
ตาราง 11 ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ความสัมพันธระหวางระดับการศึกษากับระดับการมีสวนรวม
ในการบริหารงานสถานศึกษา
ดานนโยบายและการบริหาร
ดานปฏิบัติ
ดานติดตาม และประเมินผล
การมีสวนรวม
* P < .05 , **P < .01

2

S.D.

Sig.

14.36
25.13
33.41
17.77

0.33
0.42
0.47
0.37

0.01**
0.00**
0.00**
0.00**

จากตาราง 11 พบวา ระดับการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษามีความสัมพันธ
กับระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา การมีสวนรวมทั้งในดานนโยบายและการบริหาร ดานปฏิบัติ และดาน
ติดตามและประเมินผล มีความสัมพันธกับระดับการศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
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ตาราง 12 ความสัมพันธระหวางประสบการณของการเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ความสัมพันธระหวางประสบการณการเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษากับระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษา
ดานนโยบายและการบริหาร
ดานปฏิบัติ
ดานติดตามและประเมินผล
การมีสวนรวม
* P < .05 , **P < .01

2

S.D.

Sig.

14.36
25.13
33.41
17.77

0.33
0.42
0.47
0.37

0.01**
0.00**
0.00**
0.00**

จากตาราง 12 พบวา ประสบการณการเปนคณะกรรมการสถานศึกษามีความสัมพันธ
กับระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ระดับการมีสวนรวมทั้งในดานนโยบายและการบริหาร ดานปฏิบัติ และ
ดานติดตาม และประเมินผลมีความสัมพันธกับประสบการณการเปนคณะกรรมการสถานศึกษา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
ตาราง 13 ความสัมพันธระหวางประสบการณตําแหนงของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กับระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
ความสัมพันธระหวางตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษากับ
ระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษา
ดานนโยบายและการบริหาร
ดานปฏิบัติ
ดานติดตาม และประเมินผล
การมีสวนรวม
* P < .05 , **P < .01

2
35.48
11.75
17.40
19.28

S.D.

Sig.

0.48 0.00**
0.30 0.02*
0.36 0.00**
0.38 0.00**

จากตาราง 13 พบวา ตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษามีความสัมพันธกับ
ระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เมื่อ
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พิจารณารายดาน พบวา ระดับการมีสวนรวมทั้งในดานนโยบายและการบริหาร และดานติดตาม
และประเมิ น ผลมี ค วามสั มพั นธ กับ ประสบการณ ก ารเปน คณะกรรมการสถานศึ ก ษาอย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนการมีสวนรวมในดานปฏิบัติมีความสัมพันธกับตําแหนงของ
คณะกรรมการสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

