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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 2) เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 3) เพื่อทราบผลการยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน กลุมตัวอยาง คือ สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน จํานวน 201 โรงเรียน ผูใหขอมูล คือ ผูบริหารสถานศึกษา ผูแทนครูในคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานอื่นๆ 

ผูแทนผูปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก 

แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถี่ คารอยละ คามัชฌิมเลขคณิต     

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฐานนิยม การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ และ

การวิเคราะหเนื้อหา  

ผลการวิจัยพบวา  

1. องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาข้ันพื้นฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คนและ 15 คน มีองคประกอบอยางละ 8 

องคประกอบ โดยมีองคประกอบท่ีเหมือนกัน 6 องคประกอบ ไดแก 1) คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา  

2)  คุณลักษณะของผูบริหาร 3)  การสรางเครือขายการมีสวนรวม 4)  การดําเนินงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 5)  คุณลักษณะของครู 6)  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด และองคประกอบท่ี

แตกตางกัน ไดแก 1) การจัดการกระบวนการมีสวนรวม 2)  สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา        

3) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 4) ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของ

สถานศึกษา 

2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน เปนพหุองคประกอบท่ีมีความสัมพันธกัน  

3. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา

ข้ันพื้นฐานมีความเหมาะสม มีความเปนไปได เปนประโยชน และถูกตองครอบคลุม 
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The purposes of this research were to : 1) identify factors of participative administration of basic 

education committee in the Office of the Basic Education Commission, 2) propose participative administration 

model of basic education committee in the Office of the Basic Education Commission, and 3) confirm 

participative administration model of basic education committee in the Office of the Basic Education 

Commission. The sample of this study included 201 schools under the Office of the Basic Education 

Commission. The respondents were administrators, teacher representatives working under the Office of          

the Basic Education Commission, chairman, member of the Office of the Basic Education Commission, parents 

representative from the Office of the Basic Education Commission and parents. Instruments used were 

questionnaire and interview form. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic 

mean, standard deviation, mode, exploratory factor analysis, path analysis and content analysis.  

The findings were as follows : 

1. The factors of participative administration of basic education committee in the Office of the Basic 

Education Commission for the point of view of nine members have six factors as same as the point of view of 

fifteen members such as 1) characteristic of institution committee, 2) characteristic of administrators,               

3) cooperative network establishment, 4) role of school board, 5) characteristic of teachers, and 6) support from 

original affiliation. There were four factors that two member groups have differences point of view such as      

1) cooperative management, 2) internal and external surrounding of institution, 3) relationship between school 

and community, and 4) satisfactory towards administration committee and success 

 2) The participative administration model of basic education committee in the Office of the Basic 

Education Commission was related multi-factors. 

3) The participative administration model of basic education committee in the Office of the Basic 

Education Commission was appropriate, possible, useful and accuracy. 
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แนวคิดและความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับรูปแบบ     95 

ความหมายของรูปแบบ       95 

ประเภทของรูปแบบ       96 

คุณลักษณะของรูปแบบท่ีด ี      98 

การทดสอบรูปแบบ       99 

สรุป         101 

3  วิธีดําเนินการวิจยั         102 

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย       102 

ขั้นตอนท่ี  1  การจัดเตรียมโครงการ     102 

ขั้นตอนท่ี  2  การดําเนินการวิจัย       102 

ขั้นตอนท่ี  3  การรายงานผลการวิจัย      105 

ระเบียบวิธีวิจัย        107 

แผนแบบการวิจัย       107 

ประชากร        107 

กลุมตัวอยาง        108 

ตัวแปรท่ีศึกษา        114 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย        114 

การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ      116 

การเก็บรวบรวมขอมูล        117 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทท่ี              หนา 

การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย    117 

การนําเสนอขอมูล        119 

สรุป         119 

4  การวิเคราะหขอมูล         120 

ตอนท่ี 1 องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

                                  ของคณะกรรมการสถานศึกษา     121 

การวิเคราะหเอกสาร        121 

การสังเคราะหการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ      121 

การวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา       159 

ตอนท่ี 2 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ 

                                  คณะกรรมการสถานศึกษา      218 

การวิเคราะหรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ 

คณะกรรมการสถานศึกษา       218 

การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา       266 

ตอนท่ี 3 ผลการตรวจสอบยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน   280 

5  สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ     290 

สรุปผลการวิจัย        291 

อภิปรายผล         299 

ขอเสนอแนะ        331 

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช     331 

ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป     332 

รายการอางอิง          334 

ภาคผนวก          343 

ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะหผูเช่ียวชาญใหขอมูลสัมภาษณ 

รายช่ือผูใหสัมภาษณและแบบสัมภาษณ    344 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



บทท่ี              หนา 

ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะหทดลองใชเครื่องมือวิจัย 

รายช่ือสถานศึกษาทดลองใชเครื่องมือวิจัย    349 

ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะหคาความเช่ือม่ันของเครื่องมือวิจัย   352 

ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

รายช่ือสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง     358 

ภาคผนวก จ แบบสอบถาม       368 

ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบยืนยนัรปูแบบ 

รายช่ือผูเช่ียวชาญและแบบตรวจสอบยืนยนัรูปแบบ   380 

ประวัติผูวจิัย          390 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี  หนา  

1 จํานวนประชากร กลุมตวัอยาง       110 

2 จํานวนผูใหขอมูล        111 

3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis)      122 

4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (interview)     141 

5 คารอยละสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม     159 

6 คาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของตัวแปร 

การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 9 คน        162 

7 คาเฉล่ีย ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของตัวแปร 

การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน 15 คน        173 

8 คา KMO and Bartlett’s Test of Sphericity     184 

9 องคประกอบ คาความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวนและคารอยละของ 

ความแปรปรวนสะสมของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   186 

10 องคประกอบ คาความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวนและคารอยละ 

ของความแปรปรวนสะสมของตวัแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมีคาไอเกน 

เทากับ 1.00 ขึ้นไป        188 

11 องคประกอบท่ีมีตวัแปรท่ีมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)  

เทากับ 0.55 ขึ้นไปและมีจํานวนตัวแปรบรรยายองคประกอบนั้นๆ 

ตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป       189 

12 องคประกอบท่ี 1        190 

13 องคประกอบท่ี 2        191 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางท่ี  หนา  

14 องคประกอบท่ี 3        193 

15 องคประกอบท่ี 4          195 

16 องคประกอบท่ี 5          196 

17 องคประกอบท่ี 6          197 

18 องคประกอบท่ี 7          198 

19 องคประกอบท่ี 8          199 

20 คา KMO and Bartlett’s Test of Sphericity     201 

21 องคประกอบ คาความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวนและคารอยละ 

ของความแปรปรวนสะสมของตวัแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน   202 

22 องคประกอบ คาความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวนและคารอยละ 

ของความแปรปรวนสะสมของตวัแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีคาไอเกน 

เทากับ 1.00 ขึ้นไป        204 

23 องคประกอบท่ีมีตวัแปรท่ีมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) 

เทากับ 0.55 ขึ้นไปและมีจํานวนตัวแปรบรรยายองคประกอบนั้นๆ 

ตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป       205 

24 องคประกอบท่ี 1        206 

25 องคประกอบท่ี 2        207 

26 องคประกอบท่ี 3        208 

27 องคประกอบท่ี 4          209 

28 องคประกอบท่ี 5          210 

29 องคประกอบท่ี 6        211 

30 องคประกอบท่ี 7          212 

31 องคประกอบท่ี 8          213 

32 คาสถิติวัดความสอดคลองคาสถิติวัดความสอดคลอง ความกลมกลืน 

ของรูปแบบและขอมูลเชิงประจักษ      219 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางท่ี  หนา  

33 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางองคประกอบการบริหารสถานศึกษา 

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 220 

34 คาสถิติวัดความสอดคลองคาสถิติวัดความสอดคลอง ความกลมกลืน 

ของรูปแบบและขอมูลเชิงประจักษ      244 

35 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางองคประกอบการบริหารสถานศึกษา 

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 245 

36 คาความถ่ีและคารอยละของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวฒุท่ีิมีตอองคประกอบ 

ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ดานความเหมาะสม   280 

37 คาความถ่ีและคารอยละของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวฒุท่ีิมีตอองคประกอบ 

ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ดานความเปนไปได   281 

38 คาความถ่ีและคารอยละของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวฒุท่ีิมีตอองคประกอบ 

ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ดานความเปนประโยชน   282 

39 คาความถ่ีและคารอยละของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวฒุท่ีิมีตอองคประกอบ 

ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ดานถูกตองครอบคลุม   283 

40 คาความถ่ีและคารอยละของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวฒุท่ีิมีตอองคประกอบ 

ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ดานความเหมาะสม   285 

41 คาความถ่ีและคารอยละของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวฒุท่ีิมีตอองคประกอบ 

ของรปูแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ดานความเปนไปได   286 

42 คาความถ่ีและคารอยละของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวฒุท่ีิมีตอองคประกอบ 

ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ดานความเปนประโยชน   287 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ตารางท่ี  หนา  

43 คาความถ่ีและคารอยละของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวฒุท่ีิมีตอองคประกอบ 

ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ดานถูกตองครอบคลุม   288 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



สารบัญแผนภูม ิ

 

แผนภูมิท่ี  หนา  

1 กรอบแนวคิดในการวิจยั  13 

2 ขั้นตอนการดําเนนิงานวิจัย  106 

3 แผนผังของแผนแบบการวิจัย  107 

4 องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษา 

ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 

9 คน  200 

5 องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษา  

ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา  

15 คน  214 

6 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน  221 

7 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษากับการจัดการ 

กระบวนการมีสวนรวม  225 

8 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการจัดการกระบวนการ 

มีสวนรวม  227 

9 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของครกูับการจดัการกระบวนการมีสวนรวม  228 

10 ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกดักับ 

การจัดการกระบวนการมีสวนรวม  229 

11 ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา 

กับการจัดการกระบวนการมีสวนรวม  231 

12 ความสัมพันธระหวางการจดัการกระบวนการมีสวนรวมกบั 

การสรางเครือขายการมีสวนรวม  232 

13 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษากับ 

การสรางเครือขายการมีสวนรวม  233 

14 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการสรางเครือขาย 

การมีสวนรวม  234 

   ส
ำนกัหอ
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บทท่ี  1 

บทนํา 

 

โลกในปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรูท่ีแพรกระจายและเช่ือมโลกใหเปนหนึ่งเดียว

ดวยวิทยาการกาวหนาทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ความสําคัญของการพัฒนาประเทศและ     

การแขงขันระหวางนานาประเทศ มิไดขึ้นอยูกับระบบทุนทรัพยากรธรรมชาติ เครื่องจักรหรือ

แรงงานอีกตอไป แตขึ้นอยูกับศักยภาพและคุณภาพของคนเปนสําคัญ โลกในอนาคตจึงเนนคนเปน

ศูนยกลางพัฒนา1  จึงจําเปนอยางย่ิงท่ีประเทศจะตองพัฒนาคนในชาติใหมีความรู ความสามารถ 

และมีทักษะท่ีสามารถจะรวมมือกันพัฒนาบานเมือง เพ่ือแขงขันในประชาคมโลกไดอยางเหมาะสม 

ทัดเทียม และย่ังยืน พรอมท้ังบูรณาการวิถีชีวิตไทยใหอยูในสังคมท่ีเปล่ียนแปลงนั้นอยางเหมาะสม 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2)  พ.ศ. 2545 หมวดท่ี 1 มาตรา 8 และหมวด 2 

มาตรา 10 กําหนดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวา 12 

ป อยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเสียคาใชจาย และการจัดการศึกษาดังกลาว เปนการศึกษาตลอด

ชีวิตสําหรับประชาชน โดยสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ดังนั้น ความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนกับชุมชนจึงไมสามารถแยกออกจากกันได แมวารัฐจะมีหนาท่ีและงบประมาณใน          

การบริหารราชการแผนดินก็ตาม หากใหเปนภาระของรัฐแตเพียงฝายเดียวการศึกษาก็คงกาวไปได

อยางไมมีประสิทธิภาพ เพราะระบบการศึกษาท่ีรัฐจัดขึ้นเปนการศึกษาแบบแยกสวนตาม

ภาระหนาท่ีของแตละหนวยงาน โดยรวมศูนยอํานาจการตัดสินใจไวท่ีสวนกลางเพียงแหงเดียวทํา

ใหการดําเนินงานลาชา ปจจุบันนี้เปนยุคขอมูลขาวสารหรือยุคโลกาภิวัตนจึงจําเปนตองปรับเปล่ียน

การบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพสังคมแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ

โดยการเปดโอกาสใหบุคคล ชุมชนและองคกรตางๆในชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารและ 

 

                                         
1 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, ความสําคัญของการศึกษา 

เขาถึงเม่ือ 18 มกราคม 2556. เขาถึงจาก http://www.onesqa.or.th 
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การจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายในการบริหารโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาเปนตัวเช่ือมโยง ระหวางภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชนกับความรูสมัยใหม

อันเปนผลตอกิจกรรมการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา ซ่ึงตรงกับแนวคิดหลักในการจัด

การศึกษาเพ่ือทุกคนทุกฝาย (Education for All) และทุกคนทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

(All for Education) อันเปนหลักการพ้ืนฐานท่ีไดรับการยอมรับท่ัวโลก  

ปจจุบันนี้ เปนยุคขอมูลขาวสารหรือยุคโลกาภิวัตน  จึงจําเปนตองปรับเปล่ียน           

การบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพสังคมแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ

โดยการเปดโอกาสใหบุคคล ชุมชนและองคกรตางๆในชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารและ

การจัดการศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาต ิพ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9(6) ไดกลาววาการมีสวนรวม

ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน     

องควิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน มาตรา 24 (6) กลาวไววา 

จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานท่ี มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง 

และบุคคลในชุมชนทุกฝายเพื่อรวมกันพัฒนาผูเรียนตามศักยภาพ  และมาตรา 29 กลาววา              

ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน 

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน สงเสริม

ความเขมแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนเพ่ือใหชุมชนมีการจดัการศึกษา

อบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆเพ่ือ

พัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการรวมท้ังวิธีการสนับสนุนใหมี          

การแลกเปล่ียนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน มาตรา 58 (2) กลาววา ใหบุคคลครอบครัว 

ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน 

ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาโดยเปนผูจัดและ     

มีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนใหแกสถานศึกษาและมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระ

คาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน 

 

ความเปนมาและความสําคญัของปญหา 

โรงเรียนในฐานะท่ีเปนหนวยปฏิบัติท่ีสําคัญท่ีตองแสดงบทบาทใหสอดคลองกับ

รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติท่ีเนนการบริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาส
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ใหครอบครัว ชุมชน ทองถ่ินเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางแทจริง2 ดังนั้น ความสัมพันธ

ระหวางโรงเรียนกับชุมชนจึงไมสามารถแยกออกจากกันได อีกท้ังในปจจุบันเปนยุคขอมูลขาวสาร

จึงจําเปนตองปรับเปล่ียนการบริหารและการจัดการศึกษาเพ่ือใหสอดคลองกับสภาพสังคมแนวคิด

เกี่ยวกับการกระจายอํานาจโดยการเปดโอกาสใหบุคคล ชุมชนและองคกรตางๆในชุมชนเขามามี

สวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายในการบริหาร

โรงเรียนในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมาเปนตัวเช่ือมโยง ระหวางภูมิปญญา

ทองถ่ินของชุมชนกับความรูสมัยใหมอันเปนผลตอกิจกรรมการเรียนการสอนในยุคปฏิรูป

การศึกษา ซ่ึงตรงกับแนวคิดหลักในการจัดการศึกษาเพ่ือทุกคนทุกฝาย (Education foe All) และ   

ทุกคนทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (All for Education) อันเปนหลักการพ้ืนฐานท่ีไดรับ

การยอมรับท่ัวโลก  

การบริหารแบบมีสวนรวมจึงเปนการบริหารท่ีเหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันและ

สอดคลองกับนโยบายตางๆของรัฐ การบริหารแบบมีสวนรวมเปนการบริหารท่ีผูบริหารเปดโอกาส

ใหผูรวมงานเข ามามีบทบาทในการพิจารณาปญหาและตัดสินใจรวมกันรับผิดชอบใน                 

การบริหารงานบางอยาง เพ่ือประโยชนในการระดมกําลังความคิดและแบงภาระหนาท่ีของ

ผูบริหาร3 รวมทั้งผูบริหารเปนบุคคลท่ีทําหนาท่ีจูงใจใหผูปฏิบัติงานหรือผูท่ีเกี่ยวของไดมีโอกาสมี

สวนรวมในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติงาน รวมรับผิดชอบ เพ่ือการพัฒนางานท่ีปฏิบัติให

มีคุณภาพสูงขึ้น4 ซ่ึงการมีสวนรวมสามารถเขามามีสวนรวมไดหลายลักษณะ ดังท่ีโคเฮน 

และอัฟชอฟฟ (Cohen.J and Uphoff.D) ไดแบงขั้นตอนการมีสวนรวมออกเปน 4 ขั้นตอน คือ การมี

สวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) การมีสวนรวมในการปฏิบัติ (Implementation) การมี

สวนรวมในผลประโยชน (Benefits) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation)  การบริหาร

แบบมีสวนรวมมีองคประกอบท่ีสําคัญในการบริหารหลายประเด็น ดังท่ี แอนโทนี (Anthony) ได

ระบุถึงองคประกอบสําคัญในการบริหารแบบมีสวนรวม ไดแก 

                                         
2
 สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง, “รูปแบบการมีสวนรวมในสถานศึกษา,” วารสารวิชาการ  8,1 

(มกราคม 2545) : 9. 
3
 ธีระ รุณเจริญ, ความเปนมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา  

(กรุงเทพฯ : ขางฟาง, 2550), 185-187.  
 

4
 วินัย ดิสสงค, การบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

(กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2549), 49.  
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1. ผูใต บังคับบัญชามีสวนในการตัดสินใจ  (subordinate involvement)  โดย

ผูใตบังคับบัญชาจะเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในกาตัดสินใจของคนและ

ตัดสินใจอยางมีความรับผิดชอบดวยความรอบคอบ มีเหตุผลและคํานึงถึงประโยชนขององคการ

เปนหลัก 

2.  ส่ิงท่ีตัดสินใจตองเปนเรื่องสําคัญ (involvement in important decisions or issues) 

การบริหารแบบมีสวนรวมจะตองเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนในการตัดสินใจ

ในเรื่องสําคัญ โดยความสําคัญดังกลาวเปนความสําคัญของท้ังองคการและตัวผูใตบังคับบัญชา            

การท่ีผูบริหารเลือกเฉพาะเรื่องท่ีไมสําคัญหรือไมเกี่ยวขอมาใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมลักษณะ

เชนนี้ไมใชลักษณะท่ีถูกตองของการบริหารแบบมีสวนรวม 

3.  มีการแบงอํานาจใหแกผูใตบังคับบัญชา (share authority) ตามหลักการแลวการแบง

อํานาจการตัดสินใจของผูบริหารใหแกผูใตบังคับบัญชาไมไดทําใหอํานาจของผูบริหารลดลงแต        

การแบงอํานาจการตัดสินใจไปใหผูใตบังคับบัญชากลับทําใหผูใตบังคับบัญชาเขามารวมรับผิดชอบ

งานมากขึ้นถาผูบริหารกลัวการเสียอํานาจสวนนี้และไมยอมแบงปนการตัดสินใจไปให

ผูใตบังคับบัญชาการบริหารแบบมีสวนรวมก็อาจไมเกิดขึ้นได5 

จากความสําคัญดังกลาวช้ีใหเห็นวา การบริหารแบบมีสวนรวมมีความสําคัญท่ีจะ

นําไปสูเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา และในการบริหารแบบมีสวนรวม

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนบุคคลท่ีมีความสําคัญตอการจัดการศึกษา ดังกฎหมายและ

พระราชบัญญัติไดกําหนดถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดังนี้ พระราชบัญญัติระเบียบ

บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 บัญญัติไววา 

“...ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา เพ่ือทํา

หนาท่ีกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทน

ครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทน

พระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี ผูทรงคณุวุฒิ และผูบริหารสถานศึกษาเปน

กรรมการและเลขานุการ...” 

                                         
5
 William P.Antony, Participative management (Massachusetts : Addition-Wesley, 

1978), 2-3. 
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ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ี

ของสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2546 ไดกําหนดเกี่ยวกับบทบาท

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไวดังนี้ 

“...ขอ 6 ใหสถานศึกษามีอํานาจปกครองดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชน

จากทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหสถานศึกษาเวนแตการจําหนายอสังหาริมทรัพยท่ีมีผูอุทิศใหสถานศึกษา

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน...” 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนองคคณะบุคคลท่ีทํางานรวมกันกับ

สถานศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการดวยตนเองไดตามกรอบท่ี

กฎหมายกําหนด ดังนั้น ความหลากหลายของบุคคลท่ีเขารวมเปนคณะกรรมการจึงตองเอ้ือตอ     

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ีตองอาศัยความรู ความสามารถและประสบการณในดานตางๆบุคคล

ท่ีไดรับการคัดเลือกเขาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมีความสําคัญตอการจัด

การศึกษา ดังนี ้

ผูแทนผูปกครอง เปนผูสะทอนปญหาและความตองการดานคุณภาพทางการศึกษาและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนท้ังในสวนท่ีคาดหวังและสภาพความเปนจริงท่ีเกิดขึ้นและ

รวมกับครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผูแทนครู เปนผูท่ีมีความชํานาญในสายวิชาชีพมีความสําคัญตอการนําเสนอขอมูล    

ดานกระบวนการเรียนรู ปญหา และความตองการการสนับสนุน ชวยเหลือ รวมท้ังรายงานผล     

การจัดการศึกษา 

ผูแทนองคกรชุมชน เปนผูสะทอนสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาผูเรียน

ซ่ึงเปนสมาชิกสวนหนึ่งของชุมชนและใหความรวมมือกับสถานศึกษาท้ังในดานภูมิปญญาทองถ่ิน

และแหลงเรียนรู 

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูสะทอนสภาพปญหาและความตองการท่ี

ครอบคลุมท้ังเขตพ้ืนท่ีบริการของสถานศึกษาและมีความสําคัญตอสถานศึกษาอยางย่ิงในเรื่อง     

การขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณ ทรัพยากรทางการจัดการศึกษาและเช่ือมโยงพัฒนา

การศึกษากับแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา เปนผูสะทอนภาพความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจ

ตอสถาบันการศึกษาท่ีตนไดรับการศึกษา ชวยจรรโลงคุณคาของสถาบันไปสูศิษยรุนหลังให

ประสบความสําเร็จในการศึกษาเชนกัน 
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ผูแทนพระภิกษุและหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี เปนผูนําเสนอและเติมเต็ม

ขอมูลดานคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาซ่ึงเปนสวนสําคัญในการจัดการเรียนรู

เพ่ือใหนักเรียนเปนคนดีของสังคม 

ผูทรงคุณวุฒิ เปนผูท่ีมีความรู ความสามารถและประสบการณในดานตางๆท่ีจะชวย

เสริมใหสถานศึกษาจัดการศึกษาไดครอบคลุมในทุกๆดานอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพทําให

สถานศึกษามีความเขมแข็งและมีการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ผูบริหารสถานศึกษา ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการซ่ึงเปนสัญลักษณของ

สถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญท่ีจะสะทอนของการบริหารจัดการ ผูชวยเหลือใหคําปรึกษา          

สรางแรงจูงใจ กระตุนการทํางาน ทบทวนรายงาน สะทอนความคิดเปดโอกาสใหผูแทนแตละกลุม

ไดแสดงบทบาทอยางเต็มท่ี จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม รายงานผลการประชุมและ

สนับสนุนดานอุปกรณ หองประชุม วัสดุใชสอย ฯลฯ รวมท้ังการพิจารณานํามติ ขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปสูการปฏิบัติ6 

 

ปญหาของการวิจัย 

 

การบริหารสถานศึกษาโดยการมีสวนรวมนั้นเปนการท่ีผูบริหารเปดโอกาสให

ผูรวมงานเขามามีบทบาทในการพิจารณาปญหาและตัดสินใจรวมกันรับผิดชอบในการบริหารงาน

บางอยาง  เ พ่ือประโยชนในการระดมกําลังความคิดและแบงภาระหนาท่ีของผูบริหาร7                   

ซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนองคคณะบุคคลท่ีทํางานรวมกันกับสถานศึกษาเพ่ือให

สถานศึกษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการดวยตนเองไดตามกรอบที่กฎหมายกําหนด  

ในการบริหารงานแบบมีสวนรวมของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา      

ขั้นพ้ืนฐานมักประสบปญหาท้ังในดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคลและ                

การบริหารงานท่ัวไปอันเกิดปญหาจากท้ังผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการดึงสมรรถภาพของคณะกรรมการสถานศึกษามา

ใชใหเกิดประโยชนตอการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเต็มท่ี ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตอง

                                         
6
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน, คูมือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2547), 8-10. 
7
 ธีระ รุญเจริญ, ความเปนมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา  

( กรุงเทพฯ : ขางฟาง, 2550), 185-187.  
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พ่ึงพาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการมากย่ิงขึ้น 

โรงเรียนควรยอมรับในความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาอยางจริงใจ ผูบริหารโรงเรียน

และครูควรมองเห็นศักยภาพและความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาเปดโอกาสใหเขามามี

สวนรวมและใหมีบทบาทมากขึ้น มีการเตรียมความพรอมของคณะกรรมการสถานศึกษา ควรศึกษา

คุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีควรมีในการปฏิบัติหนาท่ีของตนใหมีประสิทธิภาพ ใน

สวนของผูบริหารสถานศึกษา ในการบริหารงานแบบมีสวนรวมมักเกิดปญหาขาดเทคนิคใน        

การบริหารแบบมีสวนรวมผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา ไมเห็นความสําคัญของ

คณะกรรมการสถานศึกษา  รวมท้ังการไมเขาใจในบทบาทหนาท่ีของท้ังฝายบริหาร การขาด

ความสัมพันธกับชุมชน ไมใหความสําคัญกับผูเขามามีสวนรวม ทํางานโดยไมปรึกษาหารือ          

จําบุคคลท่ีใหการชวยเหลือไมได ไมเรงแกปญหา ประพฤติตนไมเหมาะสม และกีดกันการเขามามี

สวนรวมของคนในชุมชน การแตงตั้งผูทํางานรวมกับชุมชนไมเหมาะสม ไมตอบแทนชุมชน ไม

กําหนดบทบาทท่ีเหมาะสมแกผูเขามารวม สถานศึกษาทําใหประชาชนเดือดรอน ความเอาใจใส

นักเรียนนอยลง ไมมีผลงานท่ีประสบความ สําเร็จและขาวในทางลบของสถานศึกษา และปญหา

จากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาจเกิดจากปญหาทางเศรษฐกิจ  การปฏิบัติตาม

วัฒนธรรม ระบบบางประการของสังคมไทย เชน ระบบอุปถัมภ ระบบผูใหญ ผูนอย8 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดสรุปการพัฒนาการมีสวนรวมใน    

การเขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาจากอดีตถึงปจจุบันท่ีเปนปญหาอุปสรรคตอการบริหารจัดการ

แบบองคคณะบุคคลในระดับสถานศึกษา ไวดังนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขาดความ

ชัดเจนเรื่องบทบาทหนาท่ีวาตนเองจะทําอะไร ทําอยางไร และทําเพ่ืออะไร บุคคลท่ีเขารวมเปน

คณะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญไดรับการรองขอจากสถานศึกษามากกวาไดรับการคัดสรรจาก

กลุมท่ีมีสวนเกี่ยวของอยางแทจริง ทําใหขาดการกระตือรือรนในการทําหนาท่ี วิธีการทํางาน

รวมกันของคณะกรรมการสถานศึกษายังขาดทักษะและประสบการณ เชน ทักษะการรวมประชุม

ตัดสินใจ เปนตน สถานศึกษาสวนหนึ่งยังคิดวาคณะกรรมการสถานศึกษาสวนหนึ่งเปนเพียง

ผูสนับสนุนดานทรัพยากรทางการศึกษามากกวาเปนผูรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินงาน รวมรับ

ผลท่ีเกิดขึ้น ระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารขาดคุณภาพ จึงเปนจุดออนท่ีสําคัญของ        

การบริหารจัดการการนําขอมูลไปใชในการพิจารณาของคณะกรรมการเพ่ือการตัดสินใจ             

การแกปญหาหรือพัฒนางานการศึกษา สวนใหญจึงอยูบนพ้ืนฐานของความรูสึกและประสบการณ

                                         
8
 ธีระ รุญเจริญ, การบริการโรงเรียนยุคปฏิรูปการศกึษา ( กรงุเทพฯ : ขางฟาง, 2550), 

38.  
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เดิม ในอดีตสถานศึกษาขาดความคลองตัวในการบริหาร ปจจุบันสถานศึกษาเปนนิติบุคคล            

มีความคลองตัวสูง สามารถบริหารกิจการไดดวยตนเอง แตคณะกรรมการสถานศึกษาบางสวนยัง

ขาดความชัดเจนในบทบาทหนาท่ีจะตองมีการกํากับ สงเสริม และสนับสนุนจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาอยางใกลชิดและบทบาทท่ีกฎหมายกําหนดไวไมสงผลใหคณะกรรมกาสถานศึกษาได

เขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนอยางแมจริง การมีสวนรวมสวนใหญเกิดจากความตองการ

ของโรงเรียนโดยโรงเรียนเปนผูดําเนินการเอง 9  สอดคลองกับอุทัย บุญประเสริฐท่ีกลาววา 

คณะกรรมการโรงเรียนถูกมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบมากมายแตบุคลากรท่ีเปน

คณะกรรมการยังขาดคุณสมบัติท่ีเหมาะสมอยูมาก เชน ขาดความรูเรื่องการบริหารโรงเรียน สมาชิก

ในคณะกรรมการโรงเรียนท่ีตั้งขึ้นใหม ท้ังครู ลูกจาง ผูปกครอง หรือนักเรียนตางมีความรู         

ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนนอยมาก ท้ังดานงบประมาณ การจัดส่ิงอํานวยความสะดวก 

บุคลากร นโยบายเรื่องอ่ืนๆท่ีจําเปนสําหรับการตัดสินใจและการบริหาร ขาดทักษะกระบวนการ

กลุม สมาชิกในคณะกรรมการโรงเรียนสวนมากจะขาดทักษะเรื่องกระบวนการตัดสินใจเปนกลุม 

การลดปญหาความขัดแยง การแกปญหาและทักษะอ่ืนๆ ขาดความชัดเจนในบทบาท สมาชิก      

สวนใหญยังไมเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเองหรือของคณะกรรมการวามีอํานาจหนาท่ีและ     

ความรับผิดชอบมากนอยเพียงใด ไมแนใจวาคณะกรรมการโรงเรียนท่ีตนเองสังกัดนั้นเปน

คณะกรรมการท่ีปรึกษาหรือเปนคณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีตัดสินใจ10 ซ่ึงสอดคลองกับ สนธิรัก     

เทพเรณู ท่ีกลาวถึงการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ เปนการสรางความรวมมือและการ

ประสานงานท่ีดีในการปฏิบัติงาน ตลอดจนสามารถปองกันความลําเอียงท่ีจะพึงมีขึ้นได           

สวนปญหาท่ีไดรับจากการดําเนินงานนั้น คือ ทําใหการดําเนินงานลาชา ส้ินเปลือง ท้ังงานและเวลา 

ท้ังยังขาดผูรับผิดชอบในผลงานในระบบคณะกรรมการสมาชิกตองรับผิดชอบในผลงานอยาง

                                         
9 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน, คูมือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2547), 21-22. 
10 อุทัย บุญประเสริฐ, “หลักการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based 

Management),” เอกสารการนําเสนอการประชุมเชิงปฏิบัตกิาร เรื่อง การกําหนดภารกิจ โครงสราง

และอัตรากําลังของสถานศึกษา วันท่ี 17-19 กรกฎาคม 2546 ณ Ever Green Hill Resort กาญจนบุรี. 
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แทจริง  กลาวคือการบริหารงานในระบบคณะกรรมการสมาชิกตองรับผิดชอบรวมกันแตส่ิงใดก็

ตามถาถือวาเปนความรับผิดชอบของทุกคนแลว  มักดูเหมือนวาไมมีผูใดรับผิดชอบเลย 11 

ซ่ึงในการขจัดปญหาตางๆท่ีเกิดขึ้นการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา  ผูวิจัยจึงสนใจและตองการศึกษา

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา     

ขั้นพ้ืนฐานวาควรมีองคประกอบใดบาง มาเปนแนวคิดในการพัฒนากระบวนการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหเกิด

ประสิทธิผล โดยอาศัยหลักการ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยตางๆเปนแนวทาง 

 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.  เพ่ือทราบองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.  เพ่ือนําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. เพ่ือทราบผลการยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ขอคําถามของการวิจัย 

เพ่ือใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวจิัยจึงตั้งขอคําถามของการวิจัย 

ดังตอไปนี ้

1.  องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานมีอะไรบาง 

2.  รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานเปนอยางไร 

3.  ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนอยางไร 

                                         
11 สนธิรัก เทพเรณ.ู “กลไกในการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ,” วารสารสถาบัน

พัฒนาผูบริหารการศกึษา. 16,5 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2547) : 13. 
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สมมติฐานของการวิจัย 

1.  องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานเปนพหุองคประกอบ 

2.  รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานเปนพหุองคประกอบท่ีมีความสัมพันธกัน 

3.  รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐานมีความเหมาะสม มีความเปนไปได เปนประโยชน และถูกตองครอบคลุม 

 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 

 

การวิจัยเพ่ือทราบองคประกอบและเพื่อนาํเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมี

สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด

ในการวิจัยจากองคความรูในเรื่อง การบริหารแบบมีสวนรวม โดยนําแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ

ท่ีมีแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของการบริหารแบบมีสวนรวม ดังนี้ แอนโทนี (Anthony) ไดระบุ

ถึงองคประกอบสําคัญในการบริหารแบบมีสวนรวม 3 ประการ ดังนี้ 1) ผูใตบังคับบัญชามีสวนใน

การตัดสินใจ (subordinate involvement) 2)  ส่ิงท่ีตัดสินใจตองเปนเรื่องสําคัญ (involvement in 

important decisions or issues) 3)  มีการแบงอํานาจใหแกผูใตบังคับบัญชา (share authority) 12 

สแวนสเบอร (Swansburg)  ไดแบงองคประกอบท่ีสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมไว ดังนี้     

1)  การไววางใจกัน (trust) 2)  ความผูกพัน (Commitment) 3)  เปาหมายและวัตถุประสงค (Goals 

and objectives)  4) ความเปนอิสระท่ีจะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได (Autonomy)            

5) คุณลักษณะอ่ืนๆ (Other characteristics) 13  ธรรมรส โชติกุญชร กลาวถึง ลักษณะท่ีสําคัญของ

การบริหารแบบมีสวนรวม ดังนี้ 1) เปนกระบวนการของการใหผูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของใน

กระบวนการตัดสินใจ 2) เปนการมีสวนรวมอยางแข็งขันของบุคคล 3) ใชความคิดสรางสรรคและ

ความเช่ียวชาญในการแกปญหาของการบริหาร 4) ผูบริหารแบงอํานาจหนาท่ีการบริหารใหกับ

                                         
12 William P.Antony, Participative management  (Massachusetts : Addition-

Wesley, 1978), 2-3. 
13 Swansburg, R, Management and Leadership for Nurse Management (Boston : 

Jones and Bartlett, 1996), 391-394. 
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ผูใตบังคับบัญชา 5) ผูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของอยางแทจริง14  อุทัย บุญประเสริฐ ไดกลาวถึง 

แนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารแบบมีสวนรวม ดังนี้ 1)  ความเช่ือเรื่องธรรมชาติของมนุษย 

(assumptions about human nature) 2) ความคิดเกี่ยวกับความเปนองคการของโรงเรียน (concept of 

school organization) 3) ดานรูปแบบการตัดสินใจ (decision making style)  4)  แบบภาวะผูนํา 

(leadership style) 5) กลยุทธการใชอํานาจ (use of power)15  พัตติ (Putti) ไดกลาวถึงวิธีการบริหาร

แบบมีสวนรวมมี 8 รูปแบบ คือ 1) การวางแผนแบบสแกนลอน (The Scanlon Plan) 2) เจเคกรุป 

(Jishu Kanri JK) 3) การปรึกษาตามสายบังคับบัญชา (Consultative Hierarchy)  4) ทีกรุป (T-Group 

Approach or sensitivity) 5) การบริหารท่ีมีสวนเกี่ยวของกับผูบริหารระดับตางๆในองคกร 

(Multiple Management) 6) คิว ซี ซี (Quality Control Circle)  7) แนวทางการใชคณะกรรมการใน

การบริหารแบบมีสวนรวม (Committee Approach for Participation)  8) การมีสวนรวมและ        

การสรางทีม (Participation and Team Building)16  เดวิค แมคเคลแลนด (David McClelland) 

กลาวถึงส่ิงจูงใจของมนุษยในการทํางานใหเกิดผลสําเร็จ ท้ังในระดับบุคคลและระดับสังคม คือ      

1) ความตองการผลสัมฤทธ์ิ (need for achievement) 2)  ความตองการความผูกพัน (need for 

affiliation) 3)  ความตองการมีอํานาจบารมี (need for power)17 เฮอรซเบอรก (Herzberg) ไดกลาวถึง 

องคประกอบ 2 ชุด ท่ีทําใหเกิดความสุขในการทํางาน องคประกอบแรก คือ องคประกอบท่ีทําให

เกิดความพึงพอใจ (motivative factors) ไดแก 1) ความสําเร็จของงาน (achievement) 2) การไดรับ

การยอมรับ (recognition) 3) ลักษณะของงาน (work itself) 4) ความรับผิดชอบ (responsibility)       

5) ความกาวหนาในตําแหนงการงาน (advancement)  องคประกอบท่ีสอง คือ องคประกอบค้ําจุน 

(hygiene factor) ไดแก 1) เงินเดือน 2) โอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต  3) ความสัมพันธ

                                         
14 ธรรมรส โชติกุญชร, “การบริหารแบบมีสวนรวม” ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎแีละ

แนวทางปฏิบัตใินการบริหารการศกึษา หนวยที่ 9-12  (กรงุเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), 224. 
15 อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - based management) 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 26-31. 
16 Joseph M.Putti,  Management : A function approach (Singapore : McGraw Hill 

Book Company, 1987), 186. 
17David C.McClelland, The Achieving Socity (New York: Van Nostrand, 1961), 100-

112. 
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กับผูใตบังคับบัญชา 4) ฐานะของอาชีพ  5) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 6) ความสัมพันธกับ

เพ่ือนรวมงาน 7) เทคนิคการนิเทศ 8) นโยบายและการบริหารงานของบริษัท 9) สภาพการทํางาน 

10) ความเปนอยูสวนตัว 11) ความม่ันคงในงาน 18 ลอเลอร (Lawer)  กลาวถึง ไดเสนอแนวคิดท่ี

เกี่ยวของกับการบริหารแบบมีสวนรวม ดังนี้ 1) สารสนเทศ (information) 2) ความรูและทักษะ 

(Knowledge and skills) 3) อํานาจ (power) 4) รางวัล (reward)19 ไบรยแมน (Bryman) ไดเสนอแนว

ทางการบริหารงานแบบมีสวนรวม ไว 4 ประการ คือ 1)  บรรยากาศของการมีสวนรวม  2)  จะทํา

ใหผูใตบังคับบัญชาสามารถเลือกเปาหมายท่ีเขาเห็นคุณคา ดังนั้น ผูบังคับบัญชาควรเพิ่มเปาหมาย

สวนบุคคล (individual goal) กับเปาหมายองคการ (organization goal) ใหเทาเทียมกัน 3) ผูมี      

สวนรวมจะเพ่ิมการควบคุมงานมากขึ้นถามีแรงจูงใจและความมีอิสระเพ่ิมขึ้น ซ่ึงจะทําให

ผูใตบังคับบัญชามีความเพียงพยายามในการปฏิบัติงานมากขึ้น 4)  เม่ือบุคคลเขาไปมีสวนรวมใน

กระบวนการตัดสินใจเขาจะมี ego-involved20  ลิเคอรท (Likert) กลาวถึงสาระสําคัญของการบริหาร

แบบมีสวนรวม ดังนี้  1) การรับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชา                   

2) การกระตุนจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาเกิดกําลังใจในการปฏิบัติงาน 3) ระบบการติดตอส่ือสาร

ภายใตองคการ 4) การมีปฏิกิริยาโตตอบกันอยางเปดเผย 5) การตัดสินใจ 6) การควบคุมงาน          

7) การเห็นความสําคัญของการพัฒนาพนักงานโดยการฝกอบรม 21 

                                         
18Frederic Herzberg, Mausner Barnard and B.B. Snydemen, The Motivation to 

Work (New York: John Wiley&Sons, 1959), 113-115. 
 

19
 Lawler.E.E,  High Involvement Management (San Francise: Jersey, 1986),47. 

20 Bryman A, Leadership and Organization (London : Routedge&Kegan Paul, 1986), 

139. 
 

21 Rensis Likert, New Patterms of Management (New York : Mcgraw-Hill Book 

Company Inc., 1961), 223. 
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แผนภูมิท่ี 1 กรอบแนวคดิในการวิจัย 

ท่ีมา   : William P.Antony, Participative management  (Massachusetts : Addition-Wesley, 

1978), 2-3. 

: Swansburg, R, Management and Leadership for Nurse Management (Boston : 

Jones and Bartlett, 1996), 391-394. 

: ธรรมรส โชติกุญชร, “การบริหารแบบมีสวนรวม” ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎแีละ

แนวทางปฏิบัตใินการบริหารการศกึษา หนวยที่ 9-12 (กรุงเทพมหานคร : 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), 224. 

 

รูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาแบบมี 

สวนรวมของ

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

แนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวม 
ของแอนโทนี (Anthony) 

แนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวม

ของสแวนสเบอร (Swansburg) 

แนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวม

ของธรรมรส โชติกุญชร 

แนวคิดการบริหารแบบมี 

สวนรวมของพัตติ (Putti) 

แนวคิดการบริหารแบบมี 

สวนรวมของอุทัย บุญประเสริฐ 
แนวคิดการบริหารแบบมี 

สวนรวมของเรนซิส  ไลเคิรท 

(Rensis Likert)   

แนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวม 

ของเดวิค แมคเคลแลนด (David McClelland) 

แนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวม

ของเฮอรซเบอรก (Herzberg)    

แนวคิดการบริหารแบบมี 

สวนรวมของลอเลอร (Lawer)   

แนวคิดการบริหารแบบมี 

สวนรวมของไบรยแมน 

 แนวคิดการบริหารสถานศึกษา 

แบบมีสวนรวมจากเอกสารอื่นๆ 

  
เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

 สัมภาษณความคิดเห็น

ของผูเช่ียวชาญ  
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: อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - based management) 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 26-31. 

: Joseph M.Putti,  Management : A function approach (Singapore : McGraw Hill 

Book Company, 1987), 186. 

: David C.McClelland, The Achieving Socity (New York: Van Nostrand, 1961), 

100-112. 
 

: Frederic Herzberg, Mausner Barnard and B.B. Snydemen, The Motivation to 

Work (New York: John Wiley&Sons, 1959), 113-115. 

: Bryman A, Leadership and Organization (London : Routedge&Kegan Paul, 

1986), 139. 

: Rensis Likert, New Patterms of Management (New York : Mcgraw-Hill Book 

Company Inc., 1961), 223. 

 

คํานิยามศัพทเฉพาะ 

 

การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม หมายถึง  การทํางานรวมกันระหวางผูบริหาร

สถานศึกษาและคณะบุคคลในการกําหนดเปาหมาย วางแผนการดําเนินงาน โดยทุกคนมีสวนรวม

ในการตัดสินใจ กอใหเกิดความรวมมือ ความผูกพันของผูเกี่ยวของทุกฝาย 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

หมายถึง  กระบวนการบริหารสถานศึกษาท่ีเกิดจากความรวมมือของสถานศึกษาและคณะกรรมการ

สถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผล โดยแบงรูปแบบเปน 

2 ประเภท คือ รูปแบบของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และรูปแบบของ

สถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หมายถึง โรงเรียนท่ีเปดทําการสอนตั้งแตระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1 

– ช้ันมัธยมศึกษาปท่ี 3 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในเขตตรวจราชการ  

ภาคกลาง กระทรวงศึกษาธิการ  

   ส
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บทที่  2 

วรรณกรรมที่เกี่ยวของ 

 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร ขอเขียน ทฤษฎี งานวิจัยท่ี

เกี่ยวของท้ังในและตางประเทศเพ่ือนํามาประกอบการศึกษาวิเคราะหงานวิจัย ซ่ึงไดจัดแบงเนื้อหา 

1) แนวคิด ทฤษฎีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) แนวคิด ทฤษฎี การมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3) แนวคิด ทฤษฎี การบริหารแบบมีสวนรวม 4) แนวคิดและ

ความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกับรูปแบบ ดังนี้ 

 

แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ความเปนมาของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

การจัดการประถมศึกษาของประเทศไทยนั้น ประชาชนท่ีมีบทบาท และหนาท่ีในรูป

ของคณะกรรมการ ตั้งแตเริ่มประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2464 โดยครั้ง

แรกเรียกวา กรรมการศึกษา ถือวาเปนตัวแทนท่ีมอบภาระใหประชาชนไดเขามา มีสวนรวมใน     

การดําเนินกิจกรรมทางการศึกษาประชาบาล มอบใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงตั้งจากบุคคลท่ี

เห็นวาเหมาะสม  ตอมามีการโอนโรงเรียนประชาบาลมาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการ               

การประถมศึกษาแหงชาต ิไดมีนโยบายใหมีคณะกรรมการศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาวาดวย

การแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2525 มีคณะกรรมการประจํา

โรงเรียนประถมศึกษาอยางนอย 5 คน แตไมเกิน 15 คน มีหนาท่ี ใหคําปรึกษาแนะนําแกโรงเรียน

ในการกําหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนใหสอดคลองกับความ

ตองการของทองถ่ิน แสวงหาความชวยเหลือและความรวมมือจากประชาชน หนวยงานอ่ืนๆเพ่ือ

พัฒนาโรงเรียนเสนอแนะและประสานงาน ระหวางโรงเรียนกับชุมชน หนวยราชการพรอมท้ัง

แตงตั้งคณะทํางานเพื่อการปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง ตามท่ีคณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย 

ในป พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย

คณะกรรมการโรงเรียน พ.ศ.2539 ขึ้น พรอมท้ังยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย                
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การแตงตั้งกรรมการประจําโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2525 โดยกําหนดใหมีกรรมการอยางนอย 9 คน

ไมเกิน 15 คน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ขาราชการครูในโรงเรียน ผูปกครอง นักเรียน และ

ศิษยเกาของโรงเรียน ผูทรงคุณวุฒิ จากประชาชน คณะกรรมการอยูในวาระคราวละ 3 ป ผูท่ีไดรับ

แตงตั้งตองมีคุณสมบัติท่ัวไป 

1. เปนผูสนใจพัฒนาการศึกษา 

2. เปนผูมีความประพฤตดิ ี

3. มีภูมิลําเนาอยูในอําเภอท่ีโรงเรียนตั้งอยู 

มีบทบาทและหนาท่ีดังตอไปนี ้

1. กําหนดนโยบายแผนแมบทและแผนพัฒนาของโรงเรียน 

2. ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัตกิารประจําปของโรงเรียน 

3. ใหคําปรกึษาและสนับสนุนและการรวมบริหารงบประมาณของโรงเรียน 

4. รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนของโรงเรียน 

5. การประสานงานและการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

6. การแตงตั้งท่ีปรกึษาหรืออนุกรรมการดําเนินงาน 

ซ่ึงระเบียบดังกลาวเปนการเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น แตก็ยังไม

ประสบผลสําเร็จ ตอมาไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 

สงผลใหมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 ซ่ึงถือเปนการปฏิรูปการศึกษาครั้งย่ิงใหญ

ของไทย ในราชบัญญัติการศึกษาดังกลาวไดกําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

แตละสถานศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีกํากับสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ดวยเหตุนี้จึงไดเกิดมี

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 ซ่ึงประกาศใช

เม่ือ วันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ. 25431 

 

องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

การศึกษาครั้งนี้ ไดศึกษาองคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ังใน

และตางประเทศ ดังนี ้

                                         
1
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน, แนวทางการดําเนินงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 8-9. 
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1. องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาในตางประเทศ 

องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาในตางประเทศ ไดดําเนินการศึกษา

ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสาธารณรัฐเกาหลี สรุปไดดังนี ้

ประเทศสหรัฐอเมริกา การจัดการศึกษาท่ีโรงเรียนจะใหอํานาจการตัดสินใจในรูป

ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือสภาโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาจะมีสมาชิก 5 -10 คน 

ประกอบดวย ผูปกครอง ครู ผูบริหารสถานศึกษา สมาชิกในชุมชน ตัวแทนนักธุรกิจและนักเรียน 

(กรณีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย) ซ่ึงโดยท่ัวไปสมาชิกจะมาจากการเลือกตั้ง ในแตละมลรัฐ 

องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาจะมีความแตกตางกัน เชน ในมลรัฐอิลลินอยส

คณะกรรมการสถานศึกษาจะประกอบดวย ครู 2 คน ผูปกครอง 6 คน ผูแทนชุมชน 2 คน ผูบริหาร

สถานศึกษา 1 คน และผูแทนนักเรียน 1 คน (กรณีท่ีเปดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)          

โดยสมาชิกคณะกรรมการสถานศึกษาไดมาจากการเลือกตั้ง และมีวาระ 2 ป เปนตน ในขณะท่ี     

ในมลรัฐเคนตั๊กกี้ คณะกรรมการสถานศึกษาจะประกอบดวย ครู 3 คน ผูปกครอง 2 คน และ

ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน2 

ประเทศแคนาดา การจัดการศึกษาของประเทศแคนาดาจะเปนอํานาจ และสิทธิ

ของจังหวัดและเขตปกครองพิเศษ การดูแลโรงเรียนจะกระจายอํานาจไปใหคณะกรรมการศึกษาท่ี

ระดับทองถ่ิน โรงเรียนในประเทศแคนาดาจะมีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือสภาโรงเรียน ซ่ึง

ประกอบดวย ครูใหญ ผูแทนพอแม – ผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนบุคลากร และผูแทนชุมชน 

ประธานคณะกรรมการจะไดมาโดยการเลือกตั้งจากผูแทนพอแม – ผูปกครอง ครูใหญไมมีสิทธิเปน

ประธานการดําเนินงานของสภาโรงเรียนเนนการรวมมือจากทุกฝายท่ีมีสวนไดสวนเสียกับ

การศึกษาของสถานศึกษาในระดับทองถ่ิน ในโรงเรียนระดับประถมศึกษาคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือสภาโรงเรียน จะประกอบดวย ครูใหญ ผูแทนพอแม – ผูปกครอง 6 – 10 คน ผูแทน

ครู 1 คน ผูแทนบุคลากร 1 คน และผูแทนจากองคกรในชุมชน 1 คน สวนโรงเรียนระดับ

มัธยมศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาหรือสภาโรงเรียน ประกอบดวย ครูใหญ ผูแทนพอแม – 

ผูปกครอง 7 คน ผูแทนครู 1 คน ผูแทนบุคากร 1 คน และผูแทนจากองคกรในชุมชน 1 คน3  

                                         
2 อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - based management) 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 54-65. 
3 เรื่องเดียวกัน, 66. 
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ประเทศออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลียมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยัง

โรงเรียน เพ่ือเพ่ิมอํานาจและใหความเปนอิสระและความคลองตัวในการบริหารโรงเรียน เนน

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจใน 

การบริหารโรงเรียนในรูปคณะกรรมการ โรงเรียนบริหารตนเองโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีสมาชิกประมาณ 6 – 15 คน ซ่ึงประกอบดวย ครูใหญ ผูแทนพอแม 

ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู และสมาชิกชุมชน4  

ประเทศนิวซีแลนด สถานศึกษาทุกระดับในนิวซีแลนด ตั้งแตศูนยเด็กกอนวัยเรียน

จนถึงมหาวิยาลัยมีความเปนอิสระในการจัดการศึกษาของตนเอง ภายใตการบริหารงานของ          

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน ท้ังในดานบุคลากร งบประมาณเพ่ือการศึกษา หลักสูตรและ        

การจัดการตางๆ (ยกเวนการกําหนดอัตราเงินเดือนและคาจางรายเดือนซ่ึงรัฐเปนผูกําหนด )           

ใหสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาแหงชาติ โดยมีผูบริหารสถานศึกษาซ่ึงมาจากการจางโดย

การสรรหาและแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา      

จะประกอบดวย ผูแทนชุมชน 3 – 7 คน (ตามขนาดของโรงเรียน) ผูบริหารสถานศึกษา/ครูใหญ 1 

คน ผูแทนครู 1 คน ผูแทนนักเรียน 1 คน (เฉพาะระดับมัธยมศึกษา) สําหรับโรงเรียนท่ีมีชาวเมารี  

เขาเรียน ใหผูแทนชุมชนท่ีมีผูปกครองเปนชาวเมารีรวมเปนกรรมการดวย5  

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สถานศึกษาท้ังในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

จะจัดใหมีสภาโรงเรียน เพ่ือประกันความมีอํานาจในตัวเองของโรงเรียน รวมทั้งเปนการระดมผูมี

สวนไดสวนเสียใหเขามารวมกันจัดการศึกษา คณะกรรมการหรือสภาโรงเรียนจะมีจํานวน 7 – 15 

คน โดยตองเปนผูปกครอง 40 – 50% เปนครูและผูบริหารโรงเรียน 20 – 40% เปนตัวแทนจาก

ชุมชน 10 – 30% ท้ังนี้กรรมการในสวนกลุมผูปกครองไดมาจากการเลือกตั้ง กรรมการในสวนของ

ผูแทนชุมชนและศิษยเกาไดจากการเสนอของคณะกรรมการสรรหาซ่ึงเปนตัวแทนผูปกครองและ

ครู คณะกรรมการจะมีวาระคราวละ 1 ป และสามารถเปนกรรมการติดตอกันได 3 ครั้ง6  

                                         
4 อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - based management) 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 77. 
5 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, แนวทางการดําเนินงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 34. 
 

6 ศักดิ์ชัย  นิรัญทว,ี  รายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสาธารณเกาหล ี 

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต,ิ 2540), 22-23. 
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สรุป องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาในตางประเทศพบวา จะเนน 

การสรางการมีสวนรวมแบบหุนสวนจากทุกฝายท่ีเกี่ยวของ ประกอบดวย ผูแทนจาก 3 ฝาย คือ พอ

แม – ผูปกครอง  ผูแทนชุมชน และบุคลากรในสถานศึกษา 

 

2. องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาในประเทศ 

2.1  องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ.2543  

หลังจากไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซ่ึงเปน

กฎหมายการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย สงผลใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาท้ังระบบ ดังนั้น 

เพ่ือใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สอดคลองกับแนวทางตามพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2545 มาตรา 40 กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกระเบียบวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา         

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2543 เม่ือวันท่ี 23 พฤษภาคม พ.ศ.2543 กําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา    

ขั้นพ้ืนฐานจํานวน 7 – 15 คน ประกอบดวย7 

2.1.1 ผูแทนผูปกครอง จํานวนไมเกิน 2 คน 

2.1.2 ผูแทนครู  จํานวนไมเกิน 2 คน 

2.1.3 ผูแทนองคกรชุมชน  จํานวนไมเกนิ 2 คน 

2.1.4 ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวนไมเกนิ 2 คน 

2.1.5 ผูแทนศิษยเกา จํานวนไมเกนิ  2 คน 

2.1.6 ผูทรงคุณวฒุิ จํานวนไมเกิน 4 คน 

2.1.7 คณะกรรมการที่เปนสตรีจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ

คณะกรรมการทั้งหมด 

2.2  องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน พ.ศ.2546  

กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกกฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ 

หลักเกณฑ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการ

พนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2546 ในวันท่ี 30 ธันวาคม 2546 

กําหนดใหมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานดังนี้ สถานศึกษาขนาดเล็กท่ีมีจํานวนนักเรียนไม

เกิน 300 คน ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 9 คน และสถานศึกษาขนาดใหญท่ี

                                         
7
 กระทรวงศึกษาธิการ,  ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ วาดวยคณะกรรมการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานชิ, 2543), 1-2. 
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มีจํานวนนักเรียนเกินกวา 300 คน ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 15 คน 

ประกอบดวย8  

2.2.1 ประธานกรรมการ 

2.2.2 กรรมการท่ีเปนผูแทนผูปกครอง จํานวน 1 คน 

2.2.3 กรรมการท่ีเปนผูแทนครู จํานวน 1 คน 

2.2.4 กรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรชุมชน จํานวน 1 คน 

2.2.5 กรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน จํานวน 1 คน 

2.2.6 กรรมการท่ีเปนผูแทนศิษยเกา จํานวน 1 คน 

2.2.7 กรรมการท่ีเปนผูแทนพระภกิษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาในพืน้ท่ี
จํานวน 1 รูป หรือ 1 คน สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจํานวน 2 รูป หรือ 2 คน สําหรับ

สถานศึกษาขนาดใหญ 

2.2.8 กรรมการผูทรงคณุวฒุิจํานวน 1 คน สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก หรือ

จํานวน 6 คน สําหรับสถานศึกษาขนาดใหญ 

2.2.9 ผูอํานวยการ เปนกรรมการและเลขานกุาร 

สรุป  องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทย 

ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ผูแทนศิษยเกา  ผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาในพื้นท่ีและผูทรงคุณวุฒ ิ

 

คุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน  

ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 38 

วรรคสองและวรรคสาม ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ 

วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก

ตําแหนง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2546 จึงกําหนดคุณลักษณะของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวย  

1.  ผูแทนผูปกครอง ไดแก ผูแทนบิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาซ่ึงเปนผูใชอํานาจ

ปกครอง หรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของนักเรียน และใหหมายความ

                                         
8 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน, คูมือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2547), 2. 
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รวมถึงบุคคลท่ีนักเรียนอยูดวยเปนประจํา หรือท่ีนักเรียนอยูรับใชการงาน ตองเปนผูปกครอง

นักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษานั้น จํานวน 1 คน 

2. ผูแทนครู ไดแก ผูแทนบุคลากรวิชาชีพซ่ึงทําหนาท่ีหลักทางดานการเรียนการสอน

และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ จํานวน 1 คน  

3. ผูแทนองคกรชุมชน ไดแก ผูแทนชุมชนหรือองคกรท่ีมีประชาชนรวมตัวกันไมนอย

กวาสิบหาคน เพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเนื่อง

เปนระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งปมีผลงานท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

รับรองและมีท่ีตั้งแนนอนอยูในทองท่ีตําบลหรือแขวงท่ีเปนภูมิลําเนาของนักเรียนในสถานศึกษา 

หรือทองท่ีตําบลหรือแขวงท่ีสถานศึกษาตั้งอยู จํานวน 1 คน  

4. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดแก ผูแทนองคการบริหารสวนจังหวัด 

เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อ่ืนท่ีไดรับการจัดตั้งตามกฎหมาย ซ่ึงสถานศึกษาตั้งอยู จํานวน 1 คน  

5. ผูแทนศิษยเกา ไดแก ผูท่ีสถานศึกษารับรองวาสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาใน

สถานศึกษานั้น จํานวน 1 คน  

6. ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี ไดแก ผูแทน

พระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ีท่ีทางราชการรับรอง ไดแก พุทธ คริสต 

อิสลาม พราหมณ-ฮินดู และซิกข สถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 1 รูป หรือ 1 คน สถานศึกษาขนาดใหญ 

จํานวน 2 รูป หรือ 2 คน หรือ 1 รูป กับ 1 คน  

7. ผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิท่ีไมเปนครู เจาหนาท่ี หรือลูกจางของสถานศึกษา

หรือท่ีปรึกษา หรือเช่ียวชาญซ่ึงมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น ใหผูท่ีไดรับการสรรหาและเลือกให

เปนกรรมการท่ีเปนผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครอง        

สวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี และ

ผูอํานวยการสถานศึกษารวมกันสรรหาและเลือก  ผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ ตามวิธีการ                 

ท่ีเห็นสมควรโดยสถานศึกษาขนาดเล็กใหเลือกผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ จํานวน 2 คน และ

สถานศึกษาขนาดใหญใหเลือกผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ จํานวน 7 คน  

8. ผูอํานวยการสถานศึกษา ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษาแตละแหงเปนกรรมการ

และเลขานุการ ใหผูท่ีไดรับการสรรหาและเลือกใหเปนกรรมการท่ีเปนผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู 

ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา ผูแทนพระภิกษุสงฆและ

หรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี และผูอํานวยการสถานศึกษารวมกันเลือกกรรมการ

ผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน จํานวน 1 คน 
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คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

1. คุณสมบัติท่ัวไป ประธานกรรมการและกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ

ตองหาม ดังนี้  

1.1 มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ  

1.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย  

1.3 ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ  

1.4 ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงท่ีสุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษ สําหรับ

ความผิดท่ีไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  

1.5 ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติมกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา  

ในกรณีผูไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีลักษณะตองหามตาม 

(5) ตองออกจากการเปนบุคคลซ่ึงมีลักษณะตองหามหรือแสดงหลักฐานใหเปนท่ีเช่ือไดวาตนไดเลิก

ประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะตองหามดังกลาวแลวตอผูอํานวยการสถานศึกษาภายใน 

15 วัน นับแตวันไดรับการแตงตั้ง หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับแตงตั้งเปน

ประธานกรรมการหรือกรรมการ 

2. คุณสมบัติเฉพาะ  

2.1 กรรมการท่ีเปนผูแทนผูปกครอง  

2.1.1 เปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนท่ีกําลังศึกษาอยูในสถานศึกษานั้น  

2.1.2 ไมเปนครู เจาหนาท่ี หรือลูกจางของสถานศึกษาหรือท่ีปรึกษา หรือ

ผูเช่ียวชาญซ่ึงมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น  

2.2 กรรมการท่ีเปนผูแทนครู ตองเปนครูซ่ึงทําหนาท่ีหลักดานการเรียนการสอน

และการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนดวยวิธีตาง ๆ ในสถานศึกษานั้น  

2.3 กรรมการท่ีเปนผูแทนองคกรชุมชน  

2.3.1 เปนสมาชิกขององคกรของชุมชน หรือองคกรท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนท่ีมี

สมาชิกรวมตัวกันไมนอยกวา 15 คน เพ่ือดําเนินกิจกรรมท่ีเปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดย

สวนรวมอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป มีผลงานท่ีหนวยงานท่ีเกี่ยวของหรือสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษารับรอง และมีท่ีตั้งแนนอนอยูในทองท่ีตําบลหรือแขวงที่เปนภูมิลําเนาของ

นักเรียนในสถานศึกษาหรือทองท่ีตําบลหรือแขวงท่ีสถานศึกษาตั้งอยู 

2.3.2 ไมเปนครู เจาหนาท่ี หรือลูกจางของสถานศึกษา หรือท่ีปรึกษา หรือ 

ผูเช่ียวชาญซ่ึงมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น  

   ส
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2.4 กรรมการท่ีเปนผูแทนศิษยเกา  

2.4.1 เปนผูท่ีเคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น  

2.4.2 ไมเปนครู เจาหนาท่ี หรือลูกจางของสถานศึกษา หรือท่ีปรึกษา หรือ

ผูเช่ียวชาญซ่ึงมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น  

2.5 กรรมการท่ีเปนผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนท่ีทางราชการ

รับรองในพ้ืนท่ี ไดแก พระภิกษุสงฆ หรือผูนับถือศาสนาท่ีทางราชการรับรอง  

2.6 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

2.6.1 ไมเปนครู เจาหนาท่ี หรือลูกจางของสถานศึกษา หรือท่ีปรึกษา หรือ

ผูเช่ียวชาญซ่ึงมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น  

2.6.2 ไมเปนกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษาเกินกวา 3 แหง ใน

เวลาเดียวกัน  

วาระการดํารงตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนง

คราวละ 4 ปและอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกไดแตจะดํารงตําแหนงเกิน 2 วาระติดตอกันไมได  

นอกจากพนตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการพนจากตําแหนง เม่ือ  

1. ตาย  

2. ลาออก  

3. คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาใหออกเพราะบกพรองตอหนาท่ี ทําใหเส่ือมเสีย

ตอสถานศึกษาหรือหยอนความสามารถ  

4. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม อยางใดอยางหนึ่งสําหรับกรรมการประเภท

นั้น  

5. พนจากการเปนพระภิกษุสงฆเฉพาะกรรมการซ่ึงเปนผูแทนท่ีเปนพระภิกษุสงฆ9 

 

ความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนองคคณะบุคคลท่ีทํางานรวมกันกับ

สถานศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการดวยตนเองไดตามกรอบท่ี

กฎหมายกําหนด ดังนั้น ความหลากหลายของบุคคลท่ีเขารวมเปนคณะกรรมการจึงตองเอ้ือตอ    

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ีตองอาศัยความรู ความสามารถและประสบการณในดานตางๆบุคคล

                                         
9
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน, คูมือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2547), 3-5. 
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ท่ีไดรับการคัดเลือกเขาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมีความสําคัญตอการจัด

การศึกษา ดังนี ้

ผูแทนผูปกครอง เปนผูสะทอนปญหาและความตองการดานคุณภาพทางการศึกษาและ

คุณลักษณะท่ีพึงประสงคของนักเรียนท้ังในสวนท่ีคาดหวังและสภาพความเปนจริงท่ีเกิดขึ้นและ

รวมกับครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 

ผูแทนครู เปนผูท่ีมีความชํานาญในสายวิชาชีพมีความสําคัญตอการนําเสนอขอมูล   

ดานกระบวนการเรียนรู ปญหา และความตองการการสนับสนุน ชวยเหลือ รวมท้ังรายงานผล      

การจัดการศึกษา 

ผูแทนองคกรชุมชน เปนผูสะทอนสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาผูเรียน

ซ่ึงเปนสมาชิกสวนหนึ่งของชุมชนและใหความรวมมือกับสถานศึกษาท้ังในดานภูมิปญญาทองถ่ิน

และแหลงเรียนรู 

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูสะทอนสภาพปญหาและความตองการท่ี

ครอบคลุมท้ังเขตพ้ืนท่ีบริการของสถานศึกษาและมีความสําคัญตอสถานศึกษาอยางย่ิงในเรื่อง    

การขอรับการสนับสนุนดานงบประมาณ ทรัพยากรทางการจัดการศึกษาและเช่ือมโยงพัฒนา

การศึกษากับแผนพัฒนาทองถ่ิน 

ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา เปนผูสะทอนภาพความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจ

ตอสถาบันการศึกษาท่ีตนไดรับการศึกษา ชวยจรรโลงคุณคาของสถาบันไปสูศิษยรุนหลังให

ประสบความสําเร็จในการศึกษาเชนกัน 

ผูแทนพระภิกษุและหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี เปนผูนําเสนอและเติมเต็ม

ขอมูลดานคุณธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาซ่ึงเปนสวนสําคัญในการจัดการเรียนรู

เพ่ือใหนักเรียนเปนคนดีของสังคม 

ผูทรงคุณวุฒิ เปนผูท่ีมีความรู ความสามารถและประสบการณในดานตางๆท่ีจะชวย

เสริมใหสถานศึกษาจัดการศึกษาไดครอบคลุมในทุกๆดานอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพทําให

สถานศึกษามีความเขมแข็งและมีการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ผูบริหารสถานศึกษา ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการซ่ึงเปนสัญลักษณของ

สถานศึกษาเปนบุคคลสําคัญท่ีจะสะทอนของการบริหารจัดการ ผูชวยเหลือใหคําปรึกษา          

สรางแรงจูงใจ กระตุนการทํางาน ทบทวนรายงาน สะทอนความคิดเปดโอกาสใหผูแทนแตละกลุม

ไดแสดงบทบาทอยางเต็มท่ี จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม รายงานผลการประชุมและ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



25 
 

สนับสนุนดานอุปกรณ หองประชุม วัสดุใชสอย ฯลฯ รวมท้ังการพิจารณานํามติ ขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปสูการปฏิบัติ10 

ลัดดาวัลย สมิตะมาน กลาวถึง การบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการมีความสําคัญ 

ดังนี้ 

1.  เพ่ือใหการบริหารหรือการพิจารณาแนวทางในการแกปญหา มีความหลากหลาย

และเปนไปอยางถ่ีถวน รอบคอบ 

2.  เพ่ือใหการถวงดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน โดยมิใหบุคคลใดบุคลหนึ่งมีอํานาจมาก

เกินไป ซ่ึงอาจจะนําไปสูการใชอํานาจในทางท่ีไมถูกตอง อันจะเกิดผลเสียหายแกองคกรได 

3.  การใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือตัวแทนกลุมผลประโยชนตางๆเขามามีสวนรวมใน  

การบริหารจัดการเพ่ือมิใหการดําเนินนโยบายใดๆมีผลตอกลุมใดกลุมหนึ่งมากหรือนอยเกินไป ซ่ึง

จะกอใหเกิดความยุติธรรมในการดําเนินการตอทุกฝายได 

4. เพ่ือกอใหเกิดการประสานงานท่ีดี ท้ังภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน ซ่ึงจะ

ทําใหการบริหารเปนอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

5. การรวมตัวของบุคคลเปนคณะกรรมการจะกอใหเกิดพลังท่ีเขมแข็ง สามารถอํานวยการ

ใหงานดําเนินไปไดดวยดี 

6. ผูเปนประธานคณะกรรมการท่ีมีทักษะในการแกไขปญหาขอขัดแยงตางๆ ของแต

ละกลุมจะสามารถโนมนาวใหผูท่ีมีสวนรวมตางๆเกิดการยอมรับในแนวทางหรือวิธีการ อีกท้ังยัง

อาจจะกระตุนใหกําลังใจใหพวกเขาสามารถนําไปปฏิบัติใหบรรลุผลตอไป 

7. เพ่ือใหการเกิดการใชและเผยแพรกระจายขอมูลขาวสารไดด ี

8. การใชคณะกรรมการอาจจะกระทําเพ่ือเปนการหลีกเล่ียงไมใหเกิดการปฏิบัติหรือ

เปนการถวงเวลาตอกรณีปญหาท่ีไมพึงประสงคของผูบริหาร ดังนั้น จึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการ

ท่ีเปนฝายของตนขึ้นและใหมีการพิจารณาเล่ือนการตัดสินใจออกไป หรือใหมีการทําการศึกษาใน

เรื่องนั้นๆกอน อันเปนการยืดเวลาออกไป เปนตน11 

                                         
10

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน, คูมือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2547), 8-10. 
11 ลัดดาวัลย  สมิตะมาน, การวิจัยเชิงนโยบาย : การบริหารการศึกษาขัน้พ้ืนฐานตาม

แนวพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2544), 

13.   
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ธงชัย สันติวงษ สรุปถึงประโยชนและขอดีของการบริหารโดยใชคณะกรรมการ คือ 

ชวยใหการตัดสินใจตางๆสามารถกระทําไดดี โดยอาศัยความคิดเห็นของกลุม ชวยใหเกิด           

การประสานงาน และใหความรวมมือกันปฏิบัติตามแผนและนโยบาย ชวยในการฝกฝนและพัฒนา

บุคลากร12 

สรุป ความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดแก คณะกรรมการ

สถานศึกษาเปนคณะบุคคลท่ีมีบุคคลท่ีหลากหลายความรู ความสามารถ ประสบการณเขามารวม

กับสถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ 

 

บทบาทของกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ความหมายของบทบาท 

ภิญโญ สาธร ไดกลาววา บทบาทหนาท่ี หมายถึง ความมุงหวังท่ีบุคคลอ่ืนคาดวาบุคคล

ในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งควรจะทําหรือแสดงพฤติกรรมออกมาในสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง 

บทบาทหนาท่ีเปนส่ิงท่ีมีอยูควบคูกับตําแหนงท่ีบุคคลดํารงเสมอ13 

เทอดไทย กิตติชัย ไดกลาววา บทบาท หมายถึง การปฏิบัติหนาท่ีตามตําแหนงหรือ

สถานภาพของบุคคลซ่ึงเปนไปตามความคาดหวังของคนท่ัวไป  ถาตําแหนง หรือสถานภาพ

เปล่ียนไปบทบาทก็จะเปล่ียนตามไปดวย ถาบุคคลในสังคมมีความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคม

มากขึ้นเทาใดบทบาทก็จะเพ่ิมมากขึ้นเทานั้น14 

ถนอม สุขสงาเจริญ ไดใหความหมายวา บทบาทและหนาท่ีเปนของคูกัน ซ่ึงกําหนด

ควบคูกับตําแหนงท่ีบุคคลนั้นๆ จะไดรับบทบาทเปนเง่ือนไขท่ีบุคคลดํารงตําแหนงนั้นจะตองทํา

รวมทั้งสิทธิตาง ๆ ท่ีไดรับมาพรอมกับตําแหนง ซ่ึงเปนสิทธิและหนาท่ีท่ีจะตองไปเกี่ยวของกับผูอ่ืน 

ดังนั้น บทบาทจึงมีความหมายแยกไดสองสวน คือ 

                                         
12 ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหารการศกึษาการจัดการแผนใหม, พิมพครั้งท่ี 10  

(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2539), 332-334. 
13 ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 

2539), 283. 
 

14 เทอดไทย กิตติชัย, “การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการการศึกษา 

การศาสนา และการวัฒนธรรมอําเภอ จังหวัดกาฬสินธุ”  (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545), 12.   
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1. บทบาทท่ีไดรับมาพรอมตําแหนง เปนบทบาทท่ีเกิดมาพรอมตําแหนงเม่ือบุคคล

ดํารงตําแหนงใดก็จะแสดงบทบาทตามกฎหมาย ระเบียบ ภาระหนาท่ี ความรับผิดชอบและสิทธิท่ี

กําหนดไวเปนบรรทัดฐาน 

2. บทบาทท่ีเปนความคาดหวังของบุคคลท่ีเกี่ยวของ เปนบทบาทท่ีบุคคลท่ีเกี่ยวของ

คาดวาบุคคลท่ีเขาไปดํารงตําแหนงนั้นจะตองมีแบบแผนพฤติกรรมอยางหนึ่ง ซ่ึงอาจจะตรงกับ

แบบแผนท่ีกําหนดไวหรือไมก็ได ท้ังนี้ขึ้นอยูกับ คานิยม ทัศนคติ ประสบการณและการศึกษา

อบรมของผูท่ีเกี่ยวของ 15 

สรุป บทบาท คือ หนาท่ีซ่ึงคูกันกับบุคคลนั้น ทําใหบุคคลนั้นรับผิดชอบในหนาท่ีนั้น

อยางแนนอนตามบุคคลนั้นเปนอยู 

 

บทบาทหนาทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานในตางประเทศ 

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาในตางประเทศ ไดดําเนินการศึกษา

ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสาธารณรัฐเกาหลี สรุปไดดังนี ้

ประเทศสหรัฐอเมริกา บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาในแตละมลรัฐจะ

แตกตางกัน เชน คณะกรรมการสถานศึกษาในมลรัฐชิคาโกจะมีอํานาจในการคัดเลือกและ

ประเมินผลผูบริหารสถานศึกษา อนุมัติและใหความเห็นแผนพัฒนา 3 ปของสถานศึกษา และ

ตรวจสอบงบประมาณของสถานศึกษา โดยมีกองทุนและองคกรชุมชนใหการสนับสนุน ในมลรัฐ 

ดีทรอยด คณะกรรมการสถานศึกษาจะทําหนาท่ีควบคุมการจัดสรรงบประมาณ มีอิสระท่ีจะริเริ่ม

กิจกรรมตางๆ และมีอิสระในการกําหนดและปรับปรุงการสอน การขยายการรับนักเรียน กําหนด

ประเภท การใหบริการรวมทั้งมีสิทธิเลือกผูใหบริการ ในมลรัฐฟลอริดา คณะกรรมการสถานศึกษา

จะมีหนาท่ีชวยเตรียมและประเมินแผน การปรับปรุงโรงเรียนและใหความชวยเหลือครูใหญตามท่ี

ไดรับการรองขอในการจัดทํางบประมาณประจําป16  

                                         
15 ถนอม สุขสงาเจริญ, “บทบาทของกรรมการศึกษาตอการพัฒนาโรงเรียนประชาบาล. 

สกลนคร” (วิทยานิพนธสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2525), 14-15. 
 

16
 อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - based management) 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 56-59. 
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สวนมลรัฐเคนตั๊กกี้ คณะกรรมการสถานศึกษาจะมีบทบาทหนาท่ีกําหนดนโยบาย คือ 

กําหนดหลักสูตร ประเมินความตองการจําเปนสําหรับพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐาน

ของมลรัฐ ประเมินความตองการจําเปนในการใชเทคโนโลยีและประเมินผลโครงการ กําหนดเวลา

ปฏิบัติการสอนและนอกเหนือจากการสอน กําหนดการรับนักเรียน และโครงการตางๆ ท่ี

ดําเนินการในโรงเรียน กําหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน วันเปด – ปดภาคเรียน กําหนดการใชพ้ืนท่ี

โรงเรียน การวางแผนและแกปญหาเกี่ยวกับการสอน ดูแลความรับผิดชอบของนักเรียน ผูปกครอง 

ครู และครูใหญ คัดเลือกโครงการนอกหลักสูตรและกําหนดการมีสวนรวมของนักเรียน17  

ประเทศแคนาดา การจัดการศึกษาในระดับโรงเรียนจะกระจายอํานาจไปให

คณะกรรมการศึกษาระดับทองถ่ินในการกําหนดงบประมาณทางการศึกษา เปนผูกําหนดการจางครู 

ปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติท่ีกําหนดในระดับจังหวัด ในโรงเรียนจะมีคณะกรรมการ

สถานศึกษาหรือสภาโรงเรียนซ่ึงมีบทบาทหนาท่ีหรือภารกิจท่ีสําคัญ คือ กําหนดกลยุทธ              

การดําเนินงาน กําหนดหลักสูตรของโรงเรียน ติดตามการเรียนการสอน และสัมฤทธ์ิผลใน         

การเรียนรูของนักเรียน อนุมัติงบประมาณ กํากับดูแลการจัดระบบความปลอดภัยของนักเรียนและ

โรงเรียน ดูแลการปรับปรุงอาคารสถานท่ี สนับสนุนกิจกรรมนอกหลักสูตร กําหนดเกณฑและ    

การคัดเลือกหรือแตงตั้งครูใหญและการจางครูของโรงเรียน18  

ประเทศออสเตรเลีย การจัดการศึกษาในรัฐวิคตอเรีย  จะมีการกระจายอํานาจ           

การบริหารไปนอกสถานศึกษา คือ การกระจายอํานาจการบริหารดานบุคลากร การเปล่ียนแปลง

วิธีการ งบประมาณ การปฏิรูปหลักสูตร การตรวจสอบ และการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชใน   

การบริการ รัฐวิคตอเรียนับเปนรัฐแรกของออสเตรเลียท่ียอมใหโรงเรียนประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาของรัฐคัดเลือกครูไดเอง โดยถือเปนสวนหนึ่งในความรับผิดชอบของผูบริหาร

สถานศึกษา/ครูใหญ คณะกรรมการสถานศึกษาจะมีสวนรวมในการคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษา 

ครูใหญ การบรรจุแตงตั้ง ครูตามความเหมาะสม ตรงตามคุณสมบัติและความสามารถ นับเปน

พ้ืนฐานประการหนึ่งของการดําเนินงานโรงเรียนแหงอนาคตโดยกระจายอํานาจใหโรงเรียน

                                         
17 อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - based management) 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 60-61. 
 

18
 เรื่องเดียวกัน, 65-66. 
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สามารถคัดเลือก บรรจุ ประเมิน และพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาไดอยางคลองตัวและตรงตาม

ความตองการของสถานศึกษา19  

คณะกรรมการสถานศึกษาจะมีบทบาทสูงสุดในการบริหารในระดับโรงเรียนปฏิบัติ

หนาท่ีในรูปของอาสาสมัครตามแนวทางท่ีรัฐกําหนดไว รับผิดชอบดําเนินการในการจัดทํา

ธรรมนูญโรงเรียน กําหนดนโยบายของโรงเรียน ใหขอเสนอแนะในการแตงตั้งครูใหญ วาจาง

บุคลากรในสายงานสนับสนุน กําหนดหลักเกณฑในการควบคุมความประพฤตินักเรียน รายงานผล

การบริหารตอชุมชนและฝายอํานวยการศึกษา จัดการเรื่องการเงินและบัญชีของโรงเรียน สัญญาวา

จางทําความสะอาดโรงเรยีน และสัญญาวาจางงานกอสรางของโรงเรียน20  

ประเทศนิวซีแลนด คณะกรรมการสถานศึกษาเปนคณะกรรมการท่ีไดรับการสรรหา

และแตงตั้งจากชุมชน ผูปกครอง ครูใหญ ครู และนักเรียน (เฉพาะระดับมัธยมศึกษา) เพ่ือทําหนาท่ี

รับนโยบายจากระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายทางการศึกษาของชาต ิ

หลักสูตร ธรรมนูญโรงเรียน/สถานศึกษา ตลอดจนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ

ทางการศึกษาของชุมชน โดยยึดหลักการบริหารแบบการใชคุณคารวมกันและการตัดสินใจโดย  

องคคณะบุคคล คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจะรับผิดชอบครูในสถานศึกษาในดานการแตงตัง้

และใหบริหารจัดการงบประมาณตางๆ รวมท้ังเงินเดือนครู การบํารุงรักษาอาคารสถานท่ี เพ่ือ

พัฒนาบุคลากรและการดําเนินงานท่ัวไปของสถานศึกษา ซ่ึงบทบาทและอํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการสถานศึกษามีดังนี้  

2.3 ดานหลักสูตร คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจะมีหนาท่ีอํานวยการใหมี

หลักสูตรท่ีเหมาะสมตามนโยบายการศึกษาแหงชาติ โดยพัฒนาโปรแกรมการเรียนรูของเด็กโดยยึด

หลักการเรียนรูและทักษะท่ีจําเปนและเหมาะสมสําหรับเด็ก ติดตามพัฒนาการของเด็ก วิเคราะห

ปญหาและอุปสรรค การเรียนรูของเด็ก ประเมินสัมฤทธิผลของเด็ก เก็บรักษาประวัติและรายงาน

ความกาวหนาของเด็ก 

2.4 การจางงานและการบริหารบุคคล คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจะเปนผูจาง

ครูใหญ โดยการสรรหาและแตงตั้ง และผูบริหารสถานศึกษาจะเปนผูวาจางครูและบุคลากรใน

                                         
19

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ  ผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ 2544  

(กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2544), 31-33. 
20

 อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
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(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 77-78. 
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โรงเรียนอีกช้ันหนึ่ง ท้ังนี้ไดปฏิบัติตามเง่ือนไขการจางงานท้ังตอผูสอน ผูสนับสนุนการเรียน 

รวมทั้งทําหนาท่ีในการพัฒนาและติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตามนโยบายท่ีรัฐกําหนดใน

การเพ่ิมพูนศักยภาพการทํางานของบุคลากร การใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนการตระหนักในความตองการของเด็ก 

2.5 ดานการเงินและทรัพยสิน คณะกรรมการบริหารสถานศึกษามีหนาท่ีจัดสรร

งบประมาณการบริหารโรงเรียนตามลําดับความสําคัญท่ีกําหนดไว ธรรมนูญโรงเรียน/สถานศึกษา 

ควบคุม ติดตามการใชจายเงินของโรงเรียน และการจัดทําบัญชีใหเปนปจจุบันตามท่ีระบุไวใน

กฎหมาย The public Finance Act 1989 และ The Education Act 1989 จัดการเรื่องทรัพยสิน อาคาร

สถานท่ี ใหมีความปลอดภัย และสรางส่ิงแวดลอมท่ีดีใหแกนักเรียน 

2.6 การดําเนินงานดานตางๆ ไดแก ปฏิบัติตามนโยบายของชาติวาดวยการศึกษา 

(National Education) รักษาระบบการประเมินตนเอง และปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยเวลา           

การปฏิบัติงาน การรักษาเวลาเรียน และชวงปการศึกษาของนักเรียน เปนตน21 

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี คณะกรรมการในสภาโรงเรียนจะมีบทบาทหนาท่ี คือ 

พิจารณางบประมาณโรงเรียน ปรับปรุงหลักสูตร จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรจัดกิจกรรมท่ีสราง

ความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน จัดกิจกรรมสวัสดิการนักเรียนและใหคําแนะนําเกี่ยวกับ

การบริหารโรงเรียน22  

สรุป บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาในตางประเทศ พบวาการมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษามีความแตกตางกัน แตบทบาทสําคัญท่ีใกลเคียงกัน คือ มีสวนรวมใน

การกํากับดูแลการบริหารจัดการและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย หลักสูตรการเรียนการสอน การเงิน/

งบประมาณ แผนพัฒนาโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

 

                                         
21

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ  ผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ 2544  

(กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2544),35-36.  
 

22 ศักดิ์ชัย  นิรัญทว,ี  รายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสาธารณเกาหลี  

(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศกึษาแหงชาต,ิ 2540), 23. 
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บทบาทหนาทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานในประเทศไทย 

1. บทบาทหนาทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐานตามท่ีกฎหมายกําหนด 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 

กําหนดบทบาทหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา             

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2543 ดังนี้ 

1.1 กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา 

นโยบายและแผนการพัฒนาสถานศึกษาเปนเสมือนเข็มทิศท่ีจะนําพาสถานศึกษา

ไปสูเปาหมายปลายทางของความสําเร็จ  เพ่ือใหแผนพัฒนาสถานศึกษามีความสอดคลองกับ     

ความตองการของทองถ่ิน คณะกรรมการสถานศึกษาจะเปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญในการเสนอปญหา

และความตองการของทองถ่ินไดเปนอยางดี บทบาทหนาท่ีของสถานท่ีของสถานศึกษาและ

คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีบทบาทหนาท่ีดังนี ้

1.1.1 บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษา 

1.1.1.1 จัดตรียมขอมูลท่ีเกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายและการจัดทํา

แผนพัฒนาของสถานศึกษา 

1.1.1.2 เสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํานโยบาย และแผนพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษา 

1.1.1.3 นําเสนอรางนโยบายและพัฒนาการศึกษาตอคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

1.1.1.4 นํานโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติท่ีเปนรูปธรรม 

1.1.2 บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 

1.1.2.1 ศึกษาหาความรูและทําความเขาใจในการวางแผนและการจัดทํา

แผนพัฒนาการศึกษาจากเอกสารและแหลงความรูตาง ๆ 

1.1.2.2 แตงตั้งอนุกรรมการในการจัดทํารางนโยบายและแผนการ

พัฒนาการของสถานศึกษา 

1.1.2.3 พิจารณากําหนดนโยบายแผนการศึกษาของสถานศึกษา 

1.2. ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา 

กอนส้ินปงบประมาณ สถานศึกษานํานโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษามาจัดเปนแผนปฏิบัติประจําป เพ่ือใชเปนคูมือ ในการปฏิบัติงานในปงบประมาณตอไป

ซ่ึงแผนดังกลาวจะตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในโรงเรียน

กอนสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามีหนาท่ีบทบาท ดังนี้ 
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1.2.1 บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษา 

1.2.1.1 เสนอแตงตัง้คณะอนกุรรมการจดัทําแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 

1.2.1.2 นํานโยบาย และแผนการพัฒนาการศึกษา และงบประมาณท่ีไดรับ

มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันปญหา และความตองการของชุมชน

และทองถ่ิน 

1.2.1.3 เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษา 

1.2.1.4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป 

1.2.1.5 ประเมินผลการดําเนินการเปนระยะและนําผลมาปรับปรุงแกไข

อยางตอเนื่อง 

1.2.1.6 สรุปการปฏิบัติงานตามแผนการปฏิบัติการประจําป และรายงาน

ผลตามท่ีระเบียบกําหนด 

1.2.2 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 

1.2.2.1 ศึกษานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

1.2.2.2 พิจารณาการเห็นชอบการแตงตั้งอนุกรรมการ จัดทําแผนปฏิบัติ

การ ประจําปของสถานศึกษา 

1.2.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการปฏิบัติการประจําป 

1.2.2.4 ใหการสนับสนุนดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา 

1.2.2.5 กํากับติดตามการดําเนิน การตามแผนของสถานศึกษา 

1.3 ใหความเห็นชอบในการทําสาระหลักสูตร ใหสอดคลองกับความตองการของ

ทองถ่ินสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหนาท่ี จัดทําสาระหลักสูตร ใหสอดคลองสภาพปญหาและ     

ความตองการของ ชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน คุณลักษณะอันพึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของ

ครอบครัวชุมชน สังคมและประเทศชาต ิคณะกรรมการสถานศึกษาจะชวยเสนอแนะ ความตองการ

ของทองถ่ินไดเปนอยางด ีจึงควรมีบทบาทดังนี้ 

1.3.1 บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษา 

1.3.1.1 ผูรับผิดชอบงานวิชาการรวมกับผูปฏิบัติการสอนศึกษาวิเคราะห

หลักสูตรแกนกลาง สภาพความตองการของทองถ่ิน แหลงความรูและภูมิปญญาทองถ่ิน 

1.3.1.2 จัดทําสาระหลักสูตร ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ

ของทองถ่ิน และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค 

1.3.1.3 เสนอเพ่ือขอความเห็นขอบสาระหลักสูตรท่ีสถานศึกษาจัดทําขึ้น 
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1.3.1.4 พัฒนาหลักสูตรใหสามารถนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียน การสอน

ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 

มาตรา 27 ระบุไววา ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน เพ่ือความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ 

ตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอ23 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีหนาท่ี จัดทําสาระหลักสูตรตามวัตถุประสงคใน

วรรคหนึ่ง ในสวนท่ีเกี่ยวของกับสภาพปจจุบัน ปญหาในชุมชนและสังคมภูมิปญญาทองถ่ิน 

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค เพ่ือเปนสมาชิกท่ีดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติดังนั้น 

หลักสูตรจึงเปรียบเสมือนกุญแจท่ีจะนําทางใหผู เรียนไปสูเปาหมายของ  การจัดการศึกษา

สถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนผูนําทาง จะตองศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางกับ

สภาพความตองการของทองถ่ิน เพ่ือใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได 

1.3.2 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 

1.3.2.1 ศึกษาสภาพปญหาความตองการภูมิปญญาทองถ่ินและเสนอให

สถานศึกษาไวใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําสาระหลักสูตร 

1.3.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบในสาระหลักสูตรท่ีสถานศึกษาจัดทํา 

1.3.2.3 สนับสนุนใหสถานศึกษาไดสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน

ตาม หลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.4 กํากับและติดตามการดําเนินการตามแผนของสถานศึกษา 

การดําเนินการตามแผนของสถานศึกษาซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา เม่ือสถานศึกษาดําเนินไปแลว ผลการดําเนินการเปนอยางไร มีปญหาหรืออุปสรรค

หรือไม เปนเรื่องท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาจะตองรับรู เพ่ือจะไดเขามา ชวยสนับสนุนหรือแกไข 

ปญหา ใหการจัดการของสถานศึกษาดําเนินไปอยางมีคุณภาพสถานศึกษาและคณะกรรมการ

สถานศึกษาจึงควรมีบทบาทหนาท่ีดังนี ้

1.4.1 บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษา 

1.4.1.1 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผน 

                                         
23

 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ  พระราชบัญญัติการศกึษาแหงชาติ 

พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ.2545  (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากดั, 2545), 15. 
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1.4.1.2 สรุปรายงานผลการดําเนินตามแผนปฏิบัติประจําปใหคณะกรรมการ 

สถานศึกษาไดทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง 

1.4.1.3 พัฒนาปรับปรุง การดําเนินงานการตามแผนใหเกิดประสิทธิภาพ

ในการปฏิบัติมากขึ้น 

1.4.2 บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 

1.4.2.1 ศึกษาแนวทางการดําเนินการและปฏิทินการปฏิบัติงานตาม

แผนการปฏิบัต ิงานของสถานศึกษา 

1.4.2.2 รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของ

สถานศึกษารวมท้ัง ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

1.4.2.3 ติดตามดูแล ชวยเหลือแกปญหา และสงเสริมสนับสนุนให

สถานศึกษาสามารถ ดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

1.5 สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

อยางท่ัวถึง มีคุณภาพไดมาตรฐาน 

กรรมการสถานศึกษาเปนบุคคลท่ีอยูในทองถ่ินมีความใกลชิดกับผูปกครอง

นักเรียนรูสภาพปญหา และความตองการของทองถ่ินเปนอยางดี สามารถรวมกับสถานศึกษา

กําหนดแนวทางท่ีจะทําใหเด็กทุกคนไดเขาเรียนอยางท่ัวถึง และไดเรียนอยางมีคุณภาพจึงควร

กําหนดบทบาท สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ดังนี้ 

1.5.1 บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษา 

1.5.1.1 จัดทําขอมูลพ้ืนฐานของเด็กในเขตบริการโรงเรียน 

1.5.1.2 เกณฑเด็กทุกคนใหไดเขาเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป 

1.5.1.3 ติดตาม ดูแลชวยเหลือเด็กท่ีมีปญหาทางการเรียน ใหมาเรียนอยาง

สมํ่าเสมอ 

1.5.1.4 ประสานความรวมมือจากผูปกครองเพ่ือใหเด็กไดเรียนจบหลักสูตร

การศึกษาภาคบังคับ 

1.5.2 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 

1.5.2.1 รวมและสนับสนุนการดําเนินการในการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานของ

เด็กในเขตบริการของโรงเรียน 

1.5.2.2 ประสานความรวมมือ สรางความเขาใจกับประชาชนท่ัวไปและ

ผูปกครองนักเรียนเพื่อใหเห็นความสําคัญของสถานศึกษา 
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1.5.2.3 สนับสนุนชวยเหลือเด็กท่ีขาดแคลนหรือมีความตองการชวยเหลือ 

เปนพิเศษเพ่ือใหสามารถไดเรียนจบหลักสูตร 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 2 สิทธิและหนาท่ีทาง 

การศึกษา มาตรา 10 ไดกลาวไววา การจัดการศึกษาตองจัด ใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันใน

การรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมนอยกวาสิบสองป ท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไม

เก็บคาใชจาย 

การจัดการศึกษาสําหรับบุคคลท่ีมีความบกพรองทางดานรางกาย  จิตใจ 

สติปญญา อารมณ สังคม การส่ือสาร และการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือ

บุคคลท่ีไมสามารถพึ่งพาตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิ

และโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนพิเศษ 

1.6 สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส เด็กท่ีมีความสามารถ

พิเศษ ใหไดรับการยกยองเต็มศักยภาพ 

สิทธิและความเสมอภาคในการท่ีเด็กทุกคนจะไดรับการศึกษา ไมวาจะเปนเด็กท่ีมี

ความพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ เด็กทุกคนจะตองไดรับการพัฒนาอยาง

เต็มศักยภาพ สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาควรจะมีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 

1.6.1 บทบาทสถานศึกษา 

1.6.1.1 สํารวจขอมูลเกี่ยวกับเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กท่ีมีความ

ตองการพิเศษ 

1.6.1.2 จัดใหเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กท่ีมีความตองการพิเศษได

เขาเรียนและไดรับการพัฒนาอยางเต็มท่ี 

1.6.1.3 จัดทําส่ือจัดหาเครื่องมือ อุปกรณการเรียนตาง ๆ ใชประกอบการ

เรียนการสอน รวมทั้งส่ิงอํานวยความสะดวก สําหรับเด็กท่ีมีความตองการพิเศษ ใหสามารถอยูใน

สถานศึกษาไดอยางมีความสุข 

1.6.2 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 

1.6.2.1 ศึกษาขอมูลเด็กท่ีมีความพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กท่ีมีความ

ตองการพิเศษ ในแตละทองถ่ินเพ่ือเสนอขอมูลใหกับสถานศึกษา 

1.6.2.2 สนับสนุนส่ิงตาง ๆ เพ่ือเปนส่ือเครื่องมือ อุปกรณการเรียนและส่ิง

อํานวยความสะดวกใหกับสถานศึกษาเพ่ือชวยเหลือเด็กท่ีมีความตองการพิเศษในลักษณะตาง ๆ 

1.6.2.3 สนับสนุนสงเสริมเด็กท่ีมีความตองการพิเศษใหไดรับการพัฒนา

อยางเต็มท่ีตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 8 (2) ไดกําหนดไววา           
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การจัดการศึกษาจะตองใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 (2) ใหมีการกระจายอํานาจ

ไปสูพ้ืนท่ีการศึกษา และองคกรการปกครองสวนทองถ่ิน (6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว 

องคกร ชุมชน และมาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจและการจัดการศึกษาท้ังดานวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป ไปยังเขตพ้ืนท่ี ดังนั้นคณะกรรมการ

สถานศึกษา จะตองศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กท่ีมีความตองการพิเศษใน

ชุมชนของตน เพ่ือหาทางชวยเหลือเด็กดังกลาวใหสามารถไดรับการศึกษาเทาเทียมกับทุกคน      

เต็มศักยภาพของผูเรียน โดยสนับสนุนใหเด็กพิการ ไดเรียนรวมกับเด็กปกติ สอดสองดูแลเด็กท่ี

ไดรับการทารุณ ถูกกดขี่ ขมเหง ลวงละเมิดทางเพศ ถูกกักขังใชแรงงานเด็ก เปนตน ใหไดรับ    

ความชวยเหลือ และสงไปขอรับบริการท่ีเหมาะสม พรอมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา

ใหแกเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเปนรายบุคคลใหมากท่ีสุด 

1.7 เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานงบประมาณ 

ดานบริหารงานบุคคลและดานการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา 

กระทรวงศึกษาธิการไดกระจายอํานาจในการบริหารและจัดการศึกษา                

ในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคคล และดานการบริหารงานท่ัวไป ใหสถานศึกษา

ดําเนินการไดเกิดความคลองตัวมากขึ้นกรรมการสถานศึกษาในฐานะท่ีเปนผูกําหนดนโยบายใน  

การบริหารงานในสถานศึกษา  ควรเสนอแนวทางการบริหารงานดังกลาว สถานศึกษาและ

คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีบทบาท ดังนี้ 

1.7.1 บทบาทสถานศึกษา 

1.7.1.1 กําหนดแนวทางการบริหารงานในดานวิชาการ งบประมาณ

บุคลากร และบริหารท่ัวไปไวในแผนปฏิบัติการประจําป 

1.7.1.2 นําขอสรุปท่ีเปนขอเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษา ไปสู

การปฏิบัติท่ี เปนรูปธรรมท้ัง 4 ดาน 

1.7.1.3 เสนอใหคณะกรรมการไดมีสวนรวมในการดําเนินการตามภารกิจ 

ท้ัง 4 ดาน ของสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาจะตองเสนอแนวทางการบริหาร และมี     

สวนรวมเปนคณะทํางาน ในการดําเนินงานตามภารกิจท้ัง 4 ดาน ดังนี้ 

1.7.1.3.1 การบริหารจัดการดานวิชาการ  จะตองมีสวนรวมใน       

การกําหนดมาตรฐาน วิชาการศึกษา และจัดหาผลผลิตส่ือเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอน 

1.7.1.3.2 การบริหารจัดการดานงบประมาณ จะตองมีสวนรวมใน   

การกําหนด วิธีการบริหารการใชงบประมาณในสถานศึกษา โดยคํานึงถึงประสิทธิภาพและ

กําหนดการวิธีการ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล 
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1.7.1.3.3 การบริหารการจัดการดานบริหารงานบุคคล จะตองมี    

สวนรวมในการกําหนดวิธีการบริหารการใชงบประมาณของสถานศึกษา สงเสริมใหมีการพัฒนา 

อยางตอเนื่องพรอมท้ังใหขวัญกําลังใจ และยกยองเชิดชูเกียรติแกคร ูและบุคลากรอ่ืนในสถานศึกษา 

1.7.1.3.4 การบริหารการจัดการดานการบริหารท่ัวไป จะตองมี    

สวนรวมในการเสนอแนวทางใหมีการใชดูแล และบํารุงรักษาอาคารหรือสถานท่ี วัสดุ ครุภัณฑของ

สถานศึกษา ใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมท้ังสงเสริมใหมีการจัดบรรยากาศ และส่ิงแวดลอมของ

สถานศึกษา ใหรมรื่นและสวยงามปลอดภัย 

1.7.2 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 

1.7.2.1 เสนอแนวทางในการบรหิารและการจัดการดานวิชาการ งบประมาณ 

บุคลากร และบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา 

1.7.2.2 รวมเปนคณะทํางาน ในสวนท่ีเกี่ยวของกับภารกิจของสถานศึกษา 

ท้ัง 4 ดาน เพ่ือใหการบริหารจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

1.8 สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากร ภายนอกและ

ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเสริมการพัฒนาการของนักเรียนทุกวัย  รวมท้ังสืบสานจารีตประเพณี 

ศิลปวัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาต ิ

คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีไดรัยการยอมรับของบุคคลในทองถ่ิน เปนผูท่ี

สามารถชวยระดมทรัพยากรดานตาง ๆ ท้ังภายในทองถ่ินและภายนอกทองถ่ินเขามาใชในการ

พัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถท่ีจะเขามาชวยสงเสริมการพัฒนาของ

นักเรียนไดในหลาย ๆ ดานจึงควร มีบทบาทหนาท่ี ดังนี้ 

1.8.1 บทบาทของสถานศึกษา 

1.8.1.1 เสนอแนะแนวทางในการระดมทรัพยากรตาง  ๆมาชวยในการพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษา 

1.8.1.2 รวมวางแผนในการดําเนินงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา ใน

การะดมทรัพยากรมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

1.8.1.3 จัดหาวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ินมาชวยสอนในเรื่อง

ท่ีเกี่ยวของกับวิชาการ และวิชาชีพชุมชนและทองถ่ิน 

1.8.1.4 จัดกิจกรรมเพ่ือสืบสาน จารีตประเพณีและวัฒนธรรมของทองถ่ิน

และของชาติ 

การจัดการศึกษาจะตองยึดหลักผูเรียนทุกคนท่ีมีความสามารถท่ีจะเรียนรู

และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญท่ีสุด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
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พ.ศ. 2542 มาตรา 22 เพราะฉะนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงไมไดจํากัดอยูท่ีสถานศึกษา

และตัวครูเทานั้น แหลงเรียนรูในชุมชน ภูมิปญญาทองถ่ิน สถานประกอบการ เปนตน ก็สามารถ

เปนแหลงเรียนรูใหผูเรียนไดศึกษานอกหองเรียนได ซ่ึงแหลงเรียนรูเหลานี้ สถานศึกษาจะตอง

สํารวจขอมูล ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือนํามาวางแผนในการท่ีจะระดม ทรัพยากรมาใชในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

1.8.2 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 

1.8.2.1 รวมกําหนดแนวทางในการระดมทรัพยากรตาง ๆ ท้ังภายในและ

ภายนอกทองถ่ิน เพ่ือนํามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

1.8.2.2 สงเสรมิการใชวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ิน เชน ดาน

วิชาชีพ ในทองถ่ินมาใหความรูกับนักเรียน โดยจัดหาและเขาไปมีสวนรวมการเปนวิทยากร

ภายนอก 

1.8.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน จารีตประเพณี ศิลปะและ

วัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาติ โดยรวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงเปนบุคคลใน

ทองถ่ิน และมีขอมูลภูมิปญญาทองถ่ินมากท่ีสุด จะตองนําเสนอขอมูลเพ่ือกําหนดแนวทางใน     

การระดมทรัพยสิน และทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพ่ือสนับสนุนในการเรียนการสอน สงเสริมและ

กํากับติดตามการใชวิทยากร ภูมิปญญาทองถ่ินและจัดกิจกรรมท่ีสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม

ชองทองถ่ินและของชาต ิพรอมท้ังยกยองเชิดชูภูมิปญญาทองถ่ินตามความเหมาะสมและโอกาสอัน

ควร 

1.9 สรางเสริมความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงาน

กับองคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน เพ่ือใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยากรของชุมชนและมีสวนรวม

ใน การพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 

คณะกรรมการสถานศึกษา เปนผูแทนของกลุมบุคคลตาง ๆ ท่ีอยูใกลชิดกับ

ประชาชนในพ้ืนท่ี บทบาทในฐานะกรรมการสถานศึกษา จะทําหนาท่ีเปนตัวแทนสถานศึกษา

เสริมสรางความสัมพันธกับประชาชนหรือองคกรตางๆ ใหเห็นความสําคัญของสถานศึกษาและนํา

สถานศึกษาเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนไดเปนอยางดี บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ

สถานศึกษาและสถานศึกษา มีดังนี้ 

1.1.9.1 บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษา 

1.1.9.1.1 พัฒนา ปรับปรุงสถานศึกษาในมีความพรอมในทุกๆดาน

สภาพแวดลอมท่ัวไปท่ีสะอาด รมรื่น สวยงาม นาอยู มีบรรยากาศท่ีเอ้ือตอการเรียนการสอน 
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1.1.9.1.2 พัฒนาสถานศึกษา ใหเปนแหลงท่ีจะศึกษาหาความรู โดย

ปรับปรุงหองสมุด หองปฏิบัติการเรียนในวิชาตาง ๆ ใหมีความสมบูรณพรอมท่ีจะใชท้ังภายใน

สถานศึกษาและใหบริการบุคคลภายนอก 

1.1.9.1.3 เขาไปรวมจัดกิจกรรมตางๆ ท่ีจะเปนประโยชนแกประชาชน

และทองถ่ิน เพ่ือใหประชาชนในทองถ่ินมีความเปนอยูท่ีด ี

สถานศึกษาเปนแหลงจัดการเรียนรูใหผูเรียนไดศึกษาหาความรู  ดังนั้น 

สถานศึกษาจึงจําเปนจะตองพัฒนาปรับปรุงใหมีความพรอมในทุก ๆ ดาน ท้ังดานอาคารสถานท่ี 

ส่ือ วัสดุ อุปกรณการเรยีนการสอน ใหเอ้ืออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน พัฒนาสถานศึกษาให

เปนแหลงเรียนรู โดยปรับปรุงหองสมุดและหองปฏิบัติการเรียนวิชาตาง ๆ ใหพรอมท่ีจะใหบริการ

ไดท้ังบุคคลภายในและบุคคลภายนอก 

1.1.9.2 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 

1.1.9.2.1 ประสานกับประชาชนและองคกรตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน

ใหมาเขารวมกันพัฒนาปรับปรุงแกสถานศึกษาใหมีความพรอมท่ีจะเปนแหลงวิทยากรของชุมชน

ใหบริการชุมชน 

1.1.9.2.2 ทําหนาท่ีตัวแทนสถานศึกษา ประสานสัมพันธกับชุมชน และ

องคกรภายนอก ใหเห็นความสําคัญของสถานศึกษา และใชสถานศึกษาเปนแหลงวิทยากรของ

ชุมชนและเปนแหลงวิทยาการชุมชน 

1.1.9.2.3 สงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาเขาไปมีสวนในการ  จัด

กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนและทองถ่ิน เพ่ือพัฒนาความเปนอยูของประชาชน 

สถานศึกษาเปนแหลงวิทยากรของชุมชน เปนแหลงท่ีจะใหบริการชุมชน

คณะกรรมการสถานศึกษาจะตองทําหนาท่ีเปนผูประสานสําพันธ กับชุมชน องคกรท้ังภาครัฐและ

เอกชน ใหเขามามีสวนรวมใหการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาการศึกษา และพัฒนา

ทองถ่ิน 

1.1.10 ใหความเห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงานประจําป ของสถานศึกษา กอน

เสนอตอสาธารณชน 

คณะกรรมการสถานศึกษา มีสวนรับผิดชอบ ในการดําเนินงานของสถานศึกษา 

เม่ือส้ินปสถานศึกษา จะตองจัดทําทําสรุปรายงานการดําเนินการเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา 

ใหไดรับทราบและเห็นชอบตอสาธารณชน ซ่ึงสถานศึกษา และคณะกรรมสถานศึกษา ควรมี

บทบาท ดังนี้ 
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1.1.10.1 บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษา 

1.1.10.1.1 จัดทําสรุปรายงานผลงานดําเนินงานประจําป 

1.1.10.1.2 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือรับทราบและเห็นชอบให

รายงาน ตอสาธารณชน 

1.1.10.1.3 รายงานผลการดําเนินงาน  ประจําปของสถานศึกษาให

สาธารณชนทราบ โดยใชส่ือตาง ๆ เชน เอกการส่ิงพิมพ หรือส่ิงอ่ืน 

เม่ือสถานศึกษาไดดําเนนิตามแผนปฏิบัติการประจําปส้ินสุดลงในรอบ 1 

ป การศึกษา สถานศึกษาจะตองสรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรมท่ีไดระบุไวแตละแผนเสนอตอ

คณะกรรมการสถานศึกษาเพ่ือทราบและใหความเห็นชอบ 

1.1.10.2 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 

1.10.2.1 รับทราบและเห็นชอบรายงาน ผลการดําเนินงานประจําปของ

สถานศึกษา 

1.10.2.2 เสนอแนะเพ่ือปรับปรุง รายงานการดําเนินงานประจําปใหมี

ความสมบูรณ ยิ่งขึ้น กอนนําไปเผยแพรตอสาธารณชน 

การดําเนินงานตามภารกิจตามแผนปฏิบัติการส้ินสุดลง  กรรมการ

สถานศึกษาจะตองรับทราบ และเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา พรอมท้ัง

รวมกันวิเคราะหจุดเดน จุดดอยของแตและแผน ใหสมบูรณกอนท่ีจะนําไปเผยแพรตอสาธารณชน 

1.11 แตงตั้งท่ีปรึกษา และหรือ คณะอนุกรรมการ เพ่ือดําเนินงานตามระเบียบ

ตามท่ีเห็นสมควร 

นอกจากคณะกรรมการสถานศึกษาแลว ยังมีผูนําของชุมชน หรือประชาชนใน

ทองถ่ินอีก ไมนอยท่ียินดีท่ีจะ เขามาชวยในการพัฒนาสถานศึกษา ดังนั้นเพ่ือเปดโอกาสใหบุคคล 

ดังกลาว ไดเขามามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมี บทบาทท่ี

สําคัญท่ีจะสรรหาบุคคลเพ่ือแตงตั้งเปนท่ีปรึกษาและคณะอนุกรรมการ เพ่ือชวยดําเนินงานใน

ภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สถานศึกษาและคณะกรรมการ

สถานศึกษาจึงควรมีบทบาทดังนี ้

1.11.1 บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษา 

1.11.1.1 สํารวจและจัดทําทําเนียบบุคคลท่ีมีความสามารถ และบุคคล

ตัวอยางดานตาง ๆ ท่ีประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ไดรับการยอมรับจากสาธารณชน 

1.11.1.2 เสนอรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมตอคณะกรรมการ

สถานศึกษาเพ่ือแตงตั้งเปนท่ีปรึกษา และ/ หรือคณะอนุกรรมการตามภารกิจท่ีระเบียบกําหนดการ
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จัดการศึกษาของชุมชนจะสําเร็จไดตองอาศัยบุคคลในชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและจัด

การศึกษา ฉะนั้น สถานศึกษาตองสํารวจบุคคลตัวอยาง ภูมิปญญาทองถ่ิน แหลงเรียนรูในชุมชน 

เพ่ือจัดทําเนียบบุคคล และเสนอแตงตั้งเปนท่ีปรึกษาหรือ อนุกรรมการ ตามภารกิจท่ีระเบียบ

กําหนด 

1.11.2 บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา 

1.11.2.1 พิจารณาแตงตั้งท่ีปรึกษา และหรือ คณะอนุกรรมการตามภารกิจ

ของสถานศึกษาตามความจําเปนและความเหมาะสม 

1.11.2.2 สงเสริมสนับสนุนเปนท่ีปรึกษา ใหคณะอนุกรรมการไดปฏิบัติ

หนาท่ีอยางเต็มท่ี ในการชวยเหลือกิจกรรมสถานศึกษา  

คณะกรรมการสถานศึกษา เปนบุคคลท่ีไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

การศึกษายังเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถในทองถ่ิน รูขอมูลพ้ืนฐานเปนอยางดี และพรอมท่ี

จะพัฒนาการศึกษาชุชนใหเจริญกาวหนา จึงมีบทบาทหนาท่ีสําคัญท่ีจะสรรหาบุคลากร เพ่ือแตงตั้ง 

เปนท่ีปรึกษา หรือ คณะอนุกรรมการตามความจําเปนและความเหมาะสม 

1.12. ปฏิบัติการอ่ืน ตามท่ีไดรับมอบหมาย จากหนวยงานตนสังกัด ของ

สถานศึกษานั้น ๆ 

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา นอกจากภารกิจท่ีกําหนดไวใน

ระเบียบยังมีหลายส่ิงหลายอยาง  ท่ีจําเปนตองไดรับความรวมมือ  ไดรับการสนับสนุนจาก

คณะกรรมการสถานศึกษา เชน นโยบายหรือเรงดวน ท่ีหนวยงานตนสังกัดไดแจงให สถานศึกษา

มาปฏิบัติ ซ่ึงส่ิงของตาง ๆ เหลานั้น ถาไดรับความรวมมือ หรือการสนับสนุนจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา ก็จะทําใหภารกิจของสถานศึกษาท่ีก็จะประสบความสําเร็จ รวดเร็วขึ้น สถานศึกษาและ

คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีบทบาทดังนี้ 

1.12.1 บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษา 

1.12.1.1 นํานโยบาย แนวปฏิบัติหรือเรื่องเรงดวนท่ีหนวยงานตนสังกัด

แจงใหสถานศึกษาไดปฏิบัต ิเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาไดทราบ 

1.12.1.2 ประสานความรวมมือในการดําเนินการรวมกับคณะกรรมการ

สถานศึกษา ท่ีปรึกษา และ/ หรือคณะทํางานเพื่อการดําเนินการในภารกิจท่ีไดรับมอบหมายสําเร็จ

ลุลวง 

นอกจากภารกิจท่ีระเบียบกําหนดไวแลว ยังมีนโยบาย หรือเรื่องเรงดวนท่ี

หนวยงานตนสังกัดใหสถานศึกษาปฏิบัติ ซ่ึงสถานศึกษาจะตองนํานโยบายเรงดวนเสนอตอ
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คณะกรรมการสถานศึกษา เพ่ือขอความรวมมือและ หาแนวทางการดําเนินงาน ใหสําเร็จตาม

เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

1.12.2 บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษา 

1.12.2.1 รับทราบใหความเห็น และขอเสนอแนะ ในการดําเนินงานตาม

ภารกิจท่ีหนวยงานตนสังกัด สถานศึกษานั้นมอบหมาย 

1.12.2.2 ใหความรวมมือสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการในภารกิจท่ี

สถานศึกษาจะตองปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายใหบังเกิดผลสําเร็จ 

เม่ือสถานศึกษาเสนอนโยบายและมอบหมายใหคณะกรรมการสถานศึกษา 

จะตองรับพิจารณาใหขอเสนอแนะสงเสริม รวมมือและสนับสนุนในการดําเนินงานของสถานศึกษา

ตามท่ีเห็นสมควร24 

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 บัญญัติไววา 

“. . .ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและใน

สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา 

เพ่ือทําหนาท่ีกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง 

ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา 

ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี ผูทรงคุณวุฒิ  และผูบริหาร

สถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ...” 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ี

ของสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2546 ไดกําหนดเกี่ยวกับบทบาท

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไวดังนี้ 

“...ขอ  6 ใหสถานศึกษามีอํานาจปกครองดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหา

ผลประโยชนจากทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหสถานศึกษาเวนแตการจําหนายอสังหาริมทรัพยท่ีมีผูอุทิศให

สถานศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน...” 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 26 

กําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรไวดังนี ้

“...มาตรา 26 ใหคณะกรรมการสถานศึกษา มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลสําหรับขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาดังตอไปนี ้

                                         
24 กระทรวงศึกษาธิการ, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานชิ, 2543), 2. 
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1. กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบาย กฎ 

ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีการตามท่ีคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา และคณะอนกุรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด 

2. เสนอความตองการจํานวนและอัตราตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา 

3. ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา 

4. ปฏิบัติหนาท่ีตามกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของ

หรือตามที่คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามอบหมาย

...” 

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามความเห็นนักวิชาการ 

สมศักดิ ์สินธุระเวชญ ไดกลาวถึง บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาไวดังนี ้

1. รวมวางแผน โรงเรียนท่ีมีการประกับคุณภาพการศึกษาตองสรางความเช่ือม่ัน   

ความพึงพอใจ ความประทับใจตอผูปกครองและชุมชนวาโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี

คุณภาพ ผูจบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานท่ีกําหนด โรงเรียนจะตองมีการจัดทําธรรมนูญ

โรงเรียน โดยคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมกันวางแผน รวมรับผิดชอบและรวมตัดสินใจใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียน 

2. ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดมีการกระจายอํานาจใหโรงเรียน

เปนผูจัดทําหลักสูตรโรงเรียนซ่ึงคณะกรรมการสถานศึกษามีหนาท่ีดังนี้ 

2.1 อนุมัติหลักสูตรของโรงเรียนท่ีจัดทําขึ้นในกลุมสาระการเรียนรูเปนรายป/รายภาค

เรียน 

2.2 กํากับในเรื่องการประเมินผลการเรียน 

2.3 กํากับในเรื่องการทําส่ือและการใชส่ือการเรียนการสอนของโรงเรียน 

3. ใหขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช องคกรจัดการศึกษาระดับจังหวัดจัดทีม

นิเทศโรงเรียน ประกอบดวยบุคลากรมีอนุกรรมการฝายวิชาการทําหนาท่ีกํากับการทํางานเปนทีม

ของการนิเทศ ทีมนิเทศนอกจากรายงานผลการนิเทศใหกับอนุกรรมการฝายวิชาการแลวจะตองทํา

รายงานผลเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

จะไดรับทราบขอมูลเพ่ือใหขอเสนอแนะและเปนท่ีปรึกษาในการบริหารจัดการของสถานศึกษา 
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4. สงเสริมและสนับสนุนในการบริหารจัดการโรงเรียน โรงเรียนจะตองมีระบบการ

ส่ือสารใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดรับทราบขอมูลตาง ๆ ตลอดเวลาเพ่ือใหทานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดรวมสงเสริมและสนับสนุนในเร่ือง ดังนี ้

4.1 การจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

4.2 จัดหางบประมาณสนับสนุน 

4.3 รวมประชุมอภิปรายผลสัมฤทธ์ิของนักเรียน 

4.4 รวมพัฒนาบุคลากรของโรงเรยีนในดานพัฒนาวิชาชีพการนําจิตวิทยาไปใชใน

การเรียนการสอน เทคนิคตาง ๆ ท่ีใชกับผูปกครองในการจัดประชุม การฝกอบรม ดูงาน 

4.5 รวมประเมินหลักสูตรและการจัดบริการดานตาง ๆ 

4.6 รวมแกปญหาตาง ๆ 

4.7 ใหความชวยเหลือนักเรียนและคร ุ

4.8 รวมจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปกครองและครู มีการส่ือสาร

แลกเปล่ียนขอมูลของนักเรียนจะนําไปสูการชวยเหลือนักเรียนในดานตาง ๆ 

5. กํากับและตรวจสอบ  โรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพตองมีการกํากับติดตาม

ความกาวหนาของนักเรียนในช้ันเรียน งานทุกดานของโรงเรียนและการปรับปรุงโครงการ แผนงาน 

ตองมีการตรวจสอบเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการสรางจุดแข็ง กําจัดจุดบกพรองและเลือกจัดลําดับ

พัฒนาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานคือการกํากับและตรวจสอบเพ่ือนําไปสู

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนซ่ึงดําเนินการในเรื่องตอไปนี้ 

5.1 ติดตามความกาวหนาในการเรียนของนักเรียน จากภาพรวมตาง ๆ ของโรงเรียน 

5.2 รวมประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

5.3 ศึกษาการปฏิบัติภารกิจและนโยบายของโรงเรียน 

5.4 สังเกตการปฏิบัติงานของบุคลากรในองคกรความสัมพันธของนักเรียน

ความสัมพันธกับชุมชน 

5.5 ศึกษาผลการตรวจสอบคุณภาพของนักเรียนช้ันปท่ี 3,6,9,12 ขององคกรจัด

การศึกษาระดับจังหวัดและระดับชาต ิ

5.6 ศึกษาผลการทบทวนคุณภาพภายนอกจากองคกรภายนอก 
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6. เผยแพรผลงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตองทําหนาท่ีในการประชาสัมพันธ

ประสานเผยแพรผลงานของโรงเรียนรวมทั้งขาวสารขอมูลของโรงเรียนใหผูปกครองและชุมชน    

ผูท่ีเกี่ยวของทราบในรูปแบบตาง ๆ25 

ประกอบ กุลเกล้ียงและสิทธิพร ล้ิมบริบูรณ ไดกลาวถึงบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานวามีบทบาทในการกํากับ สงเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาดังนี ้

1. ใหความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา 

2. สงเสริมงานวิชาการของสถานศึกษาเพ่ือใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน 

3. ใหความเห็นชอบในการจัดขอตั้งงบประมาณ  เงินอุดหนุนท่ัวไปและเสนอแนะ    

การจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา 

4. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา 

5. ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและสงเสริมใหมีการดูแลบํารุงรักษาพัฒนาการใชและ

จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาท้ังท่ีเปนท่ีราชพัสดุและเปนทรัพยสินอ่ืน 

6. สงเสริมสนับสนุนใหมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและประเมินคุณภาพ

การศึกษาจากหนวยงานภายนอกสถานศึกษา 

7. ประสานและสงเสริมความสัมพันธในสถานศึกษาและระหวางสถานศึกษากับ

ชุมชนและทองถ่ิน 

8. ใหคําแนะนําแกผูบริหารสถานศึกษาในกิจการท่ีเกี่ยวกับสถานศึกษา 

9. มีสวนรวมในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร

สถานศึกษา 

10. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาท่ีไดรับมอบหมาย รวมทั้ง

งานอ่ืนท่ีกระทรวงมอบหมาย 

11. แตงตั้งคณะอนุกรรมกรรมการและคณะทํางานเพ่ือปฏิบัติงานใดๆ ตามท่ี

คณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย26 

                                         
25 สมศักดิ ์สินธุระเวชญ, คณะกรรมการโรงเรียนกับการพัฒนาคุณภาพการศกึษาของ

โรงเรียน (กรุงเทพฯ : ศูนยพัฒนาหลักสูตร, 2541), 3-4. 
 

26 ประกอบ กุลเกล้ียง และ สิทธิพร ล้ิมบริบูรณ, การบริหารโดยองคคณะบุคคล 

(กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ, 2545),14-15. 
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกลาววา คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานเปนบุคคลท่ีสําคัญยิ่งท่ีทําใหการบริหารและการจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ 

มีประสิทธิผลอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะตองมี

บทบาทท่ีควรจะเปนดังนี้ 

1. บทบาทในการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับหลักการ จุดมุงหมาย และวัตถุประสงคท่ี

เปนนโยบายเปาหมาย ยุทธศาสตรของชาติหรือของรัฐและเงื่อนไขท่ีเปนนโยบายของรัฐ  เชน

กฎหมายแผนการศึกษาและกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีสําคัญคือ 

1.1 การดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายเพ่ือความเปนเอกภาพของนโยบาย

แหงรัฐอยางไรก็ตามวิธีการปฏิบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาแตละคณะอาจมีความหลากหลาย

ไดแตตองนําไปสูเปาหมายผลงานหลักและมาตรฐานเดียวกัน 

1.2 เนนการกระจายอํานาจใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับสถานศึกษาและผูบริหาร

ระดับสูงปฏิบัติใหมากท่ีสุด 

1.3 เปดโอกาสใหทุกฝายท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ของ

สถานศึกษา เชน อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือกระจายอํานาจการตัดสินใจและเพ่ิมจํานวนผูมี

สวนรวมใหมากขึ้นอยางไรก็ตามตองมีการทําความตกลงในการแบงขอบเขตอํานาจหนาท่ี

วัตถุประสงคและเปาหมายของสถานศึกษาอยางชัดเจนเพ่ือปองกันความสับสนในการดําเนินงาน 

2. บทบาทในการเปนผูขับเคล่ือนผลักดันและพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาและผูเรียน

โดยผานทางอํานาจการบริหารท้ัง 4 ดานคือ การบริหารงบประมาณ การบริหารวิชาการ              

การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป 

3. บทบาทในการสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทุกฝายไดมี         

การดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ท่ีเอ้ือตอการนําไปสูการบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาและเปาหมาย

ยุทธศาสตรดานการศึกษาของชาต ิ

4. บทบาทในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล ใหสถานศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของดําเนินการ

ตามวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร เปาหมายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาและควรมี

การสรางวัฒนธรรมและทัศนคติท่ีถูกตองตอการกํากับติดตามและการประเมินผลเปนไปเพื่อ      

การพัฒนาและการปรับปรุงการดําเนินงานและคุณภาพของสถานศึกษา27 

                                         
27 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, คูมือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2547), 108-109. 
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สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกลาวถึงความสําคัญระหวาง

บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษากับคณะกรรมสถานศึกษาขั้น พ้ืนฐาน  อํานาจหนาท่ีของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อาจแบงเปน 3 ลักษณะ คือ 

1. อํานาจหนาท่ีในการกํากับ หมายถึง การกํากับใหสถานศึกษาดําเนินงาน ดานวิชาการ 

งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป ใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ประกาศ คําส่ัง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

และสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา อํานาจหนาท่ีในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษา ซ่ึงโดย

บทบาทนี้คณะกรรมการสถานศึกษาตองคอยกํากับสถานศึกษา การติดตาม การปฏิบัติงานของ

สถานศึกษา รวมทั้งใหความเห็น ใหขอเสนอแนะและคําปรึกษา เพ่ือใหสถานศึกษาดําเนินการให

เปนไปตามกฎกติกา ไดแก กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําส่ังและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและของสถานศึกษาเอง 

หากสถานศึกษาดําเนินการไมสอดคลองหรือไมดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ 

คําส่ังและนโยบายดังกลาว คณะกรรมการสถานศึกษาตองแจงใหสถานศึกษาดําเนินการ             

หากสถานศึกษายังไมดําเนินการ คณะกรรมการตองเสนอความเห็นไปยังสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาเพ่ือพิจารณาส่ังการหรือแจงสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานส่ังการตาม

อํานาจหนาท่ีตอไป 

2.  อํานาจในการสงเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษามี

ความเขมแข็ง บริหารงานอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพสามารถใหบริการการศึกษาแกเยาวชน

และประชาชนไดอยางกวางขวางและท่ัวถึง และจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพเปนท่ียอมรับ ศรัทธา 

เช่ือถือของประชาชน ชุมชน และทองถ่ิน 

3.  อํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สําหรับขาราชการครูและบุคลากร

ทางการศึกษาท่ีปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษา อํานาจหนาท่ีในสวนนี้เปนไปตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดใหเปนอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

4.  ปฏิบัติหนาท่ีอ่ืนตามท่ีกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ  กําหนดใหเปนอํานาจของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน28 

                                         
28 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, คูมือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ

สถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2547), 11. 
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ลัดดาวัลย สมิตะมานและคนอ่ืนๆ กลาววา การกําหนดหนาท่ีของคณะกรรมการ

สถานศึกษาจะเปนอยางไรจะตองกําหนดกอนวาบทบาทหลักของคณะกรรมการจะใหเปนไปตาม

รูปแบบใด ซ่ึงโดยท่ัวไปมี 3 รูปแบบดังนี ้

1. การบริหารในรูปคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาท่ี       

การวินิจฉัยส่ังการหรือตัดสินใจในภารกิจ ท้ังท่ีเปนงานสําคัญและงานประจําของการบริหารจัดการ

ในสถานศึกษา ดานวิชาการ ดานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป 

พิจารณาไดดังนี้ 

1.1 ดานวิชาการ มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

1.1.1 อนุมัติการจัดทําหลักสูตร แบบเรียน อุปกรณการศึกษา การวัดผลและ

ประเมินผลของสถานศึกษา 

1.1.2 อนุมัติใหเอกชนดําเนินการจัดพิมพเผยแพรหนังสือแบบเรียนท่ีเกี่ยวของ

กับหลักสูตรทองถ่ินท่ีสถานศึกษาจัดทําหรือพัฒนาขึ้น 

1.1.3 อนุมัติแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประจําปของ

สถานศึกษา 

1.1.4 กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 

1.1.5 กําหนดนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

1.1.6 พิจารณาใหความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

1.2 ดานการบริหารบุคคล มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

1.2.1 พิจารณาและอนุมัติการดําเนินงานขิงสถานศึกษาตามท่ีผูบริหารเสนอ

ไดแก การสรรหา บรรจุแตงตั้งบุคลากร การพิจารณาความดีความชอบ 

1.2.2 การใหขอเสนอแนะในการแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษา 

1.2.3 พิจารณาใหความเห็นในการโอนยายบุคลากร 

1.3 ดานงบประมาณ มีอํานาจหนาท่ีดังนี ้

1.3.1 อนุมัติการจัดตั้งและบริหารงบประมาณในสวนของสถานศึกษา 

1.3.2 อนุมัติการบริหารการเงินและพัสดขุองสถานศึกษา 

1.3.3 จัดหางบประมาณสนับสนนุโดยระดมจากประชาชน องคกร สถาบัน

ตาง ๆ ในชุมชนในสังคม 

1.3.4 ตรวจสอบดูแลการใชงบประมาณของสถานศึกษา 
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1.4 ดานการบริหารงานท่ัวไป มีอํานาจหนาท่ีดังนี ้

1.4.1 ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา

กอนเสนอตอสาธารณชน 

1.4.2 ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับประกาศ คําส่ังของ

สถานศึกษา 

1.4.3 แตงตั้งท่ีปรึกษาและหรือคณะอนกุรรมการเพ่ือการดาํเนินงานตามท่ี

เห็นสมควร 

2. การบริหารในรูปคณะกรรมการท่ีปรึกษา  คณะกรรมการท่ีปรึกษามีอํานาจหนาท่ีใน

การใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน สงเสริมการบริหารจัดการแกผูบริหารและอาจมีอํานาจหนาท่ี

การตัดสินใจในงานประจําของสถานศึกษาตลอดจนการดําเนินการหรือรวมดําเนินการในบางเร่ือง 

ดังนั้นคณะกรรมการในรูปแบบนี้ไมมีอํานาจหนาท่ีในการวินิจฉัยส่ังการหรือการตัดสินใจใน

ภารกิจการบริหารจัดการของสถานศึกษาอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการท่ีปรึกษาพิจารณาไดดังนี้ 

2.1 นําเสนอหรือใหขอคิดเห็นในเชิงนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา 

2.2 พิจารณาและใหความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนปฏิบัตกิารประจําปของสถานศึกษา 

2.3 พิจารณาและนําเสนอสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ิน 

2.4 กํากับและตดิตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 

2.5 สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

อยางท่ัวถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน 

2.6 สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กท่ีมี

ความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ 

2.7 เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานงบประมาณ

ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา 

2.8 สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอกและ

ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกดานรวมท้ังสืบสานจารีตประเพณี 

ศิลปะ วัฒนธรรมของทองถ่ินและของชาต ิ

2.9 เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงาน

กับองคกรท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวนรวมใน

การพัฒนาชุมชนและทองถ่ิน 
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2.10 ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษากอน

เสนอตอสาธารณชน 

2.11 แตงตั้งท่ีปรึกษาและคณะอนุกรรมการเพื่อการดําเนินงานตามท่ีเห็นสมควร 

2.12 ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีไดรบัมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษานัน้ 

3 คณะกรรมการกึ่งบริหารและท่ีปรึกษา 

คณะกรรมการกี่งบริหารและท่ีปรึกษามีอํานาจหนาท่ีในการวินิจฉัยตัดสินใจในเรื่องท่ี

เปนงานสําคัญบางเรื่องหรือหลายเรื่อง หรือมีอํานาจในการตัดสินใจงานประจําของสถานศึกษาบาง

เรื่องหรือหลายเรื่องนอกนั้นก็มีอํานาจหนาท่ีในการใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน สงเสริม      

การบริหารจัดการแกผูบริหารเทานั้น พิจารณาไดดังนี้ 

3.1 ดานวิชาการ มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

3.1.1 อนุมัติการจัดทําหลักสูตร แบบเรียน อุปกรณการศึกษา การวัดและ

ประเมินผลของสถานศึกษา 

3.1.2 อนุมัติแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมประจําปของสถานศึกษา 

3.1.3 กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา 

3.1.4 กําหนดนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา 

3.1.5 พิจารณาใหความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3.2 ดานการบริหารงานบุคคล มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

3.2.1 ใหขอเสนอในการแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษา 

3.2.2 พิจารณากําหนดจํานวนครูตอจํานวนนักเรียน กําหนดครูเขาสอนใน     

ช้ันเรียนและจัดหาบุคลากรตามท่ีสถานศึกษาตองการ 

3.2.3 กําหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรอ่ืน ๆ ในสถานศึกษา 

3.2.4 ประเมินผลงานการจัดการเรียนการสอนของครู 

3.3 ดานงบประมาณ มีอํานาจหนาท่ีดังนี ้

3.3.1 พิจารณากล่ันกรองการจดัตั้งและบริหารงบประมาณของสถานศึกษา 

3.3.2 จัดสรรการใชงบประมาณท่ัวไปและงบประมาณพิเศษท่ีไดรบัจากภายนอก 

3.3.3 จัดหางบประมาณสนับสนนุโดยระดมจากประชาชน องคกรและสถาบัน

ตาง ๆ  ในชุมชน/สังคม 

3.3.4 ตรวจสอบดูแลการใชงบประมาณของสถานศึกษา 
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3.4 ดานการบริหารท่ัวไป มีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

3.4.1 ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา

กอนเสนอตอสาธารณชน 

3.4.2 แตงตั้งท่ีปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการเพ่ือการดําเนินงานตามท่ี

เห็นสมควร 

3.4.3 ใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนการดําเนินงานตามท่ีเห็นสมควร 

3.4.4 ประสานงานระหวางสถานศึกษา ชุมชน หนวยงานสวนราชการตาง ๆ 

และภาคเอกชนเพ่ือใหสถานศึกษาไดมีสวนรวมในการใหบริการแกชุมชน หนวยงาน สวนราชการ

และการพัฒนาทองถ่ิน 

3.4.5 สงเสริมสนับสนุนใหมีบริการดานตาง ๆ แกนักเรียนและชุมชน เชน

ดานสุขภาพอนามัย กิจกรรมสหกรณ การจําหนายผลผลิตของนักเรียน 

3.4.6 พัฒนาอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหเอ้ืออํานวย

ตอการจัดการเรียนการสอน และเปนศูนยบริการความรูแกชุมชน 

3.4.7 อ่ืน ๆ ตามท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาสมควร29 

 

แนวคิด ทฤษฎีการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

ความหมายของการมีสวนรวม 

เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ไดใหความหมาย ของการมีสวนรวม (Participation) วาเปน   

การท่ีบุคคลหรือคณะบุคคลเขามาชวยเหลือ หรือสนับสนุนทําประโยชนในเรื่องตางๆ หรือกิจกรรม

ตางๆ อาจเปนการมีสวนรวมท้ังในกระบวนการตัดสินใจหรือในกระบวนการบริหารและไดให

ความหมายของความสัมพันธของการมีสวนรวมตอไปวา การใหบุคคลมีสวนรวมในองคการนั้น

บุคคลจะมีสวนรวมเกี่ยวของ (involvement) ในการดําเนินการหรือปฏิบัติภารกิจตางๆ ขององคการ 

การท่ีบุคคลมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมตาง ๆ ยอมทําใหบุคคลมีความผูกพัน (Commitment) ตอ

                                         
29 ลัดดาวัลย  สมิตะมาน, การวิจัยเชงินโยบาย : การบริหารการศึกษาขัน้พ้ืนฐานตาม

แนวพระราชบัญญัตกิารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2544), 

5-7.   
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



52 
 

กิจกรรมนั้นและมีความผูกพันตอองคการในท่ีสุด จึงทําใหเห็นไดวาการมีสวนรวมทําใหเกิดการมี

ความเกี่ยวของและการมีความเกี่ยวของกอใหเกิดความผูกพัน30 

ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ ไดใหความหมาย ในลักษณะท่ีเปนกระบวนการของ  

การพัฒนา หมายถึง ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแตเริ่มจนส้ินสุดโครงการ 

ไดแก การรวมกันคนหาปญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีใน

ทองถ่ิน การบริหารจัดการ การติดตามประเมินผล รวมท้ังการรับผลประโยชนท่ีเกิดขึ้นจาก

โครงการ โดยโครงการพัฒนาดังกลาวตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน31 

เมตต เมตตการุณจิต ไดใหความหมาย ของการมีสวนรวม ไววา คือการเปดโอกาสให

ประชาชนไมวาจะเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรม ไมวาจะเปนทางตรงหรือ

ทางออมในลักษณะของการรวมรับรู รวมคิด รวมทํา ท่ีมีผลกระทบตอตนเองหรือชุมชน 32 

ชูชาต ิพวงสมจิตต เห็นวาการมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี

สวนตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ ท่ีมีผลกระทบถึงประชาชน 33 

สุวัช พานิชวงษ ไดใหความหมาย การมีสวนรวม หมายถึงกิจกรรม/กระบวนการท่ีเกิด

จากความรวมมือระหวางบุคคล กลุม และสังคม ท่ีจะประกอบหรือปฏิบัติงานรวมกันดวย        

ความสมัครใจโดยมีเปาหมายและผลประโยชนรวมกันทุกคนมีสวนรวมในการคิดตัดสินใจ 

                                         
30 เสริมศักดิ ์วิศาลาภรณ,  “ปญหาและแนวโนมเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน

ในการบริหารการศึกษา” ใน ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาปญหาและแนวโนมทางการบริหารศึกษา 

หนวยท่ี 7. (นนทบุร ีสาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537), 182-183. 
31 ปาริชาติ  วลัยเสถียร,  “ชุมชนและลักษณะความเปนชุมชน,” เอกสารในการประชุม

ประจําปวาดวยชุมชน ครั้งท่ี 1 “ชุมชนไทยทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง” ณ อาคารเฉลิม 

พระบารมี 50 ป,30-31 พฤษภาคม  2543.  
32 เมตต เมตตการุณจติ, “การมีสวนรวมในการบริหารโรงเรยีนของคณะกรรมการ

ประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวดนครราชสีมา” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541), 17. 
 