บทที่ 5
การสรุป การอภิปราย และขอเสนอแนะ
การวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในอําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมใน
การบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ศึกษาความสัมพันธของ
การมีสวนรวมบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามตัวแปร เพศ
อายุ การศึกษา ประสบการณการเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และตําแหนงของ
กรรมการสถานศึกษา ศึกษาระดับปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
และรวบรวมขอเสนอแนะ แนวทางการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
ระดับประถมศึกษาในอําเภอระแงะ จํานวน 175 คน ไดมาจากการกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง
โดยใชตารางสําเร็จรูปของ Krejcie & Morgan (Krejcie and Morgan. 1970: 608) เครื่องมือที่ใช
ในการวิจัยเปนแบบสอบถามการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานมี 3 ดาน คือ ดานนโยบายและการบริหาร ดานปฏิบัติ และดานติดตามและ
ประเมินผล มีลักษณะเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ สถิติที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติ ไค-สแควร
(Chi - Square) ผูวิจัยไดนําเสนอสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการวิจัย และขอเสนอแนะ
ตามรายละเอียดดังนี้
การสรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้สรุปผลการวิจัยไดดังนี้
1. ระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.10 โดยระดับการมีสวนรวมในดานติดตาม และ
ประเมินผลมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.18 รองลงมา คือ การมีสวนรวมในดานนโยบายและการ
บริหาร มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16 และการมีสวนรวมในดานปฏิบัติ มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 ดังนี้
1.1 ระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของการมีสวนรวมในดานนโยบายและการบริหารอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.16
โดยการมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการจัดสรรงบประมาณรวมกันโรงเรียน และการมีสวนรวม
ในการกําหนดแผนงาน วิธีปฏิบัติงานตางๆ ในโรงเรียนอยูในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.56
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และ 4.41 ตามลําดับ รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการทําโครงการตางๆ รวมกับโรงเรียนอยูใน
ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 การสวนการมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบกิจกรรม/โครงการ
เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู และการมีสวนรวมในการจัดการศึกษากําหนดหลักสูตรของ
สถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.85 และ 3.83 ตามลําดับ
1.2 ระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของการมีสวนรวมในดานปฏิบัติอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.96 โดยการมี
สวนรวมสนับสนุนเงิน หรือวัสดุอุปกรณในการจัดกิจกรรม ตลอดจนการจัดหาจากแหลงอื่นๆ อยู
ในระดับมากที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.49 รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการเผยแพรขาวสาร
เกี่ยวกับโรงเรียนใหชุมชนทราบ การมีสวนรวมกิจกรรมตางๆ กับโรงเรียน เชน การจัดการเรียนรู
ในแหลงชุมชน เปนตน การมีสวนรวมแกปญหาในดานตางๆ กับคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา
และการมีสวนรวมเปนที่ปรึกษาเรื่องตางๆ ใหแกครู และบุคลากรทางการศึกษาอยูในระดับมาก
มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.98, 3.83, 3.82 และ 3.70 ตามลําดับ
1.3 ระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานของการมีสวนรวมในดานติดตามและประเมินผลอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ
4.18 โดยการมีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผลงานโรงเรียนงานบริหารงานทั่วไป และการ
มีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลกิจกรรมเสริมสรางพัฒนาการนักเรียนอยูในระดับมาก
ที่สุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.43 และ 4.35 ตามลําดับ รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการติดตาม
ประเมินผลงานโรงเรียนงานงบประมาณ การมีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผลงานโรงเรียน
งานบุคลากร และการมีสวนรวมในการติดตาม ประเมินผลงานโรงเรียนงานวิชาการอยูในระดับ
มาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.12, 4.06 และ 3.92 ตามลําดับ
2. เพศ อายุ การศึกษา ประสบการณการเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และตําแหนงของกรรมการสถานศึกษามีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวม ดังนี้
2.1 เพศมีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมีความสัมพันธ
กับระดับการมีสวนรวมในดานปฏิบัติและดานการติดตาม และประเมินผลอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 สวนความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมในดานนโยบายและการบริหารอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 อายุของคณะกรรมการสถานศึกษามีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวมใน
การบริหารงานสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยระดับการมีสวนรวมทั้งใน
ดานนโยบายและการบริหาร การมีสวนรวมในดานปฏิบัติ และการมีสวนรวมในดานติดตาม และ
ประเมินผลมีความสัมพันธกับอายุของคณะกรรมการสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่
ระดับ .01
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2.3 ระดับการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษามีความสัมพันธกับระดับการ
มีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยระดับการมี
สวนรวมทั้งในดานนโยบายและการบริหาร การมีสวนรวมในดานปฏิบัติ และการมีสวนรวมใน
ดานติดตาม และประเมินผลมีความสัมพันธกับระดับการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.4 ประสบการณการเปนคณะกรรมการสถานศึกษามีความสัมพันธกับระดับ
การมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยระดับการ
มีสวนรวมทั้งในดานนโยบายและการบริหาร การมีสวนรวมในดานปฏิบัติ และการมีสวนรวมใน
ดานติดตาม และประเมินผลมีความสัมพันธกับประสบการณการเปนคณะกรรมการสถานศึกษา
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
2.5 ตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษามีความสัมพันธกับระดับการมีสวนรวม
ในการบริหารงานสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยระดับการมีสวนรวมทั้ง
ในดานนโยบายและการบริหาร และการมีสวนรวมในดานติดตาม และประเมินผลมีความสัมพันธ
กับตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนการมีสวน
รวมในดานปฏิบัติมีความสัมพันธกับตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05
3. ระดับ ปญ หาอุป สรรคของการมีสว นรว มในการบริห ารงานสถานศึก ษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.03 โดยปญหา อุปสรรค
เรื่องเวลาที่จะเขาไปมีสวนรวมเนื่องจากตองประกอบอาชีพ ความเขาใจขอความ ภาษาที่โรงเรียน
แจงใหทราบ และการติดตอสื่อสารจากโรงเรียน เพื่อใหเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมากที่สุด มี
คาเฉลี่ยเทากับ 4.55, 4.38 และ 4.37 ตามลําดับ รองลงมา คือ ความเขาใจบทบาท อํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษาอยางชัดเจน ความเขาใจหลักการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
การอํานวยความสะดวกในการเขาไปมีสวนรวมในโรงเรียน และความเขาใจหลักการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17, 4.11, 3.91 และ 3.85 ตามลําดับ และระดับ
ปญหา อุปสรรคของการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ที่นอยที่สุด คือ การไดรับการยอมรับ หรือความสําคัญจากโรงเรียนเทาที่ควรอยูในระดับปาน
กลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29
4. ขอเสนอแนะ/แนวทางการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ดานนโยบายและการบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษามีขอเสนอแนะใหจัดประชุมทําความเขาใจ
นโยบายและหลักการบริหารงานในโรงเรียน จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 27.43 และจัดใหมี
การเขารวมในดานนโยบายและการบริหารอยางตอเนื่อง จํานวน 52 คน คิดเปนรอยละ 29.71
สวนดานปฏิบัติ คณะกรรมการสถานศึกษามีขอเสนอแนะใหจัดกิจกรรมรวมกันอยางสม่ําเสมอ
จํ า นวน 91 คน คิ ด เป น ร อ ยละ 52.00 และจั ด ให มี รู ป แบบการมี ส ว นร ว มที่ ห ลากหลาย เช น
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สนับสนุนวัสดุในการจัดกิจกรรมใหความชวยเหลือดานตางๆ เปนตน จํานวน 74 คน คิดเปน
รอยละ 42.29 และดานติดตาม และประเมินผล คณะกรรมการสถานศึกษามีขอเสนอแนะใหจัด
ประชุมทํา ความเขา ใจ สรา งความตระหนัก ถึง ความสํา คัญ ของการติดตาม และประเมิน ผล
จํานวน 98 คน คิดเปนรอยละ 56.00 ใหจัดทําประชุมทําความเขาใจวิธีการติดตาม และประเมินผล
จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 14.29 และใหจัดทําปฏิทินการติดตาม และประเมินผล จํานวน 34 คน
คิดเปนรอยละ 19.43
การอภิปรายผลการวิจัย
การวิ จั ย เรื่ อ ง การมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารงานสถานศึ ก ษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส อภิปรายผลไดดังนี้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาอยูใน
ระดับมาก และมีความสัมพันธกับปจจัยสวนบุคคลซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจัยของ เปรมจิตร กิจประสาน (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่องบทบาทการมีสวนรวมใน
การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานในดานงานวิชาการ งานบุคคล งานงบประมาณการเงินระบบบัญชี และ
งานบริหารทั่วไปอยูในระดับปานกลาง และการมีสวนรวมในการบริหาร งานดานตางๆ โดย
ภาพรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตามตัวแปร สถานภาพ วุฒิการศึกษา ความสัมพันธกับ
โรงเรียนประสบการณการเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานภาพทางเศรษฐกิจ
การเขารวมประชุม กิจกรรมของโรงเรียนที่แตกตางกันมีสวนรวมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 รองลงมา คือ งานบุคลากร งานงบประมาณ การเงินและระบบบัญชี และ
งานบริหารทั่วไป เชนเดียวกับงานวิจัยของ ฉลุวิทย ดีวงศ (2545: 90-124) ไดศึกษาการมีสวนรวม
บริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา
สังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมบริหาร
โดยใชโรงเรียนเปนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
กรมสามัญศึกษาจังหวัดมุกดาหาร และเพื่อศึกษาถึงปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมในการบริหาร
ตลอดจนปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวมบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมบริหารในภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ดานการบริหารงานทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล
ดานวิชาการ และดานงบประมาณ สวนปจจัยที่มีผลตอการมีสวนรวมบริหารโดยใชโรงเรียน
เปนฐาน ไดแก ระดับการศึกษา การประกอบอาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน
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ปญหาอุปสรรคการมีสว นรวมในการบริหารงานสถานศึ กษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับมาก โดยปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวมในการบริหารงาน
สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมากที่สุด คือ ความเขาใจหลักการจัด
การศึกษาของโรงเรียน และปญหาอุปสรรคในการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนอยที่สุด คือ ความเขาใจขอความ ภาษาที่โรงเรียนแจงให
ทราบ ซึ่งตางจากงานวิจัยของ เปรมจิตร กิจประสาน (2548: บทคัดยอ) เรื่องบทบาทการมีสวน
รวมในการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต พบวา สภาพปญหาในการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พบวา การบริหารงานวิชาการเปนงานที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ประสบปญหามากที่สุด รองลงมา คือ งานบุคลากร งานงบประมาณ การเงินและระบบบัญชี และ
งานบริหารทั่วไป
สวนขอเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมในการบริหารงานดานนโยบายและการ
บริหารโดยใหจัดประชุมทําความเขาใจนโยบายและหลักการบริหารงานในโรงเรียน รอยละ 61.11
และจัดใหมีการเขารวมในระดับนโยบายและบริหารอยางตอเนื่อง รอยละ 38.89 ดานการปฏิบัติ
ควรจัดกิจกรรมรวมอยางสม่ําเสมอ รอยละ 63.27 และจัดใหมีรูปแบบการมีสวนรวมที่หลากหลาย
เชน สนับสนุนวัสดุในการจัดกิจกรรม ใหความชวยเหลือดานตางๆ เปนตน รอยละ 36.73 และ
ดานการติดตาม ประเมินผลควรจัดประชุมทําความเขาใจ สรางความตระหนักถึงความสําคัญ
ของการติดตาม ประเมินผล รอยละ 61.11 จัดประชุมทําความเขาใจวิธีการติดตาม ประเมินผล
รอยละ 29.63 และจัดทําปฏิทินการติดตาม ประเมินผล รอยละ 9.26 เชนเดียวกับงานวิจัยของ
สมบูรณ อวยศิลป (2548: บทคัดยอ) เรื่องบทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตอ
การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน: ศึกษากรณีโรงเรียนโครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝนเขต
พื้นที่การศึกษากระบี่ พบวา ขอเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน
โครงการหนึ่งอําเภอหนึ่งโรงเรียนในฝน เสนอแนะวาใหสถานศึกษาแจงขาวเชิญชวนใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาไดเขารวมกําหนดนโยบาย หรือแผนแมบทในการพัฒนาสถานศึกษา เขารวมในการ
นิเทศ ติดตาม ประเมินผลการทํางานในแตละฝายที่มากขึ้น ตลอดจนเขาไปมีบทบาทในการ
พิจารณาจัดสรร งบประมาณ นอกจากนี้ ตองการใหสถานศึกษาดําเนินการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษาอยางตอเนื่องและจริงจังเพื่อผลสําเร็จของการบริหารงาน
ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยครั้งนี้ ทําใหทราบถึงความสําคัญองการมีสวนรวมในการบริหารงาน
สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส จะเปน
ประโยชนตอผูบริหารสถานศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของเพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงแกไข
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และพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาตอไป ตลอดจนความคิดเห็น ขอเสนอแนะ ปญหา
อุปสรรคเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขแนวปฏิบัติ กฎ ระเบียบ ขอบังคับตางๆ ใหมีความเหมาะสมและชัดเจน
ยิ่งขึ้น โดยมีขอเสนอแนะ ดังนี้
1. โรงเรียนสรางความตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการบริหารงาน
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาระดับการมีสวนรวมใหสูงขึ้น
2. พัฒนาการมีสวนรวมไปสูดานตางๆ ของสถานศึกษา เชน กิจกรรมพัฒนานักเรียน
เปนตน
3. นําไปเปนแนวทางในการกําหนดคุณสมบัติของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ควรศึกษาปจจัยที่เสริมสรางบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. ควรศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษา
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ภาคผนวก ก
รายนามผูเชีย่ วชาญ
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รายนามผูเชีย่ วชาญ
1. นายชัยยุทธ อินฤทธิพงศ

รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

2. นายกิตติภณ สุวิชญางกูร

รองผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3

3. นายบุญชวย เพ็ชรมณี

ผูอํานวยการชํานาญการพิเศษ
โรงเรียนบานมะรือโบตก อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
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ภาคผนวก ข
คุณภาพเครือ่ งมือในการวิจัย
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ตาราง 14 คาดัชนีความสอดคลอง (IOC) ของแบบสอบถามการมีสวนรวมในการบริหารงาน
สถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ขอ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

คนที่ 1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

ผูเชี่ยวชาญ
คนที่ 2
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

คนที่ 3
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1
+1

IOC

สรุปผล

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00

นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
นําไปใช
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คาความเชื่อมัน่ ของแบบสอบถาม


=

k .

1 -  S2I
S2t

k-1

 21.92 
1 

 185.91

=

1.035

=
=
=

1.035 (1-0.12)
1.035 (0.88)
0.91
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ภาคผนวก ค
แบบสอบถามเพื่อการวิจยั
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แบบสอบถาม
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงใน  ใหตรงกับสภาพความเปนจริง
สําหรับผูศึกษา
1.

2.

3.

4.

5.

เพศ
 ชาย
 หญิง
อายุ
 ต่ํากวา 35 ป
 ตั้งแต 35 – 45 ป
 เกินกวา 45 – 55 ป
 เกินกวา 55 ปขึ้นไป
การศึกษา
 ต่ํากวาระดับปริญญาตรี โปรดระบุ........................
 ปริญญาตรี
 สูงกวาปริญญาตรี โปรดระบุ.............................
ประสบการณการเปนคณะกรรมการสถานศึกษา
 นอยกวา 1 ป
 1 – 4 ป
 เกินกวา 4 ป ขึ้นไป
ตําแหนงของกรรมการสถานศึกษา
 ผูแทนผูปกครอง
 ผูแทนครู
 ผูแทนองคกรชุมชน
 ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
 ผูแทนศิษยเกา
 ผูทรงคุณวุฒิ