33 ชูชาต ิพวงสมจิตร,  “การวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการมี

สวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร” (วิทยานพินธ

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2541),13.   
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เสียสละ ลงมือปฏิบัต ิและประเมินผลงานรวมกัน เปนการสนองความตองการของมนุษย กอใหเกิด 

การยอมรับและความรวมมือกันของทุกฝาย34 

สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง ไดใหความหมายวาเปนการเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานหรือผูท่ี

เกี่ยวของมีสวนรวมในการทํางาน จะทําใหรูสึกผูกพันกับงานหรือองคกร ความรูสึกผูกพันหรือ

เกี่ยวของหากมีการตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งรวมกันแลวจะทําใหเกิดขอผูกมัดหรือ

ผูกพันส่ิงท่ีตกลงรวมกัน35 

ยาดาฟ (Yadav) ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนวา หมายถึง       

การรวมมือของประชาชน ดวยความตั้งใจ และสมัครใจโดยไมถูกบังคับ ซ่ึงกระบวนการรวมมือ

ของประชาชนนั้นตองประกอบดวย 

1. การเขารวมในการตัดสินใจตกลง 

2. การเขารวมในการดําเนินการของแผนและโครงการพัฒนา 

3. การเขารวมในการติดตามและประเมินผลโครงการ และแผนงานการพัฒนา 

4. การเขารวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา36 

ไวท (White) ไดใหคําจํากัดความ การมีสวนรวมวา การมีสวนรวมประกอบดวย 4 มิติ

ดวยกัน มิติท่ีหนึ่งคือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจวาอะไรควรทําและทําอยางไร มิติท่ีสองคือ   

การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนา การลงมือปฏิบัติตามท่ีไดตัดสินใจมิติท่ีสามคือ การมีสวนรวม

ในการรับผลประโยชนท่ีเกิดจากการดําเนินงาน และมิติท่ีส่ีคือ การมีสวนรวมในการประเมินผล37 

                                         
34 สุวัช พานิชวงษ,  “การมีสวนรวมของผูปกครองนกัเรียน ในเขตอําเภอเมือง

สุพรรณบุรี จังหวดัสุพรรณบุร”ี (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2546), 20. 
35 สัมฤทธ์ิ กางเพ็ง, “รูปแบบการมีสวนรวมในสถานศึกษา,” วารสารวิชาการ  8,1 

(มกราคม 2545) : 9-11. 
36 Yadav,  Local level Planning and Rural Development Alternatives Strategy 

(New Delhi : Concept Publishing Company, 1980), 87. 
 

37 White, “Why community Participation? A discussion of the Arguments,”  

Community Participation : Current Issue and Lesson Learned  (New York : United Nations 

Children’s Fund 1982) : 8. 
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พัตติ (Putti) กลาววา การมีสวนรวมเปนพ้ืนฐานของกิจกรรมตางๆท่ีจะสงผลให      

การบริหารจัดการมีลักษณะกวางขวาง ซ่ึงเปนทางหนึ่งท่ีจะทําใหการมีสวนรวมขยายไปสู          

การปฏิบัติงานในระดับลางขององคการ38 

สรุป การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการท่ีใหบุคคลหรือกลุมบุคคลแสดงทัศนะ 

แลกเปล่ียนขอมูล การตัดสินใจและทํางานรวมกัน ตลอดจนรวมรับผิดชอบในผลท่ีจะเกิดขึ้นท้ัง

ประโยชน และผลกระทบ ทุกฝาย ท่ีเกี่ยวของจึงควรเขารวมในกระบวนการนี้ เพ่ือใหบรรลุ

วัตถุประสงคดวยความตั้งใจ 

 

แนวคิดและรูปแบบการมีสวนรวม 

ชูชาติ  พวงสมจิตร การมีสวนรวมของชุมชนมี 4  ขั้นตอน ดังนี้ 

1.  การมีสวนรวมในขั้นริเริ่มโครงการ เปนขั้นท่ีประชาชนเขามามีสวนรวมใน         

การคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนด

ความตองการของชุมชนและมีสวนรวมในการจัดลําดับของความตองการนั้น 

2.  การมีสวนรวมในขั้นวางแผน เปนขั้นท่ีประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย

และวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงานและกําหนดทรัพยากร

และแหลงทรัพยากรท่ีจะใชโครงการ 

3.  การมีสวนรวมในขั้นดําเนินโครงการ เปนขั้นท่ีประชาชนมามีสวนรวมในการทํา

ประโยชนใหแกโครงการ โดยรวมชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอุปกรณและแรงงานหรือโดยการ

บริหารงานและประสานงานตลอดจนการดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก 

4.  การมีสวนรวมในขั้นประเมินผลโครงการ เปนขั้นท่ีประชาชนมามีสวนรวมในการ

ประเมินวา โครงการท่ีพวกเขาดําเนินการนั้น บรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวหรือไม การ

ประเมินผลนี้อาจเปนการประเมินผลยอย (Formative Evaluation) ซ่ึงเปนการประเมินผลความกาวหนา 

                                         
38 Joseph M.Putti, Management : A function approach (Singapore : McGraw Hill 

Book Company, 1987), 185. 
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ของโครงการที่กระทําเปนระยะๆหรือการประเมินผลรวม (Summative Evaluation)  ซ่ึงเปน       

การประเมินผลสรุปของโครงการท้ังหมด39 

เมตต เมตตการุณจิต ไดกลาวถึงขั้นตอนของการมีสวนรวมไวดังนี ้ 

1. การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหต ุตลอดจนความตองการ  

2. การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงาน  

3. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ เชน การประชุม การแสดงความคิดเห็น รวบรวม

ขอมูลและตัดสินใจ  

4. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ  

5. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล  

6. การมีสวนรวมในการเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน40 

จิณณวัตร ปะโคทัง ไดกลาวถึงรูปแบบการมีสวนรวม ท่ีมีกระบวนการมีสวนรวม 5 

ประการ คือ  

1. การระดมความคิด (Brainstorming Participation) คือ การคิดคนและวิเคราะหปญหา

รวมกันในลักษณะของการรวมคิด ท่ีมาจากทุกฝาย 

2. การรวมวางแผน (Planning Participation) คือ การนําส่ิงท่ีรวมคิดมากําหนดเปน

แผนปฏิบัติการรวมกัน ดวยการระดมทรัพยากรจากทุกฝาย  

3. การรวมลงมือทํา (Taking Action Participation) คือ การนําแผนงานท่ีไดไปรวมกัน

ทาหรือแบงงานกันรับผิดชอบเพ่ือใหเปนไปตามแผนและเปาหมายท่ีวางไว  

4. การรวมติดตามประเมินผล (Monitoring Participation) คือ การรวมกันติดตาม

ผลงานท่ีทําและแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นระหวางการทํางาน รวมคิดพัฒนาปรับปรุงใหงานดีขึ้น  

                                         
39

 ชูชาต ิพวงสมจิตร,  “การวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการมี

สวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร” (วิทยานพินธ

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2541),19. 
40

 เมตต เมตตการณุจติ, “การมีสวนรวมในการบริหารโรงเรยีนของคณะกรรมการ

ประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวดนครราชสีมา” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541), 25. 
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5. การรับผลประโยชนรวมกัน (Mutual Benefits Participation) เปนการรวมรับ

ผลประโยชนท่ีเกิดขึ้น รวมช่ืนชมยินดีในผลงานท่ีเกิดจากการวมคิด  รวมทํา ซ่ึงจะนําไปสู

ความสัมพันธท่ีดีสมานฉันทและเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกัน41 

โคเฮน และอัฟชอฟฟ (Cohen.J and Uphoff.D) ไดศึกษา เรื่อง ของการมีสวนรวม วามี

โครงสรางพ้ืนฐานจําแนกเปน 3 มิติ ไดแก 

มิติท่ี 1 มีสวนรวมในเรื่องอะไร (What participation are we concerned with?) หรือท่ี 

โคเฮน และอัพฮอฟ เรียกอีกอยางหนึ่งวา ประเภทหรือลักษณะของการมีสวนรวม (Kinds of 

participation) ซ่ึงท้ังสองกลาววามี 4 ประเภท ไดแก 

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Participation in decision making) 

2. การมีสวนรวมในการปฏิบัต ิ(Participation in implementation) 

3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (Participation in benefits) 

4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Participation in evaluation) 

มิติท่ี 2 ใครท่ีเขามามีสวนรวม (Whose participation are we concerned with?) ในสวน

นี้ คําท่ีใชในความหมายกวางคําหนึ่ง คือ “การมีสวนรวมของประชาชน” (Popular participation) ซ่ึง

โคเฮน และอัพฮอฟ ไดจําแนกใหเปนกลุมบุคคลท่ีชัดเจนย่ิงขึ้น โดยจําแนกออกเปน 4 กลุมใหญ 

ไดแก 

1. ผูท่ีอาศัยอยูในทองถ่ิน (Local residents or local people) 

2. ผูนําทองถ่ิน (Local leaders) 

3. เจาหนาท่ีของรัฐ (Government personnel) 

4. คนตางชาต ิ(Foreign personnel) 

คุณลักษณะของบุคคลท้ัง 4 กลุม ท่ีควรพิจารณา คือ 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพของครอบครัว 

4. การศึกษา 

5. การแบงกลุมในสังคม ไดแก กลุมชนชาต ิเผา เช้ือชาติ ศาสนาท่ีนับถือ ช้ันวรรณะ 

ภาษาท่ีใช แหลงกําเนิด และอ่ืนๆ 

                                         
41

 จิณณวัตร ปะโคทัง, เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักทฤษฏีและปฏิบตัิการ

บริหาร สถานศกึษา (อุบลราชธาน ี: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธาน,ี 2550), 113. 
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6. อาชีพ 

7. รายได 

8. ระยะเวลาท่ีอาศัยอยูในชุมชน 

9. ระยะทางของท่ีพักกับท่ีตั้งของโครงการความรวมมือ 

10. สถานภาพของการถือครองท่ีดนิ 

11. สถานภาพของการไดรับจางงาน (เชน ทํางานเต็มเวลาหรอืไมเต็มเวลา) 

มิติท่ี 3 การมีสวนรวม นั้นเกดิขึ้นอยางไร (How is participation occurring with in the 

project?) ในมิตินี้มีประเด็นท่ีควรพจิารณาอยู 4 ประเด็นดวยกัน คือ  

1. พ้ืนฐานของการมีสวนรวมพิจารณาเกี่ยวกับ 

1.1 แรงท่ีกระทําใหเกิดการมีสวนรวมมาจากเบ้ืองบน หรือเบ้ืองลาง 

1.2 แรงท่ีสงเสริมการมีสวนรวมมาจากท่ีใด 

2. รูปแบบของการมีสวนรวมพิจารณาเกี่ยวกับ 

2.1 รูปแบบขององคกร 

2.2 การมีสวนรวมโดยตรงหรือโดยออม 

3. ขอบเขตของการมีสวนรวม พิจารณาเกี่ยวกับ 

3.1 ระยะเวลาท่ีเขามามีสวนรวม 

3.2 ชวงของกจิกรรม 

4. ประสิทธิผลของการมีสวนรวมพิจารณาเกี่ยวกับ 

4.1 การใหอํานาจแกผูเขามามีสวนรวม 

4.2 ปฏิสัมพันธของคุณลักษณะตางๆของส่ิงท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวม 

นอกจาก 3 มิติ ของการมีสวนรวมนี้แลว โคเฮน และอัพฮอฟ ยังไดกลาวถึงบริบทของ

การมีสวนรวมวา การวิเคราะหการมีสวนรวมนั้นตองพิจารณาถึงความเปนจริงของเง่ือนไขตางๆ 

ของการมีสวนรวมนั้นอยู นั่นก็คือบริบทของการมีสวนรวม ซ่ึงจําแนกออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ  

1. คุณลักษณะของโครงการท่ีกระทบตอการมีสวนรวม (Effects of project 

characteristics on participation) ไดแก 

1.1 ผลกระทบของส่ิงนําเขาสูโครงการ (Entry effects) ไดแก 

1.1.1 ความซับซอนของเทคโนโลยีท่ีใชในโครงการ เชน โครงการท่ีใช

เทคโนโลยีท่ีซับซอนมากจะเปนขอจํากัดในการเขามามีสวนรวมของบางคน 

1.1.2 ทรัพยากรท่ีตองการของโครงการ เชน โครงการเงินกูท่ีใหโอกาสเฉพาะ

ผูมีท่ีดินมาค้ําประกันการกูเงิน 
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1.2 ผลกระทบท่ีเปนประโยชนจากโครงการ (Benefit effects) ไดแก 

1.2.1 ผลประโยชนท่ีสามารถสัมผัสไดหรือผลประโยชนท่ีมีตัวตนใหสัมผัส

ได (Tangibility) 

1.2.2 ความเปนไปไดของผลประโยชนท่ีจะไดรับ (Probability) 

1.2.3 ผลประโยชนท่ีไดรับทันที (Immediacy) 

1.2.4 การกระจายผลประโยชน (Distribution) 

1.3 ผลกระทบของการออกแบบ (Design effects) ไดแก 

1.3.1 การเช่ือมโยงโครงการ (Program linkages) 

1.3.2 ความยืดหยุนของโครงการ (Program flexibility) 

1.3.3 ความสามารถในการเขาถึงไดในแงบริหาร (Administrative 

accessibility) 

1.3.4 ความครอบคลุมในแงบริหาร (Administrative coverage) 

2. ผลกระทบของส่ิงแวดลอมตอกิจกรรมการมีสวนรวม (Task environment) ไดแก 

2.1 ปจจัยดานกายภาพและชีวภาพ (Physical and biological factors) 

2.2 ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic factors) 

2.3 ปจจัยดานการเมือง (Political factors) 

2.4 ปจจัยดานสังคม (Social factors) 

2.5 ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural factors) 

2.6 ปจจัยดานประวัติความเปนมา (Historical factors) 42 

ปาริชาต ิวลัยเสถียร และคณะ ไดสรุป กระบวนการมีสวนรวม  ไวดังนี้ 

1. การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน เปนการกระตุนใหประชาชนไดรวมกันเรียนรู

สภาพของชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากรและส่ิงแวดลอม เพ่ือใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการทํางาน 

และรวมกันคนหาปญหา และสาเหตุของปญหา ตลอดจนการจัดลําดับความ สําคัญของปญหา 

2. การมีสวนรวมในการวางแผน โดยมีการรวมกลุมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น

เพ่ือกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงานและทรัพยากรท่ีจะตองใช 

                                         
42 Cohen. J and Uphoff.D,  Rural Development Participation: Concept and 

Measures for Project Design Implementation and Evaluation Rural Development Center  

(New York : Cornell University, 1980), 7-26.    
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3. การมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา โดยการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณแรงงาน 

เงินทุนหรือเขารวมบริหารงาน การใชทรัพยากร การประสานงาน และดําเนินการขอความชวยเหลือ

จากภายนอก 

4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนการนําเอากิจกรรมมาใช

ใหเกิดประโยชน ท้ังดานวัตถุและจิตใจ โดยอยูบนพ้ืนฐานของความเทาเทียมกันของบุคคล และ

สังคม 

5. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลพัฒนา เพ่ือท่ีจะแกไขปญหาตางๆ ท่ี

เกิดขึ้นไดทันที43 

เมตต เมตตการุณจิต ไดกลาววา การเขาไปมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร

การศึกษาของโรงเรียน มี 2 ลักษณะ ดังนี้ 

1. การเขาไปมีสวนรวมโดยทางตรง ไดแก การมีสวนรวมในรูปคณะกรรมการ 

2. การเขาไปมีสวนรวมโดยทางออม ในรูปของสมาคมผูปกครอง นักเรียนสมาคม   

ศิษยเกา ฯลฯ44 

อุทัย บุญประเสริฐ จําแนกขั้นตอนการมีสวนรวมเปน 4 ขั้นตอน คือ การมีสวนรวมใน 

ขั้นริเริ่มโครงการ การมีสวนรวมในขั้นวางแผน การมีสวนรวมในขั้นดําเนินโครงการและการมี  

สวนรวมในขั้นประเมินผลโครงการ45 

กลาวโดยสรุป รูปแบบการมีสวนรวม ประกอบดวย  การมีสวนรวมในขั้นริเริ่ม

โครงการ การมีสวนรวมในขั้นวางแผน การมีสวนรวมในขั้นดําเนินโครงการ และการมีสวนรวมใน

ขั้นประเมินผลโครงการ 

 

                                         
43 ปาริชาติ  วลัยเสถียร,  “ชุมชนและลักษณะความเปนชุมชน,” เอกสารในการประชุม

ประจําปวาดวยชุมชน ครั้งท่ี 1 “ชุมชนไทยทามกลางกระแสการเปล่ียนแปลง” ณ อาคารเฉลิมพระ

บารมี 50 ป, 30-31 พฤษภาคม  2543.   
44 เมตต เมตตการุณจติ, “การมีสวนรวมในการบริหารโรงเรยีนของคณะกรรมการ

ประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวดนครราชสีมา” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541), 20-21. 
45 อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - based management) 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 115. 
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แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษา 

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซ่ึงยังไมมีการตั้งโรงเรียนขั้นมา

ระบบความรูและการศึกษาเกิดขึ้นและดําเนินการอยางไมเปนทางการในชุมชนโดยชุมชน เพ่ือ   

การดํารงชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้น ปญหาความไมสอดคลองกันระหวางการศึกษากับวิถีชีวิต

ของชุมชน จึงยังไมเกิดขึ้น แตเม่ือรัฐมีอุดมการณแนชัดท่ีจะสรางรัฐชาติและสรางความเปนอารยะ

ใหแกสังคมไทยตามอยางของประเทศตะวันตก รัฐจึงไดมีการดึงอํานาจในการจัดการศึกษามารวม

ศูนยอยูท่ีรัฐ โดยการสรางโรงเรียนขึ้น เพ่ือทําหนาท่ีถายทอดอุดมการณและสรางพลเมืองดีตาม

แนวทางท่ีรัฐประสงค ระบบความรูและหลักสูตรท่ีรัฐกําหนดขึ้นภายในอุดมการณแนวคิดเพ่ือให

ผูเรียนไดเรียนในโรงเรียน จึงทําใหเกิดความแตกตางแปลกแยกจากวิถีชีวิตของคนในชุมชน46   

เม่ือรัฐรวมศูนยอํานาจในการจัดการศึกษาแลว ไดมีความพยายามท่ีจะใหประชาชนเขา

มามีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยไดมีสวนรวมในการสนับสนุนทรัพยากร เพ่ือใหอุดมการณ/

เปาหมายในการจัดการศึกษาของรัฐประสบความสําเร็จ และไดมีการออกพระราชบัญญัติ           

การประถมศึกษา พุทธศักราช 2464 ซ่ึงไดกลาวถึงโรงเรียนประชาบาลวา “...โรงเรียนประชาบาล

เปนโรงเรียนท่ีประชาชนอําเภอหนึ่งหรือตําบลหนึ่งรวมกันจดัตั้งขึ้น และดํารงอยูดวยทุนทรัพยของ

ตนเอง หรือท่ีนายอําเภอตั้งขึ้น และดํารงอยูดวยทุนของประชาชนท่ีวานั้น โดยอยูในความดูแลของ

กระทรวงศึกษาธิการ...” และไดกําหนดใหชายฉกรรจท่ีมีอายุ 18 – 60 ป ตองเสียเงินศึกษาพลีใน

อัตรา 1 – 3 บาทตอป พระภิกษุ สามเณร บาทหลวง ผูสอนศาสนาคริสต อิสลาม พลทหารและ      

พลตํารวจท่ีตองเกณฑตามพระราชบัญญัติ และผูท่ีในปเดียวกันนั้นไดสมัครออกเงินในการดํารงอยู

ของโรงเรียนประชาบาลในอําเภอเดียวกันแลวในจํานวนท่ีไมนอยกวาเงินศึกษาพลี  ซ่ึงสะทอนให

เห็นถึงวิธีคิดในการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางชัดเจนวาไดคํานึงถึง

ผลประโยชนของรัฐเปนสําคัญ และวิธีคิดเชนนี้เปนวิธีคิดหลักในระบบการศึกษาของไทยอยาง

ตอเนื่องยาวนาน47   

                                         
46 อุทัย บุญประเสริฐ,  “แนวคดิและปญหาเกี่ยวกับความรวมมือระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชน,” เอกสารการสอนชุดวิชาโรงเรียนกับชุมชน สาขาวชิาศึกษาศาสตร,

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547, 26. 
 

47 นภาภรณ  หะวานนทและคณะ,  การศกึษาเงือ่นไขความสําเร็จในการดําเนนิงานของ

คณะกรรมการโรงเรียน ( กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2543), 13. 
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ประเทศไทยจึงมีคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษาเปนครั้งแรก โดย

มอบใหผูวาราชการจังหวัดตั้งกรรมการศึกษาขึ้นจากบุคคลท่ีเหมาะสม และใหมีหนาท่ีตาม

พระราชบัญญัติการประถมศึกษา พุทธศักราช 2464 คือ ในสวนของโรงเรียนประชาบาลท่ี

ประชาชนตั้งใหกรรมการศึกษาเปนผูตรวจตราดูแลงบประมาณ บัญชีของโรงเรียน ปละครั้งและ

ตรวจสอดสองดูวาโรงเรียนไดจัดดีอยูหรือไม ในสวนโรงเรียนประชาบาลท่ีนายอําเภอตั้ง ให

กรรมการศึกษาเปนผูชวยนายอําเภอ หรือแบงเบาหนาท่ีสวนใดสวนหนึ่งของนายอําเภอ เม่ือไดรับ

คําส่ังผูวาราชการจังหวัดใหทําดังนั้น 

ความพยายามของรัฐท่ีจะกระจายอํานาจการจัดการศึกษาประชาบาลไปให           

หนวยปกครองสวนทองถ่ินดําเนินการ และมุงเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษามากขึ้น ซ่ึงจะเห็นไดจากการประกาศใหพระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา

แหงชาติในวันท่ี 1 ตุลาคม 2521 โรงเรียนประถมศึกษาไดถูกโอนใหมาสังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ โดยรัฐมีนโยบายท่ีจะใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษามากขึ้น ไดมีการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติซ่ึงมีฐานะ

เทียบเทา กรม สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ และไดมีการกําหนดไวในโครงสรางและระบบการ

บริหารวาใหใชหลักการบริหารโดยองคคณะบุคคลท้ังระดับประเทศ จงัหวัด อําเภอ และโรงเรียน  

มีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ เขามามีสวนรวม นับไดวาเปนมิติใหมทางดานความคิด

เกี่ยวกับการศึกษาและการบริหารการศึกษา การตัดสินใจในการบริหารและการมีสวนรวมของ

บุคคลในการจัดการศึกษา48  

ความพยายามท่ีจะใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนไดมี   

การดําเนินการมาเปนระยะๆ ในป พ.ศ. 2525 กระทรวงศึกษาธิการไดมีการออกระเบียบใหมี

คณะกรรมการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 5 – 15 คน โดยใหคัดเลือกจากกํานันหรือ

ผูใหญบาน ผูนําทางศาสนา ขาราชการ ประธานกรรมการศึกษาของหมูบาน ผูปกครอง ศิษยเกา 

และประชาชนในทองถ่ิน โดยไมไดระบุสัดสวนของฝายตางๆ เพ่ือทําหนาท่ีใหคําปรึกษาและ

แสวงหาความชวยเหลือในดานตางๆ ใหกับโรงเรียน และการเขามามีสวนรวมในการบริหาร

การศึกษาระดับประถมศึกษามีความชัดเจนมากขึ้น เม่ือมีการแกไขพระราชบัญญัติคณะกรรมการ

การประถมศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 และในป พ.ศ. 2539 ไดมีการปรับเปล่ียนโครงสราง

                                         
48

 อุทัย บุญประเสริฐ,  “แนวคิดและปญหาเกี่ยวกับความรวมมือระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชน,” เอกสารการสอนชุดวิชาโรงเรียนกับชุมชน สาขาวชิาศึกษาศาสตร,

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547, 28. 
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คณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนใหม ท้ังนี้เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม         

ในการจัดการศึกษามากขึ้น และไดมีการประกาศใชระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย

คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2539 กําหนดใหคณะกรรมการโรงเรียนทุกโรงขยาย

จํานวนกรรมการโรงเรียนเพิ่มขึ้นเปนโรงเรียนละ 9 – 15 คน โดยคัดเลือกจากบุคคล 3 ฝาย คือ 

ผูบริหารและขาราชการครูในโรงเรียน ผูปกครอง และศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงมาจาก

ประชาชน ผูนําทางศาสนา บุคคลในองคกรปกครองสวนทองถ่ินและหรือขาราชกรอ่ืนท่ีไมสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ โดยมีจํานวนฝายละเทาๆ กัน ทําหนาท่ีกําหนด

นโยบายแผนแมบทและแผนพัฒนาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ใหคําปรึกษา 

เสนอแนะแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารการเงินและงบประมาณของโรงเรียน รวมท้ัง

เสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน49  

จากการพัฒนาประเทศท่ีเนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการจัดการศึกษาแบบ

รวมศูนย รวมถึงการบริหารการจัดการศึกษาตามแบบราชการ ทําใหการศึกษาเปนปญหาใน        

การพัฒนาประเทศมากกวาจะเปนสวนท่ีจะเอ้ือใหเกิดการพัฒนาประเทศ ดังนั้น นักการศึกษา 

นักวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ และองคกรเอกชน จึงมีแนวคิดท่ีจะใหมีการปฏิรูปการจัด

การศึกษา คือ ระบบการศึกษาตองมีการเปล่ียนแปลงจากการจัดการศึกษาแบบรวมศูนยใหมีการ

กระจายอํานาจในการจัดการศึกษาใหมากขึ้น เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษาเพ่ือใหการศึกษาไดตอบสนองตอวิถีชีวิต หรือเปนประโยชนตอชีวิตของคนในชุมชนมาก

ขึ้น 

ในการนี้ รัฐไดตอบรับกระแสเรียกรองของการปฏิรูปการศึกษา และกําหนดเปน

นโยบายท่ีชัดเจนในระดับของกฎหมาย ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซ่ึง

สะทอนใหเห็นถึงความตองการในการใหประชาชนเขามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ไดแก มาตรา 

43 ท่ีกําหนดไววา การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินและเอกชน และมาตรา 81 ท่ีกลาวถึงบทบาทหนาท่ีของผูใหการสนับสนุนใหเอกชน

เขามามีสวนรวมกับรัฐในการจัดการศึกษา และการสงเสริมภูมิปญญาทองถ่ิน ท้ังนี้ในระดับ

นโยบายก็ไดมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษากับโรงเรียน โดย

กําหนดไวในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ.2540 - 2544) ซ่ึงไดมี          

                                         
49

 อุทัย บุญประเสริฐ, “แนวคิดและปญหาเกี่ยวกับความรวมมือระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชน,”  เอกสารการสอนชุดวิชาโรงเรียนกับชุมชน สาขาวิชาศึกษาศาสตร,

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547, 29. 
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การเปล่ียนแปลงแนวทางการพัฒนาประเทศจากการเนนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมมา

เนนการพัฒนาคม หรือการใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ท้ังนี้ในสวนของการสงเสริมให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนานั้น ไดมีการกําหนดนโยบายไวอยางชัดเจน ดังนี้  

“...การสงเสริมการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทุกภาคสวน เพ่ือใหเอกชนและ

ประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาในฐานะผูตัดสินในและผูดําเนินการมิใชในฐานะกลุมเปาหมาย

และไดรับผลการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ ซ่ึงจะเปนการเปดระบบการกําหนดนโยบาย การวางแผน 

การตัดสินใจ การปฏิบัติการ การติดตามประเมินผลของรัฐ โดยใหเอกชนและประชาชนมีสวนรวม

รับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมดําเนินการ ตลอดจนรวมติดตามประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา

อยางตอเนื่อง รวมทั้งทําใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใหมีโอกาสเรียนรูซ่ึงกันและกัน 

ทําความเขาใจกัน อันจะเปนแรงผลักดันใหภาครัฐ และเจาหนาท่ีของรัฐเห็นและเขาใจถึงความจาํเปนท่ี

จะตองปรับเปล่ียนโครงสรางวิธีปฏิบัติงานใหสอดคลองกับความตองการและแนวทางของ

ภาคเอกชนและประชาชนและยังชวยสงเสริมความสมานฉันทและการรวมพลังสรางสรรคในสังคม

อีกดวย...” 

แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 - 2554) ไดมีการสงเสริมให

ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาในทุกระดับมากขึ้น และกระจายอํานาจทาง

การศึกษาใหประชาชนสามารถกําหนดรายละเอียดของหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ

ความตองการของประชาชนในแตละทองถ่ิน ภายใตการกําหนดโครงสรางและมาตรฐานคุณภาพ

ของหนวยงานภาครัฐอยางเปนระบบ และจากนโยบายระดับชาติ หนวยปฏิบัติก็ไดมีการนําไป

กําหนดนโยบายการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาไวในแผนพัฒนาการศึกษาไว

ดวย50 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

ซ่ึงถือเปนกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย ไดกําหนดอุดมการณใน  

การใหประชาชนเขามามีสวนรวม และการกระจายอํานาจไวสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ในหลายมาตรา ไดแก 

มาตรา 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลัก “...การใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา...”  

                                         
50 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาต,ิ  แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550 - 2554) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสง

สินคาและพัสดุภัณฑ,  2550), 158. 
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มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลัก “...การมี

สวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกร

เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน...” 

มาตรา 12 สิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา “...ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร

เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน...” 

มาตรา 29 แนวการจัดการศึกษา “...ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู

ภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจัก

เลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ      

ความตองการรวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณการพัฒนาระหวาง

ชุมชน...” 

มาตรา 39 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ “...ใหกระทรวงกระจายอํานาจ     

การบริการและการจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร

ท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา

โดยตรง...” 

มาตรา 40 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ “...ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละ

สถานศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทน

ผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของ

สถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุและหรือผูแทนองคการศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี และผูทรงคุณวุฒ.ิ..” 

มาตรา 57 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา “...ใหหนวยงานทางการศึกษา

ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยนําประสบการณ ความรอบรู 

ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถ่ินของบุคคลดังกลาวมาใช เพ่ือใหเกิดประโยชนทางการศึกษา

และยกยองเชิดชูผูท่ีสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา...” 

มาตรา 58 ทรัพยากรและการลงทุนเพ่ือการศึกษา “...ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ระดับทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวน
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รวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนใหแกสถานศึกษา และมีสวนรับภาระ

คาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน 

แนวคิดในการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซ่ึงปรากฏในแหลง

ตางๆ ท่ีไดนําเสนอนี้ สะทอนใหเห็นวา การใหประชาชนเขามามีสวนรวมนั้นไมไดเปนเพียงให

ประชาชนเขามาสนับสนุนดานทรัพยากรเทานั้น แตมุงเนนการเปดโอกาสใหมีสวนรวมท้ังในฐานะ

ผูตัดสินใจและผูดําเนินการในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินดวย และ

ในสถานศึกษาไดมีการกําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงประกอบดวย ผูแทน

ผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของ

สถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุและหรือผูแทนองคการศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี และผูทรงคุณวุฒิ เขามามี

สวนรวมเพ่ือทําหนาท่ีกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา กําหนดไวชัดเจนท้ังใน

กฎหมายและในนโยบายตางๆ เปนการสะทอนเจตนารมณของรัฐท่ีจะผลักดันใหบังเกิดผลใน    

การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

 

บทบาทการมีสวนรวมของชุมชนตอโรงเรียน 

พนิจดา วีระชาต ิกลาวถึง บทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี ้

1. บทบาทในการกําหนดทิศทางและจุดมุงหมายของโรงเรียน โรงเรียนกับชุมชนควรท่ี

จะมีความเกี่ยวของและรวมมือกันอยูเสมอ แตการรวมมือท่ีจะเกิดไดดีนั้นจําเปนตองใหท้ังสองฝาย

มีความรูจักความเขาใจอยางดีพอเสียกอนการรวมมือท่ีดีจะเกิดขึ้นได ดวยเหตุนี้เม่ือโรงเรียนมีความ

จําเปนท่ีจะตองใหชุมชนเขามารูจักและเขาใจปญหาของโรงเรียนอยางมากพอ วิธีท่ีดีท่ีสุดก็คือให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและเปาหมายของโรงเรียน เม่ือชุมชนไดเขามามีสวน

รวมดังกลาวแลว ก็จะทําใหชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของ มีความรูสึกรวม มีความพรอมท่ีจะแกไข

ปญหาของโรงเรียน  เ ม่ือโรงเรียนมีปญหาอะไรชุมชนก็จะเขาใจปญหาไดดีแลวการขอ              

ความชวยเหลือรวมมือ หรือขอความอนุเคราะหจากชุมชนกจ็ะทําไดงายและสะดวกขึ้นเพราะชุมชน

ทราบปญหาอยูแลว ซ่ึงการมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและเปาหมายของโรงเรียนนั้นอาจมีได

หลายระดับดวยกัน โดยท่ัวไปจะแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ 

1.1  ระดับตน หรือระดับการมีสวนรวมในการรวบรวมขอมูล มีลักษณะท่ีเปน   

การใหขอมูลบางประการเพ่ือการตัดสินใจการกําหนดทิศทางและเปาหมายของโรงเรียน 

1.2  ระดับกลาง หรือระดับการมีสวนรวมในการตีความขอมูลและเสนอทางเลือก

ซ่ึงเหตุผลท่ีตองใหชุมชนเขามามีสวนรวมในดังกลาวนี ้ก็เพราะวาขอมูลบางขอมูลนั้นบุคลากรของ
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โรงเรียนเองอาจจะไมมีความรูเพียงพอ หรือรูไมถึงเหตุผลท่ีมาอยางเพียงพอ ดังนั้นอาจมีสมาชิก

บางคนในชุมชนท่ีเขาใจขอมูลไดดีกวามาเปนผูตีความและเสนอทางเลือกใหแกโรงเรียน 

1.3  ระดับปลายหรือระดับการกําหนดทางเลือกและขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินงาน

การกําหนดทิศทางและเปาหมาย ในระดับนี้โอกาสท่ีคนจํานวนมากจะมาเขารวมนั้นเปนไปไดนอย 

โดยท่ัวไปมักมีตัวแทนเขามามีสวนรวมหรืออาจจะสงแนวคิดผานสมาคม องคกรท่ีมีอยูในชุมชน

ไปสูโรงเรียนได และเม่ือมีขอมูลตางๆ มีทางเลือกและขอเสนอแนะตางๆ มากพอคณะกรรมการ

โรงเรียนซ่ึงจะมีตัวแทนของชุมชนอยูดวยก็จะเปนผูกําหนดวา โรงเรียนจะดําเนินไปในแนวไหน 

อยางไร 

นอกจากนี้ชุมชนยังมีบทบาทในการกําหนดทิศทางและจุดมุงหมายของโรงเรียนได

ดวยการเขามามีสวนรวมตัดสินใจและดําเนินนโยบายของโรงเรียน ซ่ึงการเขามามีสวนรวมดังกลาว

อาจทําไดใน 2 ลักษณะ คือ 

1. การมีสวนรวมอยางไมเปนทางการ หมายถึง การใหขอมูลการพูดคุย การเสนอ

แนวคิดท่ัวๆ ไป เกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน โดยเสนอผานทางส่ือมวลชนทองถ่ิน ผานครู

หรือผูบริหารโรงเรียน หรือผานสมาชิกของสมาคมผูปกครอง เปนตน  

2. การมีสวนรวมอยางเปนทางการ หมายถึง การท่ีสมาชิกของชุมชนมีตัวแทนไป

เปนกรรมการระดับตางๆของโรงเรียน โดยกรรมการเหลานี้จะใหขอมูล ตีความขอมูล และ

เสนอแนะแนวทางปฏิบัติตอโรงเรียนโดยตรง ในขณะเดียวกันก็พยายามควบคุมใหโรงเรียน

ดําเนินการตามขอเสนอแนะเหลานั้นดวย 

2. บทบาทตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน แมวาโรงเรียนจะไดดําเนินการ

จัดการเรียนการสอนอยางดีและมีประสิทธิภาพแลวก็ตาม แตก็ยังไมประสบความสําเร็จไดถาหาก

ไมไดรับความรวมมือดวยดีจากชุมชน โดยเฉพาะจากพอแมผูปกครองของเด็กนักเรียน ตลอดจน

บุคคลและหนวยงานตางๆ ในชุมชน ยิ่งโดยเฉพาะการศึกษาเปนกระบวนการท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลา

และทุกสถานท่ีดวยแลว  

ความรวมมือจากผูปกครองและชุมชนจึงเปนส่ิงจําเปนอยางย่ิง  และท่ีสําคัญรัฐมี    

ความตองการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรมีบทบาทในการสรางกระบวนการท่ีเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีบทบาท
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ในการจัดการศึกษารวมกับโรงเรียนโดยตรง ตั้งแตการรวมคิด รวมวางแผน รวมปฏิบัติ              

รวมประเมินผล และรวมรับผิดชอบ (รับประโยชน) จากกระบวนการน้ี51 

ทัศนา  แสวงศักดิ์ กลาววา การมีสวนรวมของชุมชนเปนการเปดโอกาสใหชุมชนมี

สวนรวมในการพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ เปนไปตามความตองการของทองถ่ินให

สถานศึกษาใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนและสงเสริมใหสถานศึกษา ประชาชน รวมมือ

กันพัฒนาชุมชนตนเอง โดยมีหลักสําคัญคือ สถานศึกษาเปนผูใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน

ชุมชน และชุมชนก็เปนผูใหความรวมมือ ชวยเหลือ และสนับสนุนเชนเดียวกัน การมีสวนรวมของ

ชุมชนตอสถานศึกษาท่ีสําคัญ คือ รวมคิด รวมปรึกษา รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมดําเนินการ 

รวมประเมินผล รวมรับผลประโยชนในกิจกรรมหรือเรื่องตางๆเปนตนวา เปนวิทยากร เปนผูสอน 

เปนสถานท่ีฝกงาน เปนแหลงเรียนรู รวมจัดทําหลักสูตร รวมจัดทําแผนปฏิบัติการ รวมลงทุน

ทางการศึกษา รวมติดตามประเมินผลเปนตน52 

ปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี ไดศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด

การศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษา  พบวา รูปแบบการมีสวนรวมของ

ผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ 

1. รูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

กรุงเทพมหานคร มี 3 สวน คือ สวนท่ี 1 รูปแบบการมีสวนรวม สวนท่ี 2 แนวทางการนํารูปแบบไป

ใช สวนท่ี 3 เง่ือนไขความสําเร็จของรูปแบบ 

2. ในสวนท่ี 1 รูปแบบการมีสวนรวม มี 5 องคประกอบ คือ หลักการ แนวคิด

วัตถุประสงคของรูปแบบ ลักษณะการมีสวนรวมของผูปกครอง ระดับการมีสวนรวมของผูปกครอง 

และบทบาทการมีสวนรวมของผูปกครอง 

3. ในสวนท่ี 2 แนวทางการนํารูปแบบไปใชนั้น ควรเรงรัดกําหนดนโยบายเผยแพร

ความรู ความเขาใจแกผูบริหาร ครู ผูปกครอง จูงใจอาสาสมัครโรงเรียนนํารอง และมีทีมงาน

สนับสนุนดานวิชาการ และทุนวิจัย 

4. ในสวนท่ี 3 เง่ือนไขความสําเร็จของรูปแบบ ประกอบดวย ผูบริหารมีความสามารถ 

มีเทคนิคและแกปญหาได ผูบริหาร ผูปกครอง ครู ทําตามบทบาทหนาท่ีอยางจริงจัง คณะกรรมการ

                                         
51 พนิจดา วรีะชาต,ิ  การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน  

(กรุงเทพมหานคร :  โอเดียนสโตร, 2542), 21-27.   
52 ทัศนา  แสวงศักดิ,์  ความสัมพันธระหวางสถานศกึษากบัชุมชนตามแนวปฏิรูป

การศึกษา  (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2548), 47-49.   
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สถานศึกษาสนับสนุนกิจกรรมของผูปกครอง ครูสรางความสัมพันธกับนักเรียน เพ่ือเช่ือมโยงตอ

กับผูปกครอง ใหความสําคัญกับผูปกครองทุกคน และผูบริหาร ครูผูปกครอง มีความศรัทธาตอกัน

ภายใตบริบทของวัฒนธรรมไทย53 

รัตติยา  จันทรเศรษฐ  ไดทําการศึกษารูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมจัดการศึกษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงาน        

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาระยอง เขต 2 ผลการศึกษา พบวา การมีสวนรวมจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  มีรูปแบบการพัฒนา 5 รูปแบบ  ใน 5 

กิจกรรม ไดแก ดานการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาโดยการสรางความตระหนักให

คณะกรรมการสถานศึกษาเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนเองดวยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการณใหกับ

คณะกรรมการสถานศึกษา และการจัดสรรคาตอบแทนในลักษณะเบ้ียประชุมเพ่ือสรางแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานใหกับคณะกรรมการสถานศึกษาและการจัดสรรคาตอบแทนในลักษณะเบ้ียประชุม

เพ่ือสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหกับคณะกรรมการสถานศึกษา ดานการมีสวนรวมใน        

การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยการรวมกันวางแผนระดมทรัพยากรจากภายนอกชุมชน มี  

การแตงตั้งผูรับผิดชอบและคณะทํางาน ตลอดจนการกํากับ ติดตาม และประเมินผล ดานการมีสวน

รวมในการทํางานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยการประชุมปรึกษาหารือรวมกัน การดําเนิน

กิจกรรมในการพัฒนาดานปจจัยพ้ืนฐานและดานสาธารณูปโภครวมกัน ตลอดจนการกํากับ ติดตาม

และประเมินผลการดําเนินงาน ดานการมีสวนรวมในการจัดตั้งกองทุนการศึกษา โดยรวมกัน

วางแผนปฏิบัติการจัดตั้งกองทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน  มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบและ

คณะทํางาน ตลอดจนการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ดานการสรางความสัมพันธ

ระหวางสถานศึกษากับชุมชนโดยรวมกันวางแผนการสรางขอตกลงในการใหบริการตางๆกับ

ชุมชน มีการวางแผนการจัดหางบประมาณสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือซอมแซมวัสด ุ

                                         
53 ปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี. “รูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร” (ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 

บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2548), บทคัดยอ. 
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อุปกรณท่ีชํารุดเสียหาย ตลอดจนการแตงตั้งผูรับผิดชอบและคณะทํางาน และการกํากับติดตาม 

ประเมินผลเพ่ือปรับปรุงพัฒนาตอไป54 

ชัญญา อภิปาลกุล ไดศึกษา รูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจ   

การบริหาร : กรณีศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  ผลการศึกษาพบวา       

การสรางรูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประกอบดวย  

1) การศึกษาสภาพปจจุบัน ประสิทธิภาพความรู ความสามารถ ปญหาความตองการ และปจจัยท่ี

สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) สรางหลักสูตรการฝกอบรม

และเอกสารประกอบการฝกอบรม เพ่ือเพ่ิมศักยภาพการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 3) ดําเนินการฝกอบรม 4) กําหนดใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเขารวม

บริหารจัดการศึกษาจริงในโรงเรียนและนําคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานดูงานดาน         

การบริหารจัดการศึกษาท่ีโรงเรียนท่ีประสบความสําเร็จในดานการบริหารจัดการและการจัด

การศึกษา 5) ประเมินศักยภาพปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา          

ขั้นพ้ืนฐาน 6) สัมมนาผูเช่ียวชาญเพ่ือตรวจสอบและรับรองรูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และ 7) เสนอรูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิภาพ55 

อภิชัย  นุชเนื่อง  รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษา พบวา  รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบดวย 2 ดาน คือ ดานบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา เปน

ลักษณะการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษารวมกับโรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย     

1) การสรางความรวมมือกับชุมชน 2) การสนับสนุนการบริหารของโรงเรียน 3) การเขารวม

                                         
54  รัตติยา  จันทรเศรษฐ,  “รูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมจัดการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานกังานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาระยอง เขต 2”  (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิต

วิทยาลัย  มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), บทคัดยอ. 
 

55 ชัญญา อภิปาลกุล, “รูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจดัการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจการบริหาร : 

กรณีศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัขอนแกน”  (วิทยานิพนธศิลปศาสตรดษุฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545),บทคัดยอ. 
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ดําเนินงาน ดานคุณสมบัติของกรรมการสถานศึกษา เปนคุณลักษณะของบุคคลท่ีจะเขามามี       

สวนรวมพัฒนาโรงเรียน ประกอบดวย 1) ความสามารถในหนาท่ี 2) คุณลักษณะการปฏิบัติตน      

3) ความพึงพอใจและ 4) ผลตอบแทน56 
 

ปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวม 

ชูชาติ พวงสมจิตร ไดทําการวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอ    

การมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวา         

มีปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวม 3 ประการ ไดแก  

1. ปจจัยท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดลอม คือ โครงสรางทางเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมจะ

ชวยใหชุมชนมีความพรอมในการสนับสนุนโรงเรียนดานการเงินเพราะเปนยานอุตสาหกรรมยอม

ทําใหเกิดสภาวะเศรษฐกิจดี นอกจากนี้ลักษณะนิสัยของคนไทยชวยสงเสริมการเขามามีสวน

รวมกับโรงเรียนกลาวคือ โดยท่ัวไปคนไทยมีนิสัยชอบทําบุญทําทานไมคอยปฏิเสธคํารองของผูอ่ืน 

โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีเปนสถาบันสอนบุตรหลานใหเปนคนดี  มีความรูสวนระบบการเมือง          

การปกครองทองถ่ิน  จะกระตุนใหนักการเมืองเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนซ่ึงในชวงท่ีมี            

การเลือกตั้งผูสมัครจะตองไปพบประชาชน และชวยเหลือกิจกรรมของสังคม โดยวัดกับโรงเรียนท่ี

เปนสถาบันหลักของชุมชน  

2. ปจจัยท่ีเกี่ยวกับชุมชน คือ ความศรัทธาของชุมชนท่ีมีตอโรงเรียน หากโรงเรียน

สรางความศรัทธาใหกับชุมชนได เชน ผลการเรียนนักเรียนสอบชิงทุนหรือสอบเขาสถาบันท่ีมี

ช่ือเสียง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ครูอาจารยเอาใจใสตอเด็กโรงเรียนชนะการประกวดผลงานทาง

วิชาการฯลฯ สําหรับความคาดหวังของชุมชนตอโรงเรียน ไดแก ความคาดหวังวาโรงเรียนจะ       

ส่ังสอนบุตรหลานของเขาใหเปนคนเกงคนดีและคาดหวังใหโรงเรียนมีคุณภาพไมเปนรองโรงเรียนอ่ืน 

และชุมชนมีความสัมพันธอันดีกับโรงเรียนหากผูบริหาร และครูเขารวมกิจกรรมกับชุมชนอยาง

สมํ่าเสมอ โรงเรียนใหการตอนรับประชาชนอยางดี โรงเรียนเอาใจใสบุตรหลานของประชาชน 

ชุมชนใหความรวมมือกับโรงเรียนดวยดี 

3. ปจจัยท่ีเกี่ยวกับโรงเรียน คือ ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารและครู ซ่ึงไดแก ผูบริหารและ

ครูมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน ใหเกียรติและกําลังใจเอาใจใสการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมี

                                         
56 อภิชัย  นุชเนื่อง,  “รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรยีนของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน”  (วิทยานิพนธการศึกษาดษุฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิต

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551),บทคัดยอ.   
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ปจจัยเกี่ยวกับผลงานและวิธีปฏิบัติของโรงเรียน เชน โรงเรียนมีช่ือเสียงดานวิชาการ มีความเช่ือม่ัน

ในเรื่องการเงิน โรงเรียนมีการพัฒนาในดานตางๆ57 

สมศักดิ์ มัจฉาวิทยากุล ไดศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีในการกําหนด

นโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน       

การประถมศึกษาอําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีใน     

การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษามี 4 ปจจัย    

1) การสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของชุมชน 2) งานเลขานุการของคณะกรรมการโรงเรียน            

3) เทคนิคการประชุม 4) งานประสานและสงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการโรงเรียน

คณะกรรมการโรงเรียนปฏิบัติหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนอยูในระดับ

ปานกลาง58 

เมตต เมตตการุณจิต ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการ

ศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีสงเสริมการมี  

สวนรวมมี 2 ปจจัย ไดแก 

1.  ปจจัยเกี่ยวกับคณะกรรมการศึกษา ไดแก เวลาท่ีอาศัยในชุมชน การมีถ่ินกําเนิด   

การมีท่ีพักอาศัยในชุมชน การเปนศิษยเกา การมีบุตรหลานเรียนอยูท่ีโรงเรียน ความคาดหวังตอ

โรงเรียน การมีความสัมพันธกับโรงเรียน และความหวงใยตอสวัสดิการเด็ก 

2.  ปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน ไดแก 

2.1 คุณลักษณะของผูบริหารดานความเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธ มีความซ่ือสัตย 

และเปนคนทองถ่ินโดยกําเนิด  

2.2 คุณลักษณะของคร ูคือ ครูมีความประพฤติดี มีความรูความสามารถ มีความเอาใจใส

ตอเด็ก มีมนุษยสัมพันธดีและความเสียสละ  

                                         
57

 ชูชาต ิพวงสมจิตร,  “การวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการมี

สวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร” (วิทยานพินธ

ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

2541),34. 
58 สมศักดิ ์มัจฉาวิทยากุล, “ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย

และแผนพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ

ประถมศึกษาอําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย”  (วิทยานพินธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2543), บทคัดยอ. 
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2.3 การปฏิบัติของโรงเรียนตอคณะกรรมการสถานศึกษา ไดแก การใหเกียรติ การ

ใหโอกาสในการมีสวนรวม การเขารวมกิจกรรมกับชุมชน  

2.4 การปฏิบัติงานของครู ไดแก การเอาใจใสตอการเรียนการสอน ความสามัคคี

ในหมูคณะครู  

2.5 ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ไดแก ความมีช่ือเสียงของโรงเรียนและ       

การบริหารการเงินโปรงใส59 

เพลินตา กะลัมพากร ไดนําเสนอปจจัยการมีสวนรวมในการวางแผนไว 2 ประการ 

ดังนี้ 

1. ปจจัยภายใน ประกอบดวย 

1.1 วิสัยทัศน โลกทัศน และพฤติกรรมของผูนําองคกร 

1.2 ความรู ความสามารถ ความศรัทธา การยอมรับ และบารมีของผูนําองคกร 

1.3 ความซ่ือตรง ความโปรงใส ความซ่ือสัตย และสนับสนุนคนดีท่ีมีความสามารถ

ใหมีโอกาสทํางาน ปรับปรุง และพัฒนาพฤติกรรมการทํางานของสมาชิกในองคกร ใหทํางานอยาง

มีประสิทธิภาพ 

1.4 การประพฤติตนเปนแบบอยางของผูนํา และสมาชิกในองคกร 

1.5 ผูนํา และสมาชิกในองคกรชวยกันปองกันและแกไขปญหาความขัดแยงภายใน

องคกรซ่ึงเปนส่ิงบ่ันทอนการทํางานแบบมีสวนรวม 

1.6 ประชุมปรึกษาหารือ แสวงหาความรวมมือรวมใจภายในองคกร 

1.7 สงเสริมแนวทางการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม และประยุกตใชหลักการ

ทํางานแบบประชาธิปไตย 

1.8 สนับสนุนสมาชิกภายในองคกรใหมีโอกาสพัฒนาความรู ความสามารถและ

ประสบการณทํางานใหมากขึ้น เพ่ือพัฒนาทีมงาน สรางความเขมแข็งใหองคกร และสามารถทํางาน

แบบมีสวนรวมได 

1.9 ภูมิหลัง ความรู ความเขาใจ ความเสียสละ จิตสํานึกการทํางานแบบมีสวนรวม

ของสมาชิกในองคกร 

                                         
59 เมตต เมตตการุณจิต, “การมีสวนรวมในการบริหารโรงเรยีนของคณะกรรมการ

ประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวดนครราชสีมา”  (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541), บทคัดยอ. 
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2. ปจจัยภายนอก เปนเคร่ืองช้ีวัดท่ีบงบอกวารัฐบาล สนับสนุนการทํางานแบบมีสวน

รวม ประกอบดวย 

2.1 การยอมรับแนวความคิด สาระสําคัญพ้ืนฐาน และปรัชญาการทํางานแบบมีสวนรวม 

2.2 โครงการพัฒนาตาง ๆ ตองคํานึงถึงกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 

2.3 พรรคการเมือง องคกรทางการเมือง เห็นดวยกับการทํางานแบบมีสวนรวม 

2.4 บรรจุแนวความคิดการมีสวนรวมของชุมชน ในนโยบายระดับชาติ 

2.5ทบทวนหลักสูตรการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนท่ีใชกระบวนการ

ทํางานแบบ มีสวนรวมในระดับตาง ๆ 

2.6 เอกสารส่ิงพิมพของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมของ

องคกรและชุมชน 

2.7 ส่ือประชาสัมพันธของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 

2.8 หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมท่ีจะผสมผสานกิจกรรม และตอบสนอง

ขอเสนอของชุมชน 

2.9 ขอตกลงระหวางประเทศ สนับสนุนการทํางานแบบมีสวนรวม 

2.10 กฎระเบียบหรือคําส่ังการบริหารราชการไมเปนอุปสรรคตอการทํางานแบบมี

สวนรวม 

2.11 งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวยความสะดวก หรือจูงใจใหเกิด

กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 

2.12 รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ท่ีจะกระจายอํานาจในการวางแผน

และการตัดสินใจไปยังทองถ่ิน60 

ชัญญา อภิปาลกุล ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจ   

การบริหาร : กรณีศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา ปจจัย

ท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัด

การศึกษา ประกอบดวย 1) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา  2) พฤติกรรมของครูผูสอน         

                                         
60

 เพลินตา กะลัมพากร, “การมีสวนรวมในการวางแผนปองกันสารเสพติดของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานกังานการประถมศึกษา

จังหวัดสระบุร”ี (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  

มหาวิทยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ ประสานมิตร, 2544), 46-47. 
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3) ผลงานของสถานศึกษา 4) คุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษา 5) ความสัมพันธระหวาง

ชุมชนกับสถานศึกษา 61 

จรินทร  สีโท ไดศึกษาปจจัยท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวมในการบริหารของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอําเภอหนองกุงศรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ  เขต 2  

ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวมในการบริหารทุกปจจัยมีความสําคัญในระดับมาก 

ดังนี้ 1) คุณลักษณะของผูบริหาร 2) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 3) ความรูความเขาใจ

ในการจัดการศึกษา 4) สภาพแวดลอมภายในและภายนอกโรงเรียน สวนปจจัยท่ีสามารถพยากรณ

สภาพการมีสวนรวมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอําเภอ  

หนองกุงศรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ไดดีท่ีสุดคือ ปจจัยความรูความเขาใจใน

การจัดการศึกษาและปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอกโรงเรียน62 

ฟชเชอร (Fisher)  ไดทําการศึกษาสถานภาพของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใน    

มลรัฐเทคซัส และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยศึกษา

จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จํานวน 504 คน จาก 101 เขต ในมลรัฐเทคซัส ผลการศึกษา 

พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน พบวา ครอบครัวของ

กรรมการจะมีบทบาทสําคัญตอการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการบริหารโรงเรียน ซ่ึงแมวาการทําตน

ใหเปนพลเมืองท่ีดีจะเปนเหตุผลสําคัญในการเขามาเปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และ

กรรมการท่ีมีอายุนอยมักจะมีเหตุผลดานความสนใจสวนตัวรวมอยูดวย ในขณะท่ีกรรมการท่ีมีอายุ

มากจะเขามาเปนกรรมการดวยเหตุผลวาตนไมพอใจการจัดการศึกษาในโรงเรียน นอกจากนั้น 

พบวา กรรมการสภาโรงเรียนท่ีมาจากเขตเล็กๆจะเขามาเปนกรรมการดวยความสนใจสวนตัว    

                                         
61 ชัญญา อภิปาลกุล, “รูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจดัการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจการบริหาร : 

กรณีศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวดัขอนแกน”  (วิทยานิพนธศิลปศาสตรดษุฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาพัฒนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545),บทคัดยอ. 
 

62 จรินทร  สีโท,  “ปจจัยท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวมในการบริหารของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน โรงเรียนอําเภอหนองกุงศรี สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษากาฬสินธุ  เขต 2” 

(วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน,  

2550), บทคัดยอ.   
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สวนกรรมการบริหารโรงเรียนท่ีมาจากเขตใหญๆจะเขามาเปนกรรมการดวยเหตุผลวาตนยังไม

พอใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน 63 

คินและกริล่ิง (Keith & Girling) กลาววา การมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาจะ

ประสบความสําเร็จไดจะตองประกอบไปดวยปจจัย ดังนี ้

1. บุคคลท่ีมีสวนรวมตองมีความเขาใจวัตถุประสงคของการดําเนินงานอยางชัดเจน 

2. จะตองมีความเปนอิสระและมีความเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น 

3. ความคิดเห็นท่ีแตกตางกันจะนําไปสูหนทางแหงการแกไข 

4. บุคคลท่ีมีสวนรวมตองมีปรับเปล่ียนพฤติกรรมใหมีความสามารถในการแสดงออก 

5. การมีสวนรวมจะตองนําไปสูการพัฒนาและสรางสรรคส่ิงใหมๆ64 

เวล (Walsh) กลาววา การรวมมือของบุคคลในการพัฒนาการศึกษามีเปาหมายเพ่ือ   

การสงเสริมใหผูเรียนกาวไปสูอนาคตดวยการมีความรู ความสามารถและมีส่ิงตางๆท่ีมีความสําคัญ

ท่ีจะทําใหการมีสวนรวมพัฒนาการศึกษาเกิดความสําเร็จสูงสุด ดังเชน บุคคลจะตองมองเห็นถึงส่ิง

ท่ีเปนประโยชนของการศึกษา ตองมีความเขาใจถึงปจจัยตางๆท่ีมีอิทธิพลตอความสําเร็จทาง

การศึกษา ตองมีวิสัยทัศนท่ีสามารถนําพาสถานศึกษาไปสูเปาหมาย65 

สรุป ปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวม ท่ีกลาวมาท้ังหมด พบวาการบริหารสถานศึกษา

โดยการมีสวนรวมจะประสบความสําเร็จ  ตองอาศัยปจจัยหลายประการ ผูบริหารสถานศึกษา     

และคณะกรรมการสถานศึกษาตองประสานความรวมมือ เปล่ียนแปลงทัศนคติ ความเช่ือ และ    

สรางความเขาใจตอการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา  เพ่ือความรวมมือในการพัฒนา

สถานศึกษา ใหเกิดคุณภาพสงผลดีตอการจัดการศึกษา 

 

                                         
63Fisher J.S, A profile of Texas public school board members and factors 

influencing them to run for the office of school board trustee  (Texas : Dissertation Ph.D. 

University of North Texas, 1991), abstract. 
 

64
 Keith, Sherry, & Girling, Robert Henriques. Education Management and 

Participation (Boston: Allyn and Bacon, 1997),45. 
 

65Walsh, Mike. Building a Successful School  (London : Kogan Page, 1999),  

134-135. 
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แนวคิด ทฤษฎีการบริหารแบบมีสวนรวม 

 

ความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวม 

สมเดช สีแสง ไดสรุปความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวมไววา การบริหาร 

แบบมีสวนรวม (Participation Management) เปนการบริหารท่ีเปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับไดมี

สวนรวมในการบริหารกิจการ ภายในขอบเขตหนาท่ีของตน ถือวาเปนการบริหารท่ีดี และเหมาะสม

ท่ีสุดกับคุณสมบัติของมนุษยในปจจุบัน  การบริหารแบบมีสวนรวมนี้เปนหลักการสําคัญของ      

การบริหารแบบใหมท่ีเรียกวา การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองคกร (Total Quality Control หรือ TQC)66 

ธงชัย สันติวงษ  ไดใหความหมายไววา การบริหารแบบมีสวนรวม คือ การท่ีผูบริหาร

หรือเจาของกิจการใชวิธีการแบบเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการบริหารงาน       

ดานตางๆ เชน การใหมีสวนรวมในการวางแผน ชวยเสนอแนะขอคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจ

ของผูบริหาร ตลอดจนการใหโอกาสและอิสระกับกลุมท่ีจะตัดสินใจทํางานเองภายใตเปาหมายและ

นโยบายท่ีมอบหมายไวใหกวาง67 

วินัย ดิสสงค กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การท่ีผูบริหารการจูงใจให

ผูปฏิบัติงานหรือผูท่ีเกี่ยวของไดมีโอกาสมีสวนรวมในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติงาน 

รวมรับผิดชอบ เพ่ือการพัฒนางานท่ีปฏิบัติใหมีคุณภาพสูงขึ้น68 

ธีระ รุญเจริญ กลาววาการบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การท่ีผูบริหารเปดโอกาส

ใหผูรวมงานเขามามีบทบาทในการพิจารณาปญหาและตัดสินใจรวมกันรับผิดชอบในการบริหารงาน

บางอยาง เพ่ือประโยชนในการระดมกําลังความคิดและแบงภาระหนาท่ีของผูบริหาร69 

แอนโทนี (Antony) กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวม (participative management) 

หมายถึง กระบวนการท่ีผูใตบังคับบัญชาท่ีมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมในกระบวนการ         

                                         
66

 สมเดช สีแสง, คูมือการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศกึษา (ฉบับปรับปรุง 2542) 

(กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2542),89.  
 

67
 ธงชัย สันติวงษ, หลักการจัดการ, พิมพครั้งท่ี 9 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2543), 

138.  
 

68
 วินัย ดิสสงค, การบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

(กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2549), 49.  
 

69
 ธีระ รุณเจริญ, ความเปนมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา  

(กรุงเทพฯ : ขางฟาง, 2550), 185-187.  
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การตัดสินใจโดยเนนใหผูมีสวนเกี่ยวของไดใชความเช่ียวชาญและความคิดสรางสรรคมาชวย

แกปญหาทางการบริหาร โดยผูบริหารยอมแบงอํานาจการตัดสินใจใหผูใตบังคับบัญชา 70 

สรุป การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูบริหาร

สถานศึกษาและคณะบุคคลในการกําหนดเปาหมาย วางแผนการดําเนินงาน โดยทุกคนมีสวนรวม

ในการตัดสินใจ กอใหเกิดความรวมมือ ความผูกพันของผูเกี่ยวของทุกฝาย 

 

ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารแบบมีสวนรวม 

ทฤษฎีระบบการบริหาร 4 ระบบ (System 4) 

เรนซิส  ไลเคิรท (Rensis Likert)  ไดเสนอทฤษฎีการบริหารซ่ึงมีลักษณะแตกตางกัน 4 

รูปแบบ และเรียกวาการบริหาร 4 ระบบ (System 4) ประกอบดวย 

ระบบท่ี 1 : เผด็จการ (System 1 : exploitative authoritative) ระบบการบริหารแบบนี้ 

ผูบริหารจะมีความเช่ือม่ันในความคิดเห็นของตนเองสูง โดยใหความไววางใจตอผูรวมงานดวย   

การตัดสินใจในการทํางานจะบีบบังคับหรือสรางระเบียบ กฎเกณฑขึ้นใหเกิดความเกรงกลัว 

ความสัมพันธโดยสวนตัวจะมีนอยและลักษณะการทํางานมักจะทําตามความสามารถสวนบุคคล

เปนรายคน เปาหมายงานตางๆจะออกมาในลักษณะคําส่ังจากผูบริหารระดับสูงขององคการนั้น 

ระบบท่ี 2 : เผด็จการแบบมีศิลป (System 2 : benevolent authoritative) ระบบบริหาร

แบบนี้ ผูบริหารจะแสดงออกถึงทาทีไววางใจตอผูรวมงาน มีวิธีการจูงใจผูรวมงานโดยรางวัลแต

บางครั้งก็มีการบังคับ ยอมใหมีการส่ือสารจากผูรวมงานไปสูผูบริหารบาง บรรยากาศอาจจะดู

เหมือนผูบริหารขอความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นจากผูรวมงาน แตจริงๆแลว นโยบายและ

กฎเกณฑตางๆขององคการจะถูกกําหนดโดยผูบริหารเทานั้น ซ่ึงผูบริหารอาจใหผูรวมงานตัดสินใจ

ไดในระดับหนึ่ง แตท้ังนี้ตองสอดคลองกับนโยบายท่ีผูบริหารไดวางไว 

ระบบท่ี 3 : การปรึกษาหารือ (System 3 : consultative) ระบบการบริหารแบบนี้ 

ผูบริหารจะยอมรับความสามารถของผูรวมงานมาก มีความไววางใจและยอมใหผูรวมงานเขามามี

สวนรวมในการตัดสินใจ โดยการขอคําปรึกษาหารือหรือขอเสนอแนะเพื่อประกอบเปนแนวทาง    

มีการจูงใจในลักษณะการใหรางวัลเปนสวนใหญ การติดตอส่ือสารเปนแบบ 2 ทางโดยสมบูรณ 

ผูบริหารจะเปนฝายวางนโยบายขององคการอยางกวางๆเพ่ือเปนแนวทางในการทํางาน 

                                         
70 William P.Antony, Participative management  (Massachusetts : Addition-

Wesley, 1978), 3. 
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ความสัมพันธสวนตัวจะใกลชิดสนิทสนมกันได ท้ังผูบริหารและผูรวมงาน แตการตัดสินใจใน   

เรื่องสําคัญยังคงเปนหนาท่ีของฝายบริหารอยู 

ระบบท่ี 4 : กลุมท่ีมีสวนรวม (System 4 : participative group) ระบบการบริหารแบบนี้ 

ผูบริหารมีความเช่ือม่ันและไววางใจในตัวผูรวมงานมาก มีการกระจายการตัดสินใจส่ังการไป      

ท้ังองคการ การติดตอส่ือสาร นอกจากจะเปน 2 ทางแลว ยังมีการติดตอส่ือสารระหวาง            

เพ่ือนรวมงานดวย การจูงใจมักอยูท่ีเปาหมายและการพัฒนาองคการ ความสัมพันธสวนตัวเปนไป

อยางฉันทมิตร ระหวางผูบริหารและผูรวมงาน โดยทุกฝายตางมุงท่ีจะสนับสนุนความพยายามท่ีจะ

ใหเปาหมายขององคการสัมฤทธ์ิผลตามท่ีวางไว71 

ทฤษฎีแรง จูงใจใฝ สัมฤทธิ์ของแมคเคลแลนด  (McClelland’s achievement 

motivation theory) 

เดวิค แมคเคลแลนด (David McClelland) นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮารวารดไดทํา

การวิจัยเกี่ยวกับส่ิงจูงใจของมนุษยในการทํางานใหเกิดผลสําเร็จ ท้ังในระดับบุคคลและระดับสังคม 

ผลการศึกษาสรุปไดวา คนเรามีความตองการอยู 3 ประการ คือ 

1.  ความตองการผลสัมฤทธ์ิ (need for achievement) เปนความปรารถนาจะทําส่ิงหนึ่ง

ส่ิงใดใหสําเร็จลุลวงไปดวยดี พยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ มีความสบายใจเม่ือประสบ

ความสําเร็จ มีความวิตกกังวลเม่ือประสบความไมสําเร็จ 

2.  ความตองการความผูกพัน (need for affiliation) เปนความตองการอยูรวมกับผูอ่ืน

ในสังคม ตองการความเปนมิตรและสัมพันธภาพท่ีอบอุน 

3.  ความตองการมีอํานาจบารมี (need for power) ไดแก ความตองการรับผิดชอบ

บุคคลอ่ืน ตองการควบคุมและใหคุณใหโทษแกผูอ่ืน 

สาระสําคัญประการหนึ่งของทฤษฎีแรงจูงใจใฝสัมฤทธ์ิของแมคเคลแลนด 

(McClelland’s achievement motivation theory) คือ ผูท่ีจะทํางานไดประสบความสําเร็จตองมี

แรงจูงใจในดานความตองการสัมฤทธิผลอยูในระดับสูงหรือกลาวไดวา ความสําเร็จของงานจะทํา

ไดโดยการกระตุนความตองการดานสัมฤทธิผลเปนสําคัญ บุคคลแตละคนเม่ือมีความตองการ   

ดานสัมฤทธิผลสูงก็สามารถทํางานไดสําเร็จและชวยใหหนวยงานสําเร็จไปดวย72 

                                         
71 Rensis Likert, The Human Organization (New York : Mcgraw-Hill Book 

Company Inc., 1967), 16-24. 
 

72David C.McClelland, The Achieving Society (New York : Van Nostrand, 1961), 

100-112. 
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ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก (Two-Factor Theory) 

เฮอรซเบอรก (Herzberg)  มุงความสนใจท่ีองคประกอบ 2 ชุด คือ องคประกอบของ

ความพึงพอใจและไมพึงพอใจ จากการศึกษา พบวา องคประกอบสําคัญท่ีทําใหเกิดความสุขใน   

การทํางานมีอยู 2 ประการ ดังนี้ คือ 

1. องคประกอบท่ีเรียกวา องคประกอบท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจ (motivative factors) 

มีอยู 5 ประการ คือ 

1.1 ความสําเร็จของงาน (achievement) หมายถึง การท่ีคนทํางานไดเสร็จส้ินและ

ประสบความสําเร็จอยางดี เม่ืองานประสบความสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจและปลาบปล้ืมใน

ผลสําเร็จของงานน้ัน 

1.2 การไดรับการยอมรับ (recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือไมวา

จากผูบังคับบัญชา จากเพ่ือน จากผูมาขอรับคําปรึกษา หรือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับนี้จะ

อยูในรูปการยกยองชมเชย หรือการยอมรับในความรูความสามารถ 

1.3 ลักษณะของงาน (work itself) หมายถึงงานท่ีสนใจ งานท่ีตองอาศัยความคิด

ริเริ่มสรางสรรค ทาทายหรือเปนงานท่ีสามารถทําตั้งแตตนจนจบไดโดยลําพัง 

1.4 ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจท่ีเกดิขึ้นจากการไดรับ  

มอบหมายใหรับผิดชอบงานและมีอํานาจในงานท่ีรับผิดชอบอยางเต็มท่ี 

1.5 ความกาวหนาในตําแหนงการงาน (advancement) หมายถึง ไดรับเล่ือนขั้น

เล่ือนตําแหนงใหสูงขึ้น การมีโอกาสไดศึกษาเพ่ือหาความรูเพ่ิมเติม 

2. องคประกอบที่ เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในการทํางาน  องคประกอบนี้ เรียกวา 

องคประกอบค้ําจุน (hygiene factor) มีอยู 11 ประการ คือ 

2.1 เงินเดือน หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนขั้นเงินเดือนนั้นเปนท่ีพอใจของ

บุคคลในหนวยงาน 

2.2 โอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนาในอนาคต หมายถึง โอกาสท่ีจะไดรับการแตงตั้ง

เล่ือนตําแหนงและไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ 

2.3 ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา หมายถึง การท่ีบุคคลสามารถทํางานรวมกัน 

มีความเขาใจอันดีและความสัมพันธอันดีกับผูใตบังคับบัญชา 

2.4 ฐานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเปนท่ียอมรับและมีเกียรติและศักดิ์ศร ี

2.5 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา หมายถึง การติดตอระหวางบุคคลกับ

ผูบังคับบัญชาท่ีแสดงความสัมพันธอันดีตอกัน ความสามารถทํางานรวมกันและเขาใจซ่ึงกันและ

กัน 
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2.6 ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน หมายถึง การติดตอระหวางบุคคลกับเพ่ือน

รวมงานท่ีแสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน ความสามารถทํางานรวมกันและเขาใจซ่ึงกันและกัน 

2.7 เทคนิคการนิเทศ หมายถึง ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการดําเนินงาน

หรือความยุติธรรมในการบริหาร 

2.8 นโยบายและการบริหารงานของบริษัท หมายถึง การจัดการ การบริหารงาน

ขององคการและการติดตอส่ือสารในองคการ 

2.9 สภาพการทํางาน ไดแก สภาพทางกายภาพของงาน เชน แสง เสียง  อากาศ 

ช่ัวโมงการทํางาน และส่ิงแวดลอมอ่ืนๆ เชน อุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ 

2.10 ความเปนอยูสวนตัว หมายถึง ความรูสึกดีหรือไมดี อันเปนผลท่ีไดรับจาก

งานของเขา 

2.11 ความม่ันคงในงาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลท่ีมีตอความม่ันคงในงาน 

ความยั่งยืนของอาชีพหรือความม่ันคงขององคการ73 

 

องคประกอบของการบริหารแบบมีสวนรวม 

อุทัย บุญประเสริฐ ไดกลาวถึง แนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารแบบมีสวนรวม ดังนี ้

1.  ความเช่ือเรื่องธรรมชาติของมนุษย (assumptions about human nature) ความเช่ือ

เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยตามแนวคิดของแมค เกรเกอร (Mc gregor) มีอยู 2 แนวทาง คือ  ทฤษฎี 

X และทฤษฎี Y ตามแนวความคิดของทฤษฎี X เช่ือวามนุษยขี้เกียจและขาดความรับผิดชอบ ดังนั้น 

ตองใชวิธีการบังคับหรือควบคุมการทํางานอยางใกลชิด สวนทฤษฎี Y เช่ือวามนุษยมีความขยัน 

ชอบทํางาน โดยเฉพาะอยางย่ิงถาสภาพการทํางานมีความเหมาะสมและคนมีสวนรวมในการทํางาน

โดยไมถูกบังคับก็ยิ่งจะมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทฤษฎี Y ใหขอคิดวาการท่ีบุคคลรวมมือกัน

ทํางาน มีการพัฒนาบุคลากร มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานจะเปนแรงจูงใจท่ีมีแกครูและ

นักเรียน 

2.  ความคิดเกี่ยวกับความเปนองคการของโรงเรียน (concept of school organization) 

แนวความคิดของการบริหารปจจุบันเช่ือวา องคการมิใชเปนเพียงเครื่องมือ สําหรับการบรรลุ

เปาหมายหรือผลผลิตเชิงปริมาณเทานั้น แตองคการเปนสถานท่ีสําหรับการดํารงชีวิตและการพัฒนา

ดวย 

                                         
73Frederic Herzberg, Mausner Barnard and B.B. Snydemen, The Motivation to 

Work (New York: John Wiley&Sons, 1959), 113-115. 
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โรงเรียนไมใชเปนเพียงสถานท่ีเตรียมอนาคตใหเด็กเทานั้น แตยังเปนสถานท่ีท่ี

นักเรียน ครูและผูบริหารไดอยูรวมกัน อาศัย เติบโตและพัฒนาไปดวยกัน หากไมมีการพัฒนาครู 

และท้ังครูและผูบริหารไมไดรวมมือกันแลว การพัฒนาก็จะไมเปนไปอยางตอเนื่อง จะไมทําให

นักเรียนมีชีวิตการเรียนท่ีมีคุณคาและมีคุณภาพท่ีแทจริงได โรงเรียนท่ีบริหารตามแนวคิดนี้จึงเปน

สถานท่ีท่ีเด็กไดเติบโต ผูบริหารและครูไดรับการพัฒนาซ่ึงผลการพัฒนารวมกันเหลานี้ ทําให

เกิดผลดีตอประสิทธิผลของโรงเรียนโดยสวนรวม 

3.  ในดานรูปแบบการตัดสินใจ (decision making style)  การตัดสินใจส่ังการ ในระดับ

สถานศึกษาควรมีลักษณะรวมมือกันใชอํานาจเพราะ 

3.1 ความรวมมือกันของครู ผูปกครอง นักเรียน ตลอดจนศิษยเกาจะเปนการชวยกัน

พัฒนา เปาหมายของโรงเรียนเพ่ือสะทอนสภาวการณปจจุบันและความตองการในอนาคตใหดี

ยิ่งขึ้น 

3.2  เปาหมายของสถาบันการศึกษามีหลายระดับและภารกิจมีความซับซอนยิ่งขึ้น 

จึงมีความจําเปนตองระดมสติปญญา แนวคิดและความพยายามของคนจากหลายฝายเพื่อชวยให  

การบรรลุภารกิจและเปาหมายเหลานั้นเกิดไดดียิ่งขึ้น การตัดสินใจโดยผูปกครอง ครู นักเรียนจึง

เปนส่ิงสําคัญ 

3.3  ความรวมมือและการมีสวนรวมในการตัดสินใจเปนการสรางโอกาสท่ีให

สมาชิกรวมท้ังผูบริหารโรงเรียนไดมีโอกาสเรียนรูและพัฒนาเพื่อความเขาใจรวมกันและ            

เพ่ือบริหารโรงเรียนไดสําเร็จ 

3.4 ความรวมมือในการตัดสินใจเปนกระบวนการกระตุนใหครู ผูปกครองและ

นักเรียนมีความรูสึกผูกพันกับโรงเรียน 

4.  แบบภาวะผูนํา (leadership style) ทฤษฎีของ Sergiovanni ไดจัดระดับภาวะผูนําของ

ผูบริหารสถานศึกษาไว 5 ระดับ คือ ภาวะผูนําดานเทคนิค (technical leadership) ภาวะผูนําดานมนุษย 

(human leadership) ภาวะผูนําทางการศึกษา (educational leadership) ภาวะผูนําเชิงสัญลักษณ 

(symbolic leadership)  ภาวะผูนําทางวัฒนธรรม  (cultural leadership)  การบริหารแบบมี             

สวนรวมงานมีความซับซอนมาก  ผูบริหารจึงตองประพฤติตนเปนแบบอยาง เปนผูนําใน             

การเปล่ียนแปลง ผูบริหารตองใชแบบภาวะหลายแบบผสมกัน คือ นอกจากจะใชแบบผูนํา         

ดานเทคนิคและภาวะผูนําดานมนุษยแลว ยังตองใชภาวะผูนําทางการศึกษา ภาวะผูนําเชิงสัญลักษณ

และภาวะผูนําทางวัฒนธรรมประกอบดวย 

5. กลยุทธการใชอํานาจ (use of power) ในการบริหารโดยท่ัวไป ความจําเปนท่ีจะตอง

ใชอํานาจเปนส่ิงท่ีขาดไมได แตตามทฤษฎีท่ีวาดวยท่ีมาของอํานาจ (source of power) ของ French c 
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and Reven นั้นไดแบงท่ีมาของอํานาจพ้ืนฐานเปน 5 แบบ ไดแก อํานาจจากการใหรางวัล (reward 

power) อํานาจจากการบังคับ (coercive power) อํานาจตามกฎหมาย (legitimate power) อํานาจจาก

การอางอิง (reference power) และอํานาจจากความรูความเช่ียวชาญ (expert power) การใชอํานาจท่ี

ไมเหมาะสมหรือไมถูกวิธี อาจสงผลเสียตอการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของสมาชิกไดเปน

อยางมาก 

การบริหารท่ีถูกควบคุมจากภายนอก ผูบริหารมักใชอํานาจการใหรางวัล อํานาจจาก

การบังคับและอํานาจตามกฎหมายเปนหลัก แตการบริหารแบบมีสวนรวมจะมีสวนมุงพัฒนาและ

กระตุนใหสมาชิกมีสวนรวมมากขึ้น ดังนั้น การใชอํานาจจากการอางอิงและอํานาจจากความรู 

ความเช่ียวชาญมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาวิชาชีพครูตอการเปนผูนําครูและการสนับสนุนให

นักศึกษาและคณาจารยใชศักยภาพอยางเต็มท่ี 

6. ทักษะเฉพาะในการบริหาร (management skills) ทักษะการบริหารแบบใหมๆท่ี

ไดรับการพัฒนาและนํามาใชในองคการ เชน การใช วิธีการทางวิทยาศาสตรในการวิเคราะหเพ่ือ

การตัดสินใจ ใชทักษะการแกไขความขัดแยง การใชกลยุทธเพ่ือการเปล่ียนแปลงและพัฒนาองคกร 

เปนตน การบริหารแบบมีสวนรวม มีความจําเปนตองใชทักษะและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารมากขึ้น 

7. การใชทรัพยากร (use of resources)  สถาบันการศึกษามีอํานาจในการใชและบริหาร

ทรัพยากรดวยตนเองมากขึ้น การท่ีสถานศึกษาไดมีอํานาจหนาท่ีบริหารทรัพยากรเอง ทําให

สถานศึกษาไดบริหารงานตามสถานการณของตนอยางมีประสิทธิผล ไมตองส้ินเปลืองบุคลากร 

งบประมาณและเวลาในการควบคุมและตรวจสอบ74 

ลอเลอร (Lawer) ไดเสนอกรอบแนวคิดซ่ึงเปนการบริหารแบบมีสวนรวม ซ่ึงเปนการมี

สวนรวมอยางจริงจัง (high – involvement management) วาเปนการทําใหสมาชิกทุกคนในองคการ

มีสวนรวมในการกําหนดภารกิจในการปฏิบัติงาน ในการแกปญหาและการสรางความสําเร็จใน

องคการ ซ่ึงตองอาศัยการกระจาย (decent validation) ส่ิงตอไปนี้ลงสูระดับลางอยางท่ัวถึงท้ัง

องคการ คือ  

1. สารสนเทศ (information) เปนขอมูลขาวสารท่ีทําใหบุคลากรซ่ึงมีสวนรวมและมี

อํานาจในการตัดสินใจไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม กลยุทธ ระบบงาน ระดับและ

ชนิดของผลงานท่ีตองการ 

                                         
74 อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - based management) 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 26-31. 
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2. ความรูและทักษะ (Knowledge and skills) เปนส่ิงจําเปนสําหรับประสิทธิผลของ

งานและความสําเร็จขององคการ เปนความรูและทักษะในการบริหารและการปฏิบัติงาน 

3. อํานาจ (power) ซ่ึงเกี่ยวของกับการตัดสินใจในกระบวนการกําหนดนโยบายและ  

กลยุทธ การปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน 

4. รางวัล (reward) เพ่ือสรางแรงจูงใจแกพนักงานใหองคการประสบความสําเร็จ โดย

การใหรางวัลนั้นขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานและความสําเร็จขององคการ75 

ไบรยแมน (Bryman) ไดเสนอแนวทางการบริหารงานแบบมีสวนรวมท่ีจะมีผลตอ

ทัศนคติการปฏิบัติงานและการกระตุนจูงใจผูใตบังคับบัญชาไว 4 ประการ คือ 

1. บรรยากาศของการมีสวนรวม ควรจะตองทําใหแนวทางท่ีจะไปสูเปาหมายมีความชัดเจน

ยิ่งขึ้น และบรรยากาศจะมีลักษณะของความไมเปนทางการมากกวา 

2. จะทําใหผูใตบังคับบัญชาสามารถเลือกเปาหมายท่ีเขาเห็นคุณคา ดังนั้น ผูบังคับบัญชา

ควรเพ่ิมเปาหมายสวนบุคคล (individual goal) กับเปาหมายองคการ (organization goal) ใหเทา

เทียมกัน 

3.  ผูมีสวนรวมจะเพ่ิมการควบคุมงานมากขึ้นถามีแรงจูงใจและความมีอิสระเพ่ิมขึ้น 

ซ่ึงจะทําใหผูใตบังคับบัญชามีความเพียงพยายามในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

4.  เม่ือบุคคลเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเขาจะมี ego-involved76 

ธรรมรส โชติกุญชร กลาวถึง ลักษณะท่ีสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม ดังนี้ 

1. เปนกระบวนการของการใหผูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของในกระบวนการ

ตัดสินใจ 

2. เปนการมีสวนรวมอยางแข็งขันของบุคคล 

3. ใชความคิดสรางสรรคและความเช่ียวชาญในการแกปญหาของการบริหาร 

4. ผูบริหารแบงอํานาจหนาท่ีการบริหารใหกับผูใตบังคับบัญชา 

5. ผูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของอยางแทจริง77 

เอกชัย กี่สุขพันธ กลาวถึง ระบบบริหารแบบมีสวนรวมท่ีใชในเชิงปฏิบัติ 3 ระบบ คือ 

                                         
75 Lawler.E.E,  High Involvement Management (San Francise: Jersey, 1986),47. 
76 Bryman A, Leadership and Organization  (London : Routedge & Kegan Paul, 

1986),  139. 
 

77
 ธรรมรส โชติกุญชร, “การบริหารแบบมีสวนรวม,” ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและ

แนวทางปฏิบัติในการบริหารการศึกษา หนวยท่ี 9-12 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540, 224. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



84 
 

1.  ระบบการปรึกษาหารือ (Consulting Management)  เปนการบริหารแบบเปดโอกาส

ใหปฏิบัติ ผูปฏิบัติงานในรูปของคณะกรรมการ (Committee)  ซ่ึงเปนการกระจายอํานาจการบริหาร

และการตัดสินใจใหผูมีสวนเกี่ยวของกับงานรวมมีความรับผิดชอบ ระบบการปรึกษาหารือนี้

เหมาะสมสําหรับใชกับผูบริหารระดับตนขึ้นไป โดยการมอบหมายใหทําหนาท่ีเปนหัวหนา

คณะทํางาน ประธานโครงการ ประธานคณะกรรมการหรือกรรมการ เปนตน 

2.  ระบบกลุมคุณภาพ (QC Circles)  เปนการบริหารแบบเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานได

มีสวนรวมในการปฏิบัติงานในรูปของกลุมทํางาน ซ่ึงยังคงเรียกช่ือไดหลายอยาง เชน กลุมคุณภาพ 

กลุมกิจกรรมคิวซี กลุมพัฒนาคุณภาพงาน ระบบบริหารนี้เหมาะสําหรับใชกับพนักงานระดับปฏิบัต ิ

(Work) หรือระดับหัวหนางาน (Foreman) เพราะเปนการฝกฝนและเปดโอกาสใหบุคคลเหลานั้นมี

โอกาสทํางานรวมกันเพ่ือคนหาปญหา หาสาเหตุของปญหา วิเคราะหปญหา ตลอดจนแนวทางใน

การแกไขปญหาดวยตนเอง 

3.  ระบบขอเสนอแนะ (Suggestion System)  ระบบนี้มีความแตกตางจากขอเสนอแนะ

ท่ีพบเห็นท่ัวไป ท่ีมีลักษณะเปนกลองหรือตูรับฟงความคิดเห็นเทานั้น แตวิธีนี้จัดใหมีแบบฟอรม

ขอเสนอแนะ เพ่ือใหพนักงาน เพ่ือผูปฏิบัติงานทุกคนไดกรอกแบบท่ีกําหนด เชน ปญหาท่ีพบคือ

อะไร สาเหตุปญหามาจากอะไร วิธีการแกปญหามีอะไรบาง และผลที่คาดวาจะไดรับนั้นดีกวาเดิม

อยางไร เปนตน ซ่ึงวิธีดังกลาวนี้ใชไดผลในหลายบริษัท เชน ธนาคารพาณิชยบางแหง บริษัทเครือ

ซีเมนตไทย ซ่ึงแตละบริษัทจะมีคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอแนะเปนความคิดริเริ่มสรางสรรค

เพียงใด ความเปนไปไดในการนําไปสูการปฏิบัติมีมากนอยเพียงใด และสมควรทดลองดําเนินการ

ตามขอเสนอแนะหรือไม อยางไรก็ตามหากขอเสนอแนะใดสามารถนําไปสูการปฏิบัติไดผล      

ทางบริษัทก็จะใหรางวัลตอบแทนแกผูเสนอความคิด78 

                                         
78 เอกชัย   กี่สุขพันธ,  การบริหารทกัษะและการปฏิบัต ิ (กรงุเทพมหานคร : 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), 332. 
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พัตติ (Putti) ไดกลาวถึงวิธีการบริหารแบบมีสวนรวมมี 8 รูปแบบ คือ 

1.  การวางแผนแบบสแกนลอน (The Scanlon Plan) เปนแนวทางท่ีประสบความสําเร็จ

มากท่ีสุดแนวทางหนึ่ง เปนการทํางานแบบทีมระหวางคนงานกับผูบริหาร เพ่ือลดตนทุนการผลิต

และเพ่ิมผลผลิต คาจาง และกําไร 

2.  เจเคกรุป (Jishu Kanri JK) เปนการจัดตั้งกลุมอิสระเล็กๆท่ีมีอํานาจเด็ดขาด กลุม

เหลานี้จะพิจารณาปญหาท่ีเกี่ยวของกับการทํางาน แลวพยายามท่ีจะหาขอยุติอยางสรางสรรค ผูนํา

กลุมอาจไดรับการเลือกตั้งหรือสับเปล่ียนกันระหวางสมาชิกภายในกลุม กลุมจะตองมีความเปน

อันหนึ่งอันเดียวกัน 

3.  การปรึกษาตามสายบังคับบัญชา (Consultative Hierarchy)  เปนวิธีการท่ีใหลูกจางมี

สวนรวมในการตัดสินใจ โดยเครือขายคณะกรรมการตางๆซ่ึงเปนตัวแทนของกลุมตางๆภายใน

บริษัท 

4.  ทีกรุป (T-Group Approach or sensitivity)  วิธีการนี้ใชการบริหารแบบมีสวนรวม

ในการฝกอบรมและพัฒนามนุษยสัมพันธของฝายบริหาร เทคนิคชนิดนี้ท่ีใชเพ่ือทําความเขาใจคน

อ่ืน และทํางานรวมกับผูอ่ืน รูถึงคานิยม แรงจูงใจ จุดออนและจุดแข็ง ของผูใตบังคับบัญชาโดยแต

ละคนจะตองเขาใจตนเองเสียกอน 

5.  การบริหารท่ีมีสวนเกี่ยวของกับผูบริหารระดับตางๆในองคกร (Multiple 

Management)  เปนการบริหารแบบมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ โดยมีความตั้งใจท่ีจะแกไข

ขอบกพรองท่ีเกิดขึ้น จากการตัดสินใจเพียงคนเดียวจึงตองการท่ีจะใหบุคคลในระดับตางๆมี      

สวนรวมในการบริหารดวย 

6.  คิว ซี ซี (Quality Control Circle)  ระบบคิวซีซีเปนการทํางานของกลุมเล็กๆซ่ึงมี

บุคลากรตั้งแต 3 – 15 คน โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะแกไขปญหารวมกัน โดยวิเคราะหปญหาท่ีสงผล

กระทบตอการทํางาน จากน้ันหาแนวทางแกไข 

7.  แนวทางการใชคณะกรรมการในการบริหารแบบมีสวนรวม (Committee Approach 

for Participation)  คณะกรรมการเปนเครื่องมือสําคัญในการนําแนวความคิดการบริหารแบบมี   

สวนรวมและการสรางทีม มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เม่ือการมีสวนรวมในการบริหารของ

บุคคลในองคการมีความม่ันคง สมาชิกของกลุมจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน มีความคิดริเริ่ม 
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8.  การมีสวนรวมและการสรางทีม (Participation and Team Building)  กิจกรรมการมี

สวนรวมและการสรางทีมมีความสัมพันธใกลชิด เม่ือการมีสวนรวมในการบริหารของบุคลากรใน

องคการมีความม่ันคง สมาชิกของกลุมจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน79 

แอนโทนี (Anthony) ไดระบุถึงองคประกอบสําคัญในการบริหารแบบมีสวนรวม 3 

ประการ ดังนี้ 

1. ผูใตบังคับบัญชามีสวนในการตัดสินใจ (subordinate involvement) โดยผูใตบังคับบัญชา

จะเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการตัดสินใจของคนและตัดสินใจอยางมี

ความรับผิดชอบดวยความรอบคอบ มีเหตุผลและคํานึงถึงประโยชนขององคการเปนหลัก 

2.  ส่ิงท่ีตัดสินใจตองเปนเรื่องสําคัญ (involvement in important decisions or issues) 

การบริหารแบบมีสวนรวมจะตองเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนในการตัดสินใจ

ในเรื่องสําคัญ โดยความสําคัญดังกลาวเปนความสําคัญของท้ังองคการและตัวผูใตบังคับบัญชา   

การท่ีผูบริหารเลือกเฉพาะเรื่องท่ีไมสําคัญหรือไมเกี่ยวของมาใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวม

ลักษณะเชนนี้ไมใชลักษณะท่ีถูกตองของการบริหารแบบมีสวนรวม 

3.  มีการแบงอํานาจใหแกผูใตบังคับบัญชา (share authority) ตามหลักการแลวการแบง

อํานาจการตัดสินใจของผูบริหารใหแกผูใตบังคับบัญชาไมไดทําใหอํานาจของผูบริหารลดลงแต  

การแบงอํานาจการตัดสินใจไปใหผูใตบังคับบัญชากลับทําใหผูใตบังคับบัญชาเขามารวมรับผิดชอบ

งานมากขึ้นถาผูบริหารกลัวการเสียอํานาจสวนนี้และไมยอมแบงปนการตัดสินใจไปให

ผูใตบังคับบัญชาการบริหารแบบมีสวนรวมก็อาจไมเกิดขึ้นได80 

สแวนสเบอร (Swansburg) ไดแบงองคประกอบท่ีสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม

ไว ดังนี ้

1.  การไววางใจกัน (trust) การไววางใจกันถือวาเปนปรัชญาพ้ืนฐานของการบริหาร

แบบมีสวนรวม ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณหากไดรับ

ความวางใจใหดําเนินงาน ฝายบริหารเพียงดูแลความกาวหนาเปนระยะๆ และดูแลผลสุดทายของ

งานก็เพียงพอแลว ดังนั้นฝายบริหารก็ควรมอบอํานาจการตัดสินใจเทาท่ีจะสามารถทํา  ไดแก

ผูปฏิบัติงาน 

                                         
79

 Joseph M.Putti,  Management : A function approach  (Singapore : McGraw Hill 

Book Company, 1987), 186. 
80

 William P.Antony, Participative management  (Massachusetts : Addition-

Wesley, 1978), 2-3. 
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2.  ความผูกพัน (Commitment) การท่ีแตละคนท้ังผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาไดมา

ปฏิบัติรวมกัน มีสวนชวยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกันและเปนส่ิงท่ีกอใหเกิดความผูกพันตอกัน 

และการท่ีบุคคลในองคการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ รูเปาหมายขององคการจะกอใหเกิด

ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการและพรอมท่ีจะทําผลประโยชนใหกับองคการ 

3. เปาหมายและวัตถุประสงค (Goals and objectives) การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงค

รวมกันของผูบริหาร รวมกันปรับปรุงพัฒนาเปาหมายขององคการ ยอมขจัดความขัดแยงท่ีจะ

เกิดขึ้นได เพราะทุกคนมีวัตถุประสงคหรือเปาหมายเดียวกัน มีการทํางานท่ีมีทิศทางเดียวกัน          

มีความรับผิดชอบรวมกนัผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอยางมีประสิทธิภาพ 

4. ความเปนอิสระท่ีจะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได (Autonomy) หมายถึง 

ผูปฏิบัติงานมีความเปนอิสระในการคิด การตัดสินใจและการดําเนินงานท่ีตนรับผิดชอบ 

5. คุณลักษณะอ่ืนๆ (Other characteristics)  การบริหารแบบมีสวนรวมควรเปนเรื่อง

ของการใหทุกฝายเขามามีสวนรวมไมใชการกีดกันคนออกไปจากการมีสวนรวมและการมีสวนรวม

นั้นตองเปนไปโดยความสมัครใจไมใชการบังคับ81 

ลิเคอร (Likert) ไดเสนอผลงานเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวมไววา การบริหาร

แบบมีสวนรวมนั้น เปนเรื่องเกี่ยวกับเปาหมายและการตัดสินใจท่ีเกี่ยวของกับงานจะกระทําโดย

กลุมผูบริหารจะมีความเชื่อม่ัน และไววางใจผูใตบังคับบัญชาเต็มท่ี (upward communication) แตยัง

มีการติดตอส่ือสารตามแนวนอน (horizontal communication)  ระหวางเพ่ือนรวมงานท่ีอยูระดับ

เดียวกัน ในการจูงใจผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารไมเพียงแตใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเทานั้น แต

จะพยายามทําใหผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกวาพวกเขามีความสําคัญ ความเกี่ยวพันระหวาง

ผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชาจะเปนทางการและองคการไมเปนทางการจะเขากันไดเปนอยางดี 

ลิเคอรท (Likert) ยังแสดงใหเห็นถึงสาระสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมไวดังนี้ คือ 

1. ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชา เปดโอกาส

ใหผูใตบังคับบัญชาถกเถียงปญหากับตนได ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาตางยอมรับและนับ

ถือและไววางใจกนั 

2. ผูบังคับบัญชากระตุนจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาเกิดกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยให

เขามามีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการขององคการ กระตุนใหเกิดทัศนคติ

ในทางเกื้อกูลองคการ นําองคการสูเปาหมายท่ีกําหนดไว 
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 Swansburg, R, Management and Leadership for Nurse Management  (Boston : 

Jones and Bartlett, 1996), 391-394. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



88 
 

3. ระบบการติดตอส่ือสารภายใตองคการมีความคลองตัว เปนไปโดยอิสระท้ังใน

แนวดิ่งและแนวราบ ขาวสารภายในองคการมีความถูกตองเพียงพอและเชื่อถือได 

4. ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา มีปฏิกิริยาโตตอบกันอยางเปดเผยและโดย

กวางขวางเกี่ยวกับเปาหมายขององคการ การปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆภายในองคการ 

5. การตัดสินใจตางๆกระทําโดยกลุมในทุกระดับขององคการเปดโอกาสใหกลุมเขามา

มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน ท้ังนี้เพ่ือใหบรรลุเปาหมายมากขึ้นและถูกตอง

ตามความประสงคอยางแทจริง 

6. การควบคุมงานมีลักษณะกระจายไปในหมูผูรวมงานใหมีการควบคุมกันเองและ

เนนในเร่ืองการแกปญหาเปนหลัก หลีกเล่ียงการควบคุมดวยวิธีตําหนิหรือดุดาวากลาว 

7. ผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญของการพัฒนาพนักงานโดยการฝกอบรม เพ่ือใหการ

ทํางานมีผลงานท่ีสูงสุดและสําเร็จตามเปาหมาย82 

อภิชัย  นุชเนื่อง  รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษา พบวา องคประกอบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก องคประกอบท่ี 1 การสงเสริมใหชุมชน

รวมพัฒนาโรงเรียน องคประกอบท่ี 2 การรับรูและรวมดําเนินการพัฒนาโรงเรียน องคประกอบท่ี 3 

ความรู ความสามารถตอหนาท่ี องคประกอบท่ี 5 ความสามารถในการปฏิบัติตนตอสวนรวม 

องคประกอบท่ี 5 ความสามารถในการเขารวมดําเนินงาน องคประกอบท่ี  6 ความภาคภูมิใจและ

ความศรัทธา และองคประกอบท่ี 7 ประโยชนตอบแทนท่ีควรจะไดรับ83 

สรุปไดวา การบริหารแบบมีสวนรวมมีหลักการสําคัญ คือ 1) การตัดสินใจ 2) ภาวะ

ผูนํา  3) การใชอํานาจและการกระจายอํานาจ 4) ขอมูลสารสนเทศ 5) ทักษะ ความรู ความสามารถ

ของผูบริหาร 6) สภาพแวดลอม 

ประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวม 

อุทัย บุญประเสริฐ ไดกลาวถึงการบริหารแบบมีสวนรวมในโรงเรียนนั้น พบวา มี

ประโยชนตอการบริหารและการจัดการศึกษาดังนี ้ 

                                         
82 Rensis Likert, New Patterms of Management (New York : Mcgraw-Hill Book 

Company Inc., 1961), 223. 
 

83 อภิชัย  นุชเนื่อง,  “รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรยีนของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน”  (วิทยานิพนธการศึกษาดษุฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิต

วิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551),บทคัดยอ.   
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1. เปนการระดมผูเช่ียวชาญ และผูมีประสบการณเพ่ือรวมกันจัดการศึกษา เปดโอกาส

ใหครูเจาหนาท่ี และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของโรงเรียน 

2. ขวัญและกําลังใจของครูดีขึ้น  

3. เปนการระดมทรัพยากรดานการเงินและดานวิชาการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียน    

การสอนในโรงเรียน  

4. สรางสนับสนุนใหเกิดผูนําใหม ในทุกระดับ  

5. เพ่ิมปริมาณและคุณภาพการติดตอส่ือสาร  

6. สรางความยืดหยุนในการทํางาน ทําใหเกิดการริเริ่ม จัดทําโครงการใหมเพ่ือใหตรง

กับความตองการของผูเรียนมากขึ้น  

7. การท่ีครูและผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณจึงเกิดแนวทางท่ีจะตอง

ใชงบประมาณโดยประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด  

8. เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในโรงเรียนไดเสนอความคิดเห็นในการปรับปรุง

การศึกษา  

9. ชุมชนมีสวนรวมและสิทธิในการบริหารและจัดการศึกษา  

10. การบริหารและการตัดสินใจทําดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได  

11. ทําใหเกิดความคิดสรางสรรคในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรูการสอนและ

โครงการใหม84 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต ิไดกลาวถึงประโยชนของการบริหารแบบ

มีสวนรวมไวดังนี้  

1. ชวยสรางความสามัคค ีและการตอตานจากพนกังานระดบัต่ํา  

2. ชวยใหทราบถึงความตองการขององคการท้ังหมด  

3. ชวยเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางานใหสูงขึ้น ลดความเฉื่อยชาในการทํางาน การยายงาน

และการหยุดงาน  

4. ชวยลดความขัดแยง และการตอตานจากพนักงานระดับต่ํา  

5. ชวยสรางบรรยากาศในการทํางาน และทําใหสุขภาพจิตในองคการดขีึ้น  

6. ชวยเพ่ิมผลผลิตในองคกร  

                                         
84

 อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ

สถานศกึษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - based management) 

(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 54. 
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7. สรางหลักประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นในองคการ  

8. ชวยลดคาใชจายในการบริหารงาน ใชทรัพยากรอยางประหยัดและทะนุถนอม 

9. ทําใหพนักงานรูสึกวาเขาเปนสวนหนึ่งขององคการ  

10. เปนการแบงเบาภาระหนาท่ีของผูบังคับบัญชา ในดานการควบคุมงานให            

ลดนอยลง และทําใหผลงานดีขึ้น85 

ถวิล  มาตรเล่ียม กลาวถึง ประโยชนของการบริหารจัดการโรงเรียนแบบมีสวนรวม 

ดังนี้ 

1.  ประโยชนตอนักเรียน โดยหลักการบริหารจัดการโรงเรียนแบบมีสวนรวม นักเรียน

เปนบุคคลสําคัญหรือหัวใจของการบริหาร ดังนั้น การจัดกิจกรรมโรงเรียนจะตองมีผลประโยชน

โดยตรงหรือโดยออมตอนักเรียน ซ่ึงตองมีผลดีตอนักเรียน 3 ประการ คือ  

1.1 การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมมุงเนนผลประโยชนตอนักเรียน  

1.2 นักเรียนมีสวนรวมในการทํานโยบายรวมกันกับคณะกรรมการโรงเรียน 

รวมทั้งมีสวนรวมในการจัดทําโปรแกรมการเรียนตางๆท่ีตองสนองความสนใจและความสามารถ

ของผูเรียน  

1.3 กระบวนการบริหารจัดการตามขั้นตอนตางๆท่ีกําหนดขึ้นตองสรางความเขาใจ

อันดีระหวางนักเรียนและชุมชน 

2.  ประโยชนตอกลุมกําหนดนโยบาย กลุมกําหนดนโยบายอาจเปนคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนหรือคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงเปนฝายรับผิดชอบโดยตรงโดยการกําหนดนโยบาย

โรงเรียน กลุมนี้จะไดรับประโยชนอยางย่ิง คือ  

2.1 การบริหารแบบมีสวนรวมเปนการบูรณาการ เช่ือมโยง การกําหนดเปาหมาย 

การกําหนดนโยบาย การวางแผน การงบประมาณและการประเมินผลทําใหเห็นภาพรวมทั้งหมด 

ม่ันใจวาทรัพยากรถูกใชไปเปนประโยชนกับนโยบายและแผน 

2.2  การกําหนดนโยบายของโรงเรียน ครู อาจารยมีสวนรวมและมีอิสระใน      

การดําเนินการในขั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนจึงเช่ือม่ันวานโยบายตางๆ จะไดนําไปปฏิบัติจริง 

2.3  การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนภารกิจของกลุมอ่ืนๆ ดังนั้น ฝายกลุมนโยบาย จึง

ไมตองเกี่ยวของ ถาเกิดมีปญหา ขอบกพรองเกิดขึ้นยกเวนการรายงานการเงินตามปกต ิ
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 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ การประชุมสัมมนาการปฏิรูปการเรียนรู 

เร่ือง บทบาท และยุทธศาสตร พอแมผูปกครอง เพ่ือการปฏิรูปการเรียนรู  (กรุงเทพฯ : สํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาแหงชาต,ิ 2540),17.  
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2.4  เอกสารตางๆเขียนออกมาในลักษณะท่ีสมาชิกทุกคนของโรงเรียนเขาใจงาย 

2.5  การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมพรอมท่ีจะตรวจสอบได โดยมีขอมูล

ขาวสารท่ีแสดงใหเห็นวามีการจัดทรัพยากรอยางไรและทําไมเปนระบบท่ีมีการประเมินโครงการ 

นั่นคือ ทําใหกลุมนโยบายเขาใจวานโยบายท่ีกําหนดนั้นไดนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล 

2.6 การบริหารแบบมีสวนรวมไดนําไปปฏิบัติอยางเปนขั้นตอนตามลําดับและ    

นํายุทธศาสตรและเทคนิคตางๆมาใช 

3.  ประโยชนตอครู อาจารย  ครูอาจารยเปนกุญแจสําคัญตอผลสําเร็จของการบริหาร

จัดการแบบมีสวนรวมเพราะเปนผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในกระบวนการกําหนดนโยบาย แผนงาน 

โครงการการจัดทําแผนและปฏิบัติตามแผน 

3.1 การบริหารแบบมีสวนรวมเปดโอกาสใหครู อาจารย มีสวนรวมในการบริหาร

จัดการ 

3.2 ครู อาจารยมีโอกาสใชความรู ความชํานาญ ในการมีสวนรวมในกระบวนการ

ตัดสินใจ 

3.3 เนื่องจากการกําหนดนโยบายและการวางแผนชัดเจน ดังนั้นจึงไมมีขอสงสัย

คลุมเครือตลอดจนขอขัดแยง 

3.4 ครู อาจารย ทุกคนเปนทีมงานท่ีพรอมใชความรู ความสามารถ 

3.5 ลดความขัดแยงภายในระหวางครู อาจารย ท้ังนี้เพราะทุกคนมีโอกาสให   

ความรวมมือ ชวยเหลือเปดเผยและเปดกวาง มีขอมูลสารสนเทศแลกเปล่ียนกัน 

3.6 ครู อาจารยมีโอกาสจัดทรัพยากรใหเหมาะสมกับสภาพงานและการกระจาย

อยางท่ัวถึง 

3.7 การบริหารแบบมีสวนรวมถือวาครูอาจารยเปนทรัพยากรท่ีสําคัญท่ีสุดใน

กระบวนการเรียนรู  86 

สมยศ นาวีการ กลาวถึงความสําคัญของการมีสวนรวมโดยใชการบริหารแบบมีสวน

รวม PM (Participative Management) วามีประโยชนดังนี้ 

1. การตัดสินใจไดดีกวา 

PM ชวยปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจในองคการใหดีขึ้น การแกปญหาดวยกลุมทําให

การวิเคราะหปญหาและการสรางทางเลือกไดดีกวาความคิดสรางสรรค ในกระบวนการตัดสินใจมี

                                         
86 ถวิล  มาตรเล่ียม,  การปฏิรูปการศึกษา : โรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ  

(กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, 2545), 148-151. 
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มากขึ้น ความผูกพันของพนักงานตอการปฏิบัติตอการตัดสินใจมีมากกวา  เพราะวาพวกเขามี 

โอกาสแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ ถาหากวา PM ไมทําใหการตัดสินในดีขึ้นแลว PM คงจะ

ไมถูกใชอยางแพรหลายในองคการตาง ๆ ในปจจุบัน 

2. ประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้น 

PM ชวยใหประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้นคือ ผลติดตามมากจากการปรับปรุง      

การตัดสินใจใหดีขึ้น การตัดสินใจท่ีดีทําใหประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้น เนื่องจากวา ผูอยูใต

บังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจ พวกเขายอมมีความผูกพันตอผลการตัดสินใจ

ท่ีถูกตอง การบรรลุถึงเปาหมายมากขึ้น ความผูกพันนําไปสูประสิทธิภาพการทํางานท่ีสูงขึ้น 

3. กําลังใจและความพอใจงานท่ีทํามีมากยิ่งขึ้น การตัดสินใจท่ีดีและมีประสิทธิภาพ

การทํางานท่ีสูงขึ้นเกิดขึ้นจากการมีสวนรวม ทําใหกําลังใจและความพอใจงานท่ีทําของพนักงาน

สูงขึ้น พนักงานสวนใหญพบวากระบวนการ PM สรางความพอใจใหกับพวกเขามาก ส่ิงเหลานี้ทํา

ใหพวกเขาพอใจงานท่ีทํามากขึ้น พนักงานมีความพอใจงานท่ีทํามากขึ้น เนื่องจากพวกเขามี     

ความ รูสึกวาพวกเขาเปนสวนสําคัญขององคการ 

4. การออกจากงาน การขาดงาน และความเฉื่อยชานอยลง 

PM ชวยลดการเฉื่อยชา การขาดงาน และการออกจากงานนอยลง เนื่องจากพนักงานมี

ความรูสึกวาไดรับการยอมรับ ความผูกพันตองานและความพอใจงานท่ีทํามีมากขึ้น พวกเขามี

ความรูสึกหางเหิน คับอกคับใจและความไมพอใจท่ีนําไปสูความเฉื่อยชา การออกจากงานและ   

การขาดงานนอยมาก ความเฉื่อยชา การออกจากงานและการขาดงานคอนขางมากเปนอาการ

โดยท่ัวไปของความไมพอใจของพนักงานอยางหนึ่ง การลดความไมพอใจดวยการใช PM สามารถ

แกปญหาเหลานี้ได 

5. การติดตอส่ือสารและการยุติการขัดแยงดีกวา องคการทุกแหงมีความขัดแยงเกิดขึ้น 

ความขัดแยงเปนส่ิงท่ีดีตอองคการ ถาหากวาความขัดแยงถูกจัดการอยางถูกตอง PM ชวยให       

การติดตอส่ือสารในการยุติการขัดแยงอยางเปดเผยได ความขัดแยงถูกยุติภายในกรอบของการมี

สวนรวม ผูบริหารทุกคนตองเปรียบเทียบระหวางคาใชจาย และประโยชนท่ีคาดหวังไวในการใช 

PM กอนท่ีจะรับวิธีการนี้ไวพวกเขายังตองประเมินคาใชจายและประโยชนเหลานี้ เปนระยะใน

ขณะท่ีพวกเขากําลังใช PM อยูดวยการพิจารณาถึงคาใชจายและประโยชนเหลานี้ ไมไดเปนงานท่ี

งายเลยและจําเปนตองพิจารณาถึงกระบวนการหลายอยางในกรณีของผูบริหารและองคการ สวน

ใหญแลวประโยชนท่ีไดจาก PM จะมากกวาคาใชจายท่ีเกิดขึ้น แตส่ิงเหลานี้ไมไดหมายความวา PM 

เปนวิธีการท่ีจําเปนตอผูบริหาร แตละคนและองคการแตละแหง องคการแตละแหงและผูบริหารแต
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ละคนเทานั้นท่ีสามารถพิจารณาถึงความมีประโยชนของ PM ภายในสถานการณโดยเฉพาะของ

พวกเขา87 

แอนโทนี (Anthony) กลาวถึงประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวม ไวดังนี ้

1.  กอใหเกิดความพรอมตอการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น 

2.  ทําใหความสัมพันธระหวางผูบริหารกับพนักงานราบรื่น 

3.  ทําใหพนักงานมีความผูกพันกับหนวยงานมากขึ้น 

4. ทําใหมีความไวใจตอฝายบริหารมากขึ้น 

5. ทําใหการบริหารพนักงานงายขึ้นเนื่องจากการบริหารแบบมีสวนรวมทําใหพนักงาน

ยอมรับตอการเปล่ียนแปลงท่ีจะเกิดขึ้น มีความผูกพันตอหนวยงานและมีความไววางใจตอฝาย

บริหารมากขึ้น  

6. ทําใหการตัดสินใจทางการบริหารมีคุณภาพดีขึ้น การท่ีมีฝายพนักงานมาชวย

ตัดสินใจทําใหฝายบริหารไดขอมูลในการตัดสินใจมากขึ้น  

7. ทําใหการติดตอส่ือสารจากเบ้ืองลางสูเบ้ืองบนดีขึน้ 

8. ทําใหทีมงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น การบริหารแบบมีสวนรวมทําใหพนักงานเขาใจ

เปาหมายไดตรงกันและมีทิศทางการดําเนินงานไปในทางเดียวกัน ทําใหลดความขัดแยงใน         

การปฏิบัติงานสงผลใหทีมงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น88 

สแวนสเบอร (Swansburg) ไดประมวลประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวม ไว

ดังนี้ 

1. พนักงานมีความไวใจกันสูงและสนับสนุนซ่ึงกันและกัน 

2. ลดตําแหนงของพนักงานท่ีมีตําแหนงเทากัน ลดอัตราของพนักงานระดับบริหารลง 

3. เพ่ิมความรับผิดชอบใหกับผูบริหารและผูปฏิบัติงานมากขึ้น 

4. ลดความสับสนในการปฏิบัติงานของผูบริหารและผูปฏิบัติงานโดยการปรับปรุง  

การติดตอส่ือสารใหดีขึ้น 

5. นิเทศงานดวยตนเอง กระตุนใหผูปฏิบัติงานไดวินิจฉัยและแกปญหาใหผูปฏิบัติงาน

มีการชวยเหลือซ่ึงกันและกันและเปนการพัฒนาอาชีพ 

                                         
87 สมยศ นาวกีาร, การบริหารแบบมีสวนรวม (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 

2545), 32. 
 

88
 William P.Antony, Participative management  (Massachusetts : Addition-

Wesley, 1978), 27-29. 
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6. มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

7. เขาใจกฎระเบียบไดชัดเจนขึ้น 

8. เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหผลงานเพิ่มขึ้น  

9. ทําใหเกิดทีมงานท่ีมีความรวมมือ รวมใจกัน มีแรงจูงใจและมีความสามารถใน     

การตัดสินใจและทําใหเขาใจองคการไดดียิ่งขึ้น 

10. ปรับปรุงการติดตอส่ือสารในองคการ 

11. ลดการขาดงาน 

12. เพ่ิมประสิทธิผลและผลผลิตในงาน รวมถึงปรับปรุงคุณภาพของงานเพิ่มการเรียนรู

ในงานใหมากขึ้น 

13. เพ่ิมขวัญและแรงจูงใจในการทํางาน 

14. ไดรับความคิดใหมๆในการตัดสินใจและแกปญหา 

15. แสดงใหเห็นถึงผูนําท่ีมีความสามารถไดอยางชัดเจน 

16. ชวยใหคนงานเขาใจถึงเปาหมายและวัตถุประสงคของวิชาชีพไดอยางชัดเจน 

17. ลดการหมุนเวียนเปล่ียนงานและสรางความม่ันคงในงาน 

18. เพ่ิมความยึดม่ันผูกพันตอองคการจากการมท่ีมีทัศนคติตอองคการในทางท่ีดี  

19. การทํางานนอกเวลาลดลง 

20. ตนทุนในการบริหารลดลง 

21. เปนการสงเสริมทักษะและชวยใหคนงานไดคนพบความสามารถพิเศษของตนเอง

ซ่ึงเปนประโยชนตอวิชาชีพ 

22. เพ่ิมความพึงพอใจในการทํางาน 

23. เกิดการยอมรับท่ีจะชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 89 

สรุป การบริหารแบบมีสวนรวมมีประโยชน คือมีผลตอการเพ่ิมประสิทธิภาพของงาน

และลดปญหาตางๆท่ีจะเกิดขึ้น ทําใหเกิดสัมพันธภาพท่ีดีระหวางผูรวมงาน 

                                         
89 Swansburg, R, Management and Leadership for Nurse Management  (Boston : 

Jones and Bartlett, 1996), 339. 
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แนวคิดและความรูพ้ืนฐานเกี่ยวกบัรูปแบบ 

 

ความหมายของรูปแบบ 

อุทุมพร จามรมาน กลาววา รูปแบบ หมายถึง โครงสรางของความเกี่ยวของระหวาง

หนวยงานตางๆหรือตัวแปรตางๆ ดังนั้น โมเดลจึงมีมากกวา 1 มิติ หลายตัวแปรและตัวแปรดังกลาว

มีความเกี่ยวของเชิงความสัมพันธหรือเหตุผลซ่ึงกันและกัน90   

เยาวดี  วิบูลยศรี กลาววา รูปแบบ หมายถึง วิธีการท่ีบุคคลใดบุคคลหนึ่งถายทอด

ความคิด ความเขาใจ ตลอดจนจินตนาการท่ีมีตอปรากฏการณหรือเรื่องราวใดๆ ใหปรากฏโดยใช

ส่ือสารในลักษณะตางๆ เชน ภาพวาด แผนภูมิ หรือแผนผังตอเนื่อง ใหสามารถเขาใจงาย โดย

สามารถนําเรื่องราวหรือประเด็นตางๆ ไดอยางกระชับภายใตหลักกาอยางมีระบบ ดังนั้น “โมเดล” 

หรือ “รูปแบบ”  จึงสามารถนําไปใชในลักษณะตางๆ คือ 1) เปนแบบจําลองในลักษณะเลียนแบบ   

2) เปนตัวแบบท่ีใชเปนแบบอยาง 3) เปนแผนภาพท่ีแสดงความสัมพันธระหวางสัญลักษณและ

หลักการของระบบ 4) เปนแผนผังของการดําเนินงานอยางตอเนื่องดวยความสัมพันธเชิงระบบ91  

ขัตติยา  ดวงสําราญ ไดกลาวถึงความหมายของรูปแบบไว 2 ลักษณะคือ  

1.  แบบอยางหรือตัวอยางของส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพ่ือเปนแนวทางในการสรางหรือทําซํ้า

หรือลอกเลียนแบบในอนาคต  

2.  เปนชุดของปจจัยหรือตัวแปรท่ีผูศึกษาไดพัฒนาขึ้น เพ่ือแสดงหรืออธิบายใหเห็นถึง

ความสัมพันธขององคประกอบท่ีสําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ92 

กูด (Good) ไดรวบรวมความหมายของรูปแบบไว 4 ความหมาย คือ 

1. เปนแบบอยางของส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพ่ือเปนแนวทางในการสรางหรือทําซํ้า 

2.  เปนตัวอยางเพ่ือการเลียนแบบ เชน ตัวอยางในการออกเสียงภาษาตางประเทศ

เพ่ือใหผูเรียนไดเลียนแบบ เปนตน 

                                         
90

 อุทุมพร  จามรมาน, “โมเดล (Model),” วารสารวิชาการ 1, 3 (มีนาคม 2541) : 21-23. 
91

 เยาวดี  วิบูลยศร,ี การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัต ิ(กรุงเทพมหานคร : 

สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 9. 
92 ขัตตยิา  ดวงสําราญ,  “รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก” 

(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดษุฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัย

ศิลปากร, 2552), 138.   
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3.  เปนแผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซ่ึงเปนตัวแทนของส่ิงใดส่ิงหนึ่งหรือหลักการหรือ

แนวคิด 

4.  เปนชุดของปจจัยหรือตัวแปรท่ีมีความสัมพันธซ่ึงกันและกัน ซ่ึงรวมกันเปน         

ตัวประกอบและสัญลักษณทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมาเปนสูตรทางคณิตศาสตรหรือ

บรรยายเปนภาษาก็ได93   

วิลเลอร (Willer) กลาววา รูปแบบ หมายถึง ชุดของทฤษฎีท่ีผานการทดสอบความ

เท่ียงตรง (validity) และความเช่ือม่ัน (reliability) แลว สามารถระบุพยากรณความสัมพันธระหวาง

ตัวแปรโดยวิธีทางคณิตศาสตรหรือทางสถิติไดดวย94   

คีสวี (Keeves) กลาววา รูปแบบ หมายถึง การแสดงโครงสรางเพ่ือใชศึกษาความสัมพันธ

ของตัวแปร95   

ฟอรสและริชเชอร (Forcese and Richer) กลาววา รูปแบบ หมายถึง การยอหรือ

เลียนแบบความสัมพันธท่ีปรากฏอยูในโลกแหงความเปนจริงของปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่ง

โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือชวยในการจัดระบบความคิดในเรื่องนั้นใหงายขึ้นและเปนระเบียบ สามารถ

เขาใจลักษณะสําคัญของปรากฏการณนั้น รูปแบบจึงมีช่ือเรียกตางๆกันออกไป เชน การจําแนก

ประเภท (Typology) กรอบแนวคิด (Conceptual Framework)  การแยกเปนชนิด (Taxonomy) เปนตน96  

จากความหมายของรูปแบบ  สรุปไดวา  รูปแบบ  หมายถึง  แบบอยางหรือชุด

องคประกอบท่ีแสดงถึงความสัมพันธของส่ิงใดส่ิงหนึ่งเพ่ือชวยในการวิเคราะหปญหาหรือแสดง

เพ่ือใหเขาใจส่ิงตางๆไดงายขึ้น 

 

ประเภทของรูปแบบ 

คีสวี (Keeves) ไดแบงประเภทของรูปแบบทางการศึกษาและสังคมศาสตรโดย          

ยึดแนวทางของ (Caplan and Tutsuoka) และพัฒนาการใชรูปแบบการศึกษาเปน 4 ประเภท คือ 

                                         
93

 Good V.Cater,  Dictionary of Education  (New York : MaGraw-Hill, 1973), 79. 
94

 Willer, D,  Scientific Sociology Theory and Method  (New Jersey : Prentice-Hill, 

1967), 15. 
95

 P.J. Keeves, Educational Reseaech Methodology Measurement : An 

International Handbook (Oxford : Pergamon Press, 1988), 599. 
96

 D.P.Forcese and S.Richer,  Social Research Methods  (Englewood Cliffs, New 

Jersey : Prentice-Hall, 1968), 5. 
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1.  รูปแบบเชิงเทียบเคียง (Analogue Model) ลักษณะเปนรูปแบบเชิงกายภาพ สวน

ใหญใชทางดานวิทยาศาสตร เชน รูปแบบแสดงพัฒนาการของอะตอม เปนตน รูปแบบประเภทนี้

ทางการศึกษาไมคอยนํามาใชกัน สรางขึ้นโดยใชหลักการเทียบเคียงโครงสรางของรูปแบบให

สอดคลองกับลักษณะของส่ิงท่ีคลายคลึงกันและทําใหรูปแบบสอดคลองกับขอมูลหรือความรูท่ีมีอยู

ขณะนั้นดวย รูปแบบท่ีสรางขึ้นตองมีองคประกอบท่ีชัดเจนเพ่ือใหสามารถนําไปทดสอบดวยขอมูล

เชิงประจักษได และสามารถนําไปใชหาขอสรุปของปรากฏการณไดอยางกวางขวาง  

รูปแบบท่ีใชในวงการการศึกษา เชน รูปแบบการทํานายจํานวนนักเรียนท่ีจะเขาสู

ระบบโรงเรียนซ่ึงอนุมานแนวคิดมาจากการเปดน้ําเขาและปลอยน้ําออกจากถัง นักเรียนท่ีจะเขาสู

ระบบเปรียบเสมือนน้ําท่ีไหลเขาถัง นักเรียนท่ีจะออกจากระบบเปรียบเสมือนน้ําท่ีไหลออกจากถัง 

ดังนั้น นักเรียนท่ีคงอยูในระบบจึงเทากับนักเรียนท่ีเขาสูระบบลบดวยนักเรียนท่ีออกจากระบบ   

เปนตน จุดมุงหมายของรูปแบบเพ่ืออธิบายการเปล่ียนแปลงประชากรนักเรียนของโรงเรียน 

2.  รูปแบบเชิงขอความ (Semantic Model) ลักษณะสําคัญของรูปแบบประเภทนี้คือ 

เปนรูปแบบท่ีใชภาษาเปนส่ือในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณท่ีศึกษาดวยภาษา แผนภูมิ 

หรือรูปภาพ เพ่ือใหเห็นโครงสรางทางความคิด องคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบ

ของปรากฏการณนั้นๆและใชขอความในการอธิบายเพ่ือใหเกิดความกระจางมากขึ้น แตจุดออนของ

รูปแบบประเภทนี้ คือ ขาดความชัดเจนแนนอน ทําใหยากแกการทดสอบรูปแบบ แตอยางไรก็ตามก็

ไดมีการนํารูปแบบนี้มาใชกับการศึกษามาก เชน รูปแบบการเรียนรูในโรงเรียน 

3.  รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Model) ลักษณะสําคัญของรูปแบบประเภท

นี้คือ เปนรูปแบบท่ีใชแสดงความสัมพันธขององคประกอบหรือตัวแปรโดยสัญลักษณทาง

คณิตศาสตร ปจจุบันมีแนวโนมวาจะนําไปใชในดานพฤติกรรมศาสตรมากขึ้น โดยเฉพาะในการวดั

และประเมินผลทางการศึกษา รูปแบบลักษณะนี้สามารถนําไปสูการสรางทฤษฎีเพราะสามารถ

นําไปทดสอบสมมติฐานได รูปแบบทางคณิตศาสตรนี้สวนมากพัฒนามาจากรูปแบบเชิงขอความ 

4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) ลักษณะสําคัญของรูปแบบประเภทนี้คือ เปน

รูปแบบท่ีเริ่มมาจากการนําเทคนิคการวิเคราะหเสนทาง (Path Analysis)  ในการศึกษาเกี่ยวกับ  

พันธุศาสตร รูปแบบเชิงสาเหตุทําใหสามารถศึกษารูปแบบเชิงขอความท่ีมีตัวแปรสลับซับซอนได 

แนวคิดสําคัญของรูปแบบนี้ คือ ตองสรางขึ้นจากทฤษฎีท่ีเกี่ยวของหรืองานวิจัยท่ีมีมาแลว รูปแบบ

จะเขียนในลักษณะสมการเสนตรงแตละสมการแสดงความสัมพันธเชิงเหตุเชิงผลระหวางตัวแปร 

จากน้ันมีการเก็บรวบรวมขอมูลในสภาพการณท่ีเปนจริงเพ่ือทดสอบรูปแบบ รูปแบบเชิงสาเหตุนี้

แบงเปน 2 ลักษณะ คือ 
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4.1 รูปแบบระบบเสนเดี่ยว (Recursive Model) เปนรูปแบบท่ีแสดงความสัมพันธ

เชิงสาเหตุระหวางตัวแปรดวยเสนโยงท่ีมีทิศทางของการเปนสาเหตุในทิศทางเดียว โดยไมมี

ความสัมพันธยอนกลับ 

4.2 รูปแบบเชิงสาเหตุเสนคู (Non-recursive Model) คือ รูปแบบท่ีแสดงถึง

ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปร โดยมีทิศทางความสัมพันธของตัวแปรภายในตัวแปรตัว

หนึ่ง อาจเปนท้ังตัวแปรเชิงเหตุและเชิงผลพรอมกันจึงมีทิศทางยอนกลับได97  

สมิทและคนอ่ืนๆ (Smith and Other) จําแนกประเภทของรูปแบบ ไวดังนี ้

1.  รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model)  ไดแก 

1.1  รูปแบบคลายจริง (Iconic Model)  มีลักษณะคลายของจริง เชน เครื่องบิน

จําลอง หุนไลกา หุนตามรานเส้ือผา เปนตน 

1.2  รูปแบบเหมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคลายปรากฏการณจริง เชน 

การทดลองทางเคมีในหองปฏิบัติการกอนท่ีจะทําการทดลองจริง เครื่องบินจําลองท่ีบินได หรือ 

เครื่องฝกบิน เปนตน แบบจําลองชนิดนี้ใกลเคียงความจริงมากกวาแบบแรก 

2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ (Symbolic Model) ไดแก 

2.1  รูปแบบขอความ (Verbal Model) หรือรูปแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Model) รูปแบบนี้พบมากท่ีสุด เปนการใชขอความปกติธรรมกาในการอธิบายโดยยอ เชน             

คําพรรณนาลักษณะงาน คําอธิบายรายวิชา เปนตน 

2.2  รูปแบบทางคณิตศาสตร (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ 

(Quantitative Model)  เชน สมการและโปรแกรมเชิงเสน เปนตน98  

 

คุณลักษณะของรูปแบบท่ีดี 

คีฟส (Keeves) กลาววา รูปแบบท่ีใชประโยชนได ควรจะมีขอกําหนด (requirement) 4 

ประการ  คอื 

1.  ประกอบดวยความสัมพันธอยางมีโครงสราง (structural relationship) มากกวา

ความสัมพันธท่ีเกี่ยวเนื่องกันแบบรวมๆ (associative relationship) 

                                         
97 P.J. Keeves, Educational Reseaech Methodology Measurement :  

An International Handbook  (Oxford : Pergamon Press, 1988), 561-569. 
 

98 R.H. Smith and others, Management : Making Organizations Perform  (New 

York : Macmillan, 1980), 461. 
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2.  ควรใชแนวทางในการพยากรณผลท่ีจะเกิดขึ้น ซ่ึงสามารถตรวจสอบไดโดย        

การสังเกต ซ่ึงสามารถท่ีจะทดสอบรูปแบบบนพ้ืนฐานของขอมูลเชิงประจักษได 

3.  ควรตองระบุหรือช้ีใหเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องท่ีศึกษา ดังนั้น นอกจาก

รูปแบบจะเปนเคร่ืองมือในการพยากรณไดแลว ควรใชอธิบายปรากฏการณไดดวย 

4.  ควรเปนเคร่ืองมือในการสรางมโนทัศนใหม และสรางความสัมพันธของตัวแปรใน

ลักษณะใหมซ่ึงเปนการขยายในเรื่องท่ีกําลังศึกษา99 

จอยซและชอรเวอร (Joyce; & Shoverl) กลาววา รูปแบบควรตองมีทฤษฎีรองรับ เม่ือ

พัฒนารูปแบบแลว กอนนําไปใชตองมีการวิจัยเพ่ือทดสอบรูปแบบและไดสรุปสาระสําคัญ ไวดังนี ้

1.รูปแบบตองมีทฤษฎีรองรับ 

2.เม่ือพัฒนารูปแบบแลว กอนนําไปใชอยางแพรหลายตองมีการวิจัยเพ่ือทดสอบทฤษฎี

และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการใชในสถานการณจริงและนําขอคนพบมาปรับปรุงแกไขอยูเรื่อยๆ 

3. การพัฒนารูปแบบอาจจะออกแบบใหใชกวางขวางหรือเพ่ือวัตถุประสงค

เฉพาะเจาะจงอยางใดอยางหนึ่งก็ได 

4.การพัฒนารูปแบบจะมีจุดมุงหมายหลักท่ีถือเปนตัวตั้งในการพิจารณาเลือกรูปแบบ

ไปใช กลาวคือ ถาผูใชนํารูปแบบไปใชตรงกับจุดมุงหมายหลักจะทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

ขณะเดียวกันก็สามารถนํารูปแบบนั้นไปประยุกตใชในสถานการณอ่ืนได ถาพิจารณาเห็นวา

เหมาะสมแตก็อาจทําใหไดผลสําเร็จลดนอยลง100 

 

การทดสอบรูปแบบ 

คีฟส (Keeves) ไดกลาวถึง ปญหาท่ีเปนอันตรายอยางสําคัญในการสรางหรือพัฒนา

รูปแบบทางการวิจัยทางการศึกษา คือ การสรางรูปแบบขึ้นมาเพ่ืออธิบายเทานั้น ไมไดมีการนําไป

ทดสอบรูปแบบใหไดขอมูลเชิงประจักษ เปนท่ียอมรับ  ฉะนั้น การสรางรูปแบบท่ีดีตองมี             

การทดสอบรูปแบบควบคูไปดวย ในการทดสอบรูปแบบทางสังคมและพฤติกรรมศาสตรนั้น จะมี

                                         
99 P.J. Keeves, Educational Reseaech Methodology Measurement : An 

International Handbook  (Oxford : Pergamon Press, 1988), 561-569. 
 