 Sex

 Age

 Edu

 Exp

 Pos
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สวนที่ 2 ระดับการมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษาของคณะกรรมการการศึกษา
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับการมีสวนรวมทีต่ รงกับสภาพความเปนจริง
ระดับการมีสวนรวม
ปาน
มาก
นอย
ขอ
การมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษา
มาก
นอย
กลาง
ที่สุด
ที่สุด
ดานนโยบายและการบริหาร
1 ทานมีสวนรวมในการจัดการศึกษา กําหนดหลักสูตร
ของสถานศึกษา
2 ทานมีสว นรวมในการทําโครงการตางๆ รวมกับโรงเรียน
3 ทานมีสวนรวมในการกําหนดรูปแบบกิจกรรม/โครงการ
เพื่อสงเสริมกระบวนการเรียนรู
4 ทานมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการจัดสรร
งบประมาณรวมกันโรงเรียน
5 ทานมีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน วิธีปฏิบตั ิงาน
ตางๆ ในโรงเรียน
ดานปฏิบัติ
6 ทานรวมกิจกรรมตางๆ กับโรงเรียน เชน การจัดการเรียนรู
ในแหลงชุมชน เปนตน
7 ทานเปนที่ปรึกษาเรื่องตางๆ ใหแกครู และบุคลากร
ทางการศึกษา
8 ทานรวมแกปญ
 หาในดานตางๆ กับคณะครูและ
บุคลากรทางการศึกษา
9 ทานรวมสนับสนุนเงิน หรือวัสดุอุปกรณในการจัด
กิจกรรม ตลอดจนการจัดหาจากแหลงอื่นๆ
10 ทานมีสว นรวมในการเผยแพรขาวสารเกีย่ วกับโรงเรียน
ใหชุมชนทราบ
ดานการติดตามและประเมินผล
11 ทานมีสว นรวมในการติดตาม ประเมินผลงานโรงเรียน
งานวิชาการ
12 ทานมีสว นรวมในการติดตามประเมินผลงานโรงเรียน
งานบุคลากร
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ขอ

การมีสวนรวมในการบริหารงานสถานศึกษา

ระดับการมีสวนรวม
มาก
นอย
ปาน
มาก
นอย
ที่สุด
ทีส่ ุด
กลาง

13 ทานมีสว นรวมในการติดตามประเมินผลงานโรงเรียน
งานงบประมาณ
14 ทานมีสว นรวมในการติดตามประเมินผลงานโรงเรียน
งานบริหารงานทัว่ ไป
15 ทานมีสว นรวมในการติดตามและประเมินผลกิจกรรม
เสริมสรางพัฒนาการนักเรียน

สวนที่ 3 ระดับปญหา และอุปสรรคในการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองระดับปญหา อุปสรรคที่ตรงกับสภาพความเปนจริง
ระดับปญหาและอุปสรรค
ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวม
ปาน
มาก
นอย
ขอ
มาก
นอย
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
กลาง
ที่สุด
ที่สุด
16 เวลาที่จะเขาไปมีสวนรวมเนือ่ งจากตองประกอบอาชีพ
17 การติดตอสื่อสารจากโรงเรียน เพื่อใหเขารวมกิจกรรม
18 ความเขาใจขอความ ภาษาที่โรงเรียนแจงใหทราบ
19 การอํานวยความสะดวกในการเขาไปมีสวนรวมในโรงเรียน
20 ความเขาใจหลักการจัดการศึกษาของโรงเรียน
21 ความเขาใจหลักการบริหารจัดการภายในโรงเรียน
22 ความเขาใจบทบาท อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการ
สถานศึกษาอยางชัดเจน
23 ความสะดวกในการเดินทางเขารวมกิจกรรมโรงเรียน
24 การไดรบั การยอมรับ หรือความสําคัญจากโรงเรียน
เทาที่ควร

99

สวนที่ 4 ขอเสนอแนะแนวทางการมีสวนรวมในประเด็น ดังตอไปนี้
ดานนโยบายและการบริหาร
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ดานการปฏิบัติ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ดานการติดตามและประเมินผล
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
ขอเสนอแนะอื่น ๆ
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………

ขอขอบคุณทุกทาน
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ประวัติผูวิจยั
ชื่อ - สกุล
วัน เดือน ปเกิด
สถานที่เกิด
การศึกษา

สถานที่ทํางาน
ตําแหนงปจจุบัน

นางจิราพร สรางอําไพ
1 พฤศจิกายน 2503
จังหวัดนราธิวาส
วิทยาลัยครูยะลา
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา, 2554
โรงเรียนบานบาโงกูโบ อําเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3
ผูอํานวยการโรงเรียน
วิทยฐานะชํานาญการ