100 M. Joyce Weil, & B.Shover, Model of Teaching (Boston: Allyn and Bacon, 

1992),18-20 . 
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ขอมูลเชิงปริมาณและตัวเลขทางสถิติแสดงอยางชัดเจน แตในการทดสอบรูปแบบทางการศึกษา 

บางเรื่องยังมีขอจํากัด ไมสามารถกระทําไดชัดเจนในเชิงสถิติ101 

อีสเนอร  (Eisner)  ได เสนอแนวคิดของการทดสอบหรือการประเมินโดยใช

ผูทรงคุณวุฒิในประเด็นท่ีตองการสาระ รายละเอียดทางเนื้อหามากกวาการทดสอบเชิงสถิติ โดยเช่ือ

วา การรับรูท่ีเทากันจะเปนคุณสมบัติพ้ืนฐานของผูรู ซ่ึงแนวคิดในการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ 

เปนดังนี้ 

1.  การประเมินตามแนวทางนี้ ผูทรงคุณวุฒิจะเนนการวิเคราะหวิจารณอยางลึกซ้ึง 

โดยเฉพาะในประเด็นท่ีถูกนํามาพิจารณา โดยไมเกี่ยวของกับวัตถุประสงคและการตัดสินใจ        

แตอาจจะมีการผสมผสานปจจัยตางๆในการพิจารณาเขาดวยกัน ตามวิจารณญาณของผูทรงคุณวุฒิ 

โดยท้ังนี้ เพ่ือใหไดขอสรุปท่ีเกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพของส่ิงท่ีตองการประเมิน 

2.  การประเมินท่ีเปนความเฉพาะทาง (specialization) ในเรื่องท่ีจะประเมินเปน      

การพัฒนามาจากรูปแบบการวิพากษงานศิลป ตองอาศัยผูเช่ียวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัยตองใช

ความรูความสามารถอยางแทจริง ไมสามารถวัดไดดวยเครื่องมือใดๆ ผูเช่ียวชาญเฉพาะสาขาเทานั้น

จะเขาใจอยางแทจริง  รูปแบบนี้จึงเปนท่ีนิยมใชในวงการศึกษาท่ีตองการความลึกซ้ึงและ          

ความเช่ียวชาญเฉพาะทางเปนอยางมาก 

3. รูปแบบท่ีใชตัวบุคคลจะมีผูทรงคุณวุฒิเปนผูประเมิน โดยใหความเช่ือถือ

ผูทรงคุณวุฒินั้น มีความยุติธรรมและมีดุลยพินิจท่ีดี โดยมาตรฐานและเกณฑในการพิจารณาของ

ผูทรงคุณวุฒินั้นมาจากประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒิโดยตรง 

4.  เปนรูปแบบท่ียอมใหความยืดหยุนในกระบวนการทํางานของผูทรงคุณวุฒิ ตาม

ความถนัดและความตองการ ตั้งแตการกําหนดประเด็นสําคัญ การบงช้ีขอมูลท่ีตองการ การเก็บ

รวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยขอมูล และวิธีการนําเสนอ  

ท้ังนี้ การเลือกผูทรงคุณวุฒิจะเนนท่ีสถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ และการเปน

ท่ีนาเช่ือถือ (high credit) ของวิชาชีพนั้นเปนสําคญั102 

 

                                         
101

  P.J. Keeves, Educational Reseaech Methodology Measurement : 

An International Handbook  (Oxford : Pergamon Press, 1988), 588. 
102 Eisner E., “Educational connoisseurship and criticism : Their form and functions 

in Educational Evaluation,” Journal of Aesthetic Educational n.p., (1976), 192. 
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สรุป 

 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตางๆท่ีเกี่ยวของของนักการศึกษา นักวิชาการหลายทาน 

ตลอดจนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของท้ังในในประเทศและตางประเทศ เกี่ยวกับแนวคิดการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวมซ่ึงผูวิจัยใชเปนแนวทางในการนําไปสูการสรางรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยนํา

แนวคิด หลักการ ทฤษฎีตางๆท่ีสามารถนํามาประยุกตใหสอดคลองกับการบริหารแบบมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดแก แนวคิดของแอนโทนี (Anthony) 

สแวนสเบอร (Swansburg)  ธรรมรส โชติกุญชร อุทัย บุญประเสริฐ พัตติ (Putti) เรนซิส  ไลเคิรท 

(Rensis Likert) เดวิค แมคเคลแลนด (David McClelland) เฮอรซเบอรก (Herzberg) ลอเลอร 

(Lawer)  ไบรยแมน (Bryman)  ลิเคอรท (Likert) เมตต เมตตการุณจิต ชูชาติ พวงสมจิตร เพลินตา 

กะลัมพากร ชัญญา อภิปาลกุล จรินทร สีโท ฟชเชอร (Fisher) อภิชัย นุชเนื่อง นอกจากนี้ยังมี

แนวคิดอีกหลายทานท่ีคลายคลึงกันและจากงานวิจัยท้ังในประเทศและตางประเทศทําใหทราบถึง

ในปจจุบันสถานศึกษามีการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาแตยังคงมีปญหา

และอุปสรรคในการบริหารสถานศึกษา นอกจากนี้มีงานวิจัยหลายเรื่องท่ีไดศึกษารูปแบบการ

บริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมแตยังไมสามารถจัดเปนกระบวนการหรือรูปแบบในการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวมไดอยางมีประสิทธิภาพ  แตยังคงมีหลักการและทฤษฎีท่ีนาสนใจท่ี

เกี่ยวของท่ีนํามาพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใหมีประสิทธิภาพตอไปได 
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บทท่ี  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะหองคประกอบและสรางรูปแบบ

การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ซ่ึงเปนการวิจัยท่ีใชวิธีการวิจัยโดยรวม (mixed methodology) โดยขั้นตอนแรก เปนการวิจัยเชิง

ปริมาณ (quantitative research)  และขั้นตอนสุดทายเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)  

โดยในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยจําแนกเปนสองสวน คือ สวนท่ีหนึ่ง : ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย  

สวนท่ีสอง : ระเบียบวิธีวิจัยและสรุปยอ ซ่ึงมีรายละเอียด ดังตอไปนี ้

 

ขั้นตอนการดําเนนิการวิจัย 

 

ขั้นตอนที่  1  การจัดเตรียมโครงการ 

ผูวิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยตามระเบียบของการดําเนินการวิจัยโดยการศึกษาสภาพ

ปญหาและความจําเปนของการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน จากเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ การวิจัย ของหนวยงานตางๆและศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ

งานวิจัยดานการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยดานการมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยดานประสิทธิผลของ        

การบริหารสถานศึกษาเพ่ือจัดทําโครงการการวิจัยโดยขอคําแนะนําความเห็นในการจัดทําโครงราง

การวิจัยจากอาจารยท่ีปรึกษาและนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อเสนอขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ 

ขั้นตอนที่  2  การดําเนินการวิจัย  

การดําเนินการวิจัยเพ่ือตอบคําถามการวิจัย ขอ 1  องคประกอบการบริหารสถานศึกษา

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีอะไรบาง ขอ 2  

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา     

ขั้นพ้ืนฐานเปนอยางไร  ผูวิจัยกําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัยเปน 4 ขั้น ดังนี้ 
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ขั้นท่ี 1 การวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูวิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1.1  ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและสรุปวรรณกรรมเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

แบบมีสวนรวมบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาของนักวิชาการท้ังในและตางประเทศ 

ดังตอไปนี้ แอนโทนี (Anthony) เรนซิส ไลเคิรท (Rensis Likert) ลิเคอรท (Likert) พัตติ (Putti)      

เดวิค แมคเคลแลนด (David McClelland) สแวนสเบอร (Swansburg) เฮอรซเบอรก (Herzberg)     

ลอเลอร (Lawer) ไบรยแมน (Bryman) ฟชเชอร (Fisher) เมตต เมตตการุณจิต ชูชาติ พวงสมจิตร 

อภิชัย นุชเนื่อง  ธรรมรส โชติกุญชร อุทัย บุญประเสริฐ จรินทร สีโท  เพลินตา กะลัมพากร      

ชัญญา อภิปาลกุล  

1.2  นําขอสรุปขอ 1.1 มาวิเคราะหเปนองคประกอบเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาและใชเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณแบบ

ไมมีโครงสราง (unstructured interview) 

1.3  นําแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) เสนออาจารย

ท่ีปรึกษาตรวจสอบ และแกตามคําแนะนํา นําแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured 

interview) ไปสัมภาษณผู เ ช่ียวชาญ  ผูทรงคุณวุฒิ โดยผูวิจัยเลือกผู เช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ            

แบบเจาะจง (purposive method) จํานวน  4 กลุม ไดแก ผูบริหารระดับสูงของสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักวิชาการ ผูอํานวยการสถานศึกษาและคณะกรรมการ

สถานศึกษา โดยกําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ดังนี ้

1.3.1  มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท หรือ 

1.3.2  มีประสบการณในการบริหารองคกรไมนอยกวา 5 ป  หรือ 

1.3.3 เปนผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จเปนท่ีประจักษ หรือ 

1.3.4 เปนนักวิชาการท่ีมีผลงานเขียนหนังสือ ตํารา บทความวิชาการลงใน

วารสารวิชาการ/เปนวิทยากรบรรยายสาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ หรือ 

1.3.5 เปนอาจารยหรืออาจารยพิเศษในสถาบันอุดมศึกษา มีประสบการณ   

ดานการสอนไมนอยกวา 5 ป หรือมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป 

1.3.6 เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยางนอย 5  ป 

1.4  ประมวล วิเคราะห สังเคราะหและสรุปวรรณกรรมเกี่ยวกับการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวมบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาของนักวิชาการท้ังในและ

ตางประเทศ และจากขอมูลแบบสัมภาษณผูเช่ียวชาญ เพ่ือสรุปเปนตัวแปรและนําไปเปนขอมูลใน

การสรางแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ในขั้นท่ี 2 การรางรูปแบบ ตอไป 
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ขั้นท่ี  2  การรางรูปแบบ  ผูวิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี ้

2.1  นําตัวแปรองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พัฒนาเปนเคร่ืองมือการวิจัยในลักษณะของแบบสอบถาม 

(questionnaire) ชนิดมาตราสวนประมาณคา (rating scale) 

2.2  ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

(content validity) ดวยดัชนีความสอดคลองท่ีเรียกวา IOC (Index of Item Objective Congruence) 

ซ่ึงพิจารณาคา IOC ท่ีมากกวา 0.5 ขึ้นไป โดยผูเช่ียวชาญจํานวน  5  คน 

2.3  ทดลองใช (try out) กับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมตัวอยางเดียวกับการวิจัยครั้งนี้ 

จํานวน 5  โรงเรียน รวมผูใหขอมูล 30  คน รวบรวมขอมูลท้ังหมดวิเคราะหหาคาความเช่ือม่ัน 

(reliability) ของแบบสอบถาม ดวยการคํานวณคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (-coefficient) ตามวิธีการ

ของครอนบาค (Cronbach)   

2.4 นําแบบสอบถามท่ีจัดทําสมบูรณไปเก็บขอมูลกับหนวยวิเคราะห (unit of  

analysis)  ท้ัง 2 หนวยวิเคราะห รวบรวมขอมูลแลววิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory 

factor analysis) เพ่ือไดองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน และ

สถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน 

ขั้นท่ี  3  การพัฒนารูปแบบ 

3.1 พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยหาคาความสัมพันธ เชิงสาเหตุ (path analysis) ของ

สถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน และสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน 

3.2  คัดเลือกสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน และสถานศึกษาท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน สถานศึกษาละ 1 โรงเรียน เพ่ือศึกษาการบริหารสถานศึกษาแบบมี 

สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาโดยผูวิจัยเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลในเชิงคุณภาพ 

(Qualitative) โดยการสัมภาษณ สังเกตพฤติกรรมผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

บันทึกการสัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรม เปนเวลา 3 เดือน 

ขั้นท่ี  4  การตรวจสอบรูปแบบท่ีเหมาะสม 

ผูวิจัยนํารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีไดจากการพัฒนารูปแบบในขั้นท่ี 3 มาตรวจสอบและ

ยืนยันความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน และความถูกตองครอบคลุม พรอมท้ัง
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ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงใหไดรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยใชเทคนิคแบบชาติพันธุ

วรรณา (Ethnographic  Future Research : EFR)  จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน  9  คน  

จากรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยขางตน สามารถสรุปไดดังแผนภูมิท่ี 1  

ขั้นตอนที่  3  การรายงานผลการวิจัย  

ผูวิจัยรวบรวมผลการวิเคราะหขอมูล สรุปขอคนพบท่ีไดจากการวิจัย อภิปรายผลและ

ขอเสนอแนะ หลังจากนั้นจัดทํารางรายงานผลการวิจัยนําเสนอตอคณะกรรมการควบคุม

วิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามท่ีคณะกรรมการผูควบคุม

วิทยานิพนธ เสนอแนะ  พิมพ  และสงรายงานผลการวิจัย ฉบับสมบูรณตอบัณฑิตวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยศิลปากรเพ่ือขอจบการศึกษา 

 

    ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



106 
 

แผนภูมิท่ี 2 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจยั 

 

 

 

 

 

 

 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

            

 

 

 

 
 
 

            

 

 

ข้ันวิจัย ข้ันดําเนินการวิจัย ข้ันผลลัพธ 

ขั้นท่ี  1 

วิเคราะหองคประกอบ 
การบริหารสถานศึกษา

แบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและสรุปวรรณกรรม 

ที่เกี่ยวของโดยใชวิธีวิเคราะหเอกสาร  

(content Analysis)   

สัมภาษณความคิดเห็นของผูเช่ียวชาญ  

โดยใชแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง 

(unstructured interview) 

ตัวแปรองคประกอบ

การบริหารสถานศึกษา

แบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

ขั้นท่ี  2 

การรางรูปแบบ 

ขั้นท่ี  3 

การพัฒนารูปแบบ 

ขั้นท่ี  4 

ตรวจสอบรูปแบบ 

ท่ีเหมาะสม 

สรางแบบสอบถามองคประกอบ 

การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

ตรวจสอบเคร่ืองมือแบบสอบถาม 

- content validity โดยวิธี IOC 

- try out และหาคา reliability 

สอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง 

วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 

(exploratory factor analysis) 

รางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวน

รวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

โดยหาคาความสัมพันธเชิงสาเหตุ  (path 

ตรวจสอบและยืนยันรูปแบบ 

การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา โดยใชเทคนิค 

แบบชาติพันธุวรรณา  

(Ethnographic  Future Research : EFR)   

องคประกอบ 

การบริหารสถานศึกษา

แบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

รูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวน

รวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

รูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวน

รวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

ศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพการบริหารสถานศึกษา

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ในสถานศึกษา 2 แหง 
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ระเบียบวิธีวิจัย 

 

เพ่ือใหการวิจัยครัง้นี้ดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนด

รายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัย ซ่ึงประกอบดวย แผนแบบการวิจัย ประชากรและ       

กลุมตัวอยาง ตัวแปรท่ีศึกษา การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ การเก็บรวบรวมขอมูล  การวิเคราะห

ขอมูล และสถิตท่ีิใชในการวิจัย ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี ้

 

แผนแบบการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ 

(qualitative research) มีแผนแบบการวิจัยในลักษณะการศึกษาแบบกลุมตัวอยางเดียว ตรวจสอบ

สภาวการณท่ีเหมือนกันโดยไมมีการทดลอง (the one shot, non-experimental design) ซ่ึงสามารถ

เขียนเปนแผนผังได ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

เม่ือ  R  หมายถึง  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย 

X  หมายถึง  ตัวแปรท่ีศึกษา 

O  หมายถึง  ขอมูลท่ีไดจากการศึกษากลุมตัวอยาง 

แผนภูมิท่ี 3 แผนผังของแผนแบบการวิจัย 

 

ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงตามขั้นตอนการดําเนินการวิจัยได ดังนี้ 

ขั้นที่  1  การวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชากร ไดแก ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 4 กลุม ไดแก ผูบริหารของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักวิชาการ 

ผูอํานวยการสถานศึกษา  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

                                                      O 

 

 

 R                                                  X 
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ขั้นท่ี 2   การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ประชากรแบงเปน 2 กลุม ไดแก  

2.1  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2.2  ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคณุวฒุิ จํานวน 4 กลุม ไดแก ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการ 

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักวิชาการ ผูอํานวยการสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา  

 

กลุมตัวอยาง 

กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดตามขั้นตอนการดําเนินการวิจัยได 

ดังนี้ 

ขั้นที่  1 การวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ 

จํานวน 4 กลุม ท่ีผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง (purposive method) จํานวน 12 คนไดแก ผูบริหาร

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  นักวิชาการ ผูอํานวยการสถานศึกษาและ

คณะกรรมการสถานศึกษา โดยกําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ดังนี ้

1.1  มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท หรือ 

1.2  มีประสบการณในการบริหารองคกรไมนอยกวา 5 ป  หรือ 

1.3 เปนผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จเปนท่ีประจักษ หรือ 

1.4 เปนนักวิชาการท่ีมีผลงานเขียนหนังสือ ตํารา บทความวิชาการลงใน

วารสารวิชาการ/เปนวิทยากรบรรยายสาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ หรือ 

1.5 เปนอาจารยหรืออาจารยพิเศษในสถาบันอุดมศึกษา มีประสบการณดานการสอน

ไมนอยกวา 5 ป หรือมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป 

1.6 เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยางนอย 5  ป 

ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดบัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางและผูใหขอมูล ดังนี ้

2.1 การสุมสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา       

ขั้นพ้ืนฐาน ผูวิจัยใชการเลือกกลุมตัวอยางตามโอกาสทางสถิติ (probability sampling) โดยใช

เทคนิคการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (multi – stage random sampling) ดังนี้ 

   ส
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2.1.1 แบงสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามภาคของเขตตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ 

เปน 19 เขตตรวจราชการ124 ใชเทคนิคการเลือกกลุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster  sampling) ได 

เขตตรวจราชการภาคกลาง ซ่ึงประกอบดวย เขตตรวจราชการที่ 1  เขตตรวจราชการท่ี 2 เขตตรวจ

ราชการท่ี 4 และเขตตรวจราชการท่ี 5 

2.1.2 แบงเขตตรวจราชการภาคกลางตามจังหวัด ใชเทคนิคการเลือกกลุม

ตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster  sampling) เขตตรวจราชการละ 1 จังหวัด ดังนี ้

เขตตรวจราชการท่ี 1  ไดแก จังหวดันนทบุร ี

เขตตรวจราชการท่ี 2 ไดแก จังหวัดสิงหบุร ี

เขตตรวจราชการท่ี 4 ไดแก จังหวัดสุพรรณบุร ี

เขตตรวจราชการท่ี 5 ไดแก จังหวดัประจวบคีรขีันธ  

2.1.3 แบงจังหวัดตามเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ใชเทคนิคการเลือกกลุมตัวอยางแบบ

แบงกลุม (Cluster  sampling) จังหวัดละ 1 เขตพ้ืนท่ีการศึกษา ดังนี้  

จังหวัดนนทบุรี  ไดแก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานนทบุรี 

เขต 1  

จังหวัดสิงหบุรี ไดแก สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี  

จังหวัดสุพรรณบุรี  ไดแก  สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

สุพรรณบุรี เขต 2  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ ไดแก สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 1  

รวมสถานศึกษาท้ัง 4 สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา จํานวน 414 โรงเรียน 

ประมาณกลุมตัวอยางจากการเปดตารางเครจซ่ีและมอรแกน (Krejcie and Morgan)125 ไดกลุม

ตัวอยาง จํานวน 201 โรงเรียน  

2.2  กลุมตัวอยาง ไดแก สถานศึกษา จํานวน 201 โรงเรียน ผูวิจัยแบงเปน 2 หนวย

วิเคราะห คือ สถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน จํานวน 166 โรงเรียน และ

สถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน  จํานวน  35 โรงเรียน ดังตารางท่ี 1 

                                         
124 สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขาถึง

เม่ือ 5 กุมภาพันธ 2555. เขาถึงจากhttp://www.ops.moe.go.th  
125R.V. Krejcie, and P.W. Morgan,  Educational and Psychological Measurement  

(New York: Harper & Row Publishers, 1970), 608-609. 
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2.3  ผูใหขอมูลครั้งนี้ ไดแก บุคลากรสถานศึกษาๆละ 6 คน แบงเปน 3 กลุม ดังนี ้

2.3.1 กลุมสถานศึกษา จํานวน 2 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาและ

ผูแทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.3.2 กลุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 2  คน ประกอบดวย 

ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืนๆ  

2.3.3 กลุมผูปกครองนักเรียน จํานวน 2  คน ประกอบดวย ผูแทนผูปกครองใน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และผูปกครองนักเรียนอ่ืนๆ  

 

ตารางท่ี 1  จํานวนประชากร กลุมตัวอยาง 

 

เขตตรวจราชการ 

ภาคกลาง 
จังหวัด 

สํานักงานเขต

พ้ืนที่

การศึกษา

ประถมศึกษา

ตัวอยาง 

ประชากร  

(สถานศกึษา) 

กลุมตัวอยาง 

(สถานศกึษา) 

มีคณะ 

กรรมการ 

9 คน 

มีคณะ 

กรรมการ 

15 คน 

มีคณะ 

กรรมการ  

9 คน 

มีคณะ 

กรรมการ  

15 คน 

เขตตรวจราชการท่ี 1 นนทบุร ี นนทบุร ี1 11 21 5 10 

เขตตรวจราชการท่ี 2 สิงหบุร ี สิงหบุร ี 115 8 56 4 

เขตตรวจราชการท่ี 4 สุพรรณบุร ี สุพรรณบุรี 2 118 19 57 9 

เขตตรวจราชการท่ี 5 ประจวบ 

คีรีขันธ 

ประจวบ 

คีรีขนัธ 1 

97 25 48 12 

รวม 
341 73 166 35 

414 201 
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ตารางท่ี 2  จํานวนผูใหขอมูล 

 

สพป.ตัวอยาง 

สถานศกึษาที่มีคณะกรรมการ 9 คน สถานศกึษาที่มีคณะกรรมการ 15 คน 

กลุม

ตัวอยาง 

ผูใหขอมูล 

กลุม

ตัวอยาง 

ผูใหขอมูล 

กลุ
มส

ถา
นศึ

กษ
า 

กลุ
มค

ณ
ะ

กร
รม

กา
รฯ

 

กลุ
มผ

ูปก
คร

อง
 

รว
ม 

กลุ
มส

ถา
นศึ

กษ
า 

กลุ
มค

ณ
ะ

กร
รม

กา
รฯ

 

กลุ
มผ

ูปก
คร

อง
 

รว
ม 

สพป.นนทบุร ี1 5 10 10 10 30 10 20 20 20 60 

สพป.สิงหบุร ี 56 112 112 112 336 4 8 8 8 24 

สพป.สุพรรณบุรี 2 57 114 114 114 342 9 18 18 18 54 

สพป.ประจวบคีรีขนัธ 1 48 96 96 96 288 12 24 24 24 72 

รวม 166 332 332 332 996 35 70 70 70 210 

 

2.4 การศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน และสถานศึกษาท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน สถานศึกษาละ 1 โรงเรียน ผูวิจัยเลือกสถานศึกษา จํานวน 2 แหง 

ในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive 

selection) เพ่ือสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล และเปนพ้ืนท่ีท่ีผูวิจัยปฏิบัติงานอยู ไดแก  

2.4.1 โรงเรียนบานหินกอง 

โรงเรียนบานหินกอง ตั้งอยูหมูท่ี 2  ตําบลพงศประศาสน อําเภอบางสะพาน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 

กอตั้ง เม่ือ ป พ.ศ. 2480 มีประชาชนรวมกันกอสราง ตอมาเม่ือวันท่ี 2  มิถุนายน 2481 ไดรับ        

การอนุญาตใหเปนโรงเรียนของทางราชการ ในราวเดือนมิถุนายน 2482 ไดถูกไฟปาไหม จึงไดไป

อาศัยสํานักสงฆหินกอง เปนสถานท่ีเรียน ซ่ึงตั้งอยูริมคลองวังหินในปจจุบัน ตอมาไดยายจากศาลา

สํานักสงฆหินกอง มาสรางในท่ีดินใหม โดยไดรับบริจาคท่ีดินจาก นางเหียน หม่ืนราม และ       

นายนอย  สืบพันธ พรอมท้ังไดรับความอนุเคราะหจากพระครูศีลวิมล (หลวงพอทวม) เจาคณะ

อําเภอบางสะพาน ไดรื้ออุปกรณจากวัดทาเกวียน นํามาสรางอาคารเรียนให ตอมาอาคารเริ่มชํารุด

และบริเวณคับแคบ จึงไดยายมาสรางในท่ีใหม คือท่ีอยูในปจจุบันนี้ โดยมีนายหนูรักษ เอ่ียมเอ้ือ 

บริจาคท่ีดินให เนื้อท่ี 11 ไร 65 ตารางวา 
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โรงเรียนบานหินกองอยูหางจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 1 ประมาณ 100 กิโลเมตร เริ่มตนจากศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ     

ตรงไปถึงส่ีแยกประจวบคีรีขันธ เล้ียวซายไปทางอําเภอบางสะพาน  ถึงสามแยกบางสะพาน       

เล้ียวซายไปทางอําเภอบางสะพาน ถึงสามแยกตลาดบางสะพาน เล้ียวขวาไปทางอําเภอบางสะพานนอย 

เล้ียวขวาทางเขาวัดหินกอง โรงเรียนอยูหางจากปากทางเขาวัดหินกอง 400 เมตร 

เปดสอนระดับช้ันอนุบาล ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีนักเรียนท้ังส้ิน 

101 คน มีบุคลากรครู จํานวน 7 คน เปนผูบริหาร 1 คน ผูบริหารเปนชายอยูในอันดับ คศ.3           

จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ครูผูสอน 6 คน เปนหญิง 6 คน ครูผูสอนอยู

ในอันดับ คศ.3 จํานวน 1 คน คศ.2 จํานวน 1 คน คศ.1 จํานวน 1 คน ครูผูชวย จํานวน 1 คน และ

อ่ืนๆ จํานวน 2 คน ครูผูสอนจบการศึกษาระดับปริญญาโท 2 คน ระดับปริญญาตรี 4 คน 

ในการจัดการเรียนการสอนปจจุบัน เนื่องจากโรงเรียนบานหินกองเปน

โรงเรียนขนาดเล็ก  ท่ีมีครูไมครบช้ัน ทําใหเกิดปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน            

ทางโรงเรียนจึงไดแกปญหาโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบคละช้ัน  รูปแบบ TRT (Three in 

one, Run together, Teacher  conduct )ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 

2551 ในการจัดการเรียนการสอนมีผลงานเปนท่ียอมรับของหนวยงานตางๆ ไดรับการคัดเลือกเปน

โรงเรียนดีประจําตําบลพงศประศาสน และในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554  เริ่มจัดการเรียน     

การสอนแบบมอนเทสซอรี่  ในระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1 และช้ันอนุบาลปท่ี 2  

โรงเรียนบานหินกอง ไดผานการประเมินคุณภาพและไดรับการคัดเลือกเปน

โรงเรียนตนแบบ ดังนี้ 1) โรงเรียนนํารอง การจัดการเรียนการสอนแบบ คละช้ันรูปแบบ TRT 

(Three   in  one, Run  together, Teacher  conduct ) 2) โรงเรียนนํารองการจัดการเรียนการสอนแบบ

มอนเทสซอร่ี  ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2554 3) โรงเรียนดีศรีตําบล ปการศึกษา 2555 4) โรงเรียน

สงเสริมสุขภาพระดับรับรางวัลรองชนะเลิศการรณรงคตอตานลูกน้ํายุงลายไขเลือดออก ของอําเภอ

บางสะพาน ปการศึกษา 2554 5) รางวัลชมเชยการประกวดหองสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 

2554 นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติการท่ีดี (good practice) ของสถานศึกษาท่ีเปนประโยชนตอ

สังคม คือ โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ คละช้ันรูปแบบ TRT (Three in one, Run 

together, Teacher conduct) โครงการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอรี่  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.4.2 โรงเรียนบานวังน้ําเขียว 

โรงเรียนบานวังน้ําเขียวตั้งอยู หมูท่ี 7 ตําบล รอนทอง อําเภอบางสะพาน  

จังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 มีเนื้อท่ี 20 ไร  

ระยะทางหางจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ประมาณ 95 

กิโลเมตร เริ่มตนจากศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ ตรงไปถึงส่ีแยกประจวบคีรีขันธ เล้ียวซาย

ไปทางอําเภอบางสะพาน ถึงสถานีตํารวจภูธรเกาะยายฉิม เล้ียวขวาขางโรงพยาบาลสงเสริมสงเสริม

สุขภาพรอนทอง ขับตรงไปทางทิศตะวันตกถึงหมูบานวังน้ําเขียว โรงเรียนอยูตรงกันขามกับ

สหกรณเครดิตยูเนี่ยนวังน้ําเขียว  เขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน คือ หมู 7 หมู 9 และ หมู 11 ตําบล 

รอนทอง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

เปดสอนระดับช้ันอนุบาล ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี  3 มีนักเรียน

ท้ังส้ิน 528 คน  มีบุคลากรครู จํานวน 28 คน เปนผูบริหาร 2 คน ผูบริหารเปนชายอยูในอันดับ คศ.4 

จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต พ.ศ.2527  

จนถึงปจจุบัน รองผูอํานวยการสถานศึกษาเปนหญิง อยูในอันดับ คศ.2 จบการศึกษาระดับปริญญา

ตรี ครูผูสอน 26 คน  เปนชาย 4 คน  หญิง 22 คน  ครูผูสอนอยูในอันดับ คศ.3 จํานวน 9 คน  คศ.2 

จํานวน 5 คน  คศ.1 จํานวน 4 คน ครูผูชวย จํานวน 4 คน และอ่ืนๆ จํานวน 4  คน ครูผูสอนจบ

การศึกษาระดับปริญญาโท 5 คน ระดับปริญญาตรี 21 คน 

โรงเรียนบ านวั งน้ํ า เขี ยว  ไดผานการประเมินคุณภาพและไดรับ            

การคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบ ดังนี้ 1) โรงเรียนในฝนหรือโรงเรียนดีใกลบาน ปการศึกษา 2552 

2) โรงเรียนตนแบบโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน จากคณะกรรมการ ประสานงานโครงการ

อาหารกลางวันแบบยั่งยืนในโรงเรียนประถมศึกษาภายใตการดําเนินงานของ สอศ. ระดับภาคใต   

ปการศึกษา 2550 3) โรงเรียนตนแบบ เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน 

จากคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนในโรงเรียนประถมศึกษา ภายใต

การดําเนินงานของ สอศ. ระดับภาคใต ปการศึกษา 2551 4) โรงเรียนตนแบบดีเดน โครงการสาน

ฝนยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตปฏิรูปท่ีดิน จากสํานักงานปฏิรูปท่ีดิน 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ปการศึกษา 2553 5) โรงเรียนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ปการศึกษา 2554 

นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติการท่ีดี (good practice) ของสถานศึกษา

ท่ีเปนประโยชนตอสังคม คือ กิจกรรมสหกรณออมทรัพยโรงเรียนบานวังน้ําเขียว โครงการเกษตร

เพ่ืออาหารกลางวันแบบยั่งยืน   

   ส
ำนกัหอ
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2.5  การตรวจสอบยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยใชเทคนิคแบบชาติพันธุวรรณา 

(Ethnographic Future Research : EFR) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 กลุม 

ท่ีผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง (purposive method) จํานวน 9 คน ไดแก ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักวิชาการ ผูอํานวยการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษา             

ขั้นพ้ืนฐาน โดยกําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ดังนี ้

2.5.1  มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท หรือ 

2.5.2  มีประสบการณในการบริหารองคกรไมนอยกวา 5 ป  หรือ 

2.5.3  เปนผูบริหารท่ีประสบความสําเร็จเปนท่ีประจักษ หรือ 

2.5.4 เปนนักวิชาการท่ีมีผลงานเขียนหนังสือ ตํารา บทความวิชาการลงใน

วารสารวิชาการ/เปนวิทยากรบรรยายสาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ หรือ 

2.5.5 เปนอาจารยหรืออาจารยพิเศษในสถาบันอุดมศึกษา มีประสบการณ   

ดานการสอนไมนอยกวา 5 ป หรือมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป 

2.5.6 เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยางนอย 5  ป 

 

ตัวแปรท่ีศึกษา 

การวิจัยครั้งนี้ ตัวแปรท่ีศึกษาเปนตัวแปรเดียว คือ ตัวแปรพ้ืนฐานและตัวแปรท่ี

เกี่ยวของกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ 

1. ตัวแปรพ้ืนฐานเปนตัวแปรท่ีเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม 

ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน 

2.  ตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงไดจากการสรุปผลการวิเคราะหเอกสาร 

 

เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในแตละขั้นตอน 2 ชนิด คือ 

1.  แบบสอบถาม (questionnaire) 

2.  แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) 
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แบบสอบถาม (questionnaire) เพ่ือวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมี

สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ซ่ึงแบบสอบถามประกอบดวย

ขอคําถาม 2 ตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี  1  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ตําแหนงหนาท่ีในสถานศึกษา โดยกําหนดการตอบเปนแบบเลือกตอบ (Check list) 

ตอนท่ี  2  การสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวน

รวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ขอคําถามเปนมาตราสวนประมาณ

คา (rating scale) ตามแบบของไลเคอรท126 (Likert scale) 5 ระดับ 

ระดับ 5 หมายถึง  มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด กําหนดใหมีคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน 

ระดับ 4 หมายถึง  มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับมาก กําหนดใหมีคาน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน 

ระดับ 3 หมายถึง  มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง กําหนดใหมีคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน 

ระดับ 2 หมายถึง  มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับนอย กําหนดใหมีคาน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน 

ระดับ 1 หมายถึง  มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด กําหนดใหมีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน 

แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) ใชสัมภาษณเพ่ือ

วิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และใชเพ่ือตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือนํามาสรุปและปรับปรุงรูปแบบใหมี

ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น 

 

                                         
126

 Rensis Likert,  The Human Organization : Its Management and Values         

(New York: McGraw – Hill, 1967), 179. 
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การสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ 

ในการสรางและพัฒนาเคร่ืองมือ เพ่ือนําไปศึกษาวิจัยในแตละตอน มีรายละเอียด ดังนี ้

1.  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ดําเนินการโดยการวิเคราะหเอกสาร (content 

analysis) จากตํารา เอกสารแนวคิดเกีย่วกับการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังเคราะหองคความรู (content synthesis) เพ่ือเปนกรอบในการสรางแบบ

สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) 

2.  แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) จํานวน  2  ฉบับ 

ฉบับท่ี  1  ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured 

Interview) โดยการประมวลสรุปองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีไดจากการดําเนินการวิจัยในขั้นท่ี 1 เปนกรอบในการ

กําหนดแบบสัมภาษณ ภายใตคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 

ฉบับท่ี  2  ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured 

Interview) เพ่ือสอบถามผูเช่ียวชาญผูทรงคุณวุฒิในการยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบ  

มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ภายใตคําแนะนําของอาจารย

ผูควบคุมวิทยานิพนธ 

3.  แบบสอบถาม (questionnaire) ไดจัดสรางและพัฒนาแบบสอบถามแบบมาตราสวน

ประมาณคา (rating scale) ตามแบบของไลเคอรท (Likert scale) 5 ระดับ โดยมีขั้นตอน ดังนี้ 

3.1 ประมวลองคความรู เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จากการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) การสังเคราะหองค

ความรู (content synthesis) ประมวลทุกสวน นํามาสรางแบบสอบถามภายใตคําแนะนําและ

คําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ 

3.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา 

(content validity) ของแบบสอบถาม นําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ตรวจสอบ

ดวยเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) พิจารณาคา IOC ท่ีมีคามากกวา 0.5  ขึ้น

ไป127 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบวา แบบสอบถามมีคา IOC เปนไปตามเกณฑ 

                                         
127 ลวน สายยศและอังคณา สายยศ,   เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา,  พิมพครั้งท่ี 5.  

(กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน, 2545), : 249. 
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120 ขอ ผูวิจัยไดปรับปรุง แกไข สํานวนภาษาท่ีใช ตลอดจนเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดประสงค

และนิยามของตัวแปร  

3.3  ทดลองใช (try out) เครื่องมือการวิจัยกับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมตัวอยาง

เดียวกับการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน รวมผูใหขอมูล 30 คน  

3.4  วิเคราะหคาความเชื่อม่ัน (reliability) ของเครื่องมือการวิจัย โดยรวบรวม

แบบสอบถามท่ีไดรับกลับคืนท้ังหมด นํามาคํานวณคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (-coefficient) ตาม

วิธีการของครอนบาค (Cronbach)128  แบบสอบถามมีคาความเช่ือม่ัน .9690 

3.5  ปรับปรุงเครื่องมือเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณนําไปใชกับกลุมตัวอยาง

ตอไป 

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน คือ 

1.  ขอหนังสือนําจากบัณฑิตวิทยาลัยเพ่ือแจงผูทรงคุณวุฒิ สถานศึกษาท่ีเปน           

กลุมตัวอยางทุกขัน้ตอน 

2.  การเก็บขอมูลแบบสอบถาม (questionnaire) ผูวิจัยจัดสงและรับคืนแบบสอบถาม

ดวยตนเองสําหรับโรงเรียนท่ีสามารถดําเนินการได แตสําหรับโรงเรียนท่ีติดขัดดวยขอจํากัดดาน

เวลาและระยะทาง ผูวิจัยใชวิธีการสงและรับคืนทางไปรษณียโดยวิธีการลงทะเบียน 

3.  การเก็บขอมูลการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) โดย

วิธีการสัมภาษณ ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักวิชาการ 

ผูอํานวยการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยผูวิจัยดําเนินการดวยตนเอง 

 

การวิเคราะหขอมูลและสถติิที่ใชในการวิจัย 

เพ่ือใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย ผูวิจัยรวบรวมขอมูลทุก

ขั้นตอนและนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติในการวิจัย ดังนี้ 

1.  การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)  จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของโดยนําขอมูลมาสรุปเปนตัวแปรท่ีศึกษา 

                                         
128 Lee J. Cronbach, Essentials of psychological Tes, 4 th ed. (New York: 

Harper&Row, 1984), 126. 
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2.  การวิเคราะหขอมูล สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน โดยใชคาความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) 

3. การวิเคราะหขอมูลการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา โดยใชคามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) และนําคามัชฌิมเลขคณิตมาเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best) ดังนี้129   

คามัชฌิมเลขคณิต  4.50 – 5.00 หมายถึง มีความสําคัญอยูในระดับมากท่ีสุด 

คามัชฌิมเลขคณิต  3.50 – 4.49 หมายถึง มีความสําคัญอยูในระดับมาก 

คามัชฌิมเลขคณิต  2.50 – 3.49 หมายถึง มีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง 

คามัชฌิมเลขคณิต  1.50 – 2.49 หมายถึง มีความสําคัญอยูในระดับนอย 

คามัชฌิมเลขคณิต  1.00 – 1.49 หมายถึง มีความสําคัญอยูในระดับนอยท่ีสุด 

4.  การวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ใชสถิติการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package for the Social Science)  

5.  การวิเคราะหรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา โดยการวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (path analysis) ซ่ึงพิจารณาคาสถิติ            

ไค-สแควร (Chi-Square Statistics) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit  Index : GFI)  

ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (Adjusted Goodness of fit  Index : AGFI) ดัชนีรากของ

คาเฉล่ียกําลังสองของสวนท่ีเหลือ (Root Mean Squared Residual : RMR) ดัชนีรากของคาเฉล่ีย

กําลังสองของคาความผิดพลาดท่ีเหมาะสม (Root Mean Squared Error of Approximation : 

RMSEA) เพ่ือศึกษาดูความสอดคลอง ความกลมกลืนของรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษท่ีไดจาก

การศึกษาของผูวิจัยโดยใชโปรแกรมลิสเรล 8.72 (LISREL 8.72) 

6. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ (qualitative) โดยการวิเคราะหเนื้อหา (content 

analysis) การใชคาความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage)  

7. การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบรูปแบบท่ีเหมาะสมของรูปแบบ           

การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ใชคาความถ่ี (frequency) 

รอยละ (percentage) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 

 

                                         
129 John W. Best, Research in Education (New Jersey: Prentice Hall Inc., 1997), 

263. 
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การนําเสนอขอมูล 

การนําเสนอขอมูลจากผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยนําเสนอรูปแบบของตารางแผนภูมิ

และการพรรณนาตามลักษณะของขอมูล 

 

สรุป 

 

การวิจัยมีวัตถุประสงค 1)  เพ่ือทราบองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวน

รวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  2)  เพ่ือนําเสนอรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3) เพ่ือทราบ

ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอน 4 ขั้นตอน คือ  ขั้นท่ี  1 การวิเคราะห

องคประกอบ ขั้นท่ี  2  การรางรูปแบบ  ขั้นท่ี  3  การพัฒนารูปแบบ ขั้นท่ี  4  ตรวจสอบรูปแบบท่ี

เหมาะสม ประชากร ไดแก สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ท่ัวประเทศ  กลุมตัวอยาง ไดแก สถานศึกษา จํานวน 201 โรงเรียน ผูวิจัยแบงเปน 2 หนวยวิเคราะห 

คือ สถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน จํานวน 166 โรงเรียน และสถานศึกษาท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน  จํานวน  35 โรงเรียน ดําเนินการสุมมาดวยวิธีการสุมตัวอยาง

แบบหลายขั้นตอน (multi – stage random sampling)  ผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา 

ผูแทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืนๆ 1 คน  ผูแทนผูปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐานและผูปกครองนักเรียนอ่ืนๆ  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย  ไดแก แบบสอบถาม 

(questionnaire) แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) การเก็บรวบรวมขอมูล

แบบสอบถามใชวิธีการเก็บรวบรวมดวยตนเองและสงทางไปรษณียลงทะเบียน แบบสัมภาษณแบบ

ไมมีโครงสราง ผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณดวยตนเอง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก  

คาความถ่ี (frequency) คารอยละ (percentage) ฐานนิยม (mode) คามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic 

means) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ 

(exploratory factor analysis) การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (path analysis) โดยใช

โปรแกรมสําเร็จรูปและการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) 
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บทท่ี  4 

การวิเคราะหขอมูล 

 

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดรวบรวมผลการวิจัย ประมวล

ขอมูลการวิจัย และวิเคราะหขอมูลเชิงประจักษท้ังหมด และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใน    

การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เปน 2 ขั้นตอน ดังนี้ 

ตอนท่ี 1 องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษา 

1.1 การวิเคราะหเอกสาร (content analysis) 

1.2 การสังเคราะหการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (interview) 

1.3 การวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา (factor analysis) 

ตอนท่ี 2 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

2.1 การวิเคราะหรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา (path analysis) 

2.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา (interview and observation) 

ตอนท่ี 3 ผลการยืนยนัรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ethnographic  future research : EFR)   
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ตอนที่ 1 องคประกอบการบริหารสถานศกึษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษา 

1.1 การวิเคราะหเอกสาร (content analysis) 

วิเคราะหหลักการแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและขอคนพบตางๆท่ีเกี่ยวของกับการ

บริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาของนักวิชาการ 

ผูเช่ียวชาญท้ังในและตางประเทศ สรุปผลการวิเคราะหเอกสาร รายละเอียด ดังตารางท่ี 3 

 

1.2 การสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) 

ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 คน ไดแก ผูเช่ียวชาญ/

ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนผูบริหารระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 2 

คน ผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนนักวิชาการ จํานวน 3 คน ผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปน

ผูอํานวยการสถานศึกษา จํานวน 4 คน และผูเช่ียวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงเปนคณะกรรมการ

สถานศึกษา จํานวน 3 คน สรุปผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ รายละเอียด ดังตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) 
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1. การกระจายอํานาจการบริหารและ 

การตัดสินใจใหผูมีสวนเกี่ยวของกับ 

งานรวมมีความรับผิดชอบ  

                 

2. การมีความซื่อสัตยสุจริต                  

3. ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยาง                  

4. การมีความเปนผูนํา                   

5. ผูบริหารเปนคนทองถิ่นโดยกําเนดิ                   

6. มีวิสัยทัศนในการบริหารและเปนผูนําแหง

การเปลี่ยนแปลง 

                 

7. ใชทักษะการแกไขความขัดแยง                  

8. การมีความคดิสรางสรรค                  

9. ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ด ี                  
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ) 
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10. การเปนนกัประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็น

ของผูอื่น 

                 

11. การมีความเสียสละ                  

12. การใหเกียรติและใหกําลังใจแกผูเขามา 

มีสวนรวมในโรงเรยีน 

                 

13. ความศรัทธา การยอมรับ และบารมีของผูนํา

องคกร 

                 

14. ขาวสารภายในองคการมีความถูกตอง

เพียงพอและเชื่อถือได 

                 

15. ระบบการตดิตอสื่อสารภายใตองคการมี

ความคลองตัว เปนไปโดยอิสระทั้งในแนวดิ่ง

และแนวราบ  
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ) 
 

ขอ ตัวแปร 
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16. ขอมูลขาวสารมีอํานาจในการตัดสินใจได                  

17. ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา  

มีการติดตอสื่อสารกันอยางเปดเผยเกี่ยวกับ

เปาหมายขององคการ 

                 

18. สมาชิกของกลุมปฏิบัติงานรวมกนั  

มีสวนชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกนั 

                 

19. การเขารวมกจิกรรมกับชุมชน                   

20. พัฒนาการทํางานของสมาชิกในองคกร  

ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

                 

21. ความรูและทักษะในการบริหารและ 

การปฏิบัติงาน 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ) 
 

ขอ ตัวแปร 

R
en

sis
 L

ik
er

t (
19

61
) 

D
av

id
  c

C
le

lla
nd

 (1
96

1)
 

Pu
tti

 (1
98

7)
 

A
nt

ho
ny

 (1
97

8)
 

Sw
an

sb
ur

g 
(1

99
6)

  

La
w

er
 (1

99
6)

 

Br
ym

an
 (1

98
6)

 

Fi
sh

er
 (1

99
1)

 

อุท
ัย 
บุญ

ปร
ะเ
สริ

ฐ 

ธร
รม

รส
 โช

ติกุ
ญ
ชร

 

เอ
กชั

ย 
กี่สุ

ขพ
ันธ

 

ชูช
าติ

 พ
วง
สม

จิต
ร 

เม
ตต

 เม
ตต

กา
รุณ

จิต
 

ชัญ
ญ
า อ

ภิป
าล
กุล

 

จริ
นท

ร 
 สี
โท

 

อภิ
ชัย

  น
ุชเ
นื่อ

ง 

เพ
ลิน

ตา
 ก
ะลั
มพ

าก
ร 

22. การใชกลยุทธเพื่อการเปลี่ยนแปลงและ

พัฒนาองคกร  

                 

23. ความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ 

ในการปฏิบัติงานมากขึ้น 

                 

24. มีความสบายใจเมื่อประสบความสําเร็จ                   

25. เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวม 

ในการปฏิบัติงาน  

                 

26. บุคคลในองคการไดมีสวนรวมในการตดัสินใจ

เกี่ยวกับการบริหารกิจการขององคการ 

                 

27. บรรยากาศของการมีสวนรวม ตองทําให

แนวทางที่จะไปสูเปาหมายมีความชัดเจน

ยิ่งขึ้น  
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ) 
 

ขอ ตัวแปร 
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28. การเปดโอกาสใหบุคคลเคนหาปญหา  

หาสาเหตุของปญหา วิเคราะหปญหา 

การแกไขปญหาดวยตนเอง 

                 

29. มีการตั้งเปาหมายหรือวตัถุประสงคที่จะแกไข

ปญหารวมกนั โดยวิเคราะหปญหาที่สงผล

กระทบตอการทํางาน จากนั้นหาแนวทางแกไข 

                 

30. ผูใตบังคับบัญชาจะเกดิความตระหนัก 

ถึงความสําคัญของการมีสวนรวมใน 

การตัดสินใจของคน 

                 

31. ตัดสินใจอยางมีความรับผิดชอบดวย 

ความรอบคอบ มีเหตุผลและ-คํานึงถึง

ประโยชนขององคการเปนหลัก 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ) 
 

ขอ ตัวแปร 
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32. ผูปฏิบัติงานมีความเปนอิสระในการคดิ  

การตัดสินใจ การดําเนินงานที่ตนรับผิดชอบ 

                 

33. รางวัลเพื่อสรางแรงจูงใจแกพนกังานให

องคการประสบความสําเร็จ  

                 

34. มีการประชาสัมพันธการดําเนนิงานอยาง

ตอเนื่อง 

                 

35. การมีฐานะทางเศรษฐกิจที่เอื้อตอ 

การสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 

                 

36. วัฒนธรรม ลักษณะนิสัยที่ตองการชวย

สงเสริมการเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน 

                 

37. การมีระบบการเมืองการปกครองทองถิ่นที่

เอื้อตอการสนับสนนุกจิกรรมของสถานศึกษา 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ) 
 

ขอ ตัวแปร 
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38. การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชน

เห็นความสําคัญของการมีสวนรวมและ 

เขารวมกจิกรรมตางๆในการพัฒนาโรงเรียน 

                 

39. ชุมชนมีความสนใจในการสนับสนุน

การศึกษา 

                 

40. มีระบบการบริหารการศึกษาที่เอื้อและ

สนับสนุนการเขามามีสวนรวมในการบริหาร

จัดการศึกษา 

                 

41. ความศรัทธาของชุมชนที่มีตอโรงเรียน                   

42. ความคาดหวังของชุมชนตอโรงเรียน                  

43. การมีความสัมพันธอันดีระหวางชุมชน 

กับสถานศึกษา 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ) 
 

ขอ ตัวแปร 
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1)
 

Pu
tti

 (1
98

7)
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44. การใหเกียรติและใหกําลังใจแกผูเขามามี 

สวนรวมในโรงเรยีน 

                 

45. ครูมีความเอาใจใสตอนักเรียนและการเรียน

การสอน  

                 

46. สถานศึกษามีชื่อเสียงเปนที่ยอมรบัของชุมชน                  

47. การบริหารการเงินโปรงใสและตรวจสอบได                  

48. การสงเสริม สนับสนุนใหบุคคลในชุมชน

ไดรับการศึกษาและจบการศึกษาภาคบังคับ 

                 

49. มีผลการพัฒนาอาคารสถานที่และ 

สงแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 

                 

50. ระยะเวลาที่คณะกรรมการสถานศึกษาอาศัย

ในชุมชน  
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ) 
 

ขอ ตัวแปร 
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51. การมีถิ่นกําเนิดหรืออาศัยอยูในชุมชนที่ตั้ง

ของสถานศึกษา 

                 

52. ความเปนศิษยเกาของสถานศึกษา                  

53. การมีบุตรหลานเขาเรยีนในสถานศึกษา                  

54. การมีเวลาเพียงพอที่จะเขามามีสวนรวม

กิจกรรมของสถานศึกษา 

                 

55. การมีความผูกพันและรูสึกเปนเจาของ

สถานศึกษา 

                 

56. การไดรับการยกยองเชิดชูเกยีรติและประกาศ

เกียรติคณุจากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนประจํา 

                 

57. คาตอบแทนในการประชุมและ 

การปฏิบัติงานทุกครั้ง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ) 
 

ขอ ตัวแปร 
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58. ไมควรรับผิดชอบคาใชจายในการพัฒนา

โรงเรียนดวยการเสียสละทรัพยสินสวนตัว

เวนแตจะใหดวยความเต็มใจ 

                 

59. มีความรูสึกที่ดีที่ไดรับเกียรติและ 

มีความภาคภูมิใจที่ไดรับแตงตั้งใหเปน

คณะกรรมการ 

                 

60. มีความรู ความสามารถตอหนาที่                   

61. คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีลักษณะ

ความเปนผูนําได 

                 

62. คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มี 

ความคดิริเริ่มสรางสรรค 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ) 
 

ขอ ตัวแปร 
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63. คณะกรรมการสถานศึกษาเปน 

ผูที่กลาแสดงออกทั้งการกระทําและความคิด 

                 

64. คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มี

ความสามารถในการตดัสินใจและแกปญหา

ตางๆได 

                 

65. คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความรู

ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง 

                 

66. คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มี 

ความสนใจและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

การพัฒนาการศึกษา 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ) 
 

ขอ ตัวแปร 
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67. เขารวมกับโรงเรียนกําหนดบทบาท ภารกิจ

และหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพื้นฐานไวใหชัดเจน 

                 

68. การใหความสําคญัในการสงเสริมใหเกดิ 

การมีสวนรวมจากผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน 

                 

69. เปนผูที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง 

ครอบครัวและชุมชน 

                 

70. คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีอารมณดี 

มองโลกในแงดี มีความหนกัแนนและ 

เปนคนมีเหตุผล 

                 

71. คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มี 

ความสุภาพ เรียบรอย ออนนอมถอมตน 
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ตารางที่ 3  ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ) 
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72. คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มี 

มนุษยสัมพันธและทํางานรวมกับผูอื่นไดด ี

                 

73. คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีคณุธรรม

และความซื่อสัตยสุจริต 

                 

74. คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มี 

ความประพฤตดิีทั้งดานกาย วาจา ใจและ 

เปนตัวอยางใหแกสังคมได 

                 

75. เขารวมกับโรงเรียนจัดใหมีโครงการ/

กิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของ

ชุมชนและทองถิ่น 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ) 
 

ขอ ตัวแปร 
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76. สามารถเขารวมเปนกรรมการคัดเลือก  

การพัฒนาและการประเมินบุคลากรของ

โรงเรียน 

                 

77. มีการสรางเครือขายดานการศึกษาและ 

มีกิจกรรมดําเนนิการรวมกัน 

                 

78. ครูมีความประพฤติดี                   

79. ครูมีมนษุยสัมพันธด ี                  

80. ครูมีความเสียสละ อุทิศเวลาและปฏิบัติงาน

ตรงตอเวลา 

                 

81. ครูมีความรูความสามารถ                  

82. ครูในสถานศึกษามีความสามัคค ี                  
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ) 
 

ขอ ตัวแปร 
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83. การใหโอกาสคณะกรรมการสถานศึกษาใน

การมีสวนรวม  

                 

84. ใหความสําคัญกับชุมชนในการพฒันาความรู 

ความเขาใจดานการศึกษาใหทันสมัยอยูเสมอ 

                 

85. การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนา 

จากองคกรตางๆเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูของ

นักเรียนและคนในชุมชน 

                 

86. มีการสรางเครือขายดานการศึกษาและ 

มีกิจกรรมดําเนนิการรวมกัน 

                 

87. การใหขอเสนอแนะและรับรูการบริหารและ

การดําเนนิงานของโรงเรียน 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ) 
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88. มีสวนรับรูและรวมพิจารณาการกําหนด

กฎระเบียบของโรงเรียน 

                 

89. การมีสวนรวมรับรูและใหขอเสนอแนะ 

การติดตามผลการดําเนินงานและสรุปผลงาน

ประจําปของโรงเรียน 

                 

90. การใหความสนใจและใหขอเสนอแนะ 

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

                 

91. การเปนผูที่สะทอนความตองการของชุมชน

ดวยการพัฒนาการเรียนการสอน 

                 

92. การรับรูและใหขอเสนอแนะการดําเนินงาน

ของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ) 
 

ขอ ตัวแปร 
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93. การใหขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติใน 

การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม

ของโรงเรียน 

                 

94. การยอมรับแนวความคิด สาระสําคัญพื้นฐาน 

และปรัชญาการทํางานแบบมีสวนรวม 

                 

95. โครงการพัฒนาตาง ๆ ตองคํานึงถึง

กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 

                 

96. บรรจุแนวความคิดการมีสวนรวมของชุมชน 

ในนโยบายระดับชาต ิ

                 

97. ทบทวนหลักสูตรการศึกษา เพื่อสนับสนุน

การจัดการเรียนที่ใชกระบวนการทํางาน 

แบบ มีสวนรวมในระดับตาง ๆ 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ) 
 

ขอ ตัวแปร 
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98. เอกสารสิ่งพิมพของรัฐ สนับสนุน

กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมของ

องคกรและชุมชน 

                 

99. สื่อประชาสัมพันธของรัฐ สนับสนุน

กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 

                 

100. หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมที่จะ

ผสมผสานกิจกรรมและตอบสนองขอเสนอ

ของชุมชน 

                 

101. ขอตกลงระหวางประเทศ สนับสนุน 

การทํางานแบบมีสวนรวม 

                 

102. กฎระเบียบหรือคําสั่งการบริหารราชการไม

เปนอุปสรรคตอการทํางานแบบมีสวนรวม 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ) 
 

ขอ ตัวแปร 
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103. งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวย

ความสะดวก หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการ

ทํางานแบบมีสวนรวม 

                 

104. รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ที่จะ

กระจายอํานาจในการวางแผนและการ

ตัดสินใจไปยังทองถิ่น 
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ตารางที่  4  ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) 

 

ขอ ตัวแปร 

ดร
.พ
ิษณ

ณุ
  ต

ุลส
ุข 

ดร
.อ
รทั
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ูลค
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รศ
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ือง
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ย 
   

อุณ
หส

ุทธ
ิยา
นน

ท 

1 การเขารวมกจิกรรมกับชุมชน              

2 การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญของ

การมีสวนรวม 

            

3 การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวมกจิกรรม

ตางๆในการพัฒนาโรงเรียน 

            

4 การใหความสําคญักับชุมชนในการพัฒนาความรู ความเขาใจ

ดานการศึกษาใหทันสมัยอยูเสมอ 

            

5 การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนาจากองคกรตางๆเพื่อให

เปนแหลงเรียนรูของนักเรยีนและคนในชุมชน 

            

6 มีการสรางเครือขายดานการศึกษาและมีกิจกรรมดําเนนิการ

รวมกนั 
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ตารางที่  4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ) 

 

ขอ ตัวแปร 
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7 การพัฒนาการทํางานของสมาชิกในองคกร ใหทํางานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

            

8 การใชกลยุทธเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคกร              

9 การมีระบบการเมืองการปกครองทองถิ่นที่เอื้อตอการสนับสนุน

กิจกรรมของสถานศึกษา 

            

10 การใหขอเสนอแนะและรับรูการบริหารและการดําเนินงานของ

โรงเรียน 

            

11 การมีสวนรับรูและรวมพิจารณาการกําหนดกฎระเบียบของ

โรงเรียน 

            

12 การมีสวนรวมรับรูและใหขอเสนอแนะการติดตามผล 

การดําเนนิงานและสรุปผลงานประจําปของโรงเรียน 
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ตารางที่  4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ) 
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13 การใหความสนใจและใหขอเสนอแนะการพฒันาคณุภาพ

การศึกษาของโรงเรียน 

            

14 การเปนผูที่สะทอนความตองการของชุมชนดวยการพัฒนา 

การเรียนการสอน 

            

15 การรับรูและใหขอเสนอแนะการดําเนินงานของโรงเรียนอยาง

ตอเนื่อง 

            

16 คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสําคัญในการสงเสริมใหเกิด

การมีสวนรวมจากผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน 

            

17 การใหขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติในการพัฒนาอาคารสถานที่

และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 
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ตารางที่  4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ) 
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18 มีระบบการบริหารการศึกษาที่เอื้อและสนับสนุนการเขามามี

สวนรวมในการบริหารจดัการศึกษา 

            

19 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ

การบริหารงานของโรงเรียน 

           

20 โรงเรียนเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมเคนหาปญหา หาสาเหตขุอง

ปญหา วิเคราะหปญหาการแกไขปญหาดวยตนเอง 

           

21 การตั้งเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่จะแกไขปญหารวมกนั  

โดยวิเคราะหปญหาที่สงผลกระทบตอการทํางาน  

จากนั้นหาแนวทางแกไข 

           

22 คณะกรรมการสถานศึกษาเกิดความตระหนกัถึงความสําคญั 

ของการมีสวนรวมในการตัดสินใจของคน 
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ตารางที่  4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ) 
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23 การดําเนนิงานมีการตัดสินใจอยางมีความรับผิดชอบดวย 

ความรอบคอบ มีเหตุผลและคํานึงถึงประโยชนของโรงเรยีน

เปนหลัก 

            

24 คณะกรรมการสถานศึกษามีอิสระในการคิด การตัดสินใจและ

การดําเนนิงานที่ตนรับผิดชอบ 

           

25 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการกําหนดบทบาท 

ภารกจิและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไว

ใหชัดเจน 

            

26 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษารวมกันจดัโครงการ/

กิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น 

            

27 การเขารวมเปนกรรมการคัดเลือก การพัฒนาและการประเมิน

บุคลากรของโรงเรียน 
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ตารางที่  4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ) 
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28 การกระจายอํานาจการบริหารและการตัดสินใจให 

ผูมีสวนเกี่ยวของกับงานรวมมีความรับผิดชอบ  

            

29 การเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน            

30 บรรยากาศของการมีสวนรวมนําไปสูเปาหมายมีความชัดเจน

ยิ่งขึ้น  

            

31 กรรมการสถานศึกษามีความรู ความสามารถตอหนาที่             

32 กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีลักษณะความเปนผูนําได             

33 กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความคดิริเริ่มสรางสรรค             

34 กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่กลาแสดงออกทั้งการกระทํา 

และความคิด 

            

 



147 
 

 

147 

ตารางที่  4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ) 
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35 กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสามารถในการตัดสินใจ

และแกปญหาตางๆได 

            

36 กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความรูความเขาใจในบทบาท

หนาที่ของตนเอง 

            

37 กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสนใจและ 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

            

38 กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง 

ครอบครัวและชุมชน 

            

39 กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีอารมณดี มองโลกในแงดี  

มีความหนกัแนนและเปนคนมีเหตุผล 

            

40 กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสุภาพ เรียบรอย  

ออนนอมถอมตน 
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ตารางที่  4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ) 
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41 กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีมนษุยสัมพันธที่ด ี             

42 กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีคณุธรรมและความซื่อสัตยสุจริต             

43 กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความประพฤติดีทั้งดานกาย วาจา 

ใจและเปนตัวอยางใหแกสังคมได 

            

44 กรรมการสถานศึกษามีลักษณะนิสัยที่ตองการชวยสงเสริม 

การเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน 

            

45 กรรมการสถานศึกษามีเวลาเพียงพอที่จะเขามามีสวนรวม

กิจกรรมของสถานศึกษา 

            

46 กรรมการสถานศึกษามีฐานะทางเศรษฐกิจที่เอื้อตอ 

การสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 
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ตารางที่  4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ) 
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47 กรรมการสถานศึกษามีถิ่นกําเนดิอยูในชุมชน             

48 สถานศึกษามีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของชุมชน             

49 การบริหารการเงินโปรงใสและตรวจสอบได             

50 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหเดก็ในชุมชนไดรับการศึกษา

และจบการศึกษาภาคบังคับ 

            

51 โรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานที่และสงแวดลอมที่เอื้อตอ 

การเรียนรู 

            

52 มีความรูสึกที่ดีที่ไดรับเกียรติและมีความภาคภูมิใจที่ไดรับ

แตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ 

            

53 มีความสบายใจเมื่อโรงเรียนประสบความสําเร็จ              
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ตารางที่  4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ) 
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54 การไดรับการยกยองเชิดชูเกยีรติและประกาศเกียรติคณุจาก

หนวยงานที่เกี่ยวของเปนประจํา 

            

55 คาตอบแทนในการประชุมและการปฏิบัติงานทุกครั้ง             

56 ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริต             

57 ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยาง             

58 ผูบริหารมีความเปนผูนํา             

59 ผูบริหารเปนคนทองถิ่นโดยกําเนดิ              

60 ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหารและเปนผูนําแหง 

การเปลี่ยนแปลง 

            

61 ผูบริหารใชทักษะการแกไขความขดัแยง             
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ตารางที่  4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ) 
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62 ผูบริหารมีความคิดสรางสรรค             

63 ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ด ี             

64 ผูบริหารเปนนักประชาธิปไตยรับฟงความคดิเห็นของผูอื่น             

65 ผูบริหารมีความเสียสละ             

66 ผูบริหารมีความศรัทธา การยอมรับคณะกรรมการสถานศึกษา             

67 ผูบริหารมีความรูและทักษะในการบริหารและการปฏิบัติงาน             

68 ผูบริหารมีเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆในการปฏิบัติงาน

มากขึ้น 

           

69 ครูมีความเอาใจใสตอนักเรียนและการเรียนการสอน              

70 ครูมีความประพฤติดี              

71 ครูมีมนษุยสัมพันธด ี             
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ตารางที่  4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ) 
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72 ครูมีความเสียสละ อุทิศเวลาและปฏิบัติงานตรงตอเวลา             

73 ครูมีความรูความสามารถ             

74 ครูในสถานศึกษามีความสามัคค ี             

75 ชุมชนมีความศรัทธาตอโรงเรียน              

76 ชุมชนกับสถานศึกษามีความสัมพันธอันด ี             

77 ความเปนศิษยเกาของสถานศึกษา             

78 การมีบุตรหลานเขาเรยีนในสถานศึกษา             

79 โรงเรียนใหเกียรติและใหกําลังใจแกผูเขามามีสวนรวม 

ในโรงเรียน 

            

80 การมีความผูกพันและรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา             

81 โรงเรียนและชุมชนมีสวนชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกนั             
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ตารางที่  4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ) 
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82 บรรจุแนวความคิดการมีสวนรวมของชุมชน ในนโยบาย

ระดับชาต ิ

            

83 ทบทวนหลักสูตรการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจดัการเรยีนที่ใช

กระบวนการทํางานแบบ มีสวนรวมในระดับตาง ๆ 

            

84 เอกสารสิ่งพิมพของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางาน 

แบบมีสวนรวมขององคกรและชุมชน 

            

85 สื่อประชาสัมพันธของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางาน 

แบบมีสวนรวม 

            

86 หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมที่จะผสมผสานกิจกรรม 

และตอบสนองขอเสนอของชุมชน 
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ตารางที่  4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ) 
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87 กฎระเบียบหรือคําสั่งการบริหารราชการไมเปนอุปสรรค 

ตอการทํางานแบบมีสวนรวม 

            

88 งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวยความสะดวก  

หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 

            

89 รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ที่จะกระจายอํานาจ 

ในการวางแผนและการตัดสินใจไปยังทองถิ่น 

            

90 การยอมรับแนวความคิด สาระสําคญัพื้นฐาน และปรัชญา 

การทํางานแบบมีสวนรวม 

            

91 โครงการพัฒนาตาง ๆ ตองคํานึงถึงกระบวนการทํางาน 

แบบมีสวนรวม 

            

92 ขาวสารภายในองคการมีความถูกตองเพียงพอและเชื่อถือได             
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ตารางที่  4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ) 
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93 ระบบการตดิตอสื่อสารภายใตองคการมีความคลองตัว  

เปนไปโดยอิสระทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ  

            

94 ขอมูลขาวสารมีอํานาจในการตัดสินใจได             

95 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการตดิตอสื่อสารกัน

อยางเปดเผยเกี่ยวกับเปาหมายขององคการ 

            

96 มีการประชาสัมพันธการดําเนนิงานอยางตอเนื่อง             

97 คณะกรรมการสถานศึกษาอาศัยอยูในชุมชนที่ตั้งของ

สถานศึกษา 

            

98 กรรมการสถานศึกษาตองการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

            

99 กรรมการสถานศึกษาตองการมีตําแหนงเพื่อใหเกดิการยอมรับ

ในสังคม 
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ตารางที่  4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ) 
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100 กรรมการสถานศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดด ี             

101 ผูบริหารมีจิตสาธารณะ             

102 การเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคดิเห็นไดอยางเต็ม

ความสามารถ 

            

103 ทุกคนตระหนกัในบทบาทหนาที่ของตนเอง             

104 ผูบริหารมีความตั้งใจพัฒนาคณุภาพการศกึษาอยางจริงจัง             

105 กรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อยางจริงจัง 

            

106 ครูมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง             

107 การสนับสนุน สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษา 

ใหไดมีความรูในดานการจัดการศึกษา 
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ตารางที่  4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ) 
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108 การสนับสนุน สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษา 

ใหไดมีความรูในบทบาทหนาที่ของตนเอง 

            

109 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการปฏิสัมพันธ 

กันอยูเสมอ 

            

110 การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางตวับุคคล             

111 การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางตอเนื่อง             

112 การเปดโอกาสใหคณะกรรมการมีสวนดูแล ติดตามงาน 

ของโรงเรียน 

            

113 การรวมกันพิจารณาความตองการของโรงเรียน             

114 กรรมการสถานศึกษาเปนผูมีความประนีประนอม             

115 การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการดําเนนิงานเปนขัน้ตอน             

116 มีการประสานงานที่ด ี             
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ตารางที่  4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ) 
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117 การรวมรับรูและใหขอเสนอแนะในการจดัการเรียน 

การสอนอยางหลากหลาย 

            

118 การดําเนนิงานตามมติที่ประชุม             

119 มีการสรางเครือขายระหวางบุคคลและดําเนินงานรวมกัน             

120 กรรมการมีความรูเรื่องระเบียบ กฎหมาย             

121 มีเปาหมายในการดําเนินงานเดียวกัน             

122 มีกระบวนการตรวจสอบผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง             

123 กรรมการสถานศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการจดัการศึกษา             

124 การสรางแรงจูงใจในการดําเนนิงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 
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1.3 การวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา (factor analysis) 

ผูวิจัยไดสรุปองคความรูจากการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) การสัมภาษณ

ผูเช่ียวชาญ (interview) แลวนําไปสรางของแบบสอบถาม (questionnaire) ชนิดมาตราสวนประมาณ

คา (rating scale) จํานวน 120 ขอ นําไปสอบถามกลุมตัวอยาง ซ่ึงแบงเปน 2 หนวยวิเคราะห คือ 

สถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน และสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 

คน ในเขตตรวจราชการภาคกลาง จํานวน 201 โรงเรียน ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 178 

โรงเรียน รวม 1,068  ฉบับ  คิดเปนรอยละ 88.56 นํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC 

(Statistical Package for the Social Science) ดวยสถิติวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) 

ประเภทการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) โดยเสนอผลการวิเคราะห

ขอมูลเปนตารางประกอบคําบรรยาย ดังตอไปนี ้

 

1.3.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 5  คารอยละสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตัวแปร 
สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการ 9 คน สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการ 15 คน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.เพศ     

ชาย 460 53.24 107 52.45 

หญิง 404 46.76 97 47.55 

รวม 864 100.00 204 100.00 

2.อาย ุ     

ต่ํากวา 30  ป 31 3.59 7 3.43 

30 – 35  ป 65 7.52 23 11.27 

36 – 40  ป 78 9.03 12 5.88 

41 – 45  ป 160 18.52 34 16.67 

46 – 50  ป 134 15.51 39 19.12 

51 ปขึ้นไป 396 45.83 89 43.63 

รวม 864 100.0 204 100.00 
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ตารางท่ี 5 คารอยละสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

 

ตัวแปร 
สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการ 9 คน สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการ 15 คน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

3.ระดับการศึกษา      

ต่ํากวาปริญญาตรี 398 46.06 60 29.41 

ปริญญาตรี 318 36.81 106 51.96 

ปริญญาโท 146 16.90 37 18.14 

ปริญญาเอก 2 .23 1 .49 

รวม 864 100.00 204 100.00 

4.ตําแหนงหนาท่ีในสถานศึกษา     

ผูบริหารสถานศึกษา 144 16.67 34 16.67 

ประธานคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

144 16.67 34 16.67 

ผูแทนครูในคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

144 16.67 34 16.67 

ผูแทนผูปกครองใน

คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้

พ้ืนฐาน 

144 16.67 34 16.67 

คณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานอ่ืนๆ 

144 16.67 34 16.67 

ผูปกครองนักเรียนอ่ืนๆ  144 16.67 34 16.67 

รวม 864 100.00 204 100.00 

 

จากตารางท่ี 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา      

9 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 460 คน คิดเปนรอยละ 53.24 เปนเพศหญิง จํานวน 404 คน   

คิดเปนรอยละ 46.76  อายุ สวนใหญเปนอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 396  คน คิดเปนรอยละ 45.83 อายุ 

41 – 45  ป จํานวน 160  คน คิดเปนรอยละ 18.52 อายุ 46 – 50  ป จํานวน 134  คน คิดเปนรอยละ 

15.51 อายุ 36 – 40  ป จํานวน 78  คน คิดเปนรอยละ 9.03 อายุ 30 – 35  ป จํานวน 65  คน คิดเปน

รอยละ 7.52 และอายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 31  คน คิดเปนรอยละ 3.59 ระดับการศึกษา สวนใหญ     
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มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 398 คน คิดเปนรอยละ 46.06 ปริญญาตรี จํานวน 318 

คน คิดเปนรอยละ 36.81 ปริญญาโท จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 16.90 ปริญญาเอก จํานวน 2 

คน คิดเปนรอยละ .23  ตําแหนงหนาท่ีในสถานศึกษา ผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงหนาท่ีเปน

ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา    

ขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 16.67  ผูแทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษา             

ขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ผูแทนผูปกครองใน คณะกรรมการสถานศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน จํานวน  144 คน คิดเปนรอยละ 16.67  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืนๆ 

จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 16.67 และผูปกครองนักเรียนอ่ืนๆ จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 

16.67 

ผูตอบแบบสอบถามในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน สวนใหญเปน 

เพศชาย จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 52.45 เปนเพศหญิง จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 47.55  

อายุ สวนใหญเปนอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 89  คน คิดเปนรอยละ 43.63 อายุ 46 – 50  ป จํานวน 39  

คน คิดเปนรอยละ 19.12 อายุ 41 – 45  ป จํานวน 34  คน คิดเปนรอยละ 16.67 อายุ 30 – 35  ป 

จํานวน 23  คน คิดเปนรอยละ 11.27 อายุ 36 – 40  ป จํานวน 12  คน คิดเปนรอยละ 5.88 และอายุ 

ต่ํากวา 30 ป จํานวน 7  คน คิดเปนรอยละ 3.43 ระดับการศึกษาสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี 

จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 51.96 ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 29.41 

ปริญญาโท จํานวน 37 คน คิดเปนรอยละ 18.14 ปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ .49 

ตําแหนงหนาท่ีในสถานศึกษา ผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงหนาท่ีเปนผูบริหารสถานศึกษา 

จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 34 คน 

คิดเปนรอยละ 16.67  ผูแทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 34 คน คิดเปน  

รอยละ 16.67 ผูแทนผูปกครองใน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 34 คน คิดเปน  

รอยละ 16.67  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืนๆ จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 16.67 และ

ผูปกครองนักเรียนอ่ืนๆ จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 16.67 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.3.2 ผลการวิเคราะหระดับความสําคัญของตัวแปรองคประกอบการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

1.3.2.1 สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน 

การวิ เคราะหระดับความสําคัญของตัวแปรองคประกอบการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ใน

สถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน วิเคราะหจากระดับความคิดเห็นของ

ผูตอบแบบสอบถาม โดยวิเคราะหจากคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

และนําไปเทียบกับเกณฑการวิเคราะหของเบสท (Best) รายละเอียดดังตารางท่ี 6 

 

ตารางท่ี  6  คามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคญัของ 

                  ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ 

                  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 9 คน 

                 (n=864) 

ที่ 
ตัวแปรการบริหารสถานศกึษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความสําคัญ

ของตัวแปร 

1 คณะกรรมการสถานศึกษามีความตระหนกัถึง

ความสําคัญของการมีสวนรวม 

4.36 .65 มาก 

2 คณะกรรมการสถานศึกษาตองการมีสวนรวม 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

4.26 .65 มาก 

3 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมเปนกรรมการ

คัดเลือกและการประเมินบุคลากรของโรงเรียน 

4.36 .62 มาก 

4 คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสําคัญใน 

การสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมจากผูท่ีเกี่ยวของ 

ทุกภาคสวน 

4.23 .67 มาก 

5 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน 

4.08 .70 มาก 

6 กรรมการสถานศึกษามีทัศนคติท่ีดีตอการจดัการศึกษา 4.07 .71 มาก 

7 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีลักษณะความเปนผูนํา 4.12 .64 มาก 
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ตารางท่ี  6 คามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคญัของ 

                 ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ 

                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 9 คน (ตอ) 

 

ที่ 
ตัวแปรการบริหารสถานศกึษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความสําคัญ

ของตัวแปร 

8 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบตอ

ตนเอง ครอบครวัและชุมชน 

3.93 .79 มาก 

9 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสนใจและ 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

4.23 .65 มาก 

10 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสามารถ 

ในการตัดสินใจและแกปญหาตางๆได 

4.15 .68 มาก 

11 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจ 

ในบทบาทหนาท่ีของตนเอง 

4.18 .68 มาก 

12 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความคดิริเริ่ม

สรางสรรค 

4.18 .70 มาก 

13 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีกลาแสดงออกท้ัง 

การกระทําและความคิด 

4.05 .69 มาก 

14 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีอารมณดี มองโลก 

ในแงดี มีความหนกัแนนและเปนคนมีเหตุผล 

4.18 .68 มาก 

15 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสุภาพ เรียบรอย 

ออนนอมถอมตน 

4.15 .66 มาก 

16 กรรมการสถานศึกษามีถ่ินกําเนดิอยูในชุมชน 4.22 .67 มาก 

17 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีคณุธรรมและ 

ความซ่ือสัตยสุจริต 

4.18 .63 มาก 

18 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความประพฤติด ี

ท้ังดานกาย วาจา ใจและเปนตวัอยางใหแกสังคมได 

4.13 .69 มาก 

19 กรรมการสถานศึกษามีลักษณะนิสัยชอบชวยเหลือ

กิจกรรมตางๆของโรงเรียน 

4.10 .69 มาก 

20 กรรมการสถานศึกษามีความรู ความสามารถตอหนาท่ี 4.11 .69 มาก 
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ตารางท่ี  6 คามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคญัของ 

                 ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ 

                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 9 คน (ตอ) 

 

ที่ 
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความสําคัญ

ของตัวแปร 

21 กรรมการสถานศึกษามีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีเอ้ือตอ

การสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 

4.24 .65 มาก 

22 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีมนษุยสัมพันธท่ีด ี 4.21 .66 มาก 

23 กรรมการสถานศึกษามีความรูเรื่องระเบียบ กฎหมาย 4.28 .62 มาก 

24 กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมพิจารณา 

ความตองการของโรงเรียน 

4.27 .61 มาก 

25 กรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางจริงจัง 

4.24 .67 มาก 

26 กรรมการสถานศึกษาเปนผูมีความประนีประนอม 4.13 .68 มาก 

27 กรรมการสถานศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี 3.91 .89 มาก 

28 กรรมการสถานศึกษาอาศัยอยูในชุมชนท่ีตั้ง 

ของสถานศึกษา 

4.07 .70 มาก 

29 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนใหขอเสนอแนะ 

และรับรูการบริหารและการดําเนนิงานของโรงเรยีน 

4.19 .66 มาก 

30 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับรูและ 

รวมพิจารณาการกําหนดกฎระเบียบของโรงเรียน 

4.18 .63 มาก 

31 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับรูและ 

ใหขอเสนอแนะการติดตามผลการดําเนนิงาน 

และสรุปผลงานประจําปของโรงเรียน 

4.03 .68 มาก 

32 คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสนใจและ 

ใหขอเสนอแนะการพฒันาคุณภาพการศกึษา 

ของโรงเรียน 

4.14 .69 มาก 

33 คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีสะทอนความ

ตองการของชุมชนดวยการพัฒนาการเรียนการสอน 

4.07 .72 มาก 



165 
 

 

ตารางท่ี  6 คามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคญัของ 

                 ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ 

                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 9 คน (ตอ) 

 

ที่ 
ตัวแปรการบริหารสถานศกึษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความสําคัญ

ของตัวแปร 

34 คณะกรรมการสถานศึกษารับรูและใหขอเสนอแนะ

การดําเนนิงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

4.14 .70 มาก 

35 การใหขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติในการพัฒนา

อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 

4.07 .68 มาก 

36 คณะกรรมการสถานศึกษามีการรวมรับรูและให

ขอเสนอแนะในการจดัการเรียนการสอนอยาง

หลากหลาย 

4.09 .69 มาก 

37 โครงการพัฒนาตาง ๆ ตองคํานึงถึงกระบวนการ

ทํางานแบบมีสวนรวม 

4.09 .71 มาก 

38 มีการพัฒนาการทํางานของคณะกรรมการสถานศึกษา

ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

4.29 .66 มาก 

39 การสงเสริมและสนบัสนุนใหคนในชุมชนเห็น

ความสําคัญของการมีสวนรวม 

4.32 .62 มาก 

40 การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวม

กิจกรรมตางๆของโรงเรียน 

4.39 .61 มาก 

41 การใหความสําคญักับชุมชนในการพัฒนาความรู 

ความเขาใจดานการศึกษาใหทันสมัยอยูเสมอ 

4.43 .62 มาก 

42 การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนาจากองคกร

ตางๆเพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูของนักเรยีนและ 

คนในชุมชน 

4.45 .60 มาก 

43 มีการสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียน 

กับชุมชนและมีกจิกรรมดําเนินการรวมกนั 

4.46 .59 มาก 

44 ผูบริหารเขารวมกิจกรรมกับชุมชนสมํ่าเสมอ 4.37 .64 มาก 
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ตารางท่ี  6 คามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคญัของ 

                 ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ 

                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 9 คน (ตอ) 

 

ที่ 
ตัวแปรการบริหารสถานศกึษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความสําคัญ

ของตัวแปร 

45 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการตดัสินใจ

ในการดําเนนิงานอยางรอบคอบ มีเหตุผลและคํานึงถึง

ประโยชนของสถานศึกษาเปนหลัก 

4.03 .75 มาก 

46 โรงเรียนเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมวิเคราะหหาปญหา 

หาสาเหตุของปญหา และแกไขปญหาดวยตนเอง 

4.00 .74 มาก 

47 มีเปาหมายในการดําเนินงานเดียวกัน 4.51 .64 มากท่ีสุด 

48 การสนับสนุน สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษา 

มีความรูในดานการจัดการศึกษา 

4.53 .65 มากท่ีสุด 

49 การสนับสนุน สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษา 

มีความรูในบทบาทหนาท่ีของตนเอง 

4.51 .59 มากท่ีสุด 

50 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามี 

การปฏิสัมพันธกันอยูเสมอ 

4.38 .66 มาก 

51 การมีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางตวับุคคล 4.39 .62 มาก 

52 โรงเรียนใหเกียรติและใหกําลังใจแกผูเขามา 

มีสวนรวมในโรงเรยีน 

4.44 .60 มาก 

53 โรงเรียนและชุมชนมีสวนชวยเหลือสนับสนุน 

ซ่ึงกันและกัน 

4.00 .78 มาก 

54 ขอมูลขาวสารภายในโรงเรียนมีความถูกตองและ

เช่ือถือได 

4.34 .62 มาก 

55 กรรมการสถานศึกษามีความภาคภูมิใจเม่ือโรงเรียน

ประสบความสําเร็จ 

4.55 .60 มากท่ีสุด 

56 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหเดก็ในชุมชนไดรับ

การศึกษาและจบการศึกษาภาคบังคับ 

4.56 .61 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  6 คามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคญัของ 

                 ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ 

                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 9 คน (ตอ) 

 

ที่ 
ตัวแปรการบริหารสถานศกึษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความสําคัญ

ของตัวแปร 

57 กรรมการสถานศึกษามีความรูสึกท่ีดีท่ีไดรับเกยีรติ

และมีความภาคภูมิใจท่ีไดรับแตงตั้งใหเปน

คณะกรรมการสถานศึกษา 

4.50 .59 มากท่ีสุด 

58 การบริหารงานการเงินของสถานศึกษา 

มีความโปรงใสและตรวจสอบได 

4.34 .86 มาก 

59 สถานศึกษามีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับของชุมชน 4.58 .57 มากท่ีสุด 

60 ผูบริหารมีความซ่ือสัตยสุจริต 4.63 .56 มากท่ีสุด 

61 ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยาง 4.58 .56 มากท่ีสุด 

62 ผูบริหารมีความเปนผูนํา  4.59 .57 มากท่ีสุด 

63 ผูบริหารเปนคนทองถ่ินโดยกําเนดิ  3.39 1.45 มาก 

64 ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหารและเปนผูนําแหง

การเปล่ียนแปลง 

4.49 .63 มาก 

65 ผูบริหารใชทักษะการแกไขความขดัแยง 4.38 .65 มาก 

66 ผูบริหารมีความคิดสรางสรรค 4.51 .60 มากท่ีสุด 

67 ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี 4.53 .61 มากท่ีสุด 

68 ผูบริหารเปนนักประชาธิปไตยรับฟงความคดิเห็น 

ของผูอ่ืน 

4.47 .60 มาก 

69 ผูบริหารมีความเสียสละ 4.48 .62 มาก 

70 ผูบริหารมีความศรัทธาและยอมรับการทํางาน 

ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

4.48 .58 มาก 

71 ผูบริหารมีความรูและทักษะในการบริหารและ 

การปฏิบัติงาน 

4.51 .60 มากท่ีสุด 

72 ผูบริหารมีความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ

ในการปฏิบัติงาน 

4.51 .60 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี  6 คามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคญัของ 

                 ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ 

                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 9 คน (ตอ) 

 

ที่ 
ตัวแปรการบริหารสถานศกึษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความสําคัญ

ของตัวแปร 

73 ผูบริหารมีจิตสาธารณะ 4.52 .59 มากท่ีสุด 

74 ผูบริหารมีความตั้งใจพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

อยางจริงจัง 

4.58 .56 มากท่ีสุด 

75 ครูมีความเอาใจใสตอนักเรียนและการเรียนการสอน  4.48 .57 มาก 

76 ครูมีความประพฤติดี  4.48 .59 มาก 

77 ครูมีมนษุยสัมพันธด ี 4.45 .61 มาก 

78 ครูมีความเสียสละ อุทิศเวลาและปฏิบัติงาน 

ตรงตอเวลา 

4.40 .62 มาก 

79 ครูมีความรูความสามารถ 4.45 .59 มาก 

80 ครูในสถานศึกษามีความสามัคค ี 4.37 .69 มาก 

81 ครูมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง 4.44 .61 มาก 

82 ชุมชนมีความศรัทธาตอโรงเรียน  4.30 .62 มาก 

83 การมีบุตรหลานเขาเรยีนในสถานศึกษา 4.38 .61 มาก 

84 คณะกรรมการสถานศึกษาเปนศิษยเกาของ

สถานศึกษา 

4.26 .73 มาก 

85 ชุมชนกับสถานศึกษามีความสัมพันธอันด ี 4.21 .72 มาก 

86 การใหมีหลักการการมีสวนรวมของชุมชน  

ในนโยบายระดับชาต ิ

4.40 .64 มาก 

87 การทบทวนหลักสูตรการศึกษา เพ่ือสนับสนุน 

การจัดการเรียนท่ีใชกระบวนการทํางาน 

แบบมีสวนรวมในระดับตาง ๆ 

4.29 .61 มาก 

88 ส่ือประชาสัมพันธของรัฐ สนับสนุนกระบวนการ

ทํางานแบบมีสวนรวม 

4.34 .61 มาก 
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ตารางท่ี  6 คามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคญัของ 

                 ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ 

                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 9 คน (ตอ) 

 

ที่ 
ตัวแปรการบริหารสถานศกึษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความสําคัญ

ของตัวแปร 

89 มีระบบการบริหารการศึกษาท่ีเอ้ือและสนับสนุน 

การเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา  

4.18 .64 มาก 

90 การมีระบบการเมืองการปกครองทองถ่ินท่ีเอ้ือตอ 

การสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 

4.09 .64 มาก 

91 กรรมการสถานศึกษามีเวลาเพียงพอท่ีจะเขามามี 

สวนรวมกิจกรรมของสถานศึกษา 

3.99 .68 มาก 

92 โรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมท่ี

เอ้ือตอการเรียนรู 

3.98 .69 มาก 

93 หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมท่ีจะผสมผสาน

กิจกรรม และตอบสนองขอเสนอของชุมชน 

3.81 .74 มาก 

94 กฎระเบียบหรือคําส่ังการบริหารราชการไมเปน

อุปสรรคตอการทํางานแบบมีสวนรวม 

4.02 .71 มาก 

95 งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวยความสะดวก 

หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 

3.89 .75 มาก 

96 รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ท่ีจะกระจาย

อํานาจในการวางแผนและการตดัสินใจไปยังทองถ่ิน 

3.83 .78 มาก 

97 เอกสารส่ิงพิมพของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางาน

แบบมีสวนรวมขององคกรและชุมชน 

3.98 .68 มาก 

98 การมีความผูกพันและรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา 4.18 .64 มาก 

99 การยอมรับแนวความคิด สาระสําคญัพ้ืนฐาน และ

ปรัชญาการทํางานแบบมีสวนรวม 

4.35 .61 มาก 

100 ระบบการตดิตอส่ือสารภายในโรงเรียนมี 

ความคลองตัว เปนไปโดยอิสระท้ังในแนวดิ่งและ

แนวราบ  

4.19 .65 มาก 
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ตารางท่ี  6 คามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคญัของ 

                 ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ 

                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 9 คน (ตอ) 

 

ที่ 
ตัวแปรการบริหารสถานศกึษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความสําคัญ

ของตัวแปร 

101 มีการเปดโอกาสใหผูมีสวนเกีย่วของไดมีสวนรวมใน

การปฏิบัติงาน  

4.19 .62 มาก 

102 มีการกระจายอํานาจการบริหารและการตัดสินใจใหผู

มีสวนเกี่ยวของกับงานรับผิดชอบ  

4.31 .61 มาก 

103 ขอมูลสารสนเทศในโรงเรียนมีความพรอมท่ีจะ

นํามาใชในการตัดสินใจ 

4.24 .64 มาก 

104 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามี 

การติดตอส่ือสารกันอยางเปดเผยเกี่ยวกับเปาหมาย

ขององคกร 

4.33 .61 มาก 

105 มีการประชาสัมพันธการดําเนนิงานอยางตอเนื่อง 4.29 .61 มาก 

106 การเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคดิเห็นได 

อยางเต็มความสามารถ 

4.21 .60 มาก 

107 ทุกคนตระหนกัในบทบาทหนาท่ีของตนเอง 4.19 .61 มาก 

108 โรงเรียนและชุมชนมีการตั้งเปาหมายท่ีจะแกไขปญหา

รวมกนั โดยวิเคราะหปญหาท่ีสงผลกระทบตอ 

การทํางาน จากน้ันหาแนวทางแกไข 

4.33 .62 มาก 

109 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการกําหนด

บทบาท ภารกจิและหนาท่ีของคณะกรรมการ

สถานศึกษาไวอยางชัดเจน 

4.34 .62 มาก 

110 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษารวมกันจดั

โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชนและทองถ่ิน 

4.33 .66 มาก 

111 กรรมการสถานศึกษามีอิสระในการคิด การตัดสินใจ

และดําเนินงานในหนาท่ีท่ีตนรับผิดชอบ 

4.33 .63 มาก 
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ตารางท่ี  6 คามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคญัของ 

                 ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ 

                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 9 คน (ตอ) 

 

ที่ 
ตัวแปรการบริหารสถานศกึษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความสําคัญ

ของตัวแปร 

112 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา 

อยางตอเนื่อง 

4.31 .63 มาก 

113 โรงเรียนเปดโอกาสใหคณะกรรมการมีสวนดูแล 

ติดตามงานของโรงเรียน 

4.23 .65 มาก 

114 สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา 

มีการวางแผนการดําเนินงานสูเปาหมายท่ีชัดเจน 

4.33 .63 มาก 

115 มีการสรางเครือขายระหวางบุคคลและดําเนินงาน

รวมกนั 

4.23 .62 มาก 

116 การมีการประสานงานท่ีด ี 4.34 .62 มาก 

117 มีการดําเนนิงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อยางเปนขั้นตอน 

4.17 .60 มาก 

118 มีการดําเนนิงานตามมติท่ีประชุม 4.33 .62 มาก 

119 มีกระบวนการตรวจสอบผลการดําเนินงาน 

อยางตอเนื่อง 

4.22 .62 มาก 

120 มีการสรางแรงจูงใจในการดําเนนิงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

4.25 .64 มาก 

 รวมเฉล่ีย 4.27 .42 มาก 

 

จากตารางท่ี 6 เม่ือพิจารณาคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย

ภาพรวมของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน ท้ัง 120 ตัวแปร 

พบวา คามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) เทากับ 4.27 แสดงวา ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น

ระดับความสําคัญของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยูในระดับมาก และพบวา สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยภาพรวม
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เทากับ .42 หมายความวา การกระจายของขอมูลตามความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี

ความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับ 4 และมีความคิดเห็น 3 และ 5 

ประปราย ในลักษณะนี้แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับความสําคัญของตัวแปร

การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ใกลเคียงกัน 

เม่ือไดวิเคราะหคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายตัว

แปรของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน ท้ัง 120 ตัวแปร 

พบในลักษณะเดียวกัน กลาวคือ มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) ระหวาง 3.39 – 4.63  แสดงวา ผูตอบ

แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับความสําคัญของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวนมากอยูในระดับมากเชนกัน และ

พบวา สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีคาระหวาง .59 -1.45  หมายความวา การกระจายของขอมูล

ตามความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปร

การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

อยูในระดับ 4 และมีความคิดเห็น 3 และ 5 ประปราย ในลักษณะนี้แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามมี

ความคิดเห็นระดับความสําคัญของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใกลเคียงกัน 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.3.2.2 สถานศกึษาที่มีคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน 

การวิเคราะหระดับความสําคัญของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน วิเคราะหจากระดับความคิดเห็นของผูตอบแบบสอบถาม โดย

วิเคราะหจากคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําไปเทียบกับเกณฑ

การวิเคราะหของเบสท (Best) รายละเอียดดังตารางท่ี 7 

 

ตารางท่ี  7  คามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคญัของ 

                  ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ 

                  การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 15 คน 

                 (n=204) 

ที่ 
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความสําคัญ

ของตัวแปร 

1 คณะกรรมการสถานศึกษามีความตระหนกั 

ถึงความสําคัญของการมีสวนรวม 

4.30 .56 มาก 

2 คณะกรรมการสถานศึกษาตองการมีสวนรวม 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

4.21 .60 มาก 

3 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมเปนกรรมการ

คัดเลือกและการประเมินบุคลากรของโรงเรียน 

4.31 .63 มาก 

4 คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสําคัญ 

ในการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมจาก 

ผูท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวน 

4.16 .59 มาก 

5 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมใน 

การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน 

4.00 .68 มาก 

6 กรรมการสถานศึกษามีทัศนคติท่ีดีตอ 

การจัดการศึกษา 

4.05 .70 มาก 

7 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีลักษณะ 

ความเปนผูนํา 

4.08 .70 มาก 

8 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบ 

ตอตนเอง ครอบครวัและชุมชน 

3.98 .69 มาก 
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ตารางท่ี 7 คามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ 

                 ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ 

                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน (ตอ) 

 

ที่ 
ตัวแปรการบริหารสถานศกึษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความสําคัญ

ของตัวแปร 

9 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสนใจและ 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

4.26 .62 มาก 

10 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสามารถ 

ในการตัดสินใจและแกปญหาตางๆได 

4.28 .66 มาก 

11 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจ

ในบทบาทหนาท่ีของตนเอง 

4.23 .64 มาก 

12 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความคดิริเริ่ม

สรางสรรค 

4.15 .64 มาก 

13 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีกลาแสดงออก 

ท้ังการกระทําและความคิด 

3.99 .64 มาก 

14 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีอารมณดี มองโลก

ในแงดี มีความหนกัแนนและเปนคนมีเหตุผล 

4.22 .62 มาก 

15 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสุภาพ 

เรียบรอย ออนนอมถอมตน 

4.11 .68 มาก 

16 กรรมการสถานศึกษามีถ่ินกําเนดิอยูในชุมชน 4.07 .63 มาก 

17 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีคณุธรรมและ 

ความซ่ือสัตยสุจริต 

4.20 .59 มาก 

18 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความประพฤติดีท้ัง

ดานกาย วาจา ใจและเปนตวัอยางใหแกสังคมได 

4.15 .66 มาก 

19 กรรมการสถานศึกษามีลักษณะนิสัยชอบชวยเหลือ

กิจกรรมตางๆของโรงเรียน 

4.16 .64 มาก 

20 กรรมการสถานศึกษามีความรู ความสามารถ 

ตอหนาท่ี 

4.13 .67 มาก 
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ตารางท่ี 7 คามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ 

                 ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ 

                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน (ตอ) 

 

ที่ 
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความสําคัญ

ของตัวแปร 

21 กรรมการสถานศึกษามีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีเอ้ือตอ

การสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 

4.28 .65 มาก 

22 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีมนษุยสัมพันธท่ีด ี 4.28 .65 มาก 

23 กรรมการสถานศึกษามีความรูเรื่องระเบียบ 

กฎหมาย 

4.33 .66 มาก 

24 กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมพิจารณา 

ความตองการของโรงเรียน 

4.29 .64 มาก 

25 กรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางจริงจัง 

4.26 .68 มาก 

26 กรรมการสถานศึกษาเปนผูมีความประนีประนอม 4.11 .68 มาก 

27 กรรมการสถานศึกษาสามารถทํางานรวมกับ 

ผูอ่ืนไดด ี

4.03 .76 มาก 

28 กรรมการสถานศึกษาอาศัยอยูในชุมชนท่ีตั้ง 

ของสถานศึกษา 

4.01 .74 มาก 

29 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนใหขอเสนอแนะ

และรับรูการบริหารและการดําเนินงานของโรงเรียน 

4.24 .69 มาก 

30 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับรูและ 

รวมพิจารณาการกําหนดกฎระเบียบของโรงเรียน 

4.27 .68 มาก 

31 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับรูและ 

ใหขอเสนอแนะการติดตามผลการดําเนนิงานและ

สรุปผลงานประจําปของโรงเรียน 

4.11 .68 มาก 

32 คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสนใจและ 

ใหขอเสนอแนะการพฒันาคุณภาพการศกึษาของ

โรงเรียน 

4.28 .60 มาก 
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ตารางท่ี 7 คามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคญัของ 

                 ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ 

                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน (ตอ) 

 

ที่ 
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความสําคัญ

ของตัวแปร 

33 คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีสะทอน 

ความตองการของชุมชนดวยการพัฒนา 

การเรียนการสอน 

4.14 .69 มาก 

34 คณะกรรมการสถานศึกษารับรูและใหขอเสนอแนะ

การดําเนนิงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

4.30 .64 มาก 

35 การใหขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติในการพัฒนา

อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 

4.19 .62 มาก 

36 คณะกรรมการสถานศึกษามีการรวมรับรูและ 

ใหขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน 

อยางหลากหลาย 

4.20 .64 มาก 

37 โครงการพัฒนาตางๆ ตองคํานึงถึงกระบวนการ

ทํางานแบบมีสวนรวม 

4.21 .65 มาก 

38 มีการพัฒนาการทํางานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 

4.30 .69 มาก 

39 การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเห็น

ความสําคัญของการมีสวนรวม 

4.32 .63 มาก 

40 การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวม

กิจกรรมตางๆของโรงเรียน 

4.25 .71 มาก 

41 การใหความสําคญักับชุมชนในการพัฒนาความรู 

ความเขาใจดานการศึกษาใหทันสมัยอยูเสมอ 

4.42 .56 มาก 

42 การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนาจาก

องคกรตางๆเพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูของนักเรยีน

และคนในชุมชน 

4.30 .70 มาก 
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ตารางท่ี 7 คามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ 

                 ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ 

                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน (ตอ) 

 

ที่ 
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความสําคัญ

ของตัวแปร 

43 มีการสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียน

กับชุมชนและมีกจิกรรมดําเนินการรวมกนั 

4.40 .55 มาก 

44 ผูบริหารเขารวมกิจกรรมกับชุมชนสมํ่าเสมอ 4.41 .64 มาก 

45 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามี 

การตัดสินใจในการดําเนินงานอยางรอบคอบ มี

เหตุผลและคํานึงถึงประโยชนของสถานศึกษาเปนหลัก 

4.11 .68 มาก 

46 โรงเรียนเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมวิเคราะห 

หาปญหา หาสาเหตุของปญหา และแกไขปญหา

ดวยตนเอง 

4.07 .67 มาก 

47 มีเปาหมายในการดําเนินงานเดียวกัน 4.37 .81 มาก 

48 การสนับสนุน สงเสริมใหคณะกรรมการ

สถานศึกษามีความรูในดานการจัดการศึกษา 

4.51 .65 มากท่ีสุด 

49 การสนับสนุน สงเสริมใหคณะกรรมการ

สถานศึกษามีความรูในบทบาทหนาท่ีของตนเอง 

4.54 .56 มากท่ีสุด 

50 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามี 

การปฏิสัมพันธกันอยูเสมอ 

4.41 .64 มาก 

51 การมีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางตวับุคคล 4.38 .64 มาก 

52 โรงเรียนใหเกียรติและใหกําลังใจแกผูเขามา 

มีสวนรวมในโรงเรยีน 

4.46 .63 มาก 

53 โรงเรียนและชุมชนมีสวนชวยเหลือสนับสนุน 

ซ่ึงกันและกัน 

4.05 .67 มาก 

54 ขอมูลขาวสารภายในโรงเรียนมีความถูกตอง 

และเช่ือถือได 

4.35 .61 มาก 
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ตารางท่ี 7 คามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ 

                 ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ 

                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน (ตอ) 

 

ที่ 
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความสําคัญ

ของตัวแปร 

55 กรรมการสถานศึกษามีความภาคภูมิใจ 

เม่ือโรงเรียนประสบความสําเร็จ 

4.64 .57 มากท่ีสุด 

56 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหเดก็ในชุมชน 

ไดรับการศึกษาและจบการศึกษาภาคบังคับ 

4.70 .49 มากท่ีสุด 

57 กรรมการสถานศึกษามีความรูสึกท่ีดีท่ีไดรับเกยีรติ

และมีความภาคภูมิใจท่ีไดรับแตงตั้งใหเปน

คณะกรรมการสถานศึกษา 

4.58 .53 มากท่ีสุด 

58 การบริหารงานการเงินของสถานศึกษามี 

ความโปรงใสและตรวจสอบได 

4.50 .63 มากท่ีสุด 

59 สถานศึกษามีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับของชุมชน 4.59 .56 มากท่ีสุด 

60 ผูบริหารมีความซ่ือสัตยสุจริต 4.74 .45 มากท่ีสุด 

61 ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยาง 4.73 .54 มากท่ีสุด 

62 ผูบริหารมีความเปนผูนํา  4.70 .52 มากท่ีสุด 

63 ผูบริหารเปนคนทองถ่ินโดยกําเนดิ  3.29 1.53 มาก 

64 ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหารและเปนผูนํา 

แหงการเปล่ียนแปลง 

4.53 .65 มากท่ีสุด 

65 ผูบริหารใชทักษะการแกไขความขดัแยง 4.46 .60 มาก 

66 ผูบริหารมีความคิดสรางสรรค 4.57 .52 มากท่ีสุด 

67 ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี 4.68 .53 มากท่ีสุด 

68 ผูบริหารเปนนักประชาธิปไตยรับฟงความคดิเห็น

ของผูอ่ืน 

4.38 .64 มาก 

69 ผูบริหารมีความเสียสละ 4.57 .59 มากท่ีสุด 

70 ผูบริหารมีความศรทัธาและยอมรับการทํางาน 

ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

4.56 .62 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 7 คามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ 

                 ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ 

                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน (ตอ) 

 

ที่ 
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความสําคัญ

ของตัวแปร 

71 ผูบริหารมีความรูและทักษะในการบริหารและ 

การปฏิบัติงาน 

4.61 .56 มากท่ีสุด 

72 ผูบริหารมีความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรค

ตางๆในการปฏิบัติงาน 

4.64 .55 มากท่ีสุด 

73 ผูบริหารมีจิตสาธารณะ 4.65 .55 มากท่ีสุด 

74 ผูบริหารมีความตั้งใจพัฒนาคณุภาพการศกึษา 

อยางจริงจัง 

4.69 .53 มากท่ีสุด 

75 ครูมีความเอาใจใสตอนักเรียนและการเรียนการสอน  4.48 .54 มาก 

76 ครูมีความประพฤติดี  4.50 .54 มากท่ีสุด 

77 ครูมีมนษุยสัมพันธด ี 4.43 .57 มาก 

78 ครูมีความเสียสละ อุทิศเวลาและปฏิบัตงิานตรงตอเวลา 4.36 .60 มาก 

79 ครูมีความรูความสามารถ 4.50 .56 มากท่ีสุด 

80 ครูในสถานศึกษามีความสามัคค ี 4.32 .61 มาก 

81 ครูมีความตั้งใจพัฒนาคณุภาพการศกึษาอยางจริงจัง 4.37 .56 มาก 

82 ชุมชนมีความศรัทธาตอโรงเรียน  4.33 .53 มาก 

83 การมีบุตรหลานเขาเรยีนในสถานศึกษา 4.46 .57 มาก 

84 คณะกรรมการสถานศึกษาเปนศิษยเกาของ

สถานศึกษา 

4.14 .74 มาก 

85 ชุมชนกับสถานศึกษามีความสัมพันธอันด ี 4.35 .66 มาก 

86 การใหมีหลักการการมีสวนรวมของชุมชน  

ในนโยบายระดับชาต ิ

4.46 .55 มาก 

87 การทบทวนหลักสูตรการศึกษา เพ่ือสนับสนุน 

การจัดการเรียนท่ีใชกระบวนการทํางานแบบมี

สวนรวมในระดับตาง ๆ 

4.43 .58 มาก 
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ตารางท่ี 7 คามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ 

                 ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ 

                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน (ตอ) 

 

ที่ 
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความสําคัญ

ของตัวแปร 

88 ส่ือประชาสัมพันธของรัฐ สนับสนุนกระบวนการ

ทํางานแบบมีสวนรวม 

4.36 .62 มาก 

89 มีระบบการบริหารการศึกษาท่ีเอ้ือและสนับสนุน

การเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา  

4.20 .65 มาก 

90 การมีระบบการเมืองการปกครองทองถ่ินท่ีเอ้ือตอ

การสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 

4.16 .65 มาก 

91 กรรมการสถานศึกษามีเวลาเพียงพอท่ีจะเขามา 

มีสวนรวมกิจกรรมของสถานศึกษา 

3.99 .69 มาก 

92 โรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานท่ีและ

ส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

3.97 .71 มาก 

93 หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมท่ีจะ

ผสมผสานกิจกรรม และตอบสนองขอเสนอ 

ของชุมชน 

3.94 .67 มาก 

94 กฎระเบียบหรือคําส่ังการบริหารราชการ 

ไมเปนอุปสรรคตอการทํางานแบบมีสวนรวม 

4.08 .62 มาก 

95 งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวย 

ความสะดวก หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการทํางาน 

แบบมีสวนรวม 

4.02 .72 มาก 

96 รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ท่ีจะกระจาย

อํานาจในการวางแผนและการตดัสินใจไปยัง

ทองถ่ิน 

4.00 .68 มาก 

97 เอกสารส่ิงพิมพของรัฐ สนับสนุนกระบวนการ

ทํางานแบบมีสวนรวมขององคกรและชุมชน 

4.10 .64 มาก 

98 การมีความผูกพันและรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา 4.21 .67 มาก 
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ตารางท่ี 7 คามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ 

                 ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ 

                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน (ตอ) 

 

ที่ 
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความสําคัญ

ของตัวแปร 

99 การยอมรับแนวความคิด สาระสําคญัพ้ืนฐาน  

และปรัชญาการทํางานแบบมีสวนรวม 

4.33 .59 มาก 

100 ระบบการตดิตอส่ือสารภายในโรงเรียนมี 

ความคลองตัว เปนไปโดยอิสระท้ังในแนวดิ่ง 

และแนวราบ  

4.19 .63 มาก 

101 มีการเปดโอกาสใหผูมีสวนเกีย่วของไดมีสวนรวม

ในการปฏิบัติงาน  

4.21 .65 มาก 

102 มีการกระจายอํานาจการบริหารและการตัดสินใจ

ใหผูมีสวนเกี่ยวของกับงานรับผิดชอบ  

4.29 .66 มาก 

103 ขอมูลสารสนเทศในโรงเรียนมีความพรอมท่ีจะ

นํามาใชในการตัดสินใจ 

4.26 .56 มาก 

104 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามี 

การติดตอส่ือสารกันอยางเปดเผยเกี่ยวกับเปาหมาย 

ขององคกร 

4.31 .68 มาก 

105 มีการประชาสัมพันธการดําเนนิงานอยางตอเนื่อง 4.36 .60 มาก 

106 การเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคดิเห็นได

อยางเต็มความสามารถ 

4.31 .68 มาก 

107 ทุกคนตระหนกัในบทบาทหนาท่ีของตนเอง 4.31 .66 มาก 

108 โรงเรียนและชุมชนมีการตั้งเปาหมายท่ีจะแกไข

ปญหารวมกนั โดยวิเคราะหปญหาท่ีสงผลกระทบ

ตอการทํางาน จากน้ันหาแนวทางแกไข 

4.38 .65 มาก 

109 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามี 

การกําหนดบทบาท ภารกจิและหนาท่ีของ

คณะกรรมการสถานศึกษาไวอยางชัดเจน 

4.34 .61 มาก 
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ตารางท่ี 7 คามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ 

                 ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ 

                 การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน (ตอ) 

 

ที่ 
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา X  S.D. 
ระดับความสําคัญ

ของตัวแปร 

110 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษารวมกัน 

จัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการ

ของชุมชนและทองถ่ิน 

4.31 .74 มาก 

111 กรรมการสถานศึกษามีอิสระในการคิด  

การตัดสินใจและดําเนินงานในหนาท่ีท่ีตน

รับผิดชอบ 

4.29 .67 มาก 

112 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยาง

ตอเนื่อง 

4.33 .61 มาก 

113 โรงเรียนเปดโอกาสใหคณะกรรมการมีสวนดูแล 

ติดตามงานของโรงเรียน 

4.29 .62 มาก 

114 สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามีการ

วางแผนการดําเนินงานสูเปาหมายท่ีชัดเจน 

4.33 .62 มาก 

115 มีการสรางเครือขายระหวางบุคคลและ 

ดําเนินงานรวมกนั 

4.22 .64 มาก 

116 การมีการประสานงานท่ีด ี 4.50 .55 มากท่ีสุด 

117 มีการดําเนนิงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

อยางเปนขั้นตอน 

4.26 .63 มาก 

118 มีการดําเนนิงานตามมติท่ีประชุม 4.36 .64 มาก 

119 มีกระบวนการตรวจสอบผลการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง 

4.29 .65 มาก 

120 มีการสรางแรงจูงใจในการดําเนนิงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

4.31 .68 มาก 

 รวมเฉล่ีย 4.30 .40 มาก 
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จากตารางท่ี 7 เม่ือพิจารณาคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย

ภาพรวมของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน ท้ัง 120 ตัว

แปร พบวา คามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) เทากับ 4.30 แสดงวาในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามมีความ

คิดเห็นระดับความสําคัญของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อยูในระดับมาก และพบวา สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

โดยภาพรวมเทากับ .40 หมายความวา การกระจายของขอมูลตามความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวน

รวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยูในระดับ 4 และมีความคิดเห็น 3 

และ 5 ประปราย ในลักษณะนี้แสดงวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นระดับความสําคัญของ

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานใกลเคียงกัน 

เม่ือไดวิเคราะหคามัชฌิมเลขคณิต  ( X ) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายตัว

แปรของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน ท้ัง 120 ตัวแปร พบใน

ลักษณะเดียวกัน กลาวคือ มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) ระหวาง 3.29 – 4.74  แสดงวา ผูตอบ

แบบสอบถาม มีความคิดเห็นระดับความสําคัญของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สวนมากอยูในระดับมาก และพบวา 

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีคาระหวาง .52 -1.53  หมายความวา การกระจายของขอมูลตาม

ความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปรการ

บริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยูใน

ระดับ 4 และมีความคิดเห็น 3 และ 5 ประปราย ในลักษณะนี้แสดงวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความ

คิดเห็นระดับความสําคัญของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใกลเคียงกัน 
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1.3.3 ผลการวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

1.3.3.1 สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน 

วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือตอบวัตถุประสงคขอท่ี 1 ท่ีวา “เพ่ือ

ทราบองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” โดยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package 

for the Social Science) ดวยสถิติวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) ประเภทการวิเคราะห

องคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) โดยจัดกระทําขอมูลตามลําดับขั้นตอน 

ดังตอไปนี ้

1.3.3.1.1 ทดสอบความ เหมาะสม  ความ เ พียงพอและแมทริ กซ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรซ่ึงพิจารณาจากสถิติทดสอบสองคา คือ 

1) คา KMO and Bartlett’s Test โดยดูคา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy) ท่ีมีคามาก (เขาใกลหนึ่ง)  

2) คาท่ีใชทดสอบสมมติฐานของ Bartlett’s Test of Sphericity 

0H  : ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมมีความสัมพันธกัน 

1H  : ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสัมพันธกัน 

โดยพิจารณาจากคา Chi-Square และการมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีนอย

กวาหรือเทากับ .05 (Sig  0.05) วายอมรับหรือปฏิเสธ ไดผลดังตารางท่ี 8 

 

ตารางท่ี 8 คา KMO and Bartlett’s Test of Sphericity 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .971 

Bartlett’s Test of Sphericity              Approx. Chi- Square 102295.0 

                                                     df 7140 

                                                     Sig .000 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



185 
 

 

จากตารางท่ี 8 คา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) 

เทากับ .971 แสดงวา ตัวแปรท้ัง 120 ตัวแปรของการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน เปนจํานวนขอมูลท่ีมีความเพียงพอและมีความเหมาะสม สามารถใช

สถิติการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ระดับดี ท้ังนี้เพราะคา KMO มีคามากกวา .5 และ

เขาใกล 1 และเม่ือทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity พบในลักษณะ

เดียวกัน คือ คา Chi- Square = 102295.0 คา Significance = .000 ซ่ึงนอยกวา .05 จึงปฏิเสธ 0H  

และยอมรับ  1H  ซ่ึงแสดงวาคาแมกทริกซสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ัง 120 ตัว

แปร มีความสัมพันธกันทําใหขอมูลนี้นําไปวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ได 

1.3.3.1.2 ทําการสกัดปจจัย (Factor Extraction) ดวยวิธีวิเคราะห

องคประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) ผลการสกัดปจจัยสําหรับการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แสดงเฉพาะ

องคประกอบคาไอเกน (eigen value) 1 ขึ้นไป ดังตารางท่ี 9 
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ตารางท่ี 9 องคประกอบ คาความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวนและคารอยละของ 

ความแปรปรวนสะสมของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

องคประกอบ 

(component) 

คาความแปรปรวน 

(eigen value) 

คารอยละของ 

ความแปรปรวน 

(% of variance) 

คารอยละของ 

ความแปรปรวนสะสม 

(cumulative % of variance) 

1 51.666 43.055 43.055 

2 6.634 5.528 48.583 

3 4.400 3.667 52.250 

4 3.065 2.554 54.804 

5 2.935 2.446 57.250 

6 2.023 1.686 58.936 

7 1.888 1.573 60.510 

8 1.650 1.375 61.885 

9 1.580 1.317 63.201 

10 1.437 1.198 64.399 

11 1.297 1.081 65.480 

12 1.270 1.059 66.538 

13 1.193 .994 67.532 

14 1.156 .963 68.496 

15 1.122 .935 69.430 

16 1.064 .886 70.317 

 

จากตารางท่ี 9 พบวา เม่ือพิจารณาเฉพาะองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบ      

มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมีคาความแปรปรวนหรือ

คาไอเกน (eigen value) 1 ขึ้นไป ไดจํานวนองคประกอบ (component) ท้ังส้ิน 16 องคประกอบ     

คารอยละความแปรปรวน (% of variance) ระหวาง .886 – 43.055 และคารอยละของ                

ความแปรปรวนสะสม (cumulative % of variance) เทากับรอยละ 70.317 ลักษณะนี้แสดงวา
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องคประกอบท้ัง 16 องคประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนขององคประกอบไดเทากับ 

70.317 

1.3.3.1.3 นําองคประกอบท่ีมีคาความแปรปรวนของตัวแปรหรือคาไอเกน 

(eigen value) 1 ขึ้นไป ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser)130 จํานวน 16 องคประกอบ ไปหมุนแกน      

แบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax method) เพ่ือใหตัวแปรสัมพันธกับ

องคประกอบในลักษณะท่ีชัดเจนขึ้น และสรุปเปนองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวน

รวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท้ังนี้ในการพิจารณาวาเปน 1 

องคประกอบ ใชเกณฑการคัดเลือกตัวแปรท่ีมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) เทากับ 0.55 

ขึ้นไป131 จํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบตองมีตัวแปรบรรยายองคประกอบน้ันๆตั้งแต 3 ตัว

แปรขึ้นไป ซ่ึงพบวา องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีท้ังส้ิน 8 องคประกอบท่ีเปนไปตามเกณฑ ประกอบดวย

ตัวแปรจํานวน 75 ตัวแปร คือ ตัวแปรท่ี 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 31, 32, 

33, 34, 35, 36, 39,40, 41, 42, 43, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 

78, 79, 80, 81, 89,90,91,92,93, 94, 95, 96, 97, 100, 101,102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 

110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119 และ 120 ตัดออกจํานวน 45 ตัวแปร ซ่ึงไมเปนไปตาม

เกณฑของคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ไดแก ตัวแปรท่ี  1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 21, 23, 

24, 25, 26, 29, 30, 37,38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 82, 83, 

84, 85, 86, 87, 88, 98, 99  และ 115 ซ่ึงองคประกอบท้ัง  8 องคประกอบสอดคลองกับการวิเคราะห

เอกสาร (document study) การสังเคราะหขอมูลการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (interview) รายละเอียด   

ดังตารางท่ี 10 - 11 

 

                                         
130 Kaiser, cited in Barbara G.Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivariate 

Statistics,  (New York : Harper&Row Publishers, 2001), 588. 
131Barbara G. Tabachnik and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics (New 

York : harper & Ror, 1983), 411. 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางท่ี 10 องคประกอบ คาความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวนและคารอยละของ 

ความแปรปรวนสะสมของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมีคาไอเกนเทากับ 1.00 ขึ้นไป 

 

องคประกอบ 

(component) 

คาความแปรปรวน 

(eigen value) 

คารอยละของ 

ความแปรปรวน 

(% of variance) 

คารอยละของ 

ความแปรปรวนสะสม 

(cumulative % of variance) 

1 13.641 11.368 11.368 

2 13.156 10.964 22.332 

3 12.902 10.752 33.084 

4 7.008 5.840 38.924 

5 6.015 5.012 43.936 

6 5.981 4.985 48.921 

7 4.881 4.068 52.988 

8 3.805 3.171 59.414 

 

จากตารางท่ี 10 พบวา เม่ือนําองคประกอบท้ัง 16 องคประกอบซ่ึงมีคาความแปรปรวน

หรือคาไอเกน (eigen value) เทากับ 1 ขึ้นไป โดยนําไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) 

ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax method) เพ่ือใหตัวแปรสัมพันธกับองคประกอบในลักษณะท่ีชัดเจน

ยิ่งขึ้น และสรุปองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดจํานวนองคประกอบ (component) ท้ังส้ิน 8 องคประกอบ คารอยละ

ความแปรปรวน (% of variance) ระหวาง 3.171 – 11.368 และคารอยละของความแปรปรวนสะสม 

(cumulative % of variance) เทากับรอยละ 59.414 ลักษณะนี้แสดงวาองคประกอบท้ัง 8 

องคประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนขององคประกอบไดเทากับ 59.414 
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ตารางท่ี 11 องคประกอบท่ีมีตัวแปรท่ีมีคาน้ําหนกัองคประกอบ (factor loading) เทากับ 0.55 ขึ้นไป

และมีจํานวนตวัแปรบรรยายองคประกอบนั้นๆตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป 

 

องคประกอบ 
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
จํานวนตัวแปร 

1 13, 18, 15, 14, 19, 11, 12, 27, 20, 28, 17, 7, 10, 22 14 

2 118, 110, 119, 114, 111, 120, 116, 109, 113, 108, 103, 117, 

107, 104, 112, 102, 105, 101, 106, 100 

20 

3 69, 73, 61, 66, 72, 71, 67, 70, 74, 62, 64, 68, 60, 65 14 

4 40, 41, 42, 43,39 5 

5 32, 34, 33, 31, 36, 35  6 

6 77,80, 78, 81, 79, 76, 75 7 

7 96, 95, 97, 94, 93 5 

8 91,92,90, 89, 4 

รวมทั้งส้ิน 74 

 

จากตารางท่ี 11 พบวา องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีตัวแปรท่ีมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor 

loading) เทากับ 0.55 ขึ้นไปและมีจํานวนตัวแปรบรรยายองคประกอบนั้นๆตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป   

มี 8 องคประกอบ 74 ตัวแปร โดยองคประกอบท่ี 1 มีตัวแปรบรรยาย 14 ตัวแปร องคประกอบท่ี 2  

มีตัวแปรบรรยาย 19 ตัวแปร องคประกอบท่ี 3 มีตัวแปรบรรยาย 14 ตัวแปร องคประกอบท่ี 4 มีตัว

แปรบรรยาย 5 ตัวแปร องคประกอบท่ี 5 มีตัวแปรบรรยาย 6 ตัวแปร องคประกอบท่ี 6 มีตัวแปร

บรรยาย 7 ตัวแปร องคประกอบท่ี 7 มีตัวแปรบรรยาย 5 ตัวแปร องคประกอบท่ี 8 มีตัวแปรบรรยาย 

4 ตัวแปร  

ซ่ึงองคประกอบท้ัง 9 องคประกอบ ผูวิจัยไดตั้งช่ือองคประกอบใหมใหสอดคลองกับ

โครงสรางองคประกอบ และอธิบายรายละเอียด ดังตารางท่ี 12 - 19 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 12 องคประกอบท่ี 1  

 

ที่ ตัวแปร ขอความ น้ําหนักองคประกอบ 

1 13 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีกลาแสดงออก 

ท้ังการกระทําและความคิด 

.679 

2 18 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความประพฤติด ี

ท้ังดานกาย วาจา ใจและเปนตวัอยางใหแกสังคมได 

.677 

3 15 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสุภาพ เรียบรอย 

ออนนอมถอมตน 

.660 

4 14 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีอารมณดี มองโลก 

ในแงดี มีความหนกัแนนและเปนคนมีเหตุผล 

.643 

5 19 กรรมการสถานศึกษามีลักษณะนิสัยชอบชวยเหลือ

กิจกรรมตางๆของโรงเรียน 

.642 

6 11 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจ 

ในบทบาทหนาท่ีของตนเอง 

.632 

7 12 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความคดิริเริ่ม

สรางสรรค 

.626 

8 27 กรรมการสถานศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี .611 

9 20 กรรมการสถานศึกษามีความรู ความสามารถตอหนาท่ี .603 

10 28 กรรมการสถานศึกษาอาศัยอยูในชุมชนท่ีตั้งของ

สถานศึกษา 

.594 

11 17 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีคณุธรรมและ 

ความซ่ือสัตยสุจริต 

.592 

12 7 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีลักษณะความเปนผูนํา .573 

13 10 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสามารถใน 

การตัดสินใจและแกปญหาตางๆได 

.573 

14 22 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีมนษุยสัมพันธท่ีด ี .569 

คาความแปรปรวน (eigen value) 13.641 

คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 11.368 

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 11.368 
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จากตารางท่ี  12 พบวา องคประกอบท่ี 1 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 14 ตัวแปร ไดแก    

ตัวแปรท่ี  13, 18, 15, 14, 19, 11, 12, 27, 20, 28, 17, 7, 10 และ 22 ซ่ึงมีคาน้ําหนักตัวแปรใน

องคประกอบอยูระหวาง .569 - .679 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 13.641  คารอยละของ  

ความแปรปรวน (% of variance) 11.368 คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of 

variance) 11.368 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปรท้ัง 14 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยาย

องคประกอบไดดีท่ีสุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรอยละ 

11.368 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอ่ืนๆ 

องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 1 ผูวิจัยตั้งช่ือองคประกอบนี้วา “คุณลักษณะของกรรมการ

สถานศึกษา”  

 

ตารางท่ี 13 องคประกอบท่ี 2  

 

ที่ ตัวแปร ขอความ น้ําหนักองคประกอบ 

1 118 มีการดําเนนิงานตามมติท่ีประชุม .673 

2 110 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษารวมกันจดั

โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชนและทองถ่ิน 

.657 

3 119 มีกระบวนการตรวจสอบผลการดําเนินงานอยาง

ตอเนื่อง 

.646 

4 114 สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามี 

การวางแผนการดําเนินงานสูเปาหมายท่ีชัดเจน 

.645 

5 111 กรรมการสถานศึกษามีอิสระในการคิด การตัดสินใจ

และดําเนินงานในหนาท่ีท่ีตนรับผิดชอบ 

.645 

6 120 มีการสรางแรงจูงใจในการดําเนนิงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

.642 

7 116 การมีการประสานงานท่ีด ี .639 

8 109 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการกําหนด

บทบาท ภารกจิและหนาท่ีของคณะกรรมการ

สถานศึกษาไวอยางชัดเจน 

.628 



192 
 

 

ตารางท่ี 13 องคประกอบท่ี 2 (ตอ) 

 

ที่ ตัวแปร ขอความ น้ําหนักองคประกอบ 

9 113 โรงเรียนเปดโอกาสใหคณะกรรมการมีสวนดูแล 

ติดตามงานของโรงเรียน 

.624 

10 108 โรงเรียนและชุมชนมีการตั้งเปาหมายท่ีจะแกไข 

ปญหารวมกนั โดยวิเคราะหปญหาท่ีสงผลกระทบตอ

การทํางาน จากน้ันหาแนวทางแกไข 

.623 

11 103 ขอมูลสารสนเทศในโรงเรียนมีความพรอม 

ท่ีจะนํามาใชในการตดัสินใจ 

.623 

12 117 มีการดําเนนิงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง 

เปนขั้นตอน 

.610 

13 107 ทุกคนตระหนกัในบทบาทหนาท่ีของตนเอง .606 

14 104 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการ

ติดตอส่ือสารกันอยางเปดเผยเกี่ยวกับเปาหมาย 

ขององคกร 

.590 

15 112 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยาง

ตอเนื่อง 

.590 

16 102 มีการกระจายอํานาจการบริหารและการตัดสินใจ 

ใหผูมีสวนเกี่ยวของกับงานรับผิดชอบ 

.583 

17 105 มีการประชาสัมพันธการดําเนนิงานอยางตอเนื่อง .570 

18 101 มีการเปดโอกาสใหผูมีสวนเกีย่วของไดมีสวนรวม 

ในการปฏิบัติงาน 

.564 

19 106 การเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคดิเห็นไดอยาง 

เต็มความสามารถ 

.561 

20 100 ระบบการตดิตอส่ือสารภายในโรงเรียนมีความคลองตัว 

เปนไปโดยอิสระท้ังในแนวดิ่งและแนวราบ 

.559  

คาความแปรปรวน (eigen value) 13.156 

คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 10.964 

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 22.332 
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จากตารางท่ี  13 พบวา องคประกอบท่ี 2 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 20 ตัวแปร ไดแก     

ตัวแปรท่ี  118, 110, 119, 114, 111, 120, 116, 109, 113, 108, 103, 117, 107, 104, 112, 102, 105, 

101, 106 และ100 ซ่ึงมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .559 - .673 มีคาความแปรปรวน 

(eigen value) 13.156  คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 10.964 คารอยละของ       

ความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 22.332 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปรท้ัง 20 ตัวแปร 

เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบไดดีท่ี สุดและองคประกอบน้ีสามารถอธิบาย            

ความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรอยละ 22.332 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร 

(eigen value) กับองคประกอบอ่ืนๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 2 ผูวิจัยตั้งช่ือองคประกอบ

นี้วา “การจัดการกระบวนการมีสวนรวม” 

 

ตารางท่ี 14 องคประกอบท่ี 3  

 

ที่ ตัวแปร ขอความ น้ําหนักองคประกอบ 

1 69 ผูบริหารมีความเสียสละ .755 

2 73 ผูบริหารมีจิตสาธารณะ .746 

3 61 ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยาง .728 

4 66 ผูบริหารมีความคิดสรางสรรค .725 

5 72 ผูบริหารมีความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรคตาง  ๆ

ในการปฏิบัติงาน 

.725 

6 71 ผูบริหารมีความรูและทักษะในการบริหารและ 

การปฏิบัติงาน 

.718 

7 67 ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี .717 

8 70 ผูบริหารมีความศรัทธาและยอมรับการทํางานของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

.704 

9 74 ผูบริหารมีความตั้งใจพัฒนาคณุภาพการศกึษาอยาง

จริงจัง 

.699 

10 62 ผูบริหารมีความเปนผูนํา .694 

11 64 ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหารและเปนผูนําแหง 

การเปล่ียนแปลง 

.672 
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ตารางท่ี 14 องคประกอบท่ี 3  (ตอ) 

 

ที่ ตัวแปร ขอความ น้ําหนักองคประกอบ 

12 68 ผูบริหารเปนนักประชาธิปไตยรับฟงความคดิเห็น 

ของผูอ่ืน 

.657 

13 60 ผูบริหารมีความซ่ือสัตยสุจริต .638 

14 65 ผูบริหารใชทักษะการแกไขความขดัแยง .599 

คาความแปรปรวน (eigen value) 12.902 

คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 10.752 

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 33.084 

 

จากตารางท่ี  14 พบวา องคประกอบท่ี 3 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 14 ตัวแปร ไดแก     

ตัวแปรท่ี  69, 73, 61, 66, 72, 71, 67, 70, 74, 62, 64, 68, 60 และ 65 ซ่ึงมีคาน้ําหนักตัวแปรใน

องคประกอบอยูระหวาง .599 - .755 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 12.902  คารอยละของ  

ความแปรปรวน (% of variance) 10.752 คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of 

variance) 33.084 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปรท้ัง 14 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยาย

องคประกอบไดดีท่ีสุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรอยละ 

33.084  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอ่ืนๆ 

องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 3 ผูวิจัยตั้งช่ือองคประกอบนี้วา “คุณลักษณะของผูบริหาร” 
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ตารางท่ี 15 องคประกอบท่ี 4   

 

ที่ ตัวแปร ขอความ น้ําหนักองคประกอบ 

1 40 การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวม

กิจกรรมตางๆของโรงเรียน 

.791 

2 41 การใหความสําคญักับชุมชนในการพัฒนาความรู 

ความเขาใจดานการศึกษาใหทันสมัยอยูเสมอ 

.781 

3 42 การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนาจากองคกร

ตางๆเพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูของนักเรยีนและคนใน

ชุมชน 

.733 

4 43 มีการสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียน

กับชุมชนและมีกจิกรรมดําเนินการรวมกนั 

.713 

5 39 การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเห็น

ความสําคัญของการมีสวนรวม 

.666 

คาความแปรปรวน (eigen value) 7.008 

คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 5.840 

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 38.924 

 

จากตารางท่ี  15 พบวา องคประกอบท่ี 4 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 5 ตัวแปร ไดแก ตัว

แปรท่ี  40, 41, 42, 43 และ 39 ซ่ึงมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .666 - .791 มีคา

ความแปรปรวน (eigen value) 7.008 คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 5.840 คารอยละ

ของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 38.924 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปรท้ัง 5 ตัว

แปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบไดดีท่ีสุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบาย     

ความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรอยละ 38.924  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร 

(eigen value) กับองคประกอบอ่ืนๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 4 ผูวิจยัตั้งช่ือองคประกอบ

นี้วา “การสรางเครือขายการมีสวนรวม” 
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ตารางท่ี 16 องคประกอบท่ี 5   

 

ที่ ตัวแปร ขอความ น้ําหนักองคประกอบ 

1 32 คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสนใจและ 

ใหขอเสนอแนะการพฒันาคุณภาพการศกึษาของ

โรงเรียน 

.714 

2 34 คณะกรรมการสถานศึกษารับรูและใหขอเสนอแนะ

การดําเนนิงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

.709 

3 33 คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีสะทอน 

ความตองการของชุมชนดวยการพัฒนาการเรยีน

การสอน 

.680 

4 31 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับรูและให

ขอเสนอแนะการตดิตามผลการดําเนินงานและ

สรุปผลงานประจําปของโรงเรียน 

.652 

5 36 คณะกรรมการสถานศึกษามีการรวมรับรูและให

ขอเสนอแนะในการจดัการเรียนการสอนอยาง

หลากหลาย 

.614 

6 35 การใหขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติในการพัฒนา

อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 

.594 

คาความแปรปรวน (eigen value) 6.015 

คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 5.012 

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 43.936 

 

จากตารางท่ี  16 พบวา องคประกอบท่ี 5 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 6 ตัวแปร ไดแก       

ตัวแปรท่ี 32, 34, 33, 31, 36 และ 35 ซ่ึงมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .594 - .714 

มีคาความแปรปรวน (eigen value) 6.015  คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 5.012     

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 43.936 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปร

ท้ัง 6 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบไดดีท่ีสุดและองคประกอบนี้สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรอยละ 43.936  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคาความแปรปรวน
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ของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอ่ืนๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 5 ผูวิจัยตั้งช่ือ

องคประกอบนี้วา “การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา” 

 

ตารางท่ี 17 องคประกอบท่ี 6   

 

ที่ ตัวแปร ขอความ น้ําหนักองคประกอบ 

1 77 ครูมีมนษุยสัมพันธด ี .712 

2 80 ครูในสถานศึกษามีความสามัคค ี .707 

3 78 ครูมีความเสียสละ อุทิศเวลาและปฏิบัติงาน 

ตรงตอเวลา 

.703 

4 81 ครูมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง .676 

5 79 ครูมีความรูความสามารถ .655 

6 76 ครูมีความประพฤติด ี .645 

7 75 ครูมีความเอาใจใสตอนักเรียนและการเรียน 

การสอน 

.550 

คาความแปรปรวน (eigen value) 5.981 

คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 4.985 

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 48.921 

 

จากตารางท่ี  17 พบวา องคประกอบท่ี 6 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 7 ตัวแปร ไดแก      

ตัวแปรท่ี  77, 80, 78, 81, 79, 76 และ 75 ซ่ึงมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .550 - 

.712 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 5.981  คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 

4.985 คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 48.921 ลักษณะนี้แสดงวา 

ตัวแปรท้ัง 7 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบไดดีท่ีสุดและองคประกอบนี้

สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรอยละ 48.921 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ         

คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอ่ืนๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญ

อันดับ 6 ผูวิจัยตั้งช่ือองคประกอบนีว้า “คุณลักษณะของครู” 
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ตารางท่ี 18 องคประกอบท่ี 7   

 

ที่ ตัวแปร ขอความ น้ําหนักองคประกอบ 

1 96 รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ท่ีจะกระจาย

อํานาจในการวางแผนและการตดัสินใจไปยัง

ทองถ่ิน 

.748 

2 95 งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวย 

ความสะดวก หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการทํางาน

แบบมีสวนรวม 

.680 

3 97 เอกสารส่ิงพิมพของรัฐ สนับสนุนกระบวนการ

ทํางานแบบมีสวนรวมขององคกรและชุมชน 

.660 

4 94 กฎระเบียบหรือคําส่ังการบริหารราชการไมเปน

อุปสรรคตอการทํางานแบบมีสวนรวม 

.624 

5 93 หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมท่ีจะ

ผสมผสานกิจกรรม และตอบสนองขอเสนอของ

ชุมชน 

.592 

คาความแปรปรวน (eigen value) 4.881 

คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 4.068 

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 52.988 

 

จากตารางท่ี  18 พบวา องคประกอบท่ี 7 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 5 ตัวแปร ไดแก       

ตัวแปรท่ี  96, 95, 97, 94 และ 93 ซ่ึงมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .592 - .748 มี  

คาความแปรปรวน (eigen value) 4.881  คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 4.068       

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 52.988 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปร

ท้ัง 5 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบไดดีท่ีสุดและองคประกอบนี้สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรอยละ 52.988  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคาความแปรปรวน

ของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอ่ืนๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 7 ผูวิจัยตั้งช่ือ

องคประกอบนี้วา “การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด” 
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ตารางท่ี 19 องคประกอบท่ี 8   

 

ที่ ตัวแปร ขอความ น้ําหนักองคประกอบ 

1 91 กรรมการสถานศึกษามีเวลาเพียงพอท่ีจะเขามามี 

สวนรวมกิจกรรมของสถานศึกษา 

.763 

2 92 โรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอม 

ท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 

.738 

3 90 การมีระบบการเมืองการปกครองทองถ่ินท่ีเอ้ือตอ 

การสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 

.702 

4 89 มีระบบการบริหารการศึกษาท่ีเอ้ือและสนับสนุน 

การเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 

.604 

คาความแปรปรวน (eigen value) 3.805 

คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 3.171 

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 59.414 

 

จากตารางท่ี  19 พบวา องคประกอบท่ี 8 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 4 ตัวแปร ไดแก      

ตัวแปรท่ี  91, 92, 90 และ 89 ซ่ึงมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .604 - .763 มี       

คาความแปรปรวน (eigen value) 3.805  คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 3.171      

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 59.414 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปร

ท้ัง 4 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบไดดีท่ีสุดและองคประกอบนี้สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรอยละ 59.414  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคาความแปรปรวน

ของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอ่ืนๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 8 ผูวิจัยตั้งช่ือ

องคประกอบนี้วา “สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา” 

จากการวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการ 9 คน จากกลุมตัวอยาง 

พบวา มี 8 องคประกอบ สรุปเปนแผนภูมิ ดังนี ้
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แผนภูมิท่ี 4  องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน 

การบริหารสถานศึกษา 

แบบมีสวนรวมของ 

คณะกรรมการสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

ของสถานศึกษา 

ท่ีมีคณะกรรมการ 9 คน 

1 คุณลักษณะของกรรมการ

สถานศึกษา 
2 การจัดการกระบวนการ

มีสวนรวม 

3 คุณลักษณะของ 

   ผูบริหาร 

4  การสรางเครือขาย 

   การมีสวนรวม 

8  สภาพแวดลอม

ภายในและภายนอก

สถานศึกษา 

7  การสนับสนุนจาก

หนวยงานตนสังกัด 

5  การดําเนนิงานตามบทบาท

ของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

6  คุณลักษณะของคร ู
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1.3.3.2 สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน 

วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเพ่ือตอบวัตถุประสงคขอท่ี 1 ท่ีวา “เพ่ือ

ทราบองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” โดยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package 

for the Social Science) ดวยสถิติวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) ประเภทการวิเคราะห

องคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) โดยจัดกระทําขอมูลตามลําดับขั้นตอน 

ดังตอไปนี ้

1.3.3.2.1 ทดสอบความ เหมาะสม  ความ เ พียงพอและแมทริ กซ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางตัวแปรซ่ึงพิจารณาจากสถิติทดสอบสองคา คือ 

1) คา KMO and Bartlett’s Test โดยดูคา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy) ท่ีมีคามาก (เขาใกลหนึ่ง) และ 

2) คาท่ีใชทดสอบสมมติฐานของ Bartlett’s Test of Sphericity 

0H  : ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานไมมีความสัมพันธกัน 

1H  : ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสัมพันธกัน 

โดยพิจารณาจากคา Chi-Square และการมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีนอย

กวาหรือเทากับ .05 (Sig  0.05) วายอมรับหรือปฏิเสธ ไดผลดังตารางท่ี 20 

 

ตารางท่ี 20 คา KMO and Bartlett’s Test of Sphericity 

 

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy .843 

Bartlett’s Test of Sphericity              Approx. Chi- Square 28945.847 

                                                     df 7140 

                                                     Sig .000 

 

จากตารางท่ี 20 คา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) เทากับ  

.843 แสดงวา ตัวแปรท้ัง 120 ตัวแปรของการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 

คน เปนจํานวนขอมูลท่ีมีความเพียงพอและมีความเหมาะสม สามารถใชสถิติการวิเคราะห
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องคประกอบ (Factor Analysis) ระดับคอนขางด ีท้ังนี้เพราะคา KMO มีคามากกวา .5 และเขาใกล 1 

และเม่ือทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity พบในลักษณะเดียวกัน คือ 

คา Chi- Square = 28945.847 คา Significance = .000 ซ่ึงนอยกวา .05 จึงปฏิเสธ 0H  และยอมรับ 

1H  ซ่ึงแสดงวาคาแมกทริกซสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของตัวแปรการบริหารสถานศึกษา            

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ัง 120 ตัวแปร              

มีความสัมพันธกันทําใหขอมูลนี้นําไปวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ได 

1.3.3.2.2 ทําการสกัดปจจัย  (Factor Extraction) ดวยวิ ธีวิ เคราะห

องคประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) ผลการสกัดปจจัยสําหรับการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แสดงเฉพาะ

องคประกอบคาไอเกน (eigen value) 1 ขึ้นไป ดังตารางท่ี 21 

 

ตารางท่ี 21 องคประกอบ คาความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวนและคารอยละของ 

ความแปรปรวนสะสมของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

องคประกอบ 

(component) 

คาความแปรปรวน 

(eigen value) 

คารอยละของ 

ความแปรปรวน 

(% of variance) 

คารอยละของ 

ความแปรปรวนสะสม 

(cumulative % of variance) 

1 49.205 41.005 41.005 

2 5.814 4.845 45.849 

3 4.328 3.607 49.456 

4 3.796 3.164 52.620 

5 3.337 2.781 55.401 

6 2.815 2.346 57.747 

7 2.565 2.138 59.884 

8 2.319 1.932 61.817 

9 2.254 1.879 63.695 

10 2.057 1.714 65.409 

11 1.742 1.452 66.861 

12 1.681 1.401 68.262 
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ตารางท่ี 21 องคประกอบ คาความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวนและคารอยละของ 

ความแปรปรวนสะสมของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (ตอ) 

 

องคประกอบ 

(component) 

คาความแปรปรวน 

(eigen value) 

คารอยละของ 

ความแปรปรวน 

(% of variance) 

คารอยละของ 

ความแปรปรวนสะสม 

(cumulative % of variance) 

13 1.641 1.368 69.630 

14 1.534 1.279 70.909 

15 1.398 1.165 72.074 

16 1.293 1.077 73.151 

17 1.244 1.036 74.187 

18 1.136 .947 75.135 

19 1.128 .940 76.075 

20 1.103 .920 76.994 

 

จากตารางท่ี 21 พบวา เม่ือพิจารณาเฉพาะองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบ     

มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมีคาความแปรปรวนหรือ

คาไอเกน (eigen value) 1 ขึ้นไป ไดจํานวนองคประกอบ (component) ท้ังส้ิน 20 องคประกอบ      

คารอยละความแปรปรวน (% of variance) ระหวาง .920-41.005 และคารอยละของความแปรปรวน

สะสม (cumulative % of variance) เทากับรอยละ 76.994 ลักษณะนี้แสดงวาองคประกอบท้ัง 20 

องคประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนขององคประกอบไดเทากับ 76.994 

 

1.3.3.2.3 นําองคประกอบท่ีมีคาความแปรปรวนของตัวแปรหรือคาไอเกน 

(eigen value) 1 ขึ้นไป ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) จํานวน 20 องคประกอบ ไปหมุนแกนแบบ     

ตั้งฉาก (Orthogonal rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax method) เพ่ือใหตัวแปรสัมพันธกับ

องคประกอบในลักษณะท่ีชัดเจนขึ้น และสรุปเปนองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ท้ังนี้ ในการพิจารณาวาเปน 1 

องคประกอบ ใชเกณฑการคัดเลือกตัวแปรท่ีมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) เทากับ 0.55 
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ขึ้นไป132 จํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบตองมีตัวแปรบรรยายองคประกอบนั้นๆตั้งแต 3 ตัว

แปรขึ้นไป ซ่ึงพบวา องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีท้ังส้ิน 8 องคประกอบท่ีเปนไปตามเกณฑ ประกอบดวย

ตัวแปรจํานวน 40 ตัวแปร คือ ตัวแปรท่ี 6, 9, 10, 14, 18, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 56, 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 84,85, 93, 94, 

95,96 และ 98 ตัดออกจํานวน 80 ตัวแปร ซ่ึงไมเปนไปตามเกณฑของคาน้ําหนักองคประกอบ 

(factor loading) ไดแก ตัวแปรท่ี  1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,11,12,13, 15, 16, 17,19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 36, 37,38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 79, 81, 82, 83, 86, 87, 

88, 89, 90, 91, 92, 97, 99 ,100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 

114, 115, 116, 117, 118, 119 และ 120  ซ่ึงองคประกอบท้ัง  8 องคประกอบสอดคลองกับ          

การวิเคราะหเอกสาร (document study) การสังเคราะหขอมูลการสัมภาษณผูเช่ียวชาญ (interview) 

รายละเอียดดังตารางท่ี 22-23 

 

ตารางท่ี 22 องคประกอบ คาความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวนและคารอยละของ 

ความแปรปรวนสะสมของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมีคาไอเกนเทากับ 1.00 ขึ้นไป 

องคประกอบ 

(component) 

คาความแปรปรวน 

(eigen value) 

คารอยละของ 

ความแปรปรวน 

(% of variance) 

คารอยละของ 

ความแปรปรวนสะสม 

(cumulative % of variance) 

1 13.586 11.322 11.322 

2 9.106 7.588 18.910 

3 8.678 7.232 26.142 

4 6.799 5.666 31.808 

5 6.726 5.605 37.413 

6 5.726 4.772 42.184 

7 5.469 4.557 46.742 

8 5.008 4.173 50.915 

                                         
132 Barbara G. Tabachnik and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics (New 

York : harper & Ror, 1983), 411. 
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จากตารางท่ี 22 พบวา เม่ือนําองคประกอบท้ัง 20 องคประกอบซ่ึงมีคาความแปรปรวน

หรือคาไอเกน (eigen value) เทากับ 1 ขึ้นไป โดยนําไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) 

ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax method) เพ่ือใหตัวแปรสัมพันธกับองคประกอบในลักษณะท่ีชัดเจน

ยิ่งขึ้น และสรุปองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดจํานวนองคประกอบ (component) ท้ังส้ิน 8 องคประกอบ คารอยละ

ความแปรปรวน (% of variance) ระหวาง 4.173 – 11.322 และคารอยละของความแปรปรวนสะสม 

(cumulative % of variance) เทากับรอยละ 50.915 ลักษณะนี้แสดงวาองคประกอบท้ัง 8 

องคประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนขององคประกอบไดเทากับ 50.915 

 

ตารางท่ี 23 องคประกอบท่ีมีตัวแปรท่ีมีคาน้ําหนกัองคประกอบ (factor loading) เทากับ 0.55 ขึ้นไป

และมีจํานวนตวัแปรบรรยายองคประกอบนั้นๆตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป 

 

องคประกอบ 
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
จํานวนตัวแปร 

1 73, 74, 67, 71, 72, 70, 62, 69 61, 65, 60, 68, 64, 66 14 

2 6, 9, 10, 14, 18 5 

3 33, 31, 32, 34, 35, 24 6 

4 85,84,98 3 

5 95, 93, 96, 94 4 

6 56, 59, 57, 58 4 

7 42, 40, 41, 43 4 

8 76, 75, 77, 78, 80 5 

รวมทั้งส้ิน 40 

 

จากตารางท่ี 23 พบวา องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีตัวแปรท่ีมีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor 

loading) เทากับ 0.55 ขึ้นไปและมีจํานวนตัวแปรบรรยายองคประกอบน้ันๆตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป   

มี 8 องคประกอบ 40 ตัวแปร โดยองคประกอบท่ี 1 มีตัวแปรบรรยาย 14 ตัวแปร องคประกอบท่ี 2  

มีตัวแปรบรรยาย 5 ตัวแปร องคประกอบท่ี 3 มีตัวแปรบรรยาย 6 ตัวแปร องคประกอบท่ี 4 มีตัวแปร

บรรยาย 3 ตัวแปร องคประกอบท่ี 5 มีตัวแปรบรรยาย 4 ตัวแปร องคประกอบท่ี 6 มีตัวแปรบรรยาย 
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4 ตัวแปร องคประกอบท่ี 7 มีตัวแปรบรรยาย 4 ตัวแปร องคประกอบท่ี 8 มีตัวแปรบรรยาย 5 ตัว

แปร  ซ่ึงองคประกอบท้ัง 9 องคประกอบ ผูวิจัยไดตั้งช่ือองคประกอบใหมใหสอดคลองกับ

โครงสรางองคประกอบ และอธิบายรายละเอียด ดังตารางท่ี 24 - 31 ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 24 องคประกอบท่ี 1  

 

ที่ ตัวแปร ขอความ น้ําหนักองคประกอบ 

1 73 ผูบริหารมีจิตสาธารณะ .818 

2 74 ผูบริหารมีความตั้งใจพัฒนาคณุภาพการศกึษาอยาง

จริงจัง 

.795 

3 67 ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี .793 

4 71 ผูบริหารมีความรูและทักษะในการบริหารและการ

ปฏิบัติงาน 

.794 

5 72 ผูบริหารมีความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ

ในการปฏิบัติงาน 

.747 

6 70 ผูบริหารมีความศรัทธาและยอมรับการทํางานของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

.716 

7 62 ผูบริหารมีความเปนผูนํา .714 

8 69 ผูบริหารมีความเสียสละ .700 

9 61 ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยาง .696 

10 65 ผูบริหารใชทักษะการแกไขความขดัแยง .678 

11 60 ผูบริหารมีความซ่ือสัตยสุจริต .607 

12 68 ผูบริหารเปนนักประชาธิปไตยรับฟงความคดิเห็น

ของผูอ่ืน 

.603 

13 64 ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหารและเปนผูนําแหง

การเปล่ียนแปลง 

.583 

14 66 ผูบริหารมีความคิดสรางสรรค .580 

คาความแปรปรวน (eigen value) 13.586 

คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 11.322 

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 11.322 
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จากตารางท่ี  24 พบวา องคประกอบท่ี 1 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 14 ตัวแปร ไดแก     

ตัวแปรท่ี 73, 74, 67, 71, 72, 70, 62, 69 61, 65, 60, 68, 64 และ 66 ซ่ึงมีคาน้ําหนักตัวแปรใน

องคประกอบอยูระหวาง .580 - .818  มีคาความแปรปรวน (eigen value) 13.586  คารอยละของ

ความแปรปรวน (% of variance) 11.322  คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of 

variance) 11.322 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปรท้ัง 14 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยาย

องคประกอบไดดีท่ีสุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรอยละ 

11.322  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอ่ืนๆ 

องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 1 ผูวิจัยตั้งช่ือองคประกอบนี้วา “คุณลักษณะของผูบริหาร” 

 

ตารางท่ี 25 องคประกอบท่ี 2  

 

ที่ ตัวแปร ขอความ น้ําหนักองคประกอบ 

1 6 กรรมการสถานศึกษามีทัศนคติท่ีดีตอ 

การจัดการศึกษา 

.757 

2 9 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสนใจและ 

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 

.705 

3 14 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีอารมณดี มองโลก 

ในแงดี มีความหนกัแนนและเปนคนมีเหตุผล 

.700 

4 10 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสามารถ 

ในการตัดสินใจและแกปญหาตางๆได 

.640 

5 18 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความประพฤติด ี

ท้ังดานกาย วาจา ใจและเปนตวัอยางใหแกสังคมได 

.553 

คาความแปรปรวน (eigen value) 9.106 

คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 7.588 

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 18.910 
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จากตารางท่ี  25 พบวา องคประกอบท่ี 2 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 5 ตัวแปร ไดแก       

ตัวแปรท่ี  6, 9, 10, 14 และ 18 ซ่ึงมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .553 - .757  มี     

คาความแปรปรวน (eigen value) 9.106  คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 7.588       

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 18.910  ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปร

ท้ัง 5 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบไดดีท่ีสุดและองคประกอบนี้สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรอยละ 18.910  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคาความแปรปรวน

ของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอ่ืนๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 2 ผูวิจัยตั้งช่ือ

องคประกอบนี้วา “คณุลักษณะของกรรมการสถานศึกษา” 

 

ตารางท่ี 26 องคประกอบท่ี 3  

 

ที่ ตัวแปร ขอความ น้ําหนักองคประกอบ 

1 33 คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีสะทอนความ

ตองการของชุมชนดวยการพัฒนาการเรียนการสอน 

.822 

2 31 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับรูและ 

ใหขอเสนอแนะการติดตามผลการดําเนนิงานและ

สรุปผลงานประจําปของโรงเรียน 

.717 

3 32 คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสนใจและ 

ใหขอเสนอแนะการพฒันาคุณภาพการศกึษาของ

โรงเรียน 

.697 

4 34 คณะกรรมการสถานศึกษารับรูและใหขอเสนอแนะ

การดําเนนิงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

.660 

5 35 การใหขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติในการพัฒนา

อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 

.620 

6 24 กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมพิจารณา 

ความตองการของโรงเรียน 

.557 

คาความแปรปรวน (eigen value) 8.678 

คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 7.232 

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 26.142 
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จากตารางท่ี  26 พบวา องคประกอบท่ี 3 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 6 ตัวแปร ไดแก      

ตัวแปรท่ี 33, 31, 32, 34, 35 และ 24 ซ่ึงมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .557 - .822 

มีคาความแปรปรวน (eigen value) 8.678   คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 7.232    

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 26.142 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปร

ท้ัง 6 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบไดดีท่ีสุดและองคประกอบนี้สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรอยละ 26.142  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคาความแปรปรวน

ของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอ่ืนๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 3 ผูวิจัยตั้งช่ือ

องคประกอบนี้วา “การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา” 

 

ตารางท่ี 27 องคประกอบท่ี 4  

 

ที่ ตัวแปร ขอความ น้ําหนักองคประกอบ 

1 85 ชุมชนกับสถานศึกษามีความสัมพันธอันด ี .715 

2 84 คณะกรรมการสถานศึกษาเปนศิษยเกาของ

สถานศึกษา 

.626 

3 98 การมีความผูกพันและรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา .572 

คาความแปรปรวน (eigen value) 6.799 

คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 5.666 

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 31.808 

 

จากตารางท่ี  27 พบวา องคประกอบท่ี 4 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 3 ตัวแปร ไดแก       

ตัวแปรท่ี 85,84 และ 98  ซ่ึงมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .572 - .715 มีคา     

ความแปรปรวน (eigen value) 6.799  คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 5.666 คารอย

ละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 31.808 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปรท้ัง 3 

ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบไดดีท่ีสุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบาย

ความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรอยละ 31.808  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร 

(eigen value) กับองคประกอบอ่ืนๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 4 ผูวิจัยตั้งช่ือองคประกอบ

นี้วา “ความสัมพันธระหวางโรงเรยีนและชุมชน” 
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ตารางท่ี 28 องคประกอบท่ี 5   

 

ที่ ตัวแปร ขอความ น้ําหนักองคประกอบ 

1 95 งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวย 

ความสะดวก หรือจูงใจใหเกดิกระบวนการทํางาน

แบบมีสวนรวม 

.701 

2 93 หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมท่ีจะ

ผสมผสานกิจกรรม และตอบสนองขอเสนอ 

ของชุมชน 

.664 

3 96 รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ท่ีจะกระจาย

อํานาจในการวางแผนและการตดัสินใจไปยัง

ทองถ่ิน 

.659 

4 94 กฎระเบียบหรือคําส่ังการบริหารราชการไมเปน

อุปสรรคตอการทํางานแบบมีสวนรวม 

.632 

คาความแปรปรวน (eigen value) 6.726 

คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 5.605 

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 37.413 

 

จากตารางท่ี  28 พบวา องคประกอบท่ี 5 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 4 ตัวแปร ไดแก      

ตัวแปรท่ี  95, 93, 96 และ 94 ซ่ึงมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .632 - .701 มี       

คาความแปรปรวน (eigen value) 6.726  คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 5.605       

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 37.413 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปร

ท้ัง 4 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบไดดีท่ีสุดและองคประกอบนี้สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรอยละ 37.413  ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคาความแปรปรวน

ของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอ่ืนๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 5 ผูวิจัยตั้งช่ือ

องคประกอบนี้วา “การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด” 
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ตารางท่ี 29 องคประกอบท่ี 6  

 

ที่ ตัวแปร ขอความ น้ําหนักองคประกอบ 

1 56 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหเดก็ในชุมชน 

ไดรับการศึกษาและจบการศึกษาภาคบังคับ 

.751 

2 59 สถานศึกษามีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับของชุมชน .722 

3 57 กรรมการสถานศึกษามีความรูสึกท่ีดีท่ีไดรับเกยีรติ

และมีความภาคภูมิใจท่ีไดรับแตงตั้งใหเปน

คณะกรรมการสถานศึกษา 

.577 

4 58 การบริหารงานการเงินของสถานศึกษามี 

ความโปรงใสและตรวจสอบได 

.554 

คาความแปรปรวน (eigen value) 5.726 

คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 4.772 

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 42.184 

 

จากตารางท่ี  29 พบวา องคประกอบท่ี 6 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 4 ตัวแปร ไดแก       

ตัวแปรท่ี  56, 59, 57 และ 58 ซ่ึงมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .554 - .751 มี       

คาความแปรปรวน (eigen value) 5.726  คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 4.772      

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 42.184 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปร

ท้ัง 4 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบไดดีท่ีสุดและองคประกอบนี้สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรอยละ 42.184 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคาความแปรปรวน

ของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอ่ืนๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 6 ผูวิจัยตั้งช่ือ

องคประกอบนี้วา “ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา” 
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ตารางท่ี 30 องคประกอบท่ี 7   

 

ที่ ตัวแปร ขอความ น้ําหนักองคประกอบ 

1 42 การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนาจากองคกร

ตางๆเพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูของนักเรยีนและคนใน

ชุมชน 

.661 

2 40 การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวม

กิจกรรมตางๆของโรงเรียน 

.647 

3 41 การใหความสําคญักับชุมชนในการพัฒนาความรู 

ความเขาใจดานการศึกษาใหทันสมัยอยูเสมอ 

.597 

4 43 มีการสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียน

กับชุมชนและมีกจิกรรมดําเนินการรวมกนั 

.552 

คาความแปรปรวน (eigen value) 5.469 

คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 4.557 

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 46.742 

 

จากตารางท่ี  30 พบวา องคประกอบท่ี 7 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 4 ตัวแปร ไดแก       

ตัวแปรท่ี  42, 40, 41 และ 43 ซ่ึงมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .552 - .661 มี       

คาความแปรปรวน (eigen value) 5.469  คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 4.557       

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 46.742 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปร

ท้ัง 4 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบไดดีท่ีสุดและองคประกอบนี้สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรอยละ 46.742 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคาความแปรปรวน

ของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอ่ืนๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 7 ผูวิจัยตั้งช่ือ

องคประกอบนี้วา “การสรางเครือขายการมีสวนรวม” 
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ตารางท่ี 31 องคประกอบท่ี 8   

 

ที่ ตัวแปร ขอความ น้ําหนักองคประกอบ 

1 76 ครูมีความประพฤติด ี .694 

2 75 ครูมีความเอาใจใสตอนักเรียนและการเรียนการสอน .668 

3 77 ครูมีมนษุยสัมพันธด ี .628 

4 78 ครูมีความเสียสละ อุทิศเวลาและปฏิบัติงาน 

ตรงตอเวลา 

.627 

5 80 ครูในสถานศึกษามีความสามัคค ี .590 

คาความแปรปรวน (eigen value) 5.008 

คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 4.173 

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 50.915 

 

จากตารางท่ี  31 พบวา องคประกอบท่ี 8 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 5 ตัวแปร ไดแก      

ตัวแปรท่ี  76, 75, 77, 78 และ 80 ซ่ึงมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .590 - .694      

มีคาความแปรปรวน (eigen value) 5.008  คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 4.173     

คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 50.915 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปร

ท้ัง 5 ตัวแปร เปนตัวแปรท่ีรวมกันบรรยายองคประกอบไดดีท่ีสุดและองคประกอบนี้สามารถ

อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดรอยละ 50.915 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบคาความแปรปรวน

ของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอ่ืนๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 8 ผูวิจัยตั้งช่ือ

องคประกอบนี้วา “คุณลักษณะของครู” 

 

จากการวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการ 15 คน จากกลุมตัวอยาง 

พบวา มี 8 องคประกอบ สรุปเปนแผนภูมิ ดังนี ้
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แผนภูมิท่ี 5 องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน  

 

การบริหารสถานศึกษา 

แบบมีสวนรวมของ 

คณะกรรมการสถานศึกษา  

ระดับการศึกษาขัน้พ้ืนฐาน 

ของสถานศึกษา 

ท่ีมีคณะกรรมการ 15 คน 

1 คุณลักษณะของผูบริหาร 
 

2 คุณลักษณะของ

กรรมการสถานศึกษา 

3 การดําเนินงานตามบทบาท

ของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

4  ความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนและชุมชน 

8  คุณลักษณะของคร ู

7.  การสรางเครือขาย 

   การมีสวนรวม 

5  การสนับสนุนจาก

หนวยงานตนสังกัด 

6. ความพึงพอใจของคณะกรรมการ 

   สถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา 
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จากการวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คนและ 15 

คน โดยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package for the Social 

Science) ดวยสถิติวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) ประเภทการวิเคราะหองคประกอบ      

เชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ผลการวิจัย พบวา องคประกอบการบริหารสถานศึกษา

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คนและ 15 คน มีองคประกอบอยางละ 8 องคประกอบ โดยมี

องคประกอบท่ีเหมือนกัน 6 องคประกอบ ไดแก 1) คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา                  

2) คุณลักษณะของผูบริหาร 3)  การสรางเครือขายการมีสวนรวม 4)  การดําเนินงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 5)  คุณลักษณะของครู 6)  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด และ

องคประกอบท่ีแตกตางกัน ไดแก 1) การจัดการกระบวนการมีสวนรวม 2)  สภาพแวดลอมภายใน

และภายนอกสถานศึกษา 3) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 4) ความพึงพอใจของ

คณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา 

เม่ือพิจารณารายองคประกอบของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 

15 คน ท่ีมีองคประกอบเหมือนกัน พบวา มีตัวแปรแตละองคประกอบเหมือนกันและแตกตางกัน 

ดังนี้ 

1 คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา ตัวแปรคุณลักษณะของคณะกรรมการ

สถานศึกษาท่ีเหมือนกันของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน 

ประกอบดวย 1) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีอารมณดี มองโลกในแงดี มีความหนักแนนและเปน

คนมีเหตุผล 2) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหาตางๆได 

3) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความประพฤติดีท้ังดานกาย วาจา ใจและเปนตัวอยางใหแกสังคม

ได ตัวแปรคุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีแตกตางกันของสถานศึกษาท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ไดแก 1) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีกลาแสดงออก

ท้ังการกระทําและความคิด 2) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสุภาพ เรียบรอย ออนนอมถอม

ตน 3) กรรมการสถานศึกษามีลักษณะนิสัยชอบชวยเหลือกิจกรรมตางๆของโรงเรียน 4) กรรมการ

สถานศึกษาเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเอง 5) กรรมการสถานศึกษาเปน    

ผูท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 6) กรรมการสถานศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี7) กรรมการ

สถานศึกษามีความรู ความสามารถตอหนาท่ี 8) กรรมการสถานศึกษาอาศัยอยูในชุมชนท่ีตั้งของ

สถานศึกษา 9) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีคุณธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต  10) กรรมการ

สถานศึกษาเปนผูท่ีมีลักษณะความเปนผูนํา 11) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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สวนตัวแปรคุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีแตกตางกันของสถานศึกษาท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน และ 9 คน ไดแก 1) กรรมการสถานศึกษามีทัศนคติท่ีดีตอการจัด

การศึกษา 2) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสนใจและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนา

การศึกษา  

2.  คุณลักษณะของผูบริหาร ตัวแปรคุณลักษณะของผูบริหารท่ีเหมือนกันของ

สถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ประกอบดวย 1) ผูบริหารมีจิต

สาธารณะ 2) ผูบริหารมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง  3) ผูบริหารมีความรูและ

ทักษะในการบริหารและการปฏิบัติงาน  4) ผูบริหารมีความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆใน

การปฏิบัติงาน 5) ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 6) ผูบริหารมีความศรัทธาและยอมรับการทํางานของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 7) ผูบริหารมีความเปนผูนํา 8) ผูบริหารมีความเสียสละ 9) ผูบริหาร

ประพฤติตนเปนแบบอยาง 10) ผูบริหารมีความซ่ือสัตยสุจริต 11) ผูบริหารใชทักษะการแกไข   

ความขัดแยง 12) ผูบริหารมีความคิดสรางสรรค 13) ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหารและเปนผูนํา

แหงการเปล่ียนแปลง 14) ผูบริหารเปนนักประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และไมมีตัว

แปรคุณลักษณะของผูบริหารของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ท่ีแตกตางกัน 

3.  การสรางเครือขายการมีสวนรวม ตัวแปรการสรางเครือขายการมีสวนรวมท่ี

เหมือนกันของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ประกอบดวย                

1) การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนาจากองคกรตางๆเพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูของนักเรียน

และคนในชุมชน 2) การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียน 

3) การใหความสําคัญกับชุมชนในการพัฒนาความรู ความเขาใจดานการศึกษาใหทันสมัยอยูเสมอ 

4) มีการสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียนกับชุมชนและมีกิจกรรมดําเนินการรวมกัน 

สวนตัวแปรการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ท่ีแตกตางจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน ไดแก 

การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม 

4.  การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแปรการดําเนินงาน

ตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเหมือนกันของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการ

สถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ประกอบดวย 1) คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสนใจและ       

ใหขอเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 2) คณะกรรมการสถานศึกษารับรูและ  

ใหขอเสนอแนะการดําเนินงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 3) คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ี

สะทอนความตองการของชุมชนดวยการพัฒนาการเรียนการสอน 4) คณะกรรมการสถานศึกษามี

สวนรับรูและใหขอเสนอแนะการติดตามผลการดําเนินงานและสรุปผลงานประจําปของโรงเรียน 

   ส
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สวนตัวแปรการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ท่ีแตกตางจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน ไดแก  

1) คณะกรรมการสถานศึกษามีการรวมรับรูและใหขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนอยาง

หลากหลาย 2) การใหขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติในการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมใน

โรงเรียน สวนตัวแปรการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ท่ีแตกตางจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน ไดแก 

1) การใหขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติในการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมในโรงเรียน      

2) กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมพิจารณาความตองการของโรงเรียน 

5.  คุณลักษณะของครู ตัวแปรคุณลักษณะของครูท่ีเหมือนกันของสถานศึกษาท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ประกอบดวย 1) ครูมีความประพฤติดี 2) ครูมีความเอา

ใจใสตอนักเรียนและการเรียนการสอน 3) ครูมีมนุษยสัมพันธดี 4) ครูมีความเสียสละ อุทิศเวลาและ

ปฏิบัติงานตรงตอเวลา  5) ครูในสถานศึกษามีความสามัคคี  สวนตัวแปรคุณลักษณะของ

คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีแตกตางกันของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 

15 คน ไดแก 1) ครูมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง 2) ครูมีความรูความสามารถ  

6.  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด ตัวแปรการสนับสนุนจากหนวยงานตน

สังกัดท่ีเหมือนกันของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ประกอบดวย    

1) งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวยความสะดวก หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการทํางานแบบ

มีสวนรวม 2) หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมท่ีจะผสมผสานกิจกรรม และตอบสนอง

ขอเสนอของชุมชน 3) รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ท่ีจะกระจายอํานาจในการวางแผน

และการตัดสินใจไปยังทองถ่ิน 4) กฎระเบียบหรือคําส่ังการบริหารราชการไมเปนอุปสรรคตอ     

การทํางานแบบมีสวนรวม สวนตัวแปรคุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีแตกตางกนัของ

สถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ไดแก  เอกสารส่ิงพิมพของรัฐ 

สนับสนุนกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมขององคกรและชุมชน  

 

 

   ส
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ตอนที่ 2 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

2.1 การวิเคราะหรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศกึษา (path analysis) 

เพ่ือตอบวัตถุประสงคของการวิจัยขอท่ี 2 คือ “เพ่ือนําเสนอรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน” ผูวิจัยไดนํา

องคประกอบท้ัง 8 องคประกอบ มาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป LIREL 8.72 เทคนิค        

การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ  (path analysis) ซ่ึงพิจารณาคาสถิติวัดความสอดคลอง     

ความกลมกลืนของรูปแบบ ดังนี ้

1. คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square : 2 )  ตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบ โดย

ถาคาสถิติไค-สแควรสูง แสดงวา รูปแบบไมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ แตถาคาสถิติ

ไค-สแควรต่ํา แสดงวา รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

2. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit  Index : GFI)  โดยคา GFI มีคา

ระหวาง 0 - 1 รูปแบบท่ีมีความสอดคลอง GFI ควรมีคาใกล 1 

3. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (Adjusted Goodness of fit  Index : 

AGFI) โดยคา AGFI มีคาระหวาง 0 - 1 รูปแบบท่ีมีความสอดคลอง AGFI ควรมีคาใกล 1 

4. ดัชนีความสัมพันธ (Relative Fit Index : RFI) โดยคา RFI มีคาระหวาง 0 - 1 รูปแบบ

ท่ีมีความสอดคลอง RFI ควรมีคาใกล 1 

5. ดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของสวนท่ีเหลือ (Root Mean Squared Residual : 

RMR) โดยคา RMR ยิ่งเขาใกล 0 แสดงวารูปแบบมีความสอดคลอง 

6. ดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของคาความผิดพลาดท่ีเหมาะสม (Root Mean 

Squared Error of Approximation : RMSEA) โดยคา RMSEA มีคาระหวาง 0 -1.00 รูปแบบท่ีมี

ความสอดคลอง RMSEA ควรมีคาใกล 0 

ผลการวิเคราะหรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผูวิจัยนําเสนอดังนี ้

 

   ส
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2.1.1 สถานศกึษาที่มีคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน 

 

ตารางท่ี 32 คาสถิติวัดความสอดคลองคาสถิติวดัความสอดคลอง ความกลมกลืนของรูปแบบและ

ขอมูลเชิงประจักษ 

 

คาสถิต ิ คา 
เกณฑความสอดคลอง ความกลมกลนืของ

รูปแบบกบัขอมูลเชงิประจักษ 

Chi-Square : 2  28.25 

(p=0.00) 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา  

รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษ 

Goodness of fit  Index=GFI 0.99 มีคาใกล 1 รูปแบบมีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษ 

Adjusted Goodness of fit  

Index=AGFI 

0.94 มีคาใกล 1 รูปแบบมีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษ 

Relative Fit Index : RFI 0.98 มีคาใกล 1 รูปแบบมีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษ 

Root Mean Squared Residual : 

RMR 

0.0060 มีคาใกล 0 รูปแบบมีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษ 

Root Mean Squared Error of 

Approximation : RMSEA 

0.074 มีคาใกล 0 แตไมเกิน 1.00  รูปแบบมีความ

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 

 

จากตารางท่ี 32 เม่ือพิจารณาสถิติตรวจสอบความสอดคลอง/ความกลมกลืน/ความตรง

ของรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑ พบวา คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square : 2 )  มีคา 

28.25 (p=0.00) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)  มีคา 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี

ปรับแกแลว (AGFI) มีคา 0.94 คาดัชนีความสัมพันธ (RFI) มีคา 0.98 คาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลัง

สองของสวนท่ีเหลือ (RMR) มีคา 0.0060 คาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของคาความผิดพลาดท่ี

เหมาะสม (RMSEA) มีคา 0.074 ซ่ึงคาสถิติรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษทุกคามีคาเปนตามเกณฑ

ความสอดคลอง ความกลมกลืนของรูปแบบ ลักษณะนี้แสดงวา รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบ
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มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสอดคลอง             

ความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

 

ตารางท่ี  33  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางองคประกอบการบริหารสถานศึกษา 

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7  Factor 8 

Factor 1 1        

Factor 2 .706** 1       

Factor 3 .567** .709** 1      

Factor 4 .585** .590** .594** 1     

Factor 5 .723** .616** .502** .634** 1    

Factor 6 .534** .649** .733** .546** .520** 1   

Factor 7 .585** .603** .373** .309** .534** .421** 1  

Factor 8 .589** .601** .476** .372** .518** .516** .609** 1 

**Pearson Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 

จากตารางท่ี 33 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธขององคประกอบการบริหารสถานศึกษา

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา องคประกอบท้ัง 8 

องคประกอบ มีความสัมพันธทางบวกกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธระหวาง .309-.733 
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การวิเคราะหรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีรูปแบบดังนี ้

 

 
แผนภูมิท่ี 6 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน 

 

จากแผนภูมิท่ี 6 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ผูวิจัยไดพิจารณา

ความสัมพันธจากสมการโครงสรางเชิงเสนตามลําดับ ผลการพิจารณา พบวา 
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สมการโครงสรางท่ี 1 

FACTOR2 = 0.26*FACTOR1 + 0.37*FACTOR3 + 0.11*FACTOR6 + 0.18*FACTOR7 

+ 0.073*FACTOR8 

                   (0.026)          (0.031)         (0.029)         (0.022)         

                      9.97                12.08              3.84               8.38            

(0.022)                    

   3.27                       

 Errorvar.= 0.080  , R2 = 0.69 

(0.0039)            

    20.71             

 

จากสมการโครงสรางท่ี 1 อธิบายไดวา  

1. คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา  (FACTOR1) มีอิทธิพลทางตรงตอ              

การจัดการกระบวนการมีสวนรวม (FACTOR2) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (P) เทากับ 0.26 

คาสถิติทดสอบ (t)  เทากับ 9.97 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.026 และ                  

คาสัมประสิทธ์ิทํานาย (R2) เทากับ 0.69 แสดงวา คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษาสามารถ

ทํานายการจัดการกระบวนการมีสวนรวมไดรอยละ 69 

2. คุณลักษณะของผูบริหาร (FACTOR3) มีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการกระบวนการ

มีสวนรวม (FACTOR2) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (P) เทากับ 0.37 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 

12.08 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.031 และคาสัมประสิทธ์ิทํานาย (R2) เทากับ 

0.69 แสดงวา คุณลักษณะของผูบริหารสามารถทํานายการจัดการกระบวนการมีสวนรวมไดรอยละ 

69 

3. คุณลักษณะของครู (FACTOR6) มีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการกระบวนการ        

มีสวนรวม (FACTOR2) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (P) เทากับ 0.11 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 

3.84 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.029 และคาสัมประสิทธ์ิทํานาย (R2) เทากับ 0.69 

แสดงวา คุณลักษณะของครูสามารถทํานายการจัดการกระบวนการมีสวนรวมไดรอยละ 69 

4. การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด(FACTOR7) มีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการ

กระบวนการมีสวนรวม (FACTOR2) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (P) เทากับ 0.18 คาสถิติทดสอบ 

(t) เทากับ 8.38 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.022 และคาสัมประสิทธ์ิทํานาย (R2) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เทากับ 0.69 แสดงวา การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดสามารถทํานายการจัดการกระบวนการ

มีสวนรวมไดรอยละ 69 

5. สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา (FACTOR8) มีอิทธิพลทางตรงตอ

การจัดการกระบวนการมีสวนรวม (FACTOR2) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (P) เทากับ 0.073 

คาสถิติทดสอบ (t)  เทากับ 3.27 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.022 และ                   

คาสัมประสิทธ์ิทํานาย (R2) เทากับ 0.69 แสดงวา สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา

สามารถทํานายการจัดการกระบวนการมีสวนรวมไดรอยละ 69 

 

สมการโครงสรางท่ี 2 

FACTOR4 = 0.14*FACTOR2 + 0.29*FACTOR1 + 0.28*FACTOR3 + 0.14*FACTOR6 

              (0.046)                 (0.037)          (0.047)         (0.041)      

                  3.11                     7.90                5.94                  3.33   

Errorvar.= 0.17   , R2 = 0.46 

(0.0081) 

   20.71 

1. การจัดการกระบวนการมีสวนรวม (FACTOR2) มีอิทธิพลทางตรงตอการสราง

เครือขายการมีสวนรวม (FACTOR4) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (P) เทากับ 0.14 คาสถิติทดสอบ 

(t) เทากับ 3.11 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.046 และคาสัมประสิทธ์ิทํานาย (R2) 

เทากับ 0.46 แสดงวา การจัดการกระบวนการมีสวนรวม สามารถทํานายการสรางเครือขาย           

การมีสวนรวม ไดรอยละ 46 

2. คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา (FACTOR1)มีอิทธิพลทางตรงตอการสราง

เครือขายการมีสวนรวม (FACTOR4) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (P) เทากับ 0.29 คาสถิติทดสอบ 

(t) เทากับ 7.90 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.037 และคาสัมประสิทธ์ิทํานาย (R2) 

เทากับ 0.46 แสดงวา คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา สามารถทํานายการสรางเครือขาย      

การมีสวนรวม ไดรอยละ 46 

3.  คุณลักษณะของผูบริหาร (FACTOR3)มีอิทธิพลทางตรงตอการสรางเครือขาย     

การมีสวนรวม (FACTOR4) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (P) เทากับ 0.28 คาสถิติทดสอบ (t) 

เทากับ 5.94 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.047 และคาสัมประสิทธ์ิทํานาย (R2) 

เทากับ 0.46 แสดงวา คุณลักษณะของผูบริหาร สามารถทํานายการสรางเครือขายการมีสวนรวม ได

รอยละ 46 

   ส
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4.  คุณลักษณะของครู (FACTOR6) มีอิทธิพลทางตรงตอการสรางเครือขายการมีสวนรวม 

(FACTOR4) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (P) เทากับ 0.14 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 3.33            

คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.041 และคาสัมประสิทธ์ิทํานาย (R2) เทากับ 0.46 

แสดงวา คุณลักษณะของครู สามารถทํานายการสรางเครือขายการมีสวนรวม ไดรอยละ 46 

 

สมการโครงสรางท่ี 3 

FACTOR5 = 0.33*FACTOR4 + 0.45*FACTOR1 + 0.069*FACTOR6+0.17*FACTOR7,  

                  (0.030)                 (0.034)         (0.031)          (0.026)   

                     11.12                   13.43               2.21                6.57   

Errorvar.= 0.14   , R2 = 0.62 

(0.0067)    

   20.71  

1. การสรางเครือขายการมีสวนรวม (FACTOR4) มีอิทธิพลทางตรงตอการดําเนินงาน

ตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา (FACTOR5) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (P) เทากับ 

0.33 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 11.12 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.030 และคา

สัมประสิทธ์ิทํานาย (R2) เทากับ 0.62 แสดงวา การสรางเครือขายการมีสวนรวมสามารถทํานายการ

ดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ไดรอยละ 62 

2. คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา  (FACTOR1) มีอิทธิพลทางตรงตอ             

การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา (FACTOR5) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

เสนทาง (P) เทากับ 0.45 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 13.43 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) 

เทากับ 0.034 และคาสัมประสิทธ์ิทํานาย (R2) เทากับ 0.62 แสดงวา คุณลักษณะของกรรมการ

สถานศึกษาสามารถทํานายการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ไดรอยละ 62 

3.  คุณลักษณะของครู (FACTOR6)มีอิทธิพลทางตรงตอการดําเนินงานตามบทบาท

ของคณะกรรมการสถานศึกษา (FACTOR5) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (P) เทากับ 0.069 คาสถิติ

ทดสอบ (t) เทากับ 2.21 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.031 และคาสัมประสิทธ์ิ

ทํานาย (R2) เทากับ 0.62 แสดงวา คุณลักษณะของครูสามารถทํานายการดําเนินงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษาไดรอยละ 62 

4. การสนับสนุนจากหน วยงานตน สังกั ด (FACTOR7)มี อิทธิพลทางตรงต อ              

การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา (FACTOR5) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

เสนทาง (P) เทากับ 0.17 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 6.57 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) 

   ส
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เทากับ 0.026 และคาสัมประสิทธ์ิทํานาย (R2) เทากับ 0.62 แสดงวา การสนับสนุนจากหนวยงานตน

สังกัดสามารถทํานายการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาไดรอยละ 62 

หลักการ แนวคดิทฤษฎีที่สนับสนุนรูปแบบความสัมพันธเชิงตรรกะของ 

องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน  

สถานศกึษาที่มีคณะกรรมการสถานศกึษา 9 คน 

1. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษากับการจัดการกระบวนการมี

สวนรวม 

แผนภูมิท่ี 7 ความสัมพันธระหวางคณุลักษณะของกรรมการสถานศึกษากับการจัดการกระบวนการ

มีสวนรวม 

แนวคิด ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 7 สอดคลองกับ        

ลัดดาวัลย  สมิตะมาน ท่ีกลาวถึง การบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ ผูท่ีเปนประธาน

คณะกรรมการตองเปนผูท่ีมีทักษะในการแกไขปญหาขอขัดแยงตางๆ ของแตละกลุม สามารถ    

โนมนาวใหผูท่ีมีสวนรวมตางๆเกิดการยอมรับในแนวทางหรือวิธีการ อีกท้ังยังอาจจะกระตุน ให

กําลังใจผูท่ีมีสวนรวมใหสามารถปฏิบัติใหบรรลุเปาหมาย สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชัย นุชเนื่อง      

ท่ีศึกษารูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                

ผลการศึกษา พบวา  รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษา           

ขั้นพ้ืนฐานประกอบดวย 2 ดาน คือ ดานบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา เปนลักษณะ        

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษารวมกับโรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย 1) การสราง

ความรวมมือกับชุมชน 2) การสนับสนุนการบริหารของโรงเรียน 3) การเขารวมดําเนินงาน         

ดานคุณสมบัติของกรรมการสถานศึกษา เปนคุณลักษณะของบุคคลท่ีจะเขามามีสวนรวมพัฒนา

โรงเรียน ประกอบดวย 1) ความสามารถในหนาท่ี 2) คุณลักษณะการปฏิบัติตน 3) ความพึงพอใจ

คุณลักษณะของกรรมการ

สถานศึกษา 
การจัดการกระบวนการ 

มีสวนรวม 
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และ 4) ผลตอบแทน สอดคลองกับงานวิจัยของ เมตต เมตตการุณจิต ท่ีไดศึกษาการมีสวนรวมใน

การบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา        

ผลการศึกษา พบวา ปจจัยเกี่ยวกับคณะกรรมการศึกษา ไดแก เวลาท่ีอาศัยในชุมชน การมีถ่ินกําเนิด 

การมีท่ีพักอาศัยในชุมชน การเปนศิษยเกา การมีบุตรหลานเรียนอยูท่ีโรงเรียน ความคาดหวังตอ

โรงเรียน การมีความสัมพันธกับโรงเรียน และความหวงใยตอสวัสดิการเด็กเปนปจจัยท่ีสงเสริม  

การมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญา อภิปาลกุล ท่ีไดศึกษา

รูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและ     

การจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจการบริหาร : กรณีศึกษาของสํานักงาน        

การประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  ผลการศึกษาพบวา  คุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษา 

เปนปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและ  

การจัดการศึกษาสอดคลองกับงานวิจัยของ ฟชเชอร (Fisher)  ไดทําการศึกษาสถานภาพของ  

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนในมลรัฐเทคซัส และปจจัย ท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยศึกษาจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จํานวน 504 คน      

จาก  101 เขต ในมลรัฐเทคซัส ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน พบวา ครอบครัวของกรรมการจะมีบทบาทสําคัญตอการปฏิบัติ

หนาท่ีของกรรมการบริหารโรงเรียน ซ่ึงแมวาการทําตนใหเปนพลเมืองท่ีดีจะเปนเหตุผลสําคัญใน

การเขามาเปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน  และกรรมการท่ีมีอายุนอยมักจะมีเหตุผล               

ดานความสนใจสวนตัวรวมอยูดวย ในขณะท่ีกรรมการท่ีมีอายุมากจะเขามาเปนกรรมการดวย

เหตุผลวาตนไมพอใจการจัดการศึกษาในโรงเรียน นอกจากนั้น พบวา กรรมการสภาโรงเรียนท่ีมา

จากเขตเล็กๆจะเขามาเปนกรรมการดวยความสนใจสวนตัว สวนกรรมการบริหารโรงเรียนท่ีมาจาก

เขตใหญๆจะเขามาเปนกรรมการดวยเหตุผลวาตนยังไมพอใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน 

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของ

คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษาท่ีมีอิทธิผลโดยตรงตอการจัดการกระบวนการมีสวนรวม  

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการจดัการกระบวนการมีสวนรวม  

แผนภูมิท่ี 8 ความสัมพันธระหวางคณุลักษณะของผูบริหารกับการจัดการกระบวนการมีสวนรวม 

แนวคิด ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 8 ชูชาติ พวงสมจิตร   

ท่ีไดทําการวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับ

โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวา  ปจจัยท่ีเกี่ยวกับโรงเรียน คือ 

ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารและครู ซ่ึงไดแก ผูบริหารและครูมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน ใหเกียรติ

และกําลังใจเอาใจใสการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีปจจัยเกี่ยวกับผลงานและวิธีปฏิบัติของ

โรงเรียน เชน โรงเรียนมีช่ือเสียงดานวิชาการ มีความเช่ือม่ันในเร่ืองการเงิน โรงเรียนมีการพัฒนาใน

ดานตางๆ เปนปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของ เมตต เมตตการุณจิต ได

ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลใน

จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบวา คุณลักษณะของผูบริหารดานความเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธ 

มีความซ่ือสัตย และเปนคนทองถ่ินโดยกําเนิด เปนปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร

โรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ เพลินตา กะลัมพากร ไดนําเสนอปจจัยการมีสวนรวมใน      

การวางแผนไว 2 ประการ คือ ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซ่ึง ปจจัยภายใน ประกอบดวย 

วิสัยทัศน โลกทัศน และพฤติกรรมของผูนําองคกร  ความรู ความสามารถ ความศรัทธา การยอมรับ 

และบารมีของผูนําองคกร ความซ่ือตรง ความโปรงใส ความซ่ือสัตย และสนับสนุนคนดีท่ีมี

ความสามารถใหมีโอกาสทํางาน ปรับปรุง และพัฒนาพฤติกรรมการทํางานของสมาชิกในองคกร 

ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ การประพฤติตนเปนแบบอยางของผูนํา และสมาชิกในองคกร ผูนํา 

และสมาชิกในองคกรชวยกันปองกันและแกไขปญหาความขัดแยงภายในองคกรซ่ึงเปนส่ิงบ่ันทอน

การทํางานแบบมีสวนรวม ประชุมปรึกษาหารือ แสวงหาความรวมมือรวมใจภายในองคกร สงเสริม

แนวทางการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม และประยุกตใชหลักการทํางานแบบประชาธิปไตย 

สนับสนุนสมาชิกภายในองคกรใหมีโอกาสพัฒนาความรู ความสามารถและประสบการณทํางาน

ใหมากขึ้น เพ่ือพัฒนาทีมงาน สรางความเขมแข็งใหองคกร และสามารถทํางานแบบมีสวนรวมได 

 

คุณลักษณะของผูบริหาร 
การจัดการกระบวนการ 

มีสวนรวม 
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สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญา อภิปาลกุล ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสราง         

การกระจายอํานาจการบริหาร : กรณีศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน          

ผลการศึกษาพบวา  คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา สอดคลองกับงานวจิยัของ 

จรินทร  สีโท ไดศึกษาปจจัยท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอําเภอหนองกุงศรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ  เขต 2  ผลการศึกษา 

พบวา ปจจัยท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวมในการบริหารทุกปจจัยมีความสําคัญในระดับมาก ดังนี้            

1) คุณลักษณะของผูบริหาร 2) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 3) ความรูความเขาใจใน

การจัดการศึกษา 4) สภาพแวดลอมภายในและภายนอกโรงเรียน  

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของ

คุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีอิทธิผลโดยตรงตอการจัดการกระบวนการมีสวนรวม 

3. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของครกูับการจดัการกระบวนการมีสวนรวม  

แผนภูมิท่ี 9 ความสัมพันธระหวางคณุลักษณะของครกูับการจัดการกระบวนการมีสวนรวม  

แนวคิด ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 9 สอดคลองกับ       

การศึกษาวิจัยของชูชาต ิพวงสมจิตร ไดทําการวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอ

การมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัย

เกี่ยวกับผูบริหารและครู ซ่ึงไดแก ผูบริหารและครูมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน ใหเกียรติและ

กําลังใจเอาใจใสการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีปจจัยเกี่ยวกับผลงานและวิธีปฏิบัติของโรงเรียน 

เชน โรงเรียนมีช่ือเสียงดานวิชาการ มีความเช่ือม่ันในเรื่องการเงิน โรงเรียนมีการพัฒนาใน         

ดานตางๆ เปนปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวม  สอดคลองกับงานวิจัยของ เมตต เมตตการุณจิต ได

ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลใน

จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบวา คุณลักษณะของครู คือ ครูมีความประพฤติดี มีความรู

 

 

คุณลักษณะของคร ู
การจัดการกระบวนการ 

มีสวนรวม 



229 

ความสามารถ มีความเอาใจใสตอเด็ก มีมนุษยสัมพันธดีและความเสียสละ การปฏิบัติงานของครู 

ไดแก การเอาใจใสตอการเรียนการสอน ความสามัคคีในหมูคณะครู  เปนปจจัยท่ีสงเสริมการมี   

สวนรวมในการบริหารโรงเรียน  สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญา อภิปาลกุล ไดศึกษารูปแบบ  

การพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัด

การศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจการบริหาร  : กรณีศึกษาของสํานักงาน                    

การประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  ผลการศึกษาพบวา  พฤติกรรมของครูผูสอน เปนปจจัยท่ีสงผล

ตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา   

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของ

คุณลักษณะของครูท่ีมีอิทธิผลโดยตรงตอการจัดการกระบวนการมีสวนรวม  

4. ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดกับการจัดการกระบวนการมี       

สวนรวม 

แผนภูมิท่ี 10 ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกดักับการจดัการ

กระบวนการมีสวนรวม 

แนวคิด ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 10 สอดคลองกับ     

การศึกษาวิจัยของเพลินตา กะลัมพากร ไดนําเสนอปจจัยการมีสวนรวมในการวางแผนไว 2 

ประการ ไดแก ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซ่ึงปจจัยภายนอก เปนเคร่ืองช้ีวัดท่ีบงบอกวารัฐบาล 

สนับสนุนการทํางานแบบมีสวนรวม ประกอบดวย การยอมรับแนวความคิด สาระสําคัญพ้ืนฐาน 

และปรัชญาการทํางานแบบมีสวนรวม  โครงการพัฒนาตาง ๆ ตองคํานึงถึงกระบวนการทํางานแบบ

มีสวนรวม  พรรคการเมือง องคกรทางการเมือง เห็นดวยกับการทํางานแบบมีสวนรวม  บรรจุ

แนวความคิดการมีสวนรวมของชุมชน ในนโยบายระดับชาติ  ทบทวนหลักสูตรการศึกษา เพ่ือ

สนับสนุนการจัดการเรียนท่ีใชกระบวนการทํางานแบบ มีสวนรวมในระดับตาง ๆ  เอกสารส่ิงพิมพ

ของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมขององคกรและชุมชน  ส่ือประชาสัมพันธ

ของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม  หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมท่ีจะ

การสนับสนุนจากหนวยงาน

ตนสังกัด

การจัดการกระบวนการ 

มีสวนรวม
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ผสมผสานกิจกรรม และตอบสนองขอเสนอของชุมชน ขอตกลงระหวางประเทศ สนับสนุน        

การทํางานแบบมีสวนรวม กฎระเบียบหรือคําส่ังการบริหารราชการไมเปนอุปสรรคตอการทํางาน

แบบมีสวนรวม งบประมาณและการเงิน  การคลัง อํานวยความสะดวก หรือจูงใจใหเกิด

กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ท่ีจะกระจายอํานาจใน

การวางแผนและการตัดสินใจไปยังทองถ่ิน สอดคลองกับงานวิจัยของอีซู ;และคนอ่ืน ๆ (Izu ; and 

others.) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารการจัดการโดยใชโรงเรียนหรือชุมชนเปนฐานและการใหผูคนท่ี

เกี่ยวของมีสวนรวมในการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ในการบริหารโดยใช

โรงเรียนและชุมชนเปนฐานในรัฐฮาวายถือวาเปนการกระจายบริหารการจัดการศึกษา ภายใต

โครงการดังกลาวจํานวน 9 แหง โรงเรียนมีอํานาจการบริหารท่ียืดหยุน มีอิสระและมีทรัพยากรท่ี

จําเปนสําหรับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในชวงแรกผลการประเมินไดจากการสัมภาษณของ

ผูมีบทบาทในการรวมดําเนินงานตามหนาท่ี 6 อยาง ครู ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและ

ผูปกครอง ผลการวิจัยพบวา บุคลากรท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงานบริหารการจัดการโรงเรียนและ

ชุมชนเปนฐานไดสะทอนเสียงใหบุคคลท่ีเกี่ยวของไดทราบนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนเพ่ือ

สรางบรรยากาศความเรียนรูของนักเรียนและมีขอเสนอแนะดังนี้ 1. ควรมีการปรับปรุงการติดตอ

ประสานงานการตัดสินใจรวมกัน 2. กําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการท่ีชัดเจน 3. ควรให

คณะกรรมการไดทําความเขาใจในโครงการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนและชุมชนเปนฐานให

ชัดเจน 4. รัฐควรพิจารณาขอยกเวนตาง ๆ 5. พิจารณาวิธีการตรวจสอบใหถูกตองชัดเจน 6. พิจารณา

โครงการ แผนงาน เปาหมายการดําเนินงานและความคิดสรางสรรคในการใชทรัพยากรท่ีมี

ประสิทธิภาพ 

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของ       

การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดท่ีมีอิทธิผลโดยตรงตอการจัดการกระบวนการมีสวนรวม 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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5. ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษากับการจดัการกระบวนการ

มีสวนรวม  

แผนภูมิท่ี 11 ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษากับการจัดการ

กระบวนการมีสวนรวม

แนวคิด ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 11 สอดคลองกับ 

สมศักดิ ์สินธุระเวชญ ไดกลาวถึง  การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมวาโรงเรียนตองมีระบบ

การส่ือสารใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดรับทราบขอมูลตาง  ๆ ตลอดเวลาเพ่ือใหทาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดรวมสงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมตางๆโรงเรียน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐฐินันท พราหมณสังขท่ีทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ

เชิงสาเหตุของประสิทธิผลในการบริหารแบบมีสวนรวมของผูอํานวยการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูรวมงาน การติดตอประสานงาน 

ความสามารถของผูรวมงาน โครงสราง ภารกิจและการบริหารของสถานศึกษา บริบทการเมือง 

สังคมและวัฒนธรรมเปนปจจัยสถานการณเปนปจจัยในการบริหารแบบมีสวนรวม สอดคลองกับ

งานวิจัยของ จรินทร  สีโท ไดศึกษาปจจัยท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวมในการบริหารของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอําเภอหนองกุงศรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ  เขต 2  

ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวมในการบริหารทุกปจจัยมีความสําคัญในระดับมาก 

ดังนี้ 1) คุณลักษณะของผูบริหาร 2) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 3) ความรูความเขาใจ

ในการจัดการศึกษา 4) สภาพแวดลอมภายในและภายนอกโรงเรียน สวนปจจัยท่ีสามารถพยากรณ

สภาพการมีสวนรวมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนอําเภอ   

หนองกุงศรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ไดดีท่ีสุดคือ ปจจัยความรูความเขาใจใน

การจัดการศึกษาและปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอกโรงเรียน 

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของ

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษาท่ีมีอิทธิผลโดยตรงตอการจัดการกระบวนการมีสวนรวม 

 

สภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา 

การจัดการกระบวนการ 

มีสวนรวม 
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6. ความสัมพันธระหวางการจดัการกระบวนการมีสวนรวมกับการสรางเครือขายการมีสวนรวม  

แผนภูมิท่ี 12 ความสัมพันธระหวางการจัดการกระบวนการมีสวนรวมกับการสรางเครือขายการมี

สวนรวม 

แนวคิด ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 12 การจัดการ

กระบวนการการมีมีสวนรวม เชน การติดตอส่ือสาร การประสานงาน ทําใหเกิดการสรางเครือขาย 

การเขารวมกิจกรรม การชวยเหลือระหวางโรงเรียนและชุมชน สอดคลองกับพระมหาสุทิตย อาภากโร 

ไดกลาวถึง กระบวนการทํางานของเครือขายตางๆ มีลักษณะรวมกัน 4 ประเด็น คือ 1) กระบวนการ

ทํางานท่ีเช่ือมประสานจุดเล็กและขยายไปสูหนวยใหญ 2) การรักษาสัมพันธภาพท่ีสรางความรู 

ความหมาย และโลกทัศนรวมกัน 3) การเสริมสรางกระบวนการเรียนรูและการปรับตัว                   

4) การพัฒนากิจกรรมและความเคล่ือนไหวเพ่ือขบวนการทางนวัตกรรม และวาทการในการพัฒนา 

ซ่ึงกระบวนการทํางาเครือขายขางตนจะเห็นไดวา เครือขายเปนกลยุทธท่ีสําคัญในการประสาน  

ความรวมมือ เปนการทํางานดวยถอยทีถอยอาศัยระหวางสมาชิกและภาคีรวม โดยมีจุดเริ่มตนจาก

การทํางานในพ้ืนท่ีและประเด็นเล็กๆ แลวขยายกระบวนการเปนเครือขายท่ีกวางขวางออกไป 

พรอมท้ังแสวงหาความรูใหม วิธีการใหมท่ีเหมาะสมกวาโดยมีกระบวนการส่ือสารและนวัตกรรม

ใหมเปนเคร่ืองมือท่ีจะสรางความหมายและความสัมพันธท่ีดีตอกัน สอดคลองกับเสริมศักดิ ์วิศาลาภรณ 

และคณะ  แนวทางในการสรางเครือขาย อาศัยแนวคิดเกี่ยวกับการจัดระบบโครงสรางและ

กระบวนการจัดการศึกษา ตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้     

1). มีเอกภาพในดานนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ 2) กระจายอํานาจไปสูเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษา 3) กําหนดมาตรฐานการศึกษา 4) สงเสริมอยางตอเนื่อง 5) ระดมทรัพยากรจากแหลง

ตางๆ 6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน 

สอดคลองกับงานวิจัยของร็อค (Rock) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารโรงเรียนระหวางคณะกรรมการ

โรงเรียนและชุมชนในการมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีวัตถุประสงคในการศึกษารูปแบบการมี

สวนรวมในการตัดสินใจและความสามารถรวมกันในการตัดสินใจ ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการ

การจัดการกระบวนการ 

มีสวนรวม 

การสรางเครือขาย 

การมีสวนรวม 
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โรงเรียนอาจเปล่ียนแปลงรูปแบบการตัดสินใจโดยจัดหารูปแบบท่ีเขากันไดกับชุมชน เสนอรูปแบบ

การติดตอส่ือสารสรางความสัมพันธในการตัดสินใจแบบชวยเหลือกัน คณะกรรมการโรงเรียนมี

การชวยเหลือในการตกลงใจหาวิธีการท่ีเปนประโยชนกับชุมชนมีการตัดสินใจในผลลัพธท่ีขัดแยงกัน 

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของ

ความสัมพันธระหวางการจัดการกระบวนการมีสวนรวมท่ีมีอิทธิผลโดยตรงตอการสรางเครือขาย

การมีสวนรวม 

7. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษากับการสรางเครือขายการมีสวนรวม  

แผนภูมิท่ี 13 ความสัมพันธระหวางคณุลักษณะของกรรมการสถานศึกษากับการสรางเครือขายการ

มีสวนรวม 

แนวคิด ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 13 สอดคลองกับ     

การศึกษาวิจัยของวรรณกร เทพแกว ไดทําการศึกษาการบริหารรูปแบบเครือขายทางการศึกษาของ

สถานศึกษาในอําเภอแมแจม เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหมเขต 5 ผลการศึกษา พบวา ในสวนของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดใหความชวยเหลือ 

ทําการประสานงานกับองคกรในทองถ่ิน เชน วัด อบต. กลุมแมบาน กรรมการหมูบาน หนวยงาน

อ่ืนๆ ติดตอวิทยากรภายนอกในการจัดการเรียนการสอนและใหการสนับสนุนและสงเสริมใหมี  

การใชแหลงความรูในชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกโรงเรียนดวยดี สอดคลอง

กับงานวิจัยของฮารโรลด (Harold) ไดศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการศึกษาในการบริหาร

การศึกษาระดับทองถ่ิน ผลการวิจัย พบวา คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญมากในการกําหนด

นโยบาย การเขามามีสวนรวมในการบริการศึกษาของทองถ่ิน 

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของ

คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษาท่ีมีอิทธิผลโดยตรงตอการสรางเครือขายการมีสวนรวม 

คุณลักษณะของ 

กรรมการสถานศึกษา 

การสรางเครือขาย 

การมีสวนรวม 
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8. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการสรางเครือขายการมีสวนรวม  

แผนภูมิท่ี 14 ความสัมพันธระหวางคณุลักษณะของผูบริหารกับการสรางเครือขายการมีสวนรวม 

แนวคิด ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 14 สอดคลองกับ

การศึกษาวิจัยของสุวิมล โพธ์ิกล่ิน ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบเครือขายความรวมมือทางวิชาการ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการวิจัย พบวา หนึ่งในองคประกอบท่ี

ทําใหรูปแบบเครือขายความรวมมือทางวิชาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานมีความเปนไปไดสามารถนํารูปแบบไปใชในสถานการณจริงไดในระดับมาก  คือ 

คุณลักษณะท่ีดีของผูนํา ประกอบดวย มีบุคลิกภาพ มีความกระตือรนในการทํางาน มีความคิด

สรางสรรค ควบคุมอารมณไดดี มีความรับผิดชอบ มีความมุงม่ันในการทํางานใหสําเร็จ  สอดคลอง

กับการศึกษาวิจัยของวรรณกร เทพแกว ไดทําการศึกษาการบริหารรูปแบบเครือขายทางการศึกษา

ของสถานศึกษาในอําเภอแมแจม เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหมเขต 5 ผลการศึกษา พบวา การบริหาร

รูปแบบเครือขายทางการศึกษาของสถานศึกษามีปญหาเกิดความลาชาเนื่องจาก  การบริหาร         

ดานการวางแผนมีความลาชา ผูบริหารไมมีอํานาจในการส่ังงาน และเม่ือมีการส่ังงานแลวมักไมได

รับความรวมมือเทาท่ีควร สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของบีเจลและคณะ (Biegel and others)       

ไดทําการศึกษาจุดแข็งองเครือขายทางสังคมและกลยุทธของผูจัดการในปะเทศสหรัฐอเมริกา 

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยท่ีสนับสนุนจุดแข็งของเครือขายทางสังคม ไดแก การไดรับการสนับสนุน

ดานนโยบายของรัฐบาล ความฉลาดทางอารมณของผูนํา โดยเฉพาะผูนําท่ีมีการบริหารจัดการท่ีดี

และมีความรู มีทักษะในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ รวมถึงโครงสรางและรูปแบบองคกร 

นอกจากนี้องคประกอบสําคัญท่ีเปนจุดแข็งของเครือขายทางสังคม ไดแก การสรางเครือขายใหม 

การรักษาจุดแข็งใหคงอยูอยางย่ังยืน การยกระดับและการพัฒนาคุณภาพของเครือขายทางสังคม 

สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของริบเชสเตอรและเอ็ดเวิรด (Ribchester and Edwards) ไดศึกษา

เกี่ยวกับความรวมมือของเครือขายโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชนบท พบวา 

ชวงเวลาท่ีฝายบริหารการศึกษาทองถ่ินไมสามารถสานตองานสนับสนุนและชวยเหลือโรงเรียน

ขนาดเล็ก การใหความรวมมือระหวางโรงเรียนเปนยุทธวิธีเดียวท่ีขยายวงกวาง สําหรับโรงเรียนเปน

คุณลักษณะของ 

ผูบริหาร 

การสรางเครือขาย 

การมีสวนรวม 
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กําลังเติบโตจํานวนนอยในกลุม วิธีนี้ถือเปนวิธีการชวยเหลือท่ีสําคัญกวาเรื่องใดๆ คุณคาของ    

ความรวมมือในเครือขายโรงเรียนดูเหมือนเปนตัวกลางไกลเกล่ียท้ังความตึงเครียดในส่ิงซ่ึงเกิดขึ้น 

ในการรวมมือระหวางเครือขายโรงเรียน ผลลบท่ีเกิดเนื่องจากการลดจํานวนฝายบริหารการศึกษา

ทองถ่ินซ่ึงเปนผูสนับสนุน และเพ่ือลดการแขงขันในการเพ่ิมจํานวนนักเรียนของแตละโรงเรียน 

เพ่ิมความเช่ือม่ันของผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะผูท่ีไดรับตําแหนงเปนผูประสานงาน หมายความวา มี

บทบาทในการรวมตัวของโรงเรียนในทองถ่ินธรรมดาและสรางความเติบโต เปนผลใหโรงเรียนท่ี

เกี่ยวของไดรับการยอมรับวาเปนโรงเรียนท่ีมีประสิทธิภาพ 

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของ

คุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีอิทธิผลโดยตรงตอการสรางเครอืขายการมีสวนรวม 

9. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของครกูับการสรางเครือขายการมีสวนรวม  

แผนภูมิท่ี 15 ความสัมพันธระหวางคณุลักษณะของครกูับการสรางเครือขายการมีสวนรวม 

แนวคิด ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 15 สอดคลองกับ    

การศึกษาวิจัยของศิริพร ตันติยมาศ ไดทําการศึกษา รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมี

สวนรวมท่ีมีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา องคประกอบการบริหาร

เครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร  ประกอบดวย 8 

องคประกอบ เรียงตามลําดับตามน้ําหนักขององคประกอบจากมากไปหานอย คือ 1) กิจกรรมท่ีทํา

รวมกัน 2) การใชเทคโนโลยี 3) ทักษะดานภาวะผูนํา 4) ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม        

5) การติดตอส่ือสาร 6) การมีสวนรวมของสมาชิก 7) องคการ (เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม 

8) บรรยากาศการมีสวนรวม สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของพีรีกอยและโครเดอร (Peregoy and 

Kroder) ไดทําการศึกษาการพัฒนากลยุทธสําหรับเครือขายดานการศึกษาในมหาวิทยาลัยใน

มหาวิทยาลัยดัลลัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา กลยุทธในการพัฒนาเครือขายดาน

การศึกษามีหลายปจจัยหลายประการท่ีชวยทําใหเกิดประสิทธิภาพและเครือขายเกิดความเขมแข็ง 

คือ การเนนการมีสวนรวม โดยเนนเปาหมายเปนสําคัญ นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับโครงสราง       

คุณลักษณะของ 

คร ู

การสรางเครือขาย 

การมีสวนรวม 



236 

การบริหารเครือขาย การใหการสนับสนุนดานปจจัยส่ิงอํานวยความสะดวกและอาคารสถานท่ี     

การบริหารจัดการท่ีทาทายโยเฉพาะจุดแข็งของเครือขายจะมีองคประกอบสําคัญไดแก 

ประสบการณของบุคลากรในเครือขาย คุณสมบัติความเปนมืออาชีพของบุคลากร ความเหมาะสม

ของแผนพัฒนา ตลอดจนวิธีการท่ีเขาถึงนักศึกษาใหมีความสามารถในการเรียนรู 

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของ

คุณลักษณะของครูท่ีมีอิทธิผลโดยตรงตอการสรางเครือขายการมีสวนรวม 

10. การสรางเครือขายการมีสวนรวมกับการดําเนนิงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 

แผนภูมิท่ี 16 การสรางเครือขายการมีสวนรวมกับการดําเนนิงานตามบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

แนวคิด ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 16 สอดคลองกับ      

ลัดดาวัลย  สมิตะมาน ท่ีกลาวถึง การบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการมีความสําคัญ          

การรวมตัวของบุคคลเปนคณะกรรมการจะกอใหเกิดพลังท่ีเขมแข็ง สามารถอํานวยการใหงาน

ดําเนินไปไดดวยด ีสอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชัย นุชเนื่อง รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียน

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษา พบวา  รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนา

โรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบดวย 2 ดาน คือ ดานบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา เปนลักษณะการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษารวมกับ

โรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย 1) การสรางความรวมมือกับชุมชน 2) การสนับสนุนการบริหาร

ของโรงเรียน 3) การเขารวมดําเนินงาน ดานคุณสมบัติของกรรมการสถานศึกษา เปนคุณลักษณะ

ของบุคคลท่ีจะเขามามีสวนรวมพัฒนาโรงเรียน ประกอบดวย 1) ความสามารถในหนาท่ี                

2) คุณลักษณะการปฏิบัติตน 3) ความพึงพอใจและ 4) ผลตอบแทน สอดคลองกับงานวิจัยของ 

สมศักดิ์ มัจฉาวิทยากุล ไดศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและ

แผนพัฒนาโรงเรียน ของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย พบวา การสนับสนุนการปฏิบัติหนาท่ีของชุมชน การประสาน

การสรางเครือขายการ 

มีสวนรวม 

การดําเนนิงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
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และสงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการโรงเรียนเปนปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีใน

การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา  

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของ       

การสรางเครือขายการมีสวนรวมท่ีมีอิทธิผลโดยตรงตอการดําเนินงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

11. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษากับการดําเนินงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

แผนภูมิท่ี 17 ความสัมพันธระหวางคณุลักษณะของกรรมการสถานศึกษากับการดําเนินงานตาม

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 

แนวคิด ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 17 สอดคลองกับ

งานวิจัยของ อภิชัย  นุชเนื่อง  รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษา พบวา  รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบดวย ดานบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา เปนลักษณะ     

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษารวมกับโรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย 1) การสราง

ความรวมมือกับชุมชน 2) การสนับสนุนการบริหารของโรงเรียน 3) การเขารวมดําเนินงาน  

สอดคลองกับงานวิจัยของ เมตต เมตตการุณจิต ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของ

คณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบวา ปจจัย

เกี่ยวกับคณะกรรมการศึกษา ไดแก เวลาท่ีอาศัยในชุมชน การมีถ่ินกําเนิด การมีท่ีพักอาศัยในชุมชน 

การเปนศิษยเกา การมีบุตรหลานเรียนอยูท่ีโรงเรียน ความคาดหวังตอโรงเรียน การมีความสัมพันธ

กับโรงเรียน และความหวงใยตอสวัสดิการเด็ก เปนปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวม สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ชัญญา อภิปาลกุล ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจ    

การบริหาร : กรณีศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  ผลการศึกษาพบวา  

คุณลักษณะของ 

กรรมการสถานศึกษา 

การดําเนนิงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
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คุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษา เปนปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา  

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของ

คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษาท่ีมีอิทธิผลโดยตรงตอการดําเนินงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

12. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของครกูับการดําเนนิงานตามบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

แผนภูมิท่ี 18 ความสัมพันธระหวางคณุลักษณะของครกูับการดําเนนิงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

แนวคิด ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 18 สอดคลองกับ

งานวิจัยของเมตต เมตตการุณจิต ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการ

ศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบวา คุณลักษณะของครู คือ ครู

มีความประพฤติดี มีความรูความสามารถ  มีความเอาใจใสตอเด็ก  มีมนุษยสัมพันธดีและ           

ความเสียสละ การปฏิบัติงานของครู ไดแก การเอาใจใสตอการเรียนการสอน ความสามัคคีในหมู

คณะครู เปนปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญา อภิปาลกุล ไดศึกษา

รูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการ

จัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจการบริหาร : กรณีศึกษาของสํานักงาน              

การประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  ผลการศึกษาพบวา  พฤติกรรมของครูผูสอน เปนปจจัยท่ีสงผล

ตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา  

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของ

คุณลักษณะของครูท่ีมีอิทธิผลโดยตรงตอการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

คุณลักษณะของคร ู
การดําเนนิงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
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13. ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดกับการดําเนินงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

แผนภูมิท่ี 19 ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกดักับการดําเนินงานตาม

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 

แนวคิด ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 19 หนวยงานตนสังกดั 

เชน กระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกําหนดกฎหมาย ระเบียบ 

ขอบังคับตางๆ ท่ีสงเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ไดแก  กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 ดังนี้ กําหนด

นโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ให

ความเห็นชอบในการทําสาระหลักสูตร กํากับและติดตามการดําเนินการตามแผนของสถานศึกษา 

สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการ ไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 

ใหไดรับการยกยองเต็มศักยภาพ เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ 

ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคลและดานการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา สงเสริมใหมี   

การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากร ภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเสริม       

การพัฒนาการของนักเรียนทุกวัย สรางเสริมความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจน

ประสานงานกับองคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ใหความเห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงาน

ประจําป ของสถานศึกษา กอนเสนอตอสาธารณชน แตงตั้งท่ีปรึกษา และหรือ คณะอนุกรรมการ 

เพ่ือดําเนินงานตามระเบียบตามท่ีเห็นสมควร 

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาท่ีของ

สถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2546 ไดกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไวดังนี้ 

การสนับสนุนจาก 

หนวยงานตนสังกัด 

การดําเนนิงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
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“...ขอ 6 ใหสถานศึกษามีอํานาจปกครองดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชน

จากทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหสถานศึกษาเวนแตการจําหนายอสังหาริมทรัพยท่ีมีผูอุทิศใหสถานศึกษา

ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน...” 

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 26 

กําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรไวดังนี้ “...มาตรา 

26 ใหคณะกรรมการสถานศึกษา มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาดังตอไปนี้  1) กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลใน

สถานศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีการตามท่ี

คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะอนุกรรมการขาราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด 2) เสนอความตองการจํานวนและอัตราตําแหนง

ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือเสนอคณะอนุกรรมการขาราชการ

และบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา 3) ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน

บุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา 4) ปฏิบัติ

หนาท่ีตามกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนท่ีเกี่ยวของหรือตามท่ีคณะอนุกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษามอบหมาย...” สอดคลองกับงานวิจยัของ

อีซู ;และคนอ่ืน ๆ (Izu ; and others.) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารการจัดการโดยใชโรงเรียนหรือชุมชน

เปนฐานและการใหผูคนท่ีเกี่ยวของมีสวนรวมในการดําเนินงานเพ่ือการพัฒนาการเรียนรูของ

นักเรียน ในการบริหารโดยใชโรงเรียนและชุมชนเปนฐานในรัฐฮาวายถือวาเปนการกระจายบริหาร

การจัดการศึกษา ภายใตโครงการดังกลาวจํานวน 9 แหง โรงเรียนมีอํานาจการบริหารท่ียืดหยุน       

มีอิสระและมีทรัพยากรท่ีจําเปนสําหรับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในชวงแรกผลการประเมิน

ไดจากการสัมภาษณของผูมีบทบาทในการรวมดําเนินงานตามหนาท่ี  6 อยาง ครู ผูบริหาร 

คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ผลการวิจัยพบวา บุคลากรท่ีมีสวนรวมในการดําเนินงาน

บริหารการจัดการโรงเรียนและชุมชนเปนฐานไดสะทอนเสียงใหบุคคลท่ีเกี่ยวของไดทราบนําไปสู

การพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนเพื่อสรางบรรยากาศความเรียนรูของนักเรียนและมีขอเสนอแนะดังนี้   

1. ควรมีการปรับปรุงการติดตอประสานงานการตัดสินใจรวมกัน 2. กําหนดบทบาทหนาท่ีของ

คณะกรรมการท่ีชัดเจน 3. ควรใหคณะกรรมการไดทําความเขาใจในโครงการบริหารจัดการโดยใช

โรงเรียนและชุมชนเปนฐานใหชัดเจน 4. รัฐควรพิจารณาขอยกเวนตางๆ 5. พิจารณาวิธีการ

ตรวจสอบใหถูกตองชัดเจน 6. พิจารณาโครงการ แผนงาน เปาหมายการดําเนินงานและความคิด

สรางสรรคในการใชทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของเพลินตา กะลัมพากร      

ท่ีไดนําเสนอปจจัยการมีสวนรวมในการวางแผนไว 2 ประการ คือ ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ซ่ึงปจจัยภายนอก เปนเครื่องช้ีวัดท่ีบงบอกวารัฐบาล สนับสนุนการทํางานแบบมีสวนรวม 

ประกอบดวย 1) การยอมรับแนวความคิด สาระสําคัญพ้ืนฐาน และปรัชญาการทํางานแบบมีสวนรวม 

2) โครงการพัฒนาตาง ๆ ตองคํานึงถึงกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 3) พรรคการเมือง องคกร

ทางการเมือง เห็นดวยกับการทํางานแบบมีสวนรวม 4) บรรจุแนวความคิดการมีสวนรวมของชุมชน 

ในนโยบายระดับชาติ 5) ทบทวนหลักสูตรการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนท่ีใช

กระบวนการทํางานแบบ มีสวนรวมในระดับตาง ๆ 6) เอกสารส่ิงพิมพของรัฐ สนับสนุน

กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมขององคกรและชุมชน 7) ส่ือประชาสัมพันธของรัฐ สนับสนุน

กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 8) หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมท่ีจะผสมผสาน

กิจกรรม และตอบสนองขอเสนอของชุมชน 9) ขอตกลงระหวางประเทศ สนับสนุนการทํางานแบบ

มีสวนรวม 10) กฎระเบียบหรือคําส่ังการบริหารราชการไมเปนอุปสรรคตอการทํางานแบบมี     

สวนรวม 11)  งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวยความสะดวก หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการ

ทํางานแบบมีสวนรวม  12) รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ท่ีจะกระจายอํานาจใน              

การวางแผนและการตัดสินใจไปยังทองถ่ิน 

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของ             

การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดท่ีมีอิทธิผลโดยตรงตอการดําเนินงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การนําเสนอ (proposing model) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ที่มีคณะกรรมการสถานศกึษา 9 คน 

 

ผูวิจัยไดวิเคราะห สังเคราะหประมวลขอคนพบ คือ องคประกอบท้ัง 8 องคประกอบ 

จากตอนท่ี 1 ผนวกกับการวิ เคราะหรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ผูวิจัยขอ

นําเสนอเฉพาะรูปแบบความสัมพันธของขอคนพบ ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 20 รูปแบบความสัมพันธการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน 

1. คุณลักษณะของ 

   กรรมการสถานศึกษา 

3. คุณลักษณะของ 

    ผูบริหาร 

6.คุณลักษณะของคร ู

7.การสนับสนุนจาก 

  หนวยงานตนสังกัด 

8.สภาพแวดลอมภายในและ 

   ภายนอกสถานศึกษา 

5.การดําเนินงานตามบทบาท 

  ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

2.การจัดการกระบวนการ 

   มีสวนรวม 

4.การสรางเครือขาย 

   การมีสวนรวม 
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จากแผนภูมิท่ี 20 สรุปไดวา ขอคนพบจากการวิจัย คือ องคประกอบการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน โดยสรุปได ดังนี้ 

1. องคประกอบท้ัง 8 องคประกอบ คือ คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา           

การจัดการกระบวนการมีสวนรวม คุณลักษณะของผูบริหาร การสรางเครือขายการมีสวนรวม      

การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา  คุณลักษณะของครู การสนับสนุนจาก

หนวยงานตนสังกัด สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา 

2. ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ไดแก คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา คุณลักษณะของครู การสนับสนุนจาก

หนวยงานตนสังกัด การสรางเครือขายการมีสวนรวม  

3. ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางออมตอการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ไดแก การจัดการกระบวนการมีสวนรวม คุณลักษณะของผูบริหาร สภาพแวดลอม

ภายในและภายนอกสถานศึกษา 

 

 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.1.2 สถานศกึษาที่มีคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน 

 

ตารางท่ี 34 คาสถิติวัดความสอดคลองคาสถิติวดัความสอดคลอง ความกลมกลืนของรูปแบบและ

ขอมูลเชิงประจักษ 

 

คาสถิต ิ คา 
เกณฑความสอดคลอง ความกลมกลนืของ

รูปแบบกบัขอมูลเชงิประจักษ 

Chi-Square : 2  10.34 

(p=0.17) 

แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา  

รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง

ประจักษ 

Goodness of fit  Index=GFI 0.99 มีคาใกล 1 รูปแบบมีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษ 

Adjusted Goodness of fit  

Index=AGFI 

0.94 มีคาใกล 1 รูปแบบมีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษ 

Relative Fit Index : RFI 0.97 มีคาใกล 1 รูปแบบมีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษ 

Root Mean Squared Residual : 

RMR 

0.0050 มีคาใกล 0 รูปแบบมีความสอดคลองกับ

ขอมูลเชิงประจักษ 

Root Mean Squared Error of 

Approximation : RMSEA 

0.049 มีคาใกล 0 แตไมเกิน 1.00  รูปแบบมีความ

สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ 

 

 

จากตารางท่ี 34  เม่ือพิจารณาสถิติตรวจสอบความสอดคลอง/ความกลมกลืน/ความตรง

ของรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑ พบวา คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square : 2 )  มีคา 

10.34  (p=0.17) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)  มีคา 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ี

ปรับแกแลว (AGFI) มีคา 0.94 คาดัชนีความสัมพันธ (RFI) มีคา 0.97 คาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลัง

สองของสวนท่ีเหลือ (RMR) มีคา 0.0050 คาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของคาความผิดพลาดท่ี

เหมาะสม (RMSEA) มีคา 0.049 ซ่ึงคาสถิติรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษทุกคามีคาเปนตามเกณฑ

ความสอดคลอง ความกลมกลืนของรูปแบบ ลักษณะนี้แสดงวา รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบ
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มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีความสอดคลอง             

ความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ 

 

ตารางท่ี  35  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางองคประกอบการบริหารสถานศึกษา 

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7  Factor 8 

Factor 1 1        

Factor 2 .520** 1       

Factor 3 .540** .560** 1      

Factor 4 .412** .271** .461** 1     

Factor 5 .515** .440** .580** .470** 1    

Factor 6 .658** .401** .348** .333** .308** 1   

Factor 7 .492** .512** .633** .427** .446** .530** 1  

Factor 8 .664** .407** .450** .426** .537** .458** .483** 1 

**Pearson Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) 

 

จากตารางท่ี 35  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธขององคประกอบการบริหารสถานศึกษา

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พบวา องคประกอบท้ัง 8 

องคประกอบ มีความสัมพันธทางบวกกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธระหวาง .271-.664 
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การวิเคราะหรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีรูปแบบ ดังนี ้

 

 
แผนภูมิท่ี 21 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน 

 

จากแผนภูมิท่ี 21 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ผูวิจัยไดพิจารณา

ความสัมพันธจากสมการโครงสรางเชิงเสนตามลําดับ ผลการพิจารณา พบวา 

 

สมการโครงสรางท่ี 1 

FACTOR3 = 0.13*FACTOR4 + 0.34*FACTOR7 + 0.24*FACTOR2 + 0.25*FACTOR5,  

                (0.055)                 (0.059)         (0.059)            (0.055)  

                    2.30                      5.80               4.06                  4.61     

Errorvar.= 0.13  , R2 = 0.55 

(0.013)            

9.95              
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1.  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน  (FACTOR4) มีอิทธิพลทางตรงตอ     

การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา (FACTOR3) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

เสนทาง (P) เทากับ 0.13 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 2.30 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) 

เทากับ 0.055 และคาสัมประสิทธ์ิทํานาย (R2) เทากับ 0.55 แสดงวา ความสัมพันธระหวางโรงเรียน

และชุมชนสามารถทํานายการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ไดรอยละ 55 

2.  การสรางเครือขายการมีสวนรวม  (FACTOR7) มีอิทธิพลทางตรงตอการดําเนินงาน

ตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา (FACTOR3) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (P) เทากับ 

0.34 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 5.80 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.059 และคา

สัมประสิทธ์ิทํานาย (R2) เทากับ 0.55 แสดงวา การสรางเครือขายการมีสวนรวมสามารถทํานายการ

ดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ไดรอยละ 55 

3.  คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา   (FACTOR2) มีอิทธิพลทางตรงตอ            

การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา (FACTOR3) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

เสนทาง (P) เทากับ 0.24 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 4.06 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) 

เทากับ 0.059 และคาสัมประสิทธ์ิทํานาย (R2) เทากับ 0.55 แสดงวา คุณลักษณะของกรรมการ

สถานศึกษาสามารถทํานายการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ไดรอยละ 55 

4.  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด  (FACTOR5) มีอิทธิพลทางตรงตอ           

การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา (FACTOR3) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

เสนทาง (P) เทากับ 0.25 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 4.61 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) 

เทากับ 0.055 และคาสัมประสิทธ์ิทํานาย (R2) เทากับ 0.55 แสดงวา การสนับสนุนจากหนวยงานตน

สังกัดสามารถทํานายการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ไดรอยละ 55 

 

สมการโครงสรางท่ี 2 

FACTOR4 = 0.26*FACTOR1 + 0.29*FACTOR5 + 0.19*FACTOR8  

                  (0.10)               (0.071)                      (0.096)          

                    9.97                    4.14                           1.96              

Errorvar.= 0.21  , R2 = 0.27 

(0.021)            

  9.95   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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1.  คุณลักษณะของผูบริหาร (FACTOR1)มีอิทธิพลทางตรงตอความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนและชุมชน  (FACTOR4) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (P) เทากับ 0.26 คาสถิติทดสอบ (t) 

เทากับ 9.97 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.10 และคาสัมประสิทธ์ิทํานาย (R2) 

เทากับ 0.27 แสดงวา คุณลักษณะของผูบริหารสามารถทํานายความสัมพันธระหวางโรงเรียนและ

ชุมชน  ไดรอยละ 27 

2.  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด  (FACTOR5) มีอิทธิพลทางตรงตอ

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน  (FACTOR4) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (P) เทากับ 

0.29 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 4.14 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.071 และคา

สัมประสิทธ์ิทํานาย (R2) เทากับ 0.27 แสดงวา การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด สามารถ

ทํานายความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน  ไดรอยละ 27 

3.  คุณลักษณะของครู  (FACTOR8) มีอิทธิพลทางตรงตอความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนและชุมชน  (FACTOR4) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (P) เทากับ 0.19 คาสถิติทดสอบ (t) 

เทากับ 1.96 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.096 และคาสัมประสิทธ์ิทํานาย (R2) 

เทากับ 0.27 แสดงวา คุณลักษณะของครูสามารถทํานายความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน  

ไดรอยละ 27 

 

สมการโครงสรางท่ี 3 

FACTOR7 = 0.19*FACTOR4 + 0.29*FACTOR2 + 0.32*FACTOR6 + 0.18*FACTOR8,  

                  (0.058)               (0.061)                      (0.071)         (0.073)   

                    3.21                    4.72                           4.55               2.44     

Errorvar.= 0.16  , R2 = 0.45 

(0.016)            

  9.95   

1.  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน  (FACTOR4) มีอิทธิพลทางตรงตอการ

สรางเครือขายการมีสวนรวม  (FACTOR7) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (P) เทากับ 0.19 คาสถิติ

ทดสอบ (t) เทากับ 3.21 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.058 และคาสัมประสิทธ์ิ

ทํานาย (R2) เทากับ 0.45 แสดงวา ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนสามารถทํานายการ

สรางเครือขายการมีสวนรวม ไดรอยละ 45 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.  คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา  (FACTOR2) มีอิทธิพลทางตรงตอการสราง

เครือขายการมีสวนรวม  (FACTOR7) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (P) เทากับ 0.29 คาสถิติ

ทดสอบ (t) เทากับ 4.72 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.061 และคาสัมประสิทธ์ิ

ทํานาย (R2) เทากับ 0.45 แสดงวา คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษาสามารถทํานายการสราง

เครือขายการมีสวนรวม ไดรอยละ 45

3.  ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา  

(FACTOR6) มีอิทธิพลทางตรงตอการสรางเครือขายการมีสวนรวม  (FACTOR7) โดยมี                

คาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (P) เทากับ 0.32 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 4.55 คาความคาดเคล่ือน

มาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.071 และคาสัมประสิทธ์ิทํานาย (R2) เทากับ 0.45 แสดงวา ความพึงพอใจ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษาสามารถทํานายการสรางเครือขายการมี

สวนรวม ไดรอยละ 45 

4.  คุณลักษณะของครู (FACTOR8) มีอิทธิพลทางตรงตอการสรางเครือขายการมี    

สวนรวม  (FACTOR7) โดยมีคาสัมประสิทธ์ิเสนทาง (P) เทากับ 0.18 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 

2.44 คาความคาดเคล่ือนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.073 และคาสัมประสิทธ์ิทํานาย (R2) เทากับ 0.45 

แสดงวา คุณลักษณะของครูสามารถทํานายการสรางเครือขายการมีสวนรวม ไดรอยละ 45 

 

หลักการ แนวคดิทฤษฎีที่สนับสนุนรูปแบบความสัมพันธเชิงตรรกะของ 

องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน  

สถานศกึษาที่มีคณะกรรมการสถานศกึษา 15 คน 

1. ความสัมพันธระหวางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนกับการดําเนนิงาน

ตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา

(1) 
(2) 
(3) 

แผนภูมิท่ี 22 ความสัมพันธระหวางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนกับการดําเนินงานตาม

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนและชุมชน 

การดําเนนิงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
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แนวคิด ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 22 สอดคลองกับ   

พนิจดา วีระชาติ กลาวถึง บทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ไววา บทบาทใน   

การกําหนดทิศทางและจุดมุงหมายของโรงเรียน โรงเรียนกับชุมชนควรท่ีจะมีความเกี่ยวของและ

รวมมือกันอยูเสมอ แตการรวมมือท่ีจะเกิดไดดีนั้นจําเปนตองใหท้ังสองฝายมีความรูจักความเขาใจ

อยางดีพอเสียกอนการรวมมือท่ีดีจะเกิดขึ้นได ดวยเหตุนี้เม่ือโรงเรียนมีความจําเปนท่ีจะตองให

ชุมชนเขามารูจักและเขาใจปญหาของโรงเรียนอยางมากพอ วิธีท่ีดีท่ีสุดก็คือใหชุมชนเขามามี     

สวนรวมในการกําหนดทิศทางและเปาหมายของโรงเรียน เม่ือชุมชนไดเขามามีสวนรวมดังกลาว

แลว ก็จะทําใหชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของ มีความรูสึกรวม มีความพรอมท่ีจะแกไขปญหาของ

โรงเรียน เม่ือโรงเรียนมีปญหาอะไรชุมชนก็จะเขาใจปญหาไดดีแลวการขอความชวยเหลือรวมมือ 

หรือขอความอนุเคราะหจากชุมชนก็จะทําไดงายและสะดวกขึ้นเพราะชุมชนทราบปญหาอยูแลว   

ซ่ึงการมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและเปาหมายของโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ      

มิลเลอร (Miller) ไดทําการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการโรงเรียน

ประถมศึกษา ในมลรัฐสเตอรเจียน โดยไดทําการศึกษาถึงสภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ี

ของคณะกรรมการโรงเรียน ผลการวิจัยพบวา การติดตอประสานงานระหวางโรงเรียนกับ

คณะกรรมการโรงเรี ยนมีความสําคัญตอการปฏิบัติหน าท่ีของคณะกรรมการโรงเรียน 

คณะกรรมการโรงเรียนตองการท่ีจะทําหนาท่ีอยางเต็มบทบาทและสนองตอความตองการของ

ชุมชน โรงเรียนจําเปนตองมีการประสางานกับคณะกรรมการโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ 

สมศักดิ์ มัจฉาวิทยากุล ไดศึกษา ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีในการกําหนดนโยบายและ

แผนพัฒนาโรงเรียน ของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา

อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีในการกําหนดนโยบาย

และแผนพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษามี 4 ปจจัย 1) การสนับสนุน     

การปฏิบัติหนาท่ีของชุมชน 2) งานเลขานุการของคณะกรรมการโรงเรียน 3) เทคนิคการประชุม     

4) งานประสานและสงเสริมการปฏิบัติหนาท่ีของคณะกรรมการโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัย

ของ เมตต เมตตการุณจิต ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการศึกษา

ประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบวา การปฏิบัติของโรงเรียนตอ

คณะกรรมการสถานศึกษา ไดแก การใหเกียรติ การใหโอกาสในการมีสวนรวม การเขารวม

กิจกรรมกับชุมชน การมีความสัมพันธกับโรงเรียนเปนปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวม สอดคลองกับ

งานวิจัยของ ชัญญา อภิปาลกุล ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจ    

การบริหาร : กรณีศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  ผลการศึกษาพบวา  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ความสัมพันธระหวางชุมชนกับสถานศึกษาเปนปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ จรินทร สีโท 

ไดศึกษาปจจัยท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนอําเภอหนองกุงศรี สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ  เขต 2  ผลการศึกษา พบวา 

ปจจัยท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวมในการบริหารทุกปจจัยมีความสําคัญในระดับมาก ดังนี้ 1) คุณลักษณะ

ของผูบริหาร 2) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 3) ความรูความเขาใจในการจัดการศึกษา 

4) สภาพแวดลอมภายในและภายนอกโรงเรียน  

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของ

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนท่ีมีอิทธิผลโดยตรงตอการดําเนินงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

2. ความสัมพันธระหวางการสรางเครือขายการมีสวนรวมกบัการดําเนนิงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา  

(1) 
(2) 
(3) 

แผนภูมิท่ี 23 ความสัมพันธระหวางการสรางเครือขายการมีสวนรวมกับการดําเนินงานตามบทบาท

ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

แนวคิด ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 23 การสรางเครือขาย

การมีสวนรวมในสถานศึกษา โรงเรียนอาจมีการสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเห็น

ความสําคัญของการมีสวนรวม การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวมกิจกรรมตางๆ

ของโรงเรียนทําใหเกิดการติดตอส่ือสาร เกิดความรวมมือเปนเครือขายการศึกษาซ่ึงเปรียบเสมือน

การสนับสนุนปฏิบัติหนาท่ีตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ 

กฤชญาณ มุงหามณีการศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานครราชสีมา  เขต 3 ผลการศึกษา พบวา การติดตอส่ือสารมี

ความสัมพันธทางบวกกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.1 สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชัย นุชเนื่อง รูปแบบการมี    

สวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษา พบวา  รูปแบบ  

การสรางเครือขาย 

การมีสวนรวม

การดําเนนิงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
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การมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบดวย 2 ดาน คือ 

ดานบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา เปนลักษณะการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษารวมกับโรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย 1) การสรางความรวมมือกับชุมชน               

2) การสนับสนุนการบริหารของโรงเรียน 3) การเขารวมดําเนินงาน ดานคุณสมบัติของกรรมการ

สถานศึกษา เปนคุณลักษณะของบุคคลท่ีจะเขามามีสวนรวมพัฒนาโรงเรียน ประกอบดวย             

1) ความสามารถในหนาท่ี 2) คุณลักษณะการปฏิบัติตน 3) ความพึงพอใจและ 4) ผลตอบแทน 

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของ      

การสรางเครือขายการมีสวนรวมท่ีมีอิทธิผลโดยตรงตอการดําเนินงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

3. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษากับการดําเนินงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา  

(4) 
(5) 
(6) 

แผนภูมิท่ี 24 ความสัมพันธระหวางคณุลักษณะของกรรมการสถานศึกษากับการดําเนินงานตาม

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 

แนวคิด ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 24 สอดคลองกับ     

การศึกษาวิจัยของจันทิมา พงษสมาน ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมตามบทบาทหนาท่ีของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนของผูบริหารตนแบบ  สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษา พบวา ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมตาม

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษา     

ขั้นพ้ืนฐานบางทานไมมีเวลา ขาดภาวะผูนํา ไมกลาแสดงออก สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชัย นุชเนื่อง  

รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษา 

พบวา  รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ประกอบดวย 2 ดาน คือ ดานบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา เปนลักษณะการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษารวมกับโรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย 1) การสรางความรวมมือกับ

คุณลักษณะของ 

กรรมการสถานศึกษา

การดําเนนิงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา
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ชุมชน 2) การสนับสนุนการบริหารของโรงเรียน 3) การเขารวมดําเนินงาน ดานคุณสมบัติของ

กรรมการสถานศึกษา เปนคุณลักษณะของบุคคลท่ีจะเขามามีสวนรวมพัฒนาโรงเรียน ประกอบดวย 

1) ความสามารถในหนาท่ี 2) คุณลักษณะการปฏิบัติตน 3) ความพึงพอใจและ 4) ผลตอบแทน 

สอดคลองกับงานวิจัยของ เมตต เมตตการุณจิต ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของ

คณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบวา ปจจัย

เกี่ยวกับคณะกรรมการศึกษา ไดแก เวลาท่ีอาศัยในชุมชน การมีถ่ินกําเนิด การมีท่ีพักอาศัยในชุมชน 

การเปนศิษยเกา การมีบุตรหลานเรียนอยูท่ีโรงเรียน ความคาดหวังตอโรงเรียน การมีความสัมพันธ

กับโรงเรียน และความหวงใยตอสวัสดิการเด็กเปนปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวม สอดคลองกับ

งานวิจัยของชัญญา อภิปาลกุล ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจ    

การบริหาร : กรณีศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  ผลการศึกษาพบวา  

คุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษา เปนปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของฟชเชอร 

(Fisher)  ไดทําการศึกษาสถานภาพของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในมลรัฐเทคซัส และปจจัยท่ี

มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยศึกษาจากคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียน จํานวน 504 คน จาก 101 เขต ในมลรัฐเทคซัส ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน พบวา ครอบครัวของกรรมการจะมีบทบาท

สําคัญตอการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการบริหารโรงเรียน ซ่ึงแมวาการทําตนใหเปนพลเมืองท่ีดีจะ

เปนเหตุผลสําคัญในการเขามาเปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และกรรมการท่ีมีอายุนอยมักจะมี

เหตุผลดานความสนใจสวนตัวรวมอยูดวย ในขณะท่ีกรรมการท่ีมีอายุมากจะเขามาเปนกรรมการ

ดวยเหตุผลวาตนไมพอใจการจัดการศึกษาในโรงเรยีน นอกจากนั้น พบวา กรรมการสภาโรงเรียน

ท่ีมาจากเขตเล็กๆจะเขามาเปนกรรมการดวยความสนใจสวนตัว สวนกรรมการบริหารโรงเรียนท่ีมา

จากเขตใหญๆจะเขามาเปนกรรมการดวยเหตุผลวาตนยังไมพอใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน  

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของ

คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษาท่ีมีอิทธิผลโดยตรงตอการดําเนินงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



254 

4. ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดกับการดําเนินงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

(7)

(8) 
(9) 

แผนภูมิท่ี 25 ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกดักับการดําเนินงานตาม

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา

แนวคิด ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 25 หนวยงานตนสังกดั

ท่ีกําหนดบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไวในระเบียบ กฎหมายตางๆ ทํา

ใหการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษามีความชัดเจนขึ้น เชน 

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2545 

ซ่ึงถือเปนกฎหมายท่ีเกี่ยวกับการจัดการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย ไดกําหนดอุดมการณใน 

การใหประชาชนเขามามีสวนรวม และการกระจายอํานาจไวสอดคลองกับรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ในหลายมาตรา ไดแก มาตรา 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลัก “...การให

สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา...”  มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสรางและกระบวนการจัด

การศึกษาใหยึดหลัก “...การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน

สังคมอ่ืน...” มาตรา 12 สิทธิและหนาท่ีทางการศึกษา “...ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร

เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอ่ืน มีสิทธิในการจัด

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน...” มาตรา 29 แนวการจัดการศึกษา “...ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถาน

ประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู

ภายในชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจัก

เลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ       

ความตองการรวมท้ังหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปล่ียนประสบการณการพัฒนาระหวาง

ชุมชน...” มาตรา 39 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ “...ใหกระทรวงกระจายอํานาจการ

บริการและการจัดการศึกษา ท้ังดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร

การสนับสนุนจาก 

หนวยงานตนสังกัด 

การดําเนนิงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
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ท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นท่ีการศึกษา

โดยตรง...” มาตรา 40 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ “...ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา  

ขั้นพ้ืนฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละ

สถานศึกษา เพ่ือทําหนาท่ีกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทน

ผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของ

สถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุและหรือผูแทนองคการศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี และผูทรงคุณวุฒิ ...” 

สอดคลองกับงานวิจัยของเพลินตา กะลัมพากร ไดนําเสนอปจจัยการมีสวนรวมในการวางแผนไว 2 

ประการ ไดแก ปจจยัภายในและปจจัยภายนอก ซ่ึงในสวนของปจจัยภายนอก เปนเครื่องช้ีวัดท่ีบง

บอกวารัฐบาล สนับสนุนการทํางานแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 1) การยอมรับแนวความคิด 

สาระสําคัญพ้ืนฐาน และปรัชญาการทํางานแบบมีสวนรวม 2) โครงการพัฒนาตาง ๆ ตองคํานึงถึง

กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 3) พรรคการเมือง องคกรทางการเมือง เห็นดวยกับการทํางาน

แบบมีสวนรวม 4) บรรจุแนวความคิดการมีสวนรวมของชุมชน ในนโยบายระดับชาติ 5) ทบทวน

หลักสูตรการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัดการเรียนท่ีใชกระบวนการทํางานแบบ มีสวนรวมในระดบั

ตาง ๆ 6) เอกสารส่ิงพิมพของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมขององคกรและ

ชุมชน 7) ส่ือประชาสัมพันธของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม  8) หนวยงาน 

องคกรของรัฐมีความพรอมท่ีจะผสมผสานกิจกรรม และตอบสนองขอเสนอของชุมชน 9) ขอตกลง

ระหวางประเทศ สนับสนุนการทํางานแบบมีสวนรวม 10) กฎระเบียบหรือคําส่ังการบริหารราชการ

ไมเปนอุปสรรคตอการทํางานแบบมีสวนรวม 11) งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวย       

ความสะดวก หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 12) รัฐบาลมีความตั้งใจและ

ความสามารถ ท่ีจะกระจายอํานาจในการวางแผนและการตัดสินใจไปยังทองถ่ิน สอดคลองกับ

งานวิจัยของจันทิมา พงษสมาน ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในโรงเรียนของผูบริหารตนแบบ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษา พบวา ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมตามบทบาทหนาท่ีของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานนั้น ไดแก เขตพ้ืนท่ีการศึกษาไมสามารถตอบเสนอขอเสนอ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน  แสดงใหเห็นความสําคัญของ             

การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดท่ีมีอิทธิผลโดยตรงตอการดําเนินงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

 

   ส
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สมุดกลาง
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5. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน   

(10) 
(11)

(12) 

แผนภูมิท่ี 26 ความสัมพันธระหวางคณุลักษณะของผูบริหารกับความสัมพันธระหวางโรงเรยีนและ

ชุมชน   

แนวคิด ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกบัความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 26 โรงเรียนกับชุมชน

มีความจําเปนท่ีจะตองสรางความสัมพันธกัน เพราะ โรงเรียนเปนสถาบันพัฒนาคนเพื่อดํารงชีวิตท่ี

ดีในชุมชน และโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชน โรงเรียนจึงมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด 

สอดคลองกับ ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน มีความเห็นวา การสรางความสัมพันธ ระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชนใหไดดีนั้น ผูบริหารโรงเรียนตองยึดหลักการดังตอไปนี้  1) หลักความบริสุทธ์ิใจ (integrity 

principle) 2) หลักความตอเนื่อง (continuity principle) 3) หลักครอบคลุมในเนื้อหา (coverage 

principle) 4) หลักความเรียบงาย (simplicity principle)  5) หลักสรางสรรค (creativeness principle) 

6) หลักปรับตน (adaptability principle) 7) หลักยืดหยุน (flexibility principle) สอดคลองกับ

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาต ิ(2541:20)ไดกําหนดการดําเนินงานไววาตองทํา

ดวยความบริสุทธ์ิใจ และตรงไปตรงมา การติดตอ กับชุมชนตองมุงใหเกิดเจตคติท่ีดี ดําเนินการ

ตอเนื่องตลอดระยะเวลาท้ังในและนอกโรงเรียน สรางความ เขาใจอันดีใหเกิดท่ัวไปไมจํากัดเฉพาะ

กลุม รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของ ประชาชนใน ชุมชน ใชวิธีการดําเนินงานงายๆ เปน

กันเองกับประชาชน ใชวิธีการดําเนินการให หลากหลายท่ีเหมาะสมกับสภาพแตละชุมชน ใหเกียรติ

และยกยองชุมชน  ท่ีใหความรวมมืออยาง เทาเทียมกัน ปรับปรุงงานประชาสัมพันธใหมี

ประสิทธิภาพ ใชหลักมนุษยสัมพันธ โดยการให ประชาชนไดมีบทบาทมากท่ีสุด สอดคลองกับ

งานวิจัยของ บอสตรอม (Bostrom) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุมชนโดยโรงเรียนประถมศึกษาใน    

เขตบริการ ผลการวิจัยพบวา การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตองใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา การจัดการศึกษาตองสอดคลองกับผูเรียน ผูเรียนจะเรียนรู เติบโต มีการพัฒนาการใน   

ทางสรางสรรค ชุมชนจะเจริญกาวหนาครูในชนบทตองมีศักยภาพเปนผูนําวิสัยทัศนท่ีกาวไกล 

ปจจัยเหลานี้จะมีผลตอการพัฒนาชนบท ผูบริหารโรงเรียนเปนตัวจักรสําคัญในการประสานงานขอ 

ความรวมมือกับชุมชนเพ่ือใหการจัดกิจกรรมของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ งานหลักของโรงเรียน 

คุณลักษณะของผูบริหาร 
ความสัมพันธระหวาง 

โรงเรียนและชุมชน 
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คือการใหความรูแกสมาชิกในชุมชนไมวาจะเปนเยาวชนหรือผูใหญเทาเทียมกันวัฒนธรรมของ

ชุมชนมีอิทธิพลตอการอยูรวมกันการดํารงชีวิตการดํารงชีวิตของสมาชิกในชุมชน สอดคลองกับ

งานวิจัยของ กรอซซ่ี ไดวิจัยเรื่อง ความตระหนักในบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา  ใน              

การประสานความรวมมือจากชุมชนเพ่ือกําหนดเปาหมายทางการศึกษา ซ่ึงไดสรุปวา ผูบริหาร

สถานศึกษามีความพยายามท่ีจะประสานความรวมมือกับชุมชนเพ่ือกําหนดเปาหมายทางการศึกษา 

โดยเนนไปท่ีการมีสวนรวมของพอแม ผูปกครอง เพราะครอบครัวถือวาเปนหนวยท่ีเล็กท่ีสุดของ 

สังคม ซ่ึงมีความใกลชิดกับผูเรียนมากท่ีสุดและการมีสวนรวมท่ีมากขึ้นของชุมชนจะนําไปสู 

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของ

คุณลักษณะของผูบริหารท่ีมีอิทธิผลโดยตรงตอความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน   

6. ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดกับความสัมพันธระหวางโรงเรียน

และชุมชน   

(13) 
(14) 
(15) 

แผนภูมิท่ี 27 ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกดักับความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนและชุมชน   

แนวคิด ขอสนบัสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 27 หนวยงานตนสังกดั

ไดออกระเบียบ กฎหมายท่ีเอ้ือและสงเสริมใหโรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ มีสวนรวมใน

กิจกรรมตางๆ  เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ.2545  มาตรา 57 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา “...ใหหนวยงานทางการศึกษาระดม

ทรัพยากรบุคคลในชุมชน ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยนําประสบการณ ความรอบรู   

ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถ่ินของบุคคลดังกลาวมาใช เพ่ือใหเกิดประโยชนทางการศึกษา

และยกยองเชิดชูผูท่ีสงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา...” มาตรา 58 ทรัพยากรและการลงทุน

เพ่ือการศึกษา “...ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน 

องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา  สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน ระดับ

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและ

การสนับสนุนจาก 

หนวยงานตนสังกัด

ความสัมพันธระหวาง 

โรงเรียนและชุมชน
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ทรัพยากรอ่ืนใหแกสถานศึกษา และมีสวนรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและ

ความจําเปน สอดคลองกับงานวิจัยของทอย (Toy) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการสรางความสัมพันธ

ใหกับชุมชนกับโรงเรียน ขอวิจัยในการเสนอไววา ในการท่ีจะวางแผนเพื่อสรางความสัมพันธกับ

ชุมชยของโรงเรียนในชนบทนั้น ควรมีการพัฒนาทางดานนโยบาย และกฎตางๆใหมีการวิจัย

ปรับปรุงเปาหมายใหชัดเจน สรางความสัมพันธท้ังภายในและภายนอก จัดใหมีการประชาสัมพันธ

ท่ีดี การทําใหเกิดความไววางใจ ความกระตือรือรนในการทํางานและจัดใหมีการประเมินผลใน   

การทํางานดวย 

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของ 

การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดท่ีมีอิทธิผลโดยตรงตอความสัมพันธระหวางโรงเรียนและ

ชุมชน   

7. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของครกูับความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน    

(16) 
(17) 

แผนภูมิท่ี 28 ความสัมพันธระหวางคณุลักษณะของครกูับความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน    

แนวคิด ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 28 สอดคลองกับ      

เริงชัย หม่ืนชนะ กลาวไววา โรงเรียนหรือครูภายในโรงเรียนสามารถสรางความสัมพันธกับ

ผูปกครองและชุมชนไดดังนี้  สนับสนุนและหาทางใหผูปกครองมารวมเปนสมาชิกของสมาคมครู

และ ผูปกครอง  พยายามประชาสัมพันธกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้นอยูเสมอเปนระยะ  รับฟงทัศนคติ

และความคิดเห็นของนักเรียน ผูปกครอง และพรอมท่ีจะปรับปรุง  เขาใจความตองการของชุมชน

และสังคม พยายามใชทรัพยากรท่ีอยูในทองถ่ินใหเกิดประโยชนแกโรงเรียน  และ ศึกษา            

ความเปล่ียนแปลงของสังคมและส่ิงแวดลอมอยูเสมอ ลดความขัดแยง ระหวางโรงเรียน วัดและ

บาน สอดคลองกับ มันฑนา ธรรมรังษี ไดกลาวไววา ครูในฐานะท่ีเปนสมาชิกสวน หนึ่งของ

โรงเรียน  ดังนั้นครูทุกคนในโรงเรียนควรมีบทบาทในการเสริมสรางและสนับสนุนการ             

สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนเปนไปดวยความเรียบรอย ครูควร 

ปฏิบัติดังนี้  แตงกายและวางตนใหสุภาพเรียบรอย เปนท่ีเคารพนับถือของนักเรียน และผูปกครอง  

คุณลักษณะของคร ู ความสัมพันธระหวาง 

โรงเรียนและชุมชน
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มีความภูมิใจในหนาท่ีการงานและโรงเรียนท่ีสอนอยู  มีความรูในประวัติและเรื่องราวเกี่ยวกับ

โรงเรียนเปนอยางดี สามารถ ตอบคําถามของบุคคลท่ีสนใจได  ยินดีตอนรับผูปกครองและ

ประชาชนท่ีมาติดตอดวยอัธยาศัยไมตรีอันดี  เขารวมกิจกรรมท่ีโรงเรียนจัดขึ้นและชุมชนจัดขึ้น  

เขียนบทความโดยใชช่ือและนามสกุลจริง พรอมท้ังโรงเรียนท่ีสังกัดลง ในวารสารตาง ๆ

เขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรติดตอกับผูปกครองในกรณีท่ีนักเรียน ขาดเรียนหลายวัน เขารวม

กิจกรรมของสมาคมคร ูผูปกครองและสมาคมศิษยเกา  รวมมือกับครูประชาสัมพันธของโรงเรียน

ดวยดี สอดคลองกับงานวิจัยของชูชาต ิพวงสมจิตร ไดทําการวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ี

เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา  ในเขตปริมณฑล 

กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยท่ีเกี่ยวกับโรงเรียน คือ ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารและครู ซ่ึงไดแก 

ผูบริหารและครูมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน ใหเกียรติและกําลังใจเอาใจใสการเรียนการสอน 

นอกจากนี้ยังมีปจจัยเกี่ยวกับผลงานและวิธีปฏิบัติของโรงเรียน เชน โรงเรียนมีช่ือเสียงดานวิชาการ 

มีความเช่ือม่ันในเร่ืองการเงิน โรงเรียนมีการพัฒนาในดานตางๆเปนปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวม  

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของ

คุณลักษณะของครูท่ีมีอิทธิผลโดยตรงตอความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน    

8. ความสัมพันธระหวางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนกับการสรางเครือขายการมีสวน

รวม   

(18) 
(19) 
(20) 

 

แผนภูมิท่ี 29 ความสัมพันธระหวางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนกับการสรางเครือขาย

การมีสวนรวม   

แนวคิด ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 29 สอดคลอง

กับขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท ไดกลาวถึง การสรางเครือขาย ไววา ความรูสึกมีสวนเปนเจาของและ

ความผูกพันท่ีเหนียวแนนมีสวนอยางสําคัญตอความสําเร็จของเครือขายควรเปดโอกาสใหสมาชิก

เขามีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ การเลือกกิจกรรม และวิธีการทํางานของเครือขายใน

ความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนและชุมชน   

การสรางเครือขาย 

การมีสวนรวม 
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ลักษณะเปนประชาธิปไตยสอดคลองกับงานวิจัยของกัญญา กําศิริพิมาณ (2545 : 18-19) ไดศึกษา

แนวทางในการสรางเครือขายความรวมมือ ระหวางสถานประกอบการและองคกรทางการศึกษา 

ดังนี้  ควรใหองคกรทางการศึกษาประสานงานรวมมือกับสถานประกอบการ  รวมมือกันสรางสราง

หลักสูตร ควรเชิญสถานประกอบการมารวมประชุมบอยๆ การดูงานรวมกันจะกอใหเกิดการเรียนรู

เชิญสถานประกอบการมาเปนวิทยากร  ควรมีหลักสูตรระยะส้ัน เสริมวิชาชีพตางๆ เพ่ือพัฒนา

บุคลากรทางอาชีวศึกษาในชุมชน ควรมีความรวมมือในระดับไตรภาคี ไดแก สถานประกอบการ 

องคกรทางการศึกษาและจัดหางาน กระทรวงแรงงาน สอดคลองกับลัดดาวัลย สมิตะมานและ      

คนอ่ืนๆ กลาววา  เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับ

องคกรท้ังภาครัฐและเอกชนเพ่ือใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวนรวมในการ

พัฒนาชุมชนและทองถ่ิน สอดคลองกับงานวิจัยของฮาริส (Harris) ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ

ระหวางโรงเรียนกับชุมชนท่ีโรงเรียนตั้งอยูในประเทศนามิเบีย โดยมีความเช่ือม่ันวาความรวมมือ

ระหวางโรงเรียนกับชุมชนจะนําไปสูการจัดการศึกษาท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนและ

การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ท้ังนี้กอนท่ีชาวยุโรปจะเขามาติดตอกบันามิเบียชุมชนเปนองคท่ีทํา

หนาท่ีโดยตรงในการจัดการศึกษาสําหรับฝกเด็กเล็กการฝกอบรมวัยรุน เปนหนาท่ีรวมกันของ

โรงเรียนกับชุมชน เม่ือนําระบบการศึกษาจากยุโรปเขามาทําใหภารกิจของชุมชนในการจัดการศึกษา

ลดลง ทําหนาท่ีเปนฝายควบคุมดูแลการจัดการศึกษาปจจุบันกระทรวงการศึกษาพ้ืนฐานและ

วัฒนธรรมเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาใหทุกฝายท่ีมีสวนไดเสียเขามามีสวนรวม โดยชุมชน

ถือวาเปนหนาท่ีหนึ่งท่ีสําคัญจากการวิจัยพบวา การรวมมือระหวางผูท่ีมีสวนไดสวนเสียทางการศึกษา

เปนกุญแจสําคัญทําใหการจัดการศึกษาสัมฤทธ์ิผลตามวัตถุประสงค 

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของ

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนท่ีมีอิทธิผลโดยตรงตอการสรางเครือขายการมีสวนรวม   

 

9. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษากับการสรางเครือขายการมีสวนรวม   

(21) 
(22) 
(23) 

แผนภูมิท่ี 30 ความสัมพันธระหวางคณุลักษณะของกรรมการสถานศึกษากับการสรางเครือขาย 

การมีสวนรวม   

คุณลักษณะของ 

กรรมการสถานศึกษา   

การสรางเครือขาย 

การมีสวนรวม 
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แนวคิด ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 30 สอดคลองกับ     

การศึกษาวิจัยของวรรณกร เทพแกว ไดทําการศึกษาการบริหารรูปแบบเครือขายทางการศึกษาของ

สถานศึกษาในอําเภอแมแจม เขตพ้ืนท่ีการศึกษาเชียงใหมเขต 5 ผลการศึกษา พบวา ในสวนของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไดใหความชวยเหลือ 

ทําการประสานงานกับองคกรในทองถ่ิน เชน วัด อบต. กลุมแมบาน กรรมการหมูบาน หนวยงาน

อ่ืนๆ ติดตอวิทยากรภายนอกในการจัดการเรียนการสอนและใหการสนับสนุนและสงเสริมใหมี  

การใชแหลงความรูในชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกโรงเรียนดวยดี สอดคลอง

กับการศึกษาวิจัยของฮารโรลด (Harold) ไดศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการศึกษาใน      

การบริหารการศึกษาระดับทองถ่ิน ผลการวิจัย พบวา คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญมากใน        

การกําหนดนโยบาย การเขามามีสวนรวมในการบริการศึกษาของทองถ่ิน 

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของ

คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษาท่ีมีอิทธิผลโดยตรงตอการสรางเครือขายการมีสวนรวม   

 

10. ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา

กับการสรางเครือขายการมีสวนรวม    

(24) 
(25) 
(26) 

แผนภูมิท่ี 31 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของ

สถานศึกษากับการสรางเครือขายการมีสวนรวม    

แนวคิด ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 31 สถานศึกษามี

ช่ือเสียงเปนท่ียอมรับของชุมชน นักเรียนท่ีเรียนจบจากสถานศึกษามีคุณภาพสถานศึกษามี          

การบริหารงานมีความโปรงใสและตรวจสอบไดกรรมการสถานศึกษามีความรูสึกท่ีดีท่ีไดรับเกียรติ

และมีความภาคภูมิใจท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการสถานศึกษามักทําใหคณะกรรมการ

สถานศึกษามีความพึงพอใจยินดีท่ีจะเขามารวมแลกเปล่ียนกับสถานศึกษา ท้ังในดานความคิด กําลัง 

ความสามารถตางๆ สอดคลองกับทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก  (Two-Factor Theory)      

ความพึงพอใจของคณะกรรมการ

สถานศึกษาและผลงานของ

สถานศึกษา

การสรางเครือขาย 

การมีสวนรวม 
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เฮอรซเบอรก (Herzberg)  มุงความสนใจท่ีองคประกอบ 2 ชุด คือ องคประกอบของความพึงพอใจ

และไมพึงพอใจ จากการศึกษา พบวา องคประกอบสําคัญท่ีทําใหเกิดความสุขในการทํางานมีอยู 2 

ประการ ดังนี้ คือ 1) องคประกอบที่เรียกวา องคประกอบท่ีทําใหเกิดความพึงพอใจ (motivate 

factors) มีอยู 5 ประการ คือ ความสําเร็จของงาน (achievement) การไดรบัการยอมรับ (recognition) 

ลักษณะของงาน (work itself) ความรับผิดชอบ (responsibility)  ความกาวหนาในตําแหนงการงาน 

(advancement)  องคประกอบท่ีเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในการทํางาน องคประกอบนี้ เรียกวา 

องคประกอบค้ําจุน (hygiene factor) มีอยู 11 ประการ คือ เงินเดือน โอกาสท่ีจะไดรับความกาวหนา

ในอนาคต ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา ฐานะของอาชีพ  ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 

ความสัมพันธกับเพ่ือนรวมงาน  เทคนิคการนิเทศ นโยบายและการบริหารงานของบริษัท  สภาพ

การทํางาน ความเปนอยูสวนตัว ความม่ันคงในงาน สอดคลองกับงานวิจัยของอภิชัย  นุชเนื่อง  

รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษา 

พบวา คุณสมบัติของกรรมการสถานศึกษา เปนคุณลักษณะของบุคคลท่ีจะเขามามีสวนรวมพัฒนา

โรงเรียน ประกอบดวย 1) ความสามารถในหนาท่ี 2) คุณลักษณะการปฏิบัติตน 3) ความพึงพอใจ    

4) ผลตอบแทน สอดคลองกับงานวิจัยของชัญญา อภิปาลกุล ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาการ           

มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใต

โครงสรางการกระจายอํานาจการบริหาร : กรณีศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

ขอนแกน  ผลการศึกษาพบวา  ผลงานของสถานศึกษาเปนปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา  

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของ    

ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษาท่ีมีอิทธิผลโดยตรงตอ   

การสรางเครือขายการมีสวนรวม    

11. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของครกูับการสรางเครือขายการมีสวนรวม    

แผนภูมิท่ี 32 ความสัมพันธระหวางคณุลักษณะของครกูับการสรางเครือขายการมีสวนรวม    

 

คุณลักษณะของคร ู
การสรางเครือขาย 

การมีสวนรวม 
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แนวคิด ขอสนับสนุนท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิท่ี 32 สอดคลองกับ     

การศึกษาวิจัยของศิริพร ตันติยมาศ ไดทําการศึกษา รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบ         

มีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา องคประกอบการบริหาร

เครือขายโรงเรียนแบบมีสวนรวมท่ีมีประสิทธิผล สังกัดกรุงเทพมหานคร  ประกอบดวย 8 

องคประกอบ เรียงตามลําดับตามน้ําหนักขององคประกอบจากมากไปหานอย คือ 1) กิจกรรมท่ีทํา

รวมกัน 2) การใชเทคโนโลยี 3) ทักษะดานภาวะผูนํา 4) ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรวม        

5) การติดตอส่ือสาร 6) การมีสวนรวมของสมาชิก 7) องคการ (เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม 

8) บรรยากาศการมีสวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของพีรีกอยและโครเดอร (Peregoy and Kroder) 

ได ทําการศึกษาการพัฒนากลยุทธ สําหรับ เครือข ายด านการศึกษา ในมหาวิทยาลัยใน

มหาวิทยาลัยดัลลัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา กลยุทธในการพัฒนาเครือขายดาน

การศึกษามีหลายปจจัยหลายประการท่ีชวยทําใหเกิดประสิทธิภาพและเครือขายเกิดความเขมแข็ง 

คือ การเนนการมีสวนรวม โดยเนนเปาหมายเปนสําคัญ นอกจากนี้ยังเกี่ยวของกับโครงสราง        

การบริหารเครือขาย การใหการสนับสนุนดานปจจัยส่ิงอํานวยความสะดวกและอาคารสถานที่     

การบริหารจัดการท่ีทาทายโยเฉพาะจุดแข็งของเครือขายจะมีองคประกอบสําคัญไดแก 

ประสบการณของบุคลากรในเครือขาย คุณสมบัติความเปนมืออาชีพของบุคลากร ความเหมาะสม

ของแผนพัฒนา ตลอดจนวิธีการท่ีเขาถึงนักศึกษาใหมีความสามารถในการเรียนรู  

สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของ

คุณลักษณะของครูท่ีมีอิทธิผลโดยตรงตอการสรางเครือขายการมีสวนรวม    

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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การนําเสนอ (proposing model) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน ที่มีคณะกรรมการสถานศกึษา 15 คน 

 

ผูวิจัยไดวิเคราะห สังเคราะหประมวลขอคนพบ คือ องคประกอบท้ัง 8 องคประกอบ 

จากตอนท่ี 1 ผนวกกับการวิ เคราะหรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ผูวิจัย

ขอนําเสนอเฉพาะรูปแบบความสัมพันธของขอคนพบ ดังนี ้
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 33 รูปแบบความสัมพันธการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน 

1. คุณลักษณะของผูบริหาร 

2. คุณลักษณะของ 

   กรรมการสถานศึกษา 

5. การสนับสนุนจาก 

    หนวยงานตนสังกัด 

6. ความพึงพอใจของ 

   คณะกรรมการและผลงาน 

   ของสถานศึกษา 

8.คุณลักษณะของครู 

7. การสรางเครือขาย 

    การมีสวนรวม  

3. การดําเนินงานตามบทบาท 

    ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

4. ความสัมพันธระหวาง 

   โรงเรียนและชุมชน 
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จากแผนภูมิท่ี 33 สรุปไดวา ขอคนพบจากการวิจัน คือ องคประกอบการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน โดยสรุปได ดังนี้ 

1. องคประกอบท้ัง 8 องคประกอบ คือ คุณลักษณะของผูบริหาร คุณลักษณะของ

กรรมการสถานศึกษา  การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ความสัมพันธ

ระหวางโรงเรียนและชุมชน  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด  ความพึงพอใจของ

คณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา  การสรางเครือขายการมีสวนรวม  

คุณลักษณะของครู 

2) องคประกอบท่ีมีอิทธิพลทางตรงประกอบดวย (1) องคประกอบคุณลักษณะของ

ผูบริหารมีอิทธิพลทางตรงตอความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน (2) องคประกอบ

คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษามีอิทธิพลทางตรงตอการดําเนินงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา (3) องคประกอบการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดมีอิทธิพล

ทางตรงตอการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาและความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนและชุมชน (4) องคประกอบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของ

สถานศึกษามีอิทธิพลทางตรงตอการสรางเครือขายการมีสวนรวม  (5) องคประกอบคุณลักษณะ

ของครูมีอิทธิพลทางตรงตอการสรางเครือขายการมีสวนรวม   

3) องคประกอบท่ีมีอิทธิพลทางออม ประกอบดวย (1) องคประกอบการสรางเครือขาย

การมีสวนรวมเปนผลทางออมองคประกอบคุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษาท่ีผาน

องคประกอบการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา (2) องคประกอบการสราง

เครือขายการมีสวนรวมเปนผลทางออมองคประกอบคุณลักษณะของครูท่ีผานองคประกอบ

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 
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2.2 การวิเคราะหขอมูลเชงิคุณภาพการบริหารสถานศกึษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

 

ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพการบริหารสถานศึกษาแบบ

มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 2 โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ไดแก 1) โรงเรียนบานหินกอง 2) โรงเรียนบานวังน้ําเขียว 

ระหวางวันท่ี 15 สิงหาคม 2555 ถึงวันท่ี 20 พฤศจิกายน 2555 

ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเขาไปสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน คณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังเกตการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและการมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษาในกิจกรรมตางๆของโรงเรียน สรุปผลไดดังนี ้

2.2.1 โรงเรียนบานหินกอง 

โรงเรียนบานหินกอง  เปนสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา             

ขั้นพ้ืนฐาน 9 คน ตั้งอยูหมูท่ี 2 ตําบลพงศประศาสน อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 กอตั้ง เม่ือ ป พ.ศ. 2480 มี

ประชาชนรวมกันกอสราง ตอมาเม่ือวันท่ี  2  มิถุนายน 2481 ไดรับการอนุญาต ใหเปนโรงเรียนของ

ทางราชการ ในราวเดือนมิถุนายน 2482 ไดถูกไฟปาไหม จึงไดไปอาศัยสํานักสงฆหินกอง เปน

สถานท่ีเรียน ซ่ึงตั้งอยูริมคลองวังหินในปจจุบัน  ตอมาไดยายจากศาลาสํานักสงฆหินกอง มาสราง

ในท่ีดินใหม โดยไดรับบริจาคท่ีดินจาก นางเหียน หม่ืนราม และนายนอย  สืบพันธ พรอมท้ังไดรับ 

ความอนุเคราะหจากพระครูศีลวิมล (หลวงพอทวม) เจาคณะอําเภอบางสะพาน ไดรื้ออุปกรณจาก

วัดทาเกวียน นํามาสรางอาคารเรียนให ตอมาอาคารเริม่ชํารุดและบริเวณคับแคบ จึงไดยายมาสราง

ในท่ีใหม คือท่ีอยูในปจจุบันนี้ โดยมีนายหนูรักษ เอ่ียมเอ้ือ บริจาคท่ีดินให เนื้อท่ี 11 ไร 65 ตารางวา 

โรงเรียนบานหินกองอยูหางจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ เขต 1 ประมาณ 100 กิโลเมตร เริ่มตนจากศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ      

ตรงไปถึงส่ีแยกประจวบคีรีขันธ เล้ียวซายไปทางอําเภอบางสะพาน  ถึงสามแยกบางสะพาน       

เล้ียวซายไปทางอําเภอบางสะพาน ถึงสามแยกตลาดบางสะพาน เล้ียวขวาไปทางอําเภอบางสะพาน

นอย เล้ียวขวาทางเขาวัดหินกอง โรงเรียนอยูหางจากปากทางเขาวัดหินกอง 400 เมตร 

เปดสอนระดับช้ันอนุบาล ถึงระดับช้ันประถมศึกษาปท่ี 6 มีนักเรียนท้ังส้ิน 

101 คน มีบุคลากรครู จํานวน 7 คน เปนผูบริหาร 1 คน ผูบริหารเปนชายอยูในอันดับ คศ.3           

จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ครูผูสอน 6 คน เปนหญิง 6 คน ครูผูสอนอยู
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ในอันดับ คศ.3 จํานวน 1 คน คศ.2 จํานวน 1 คน คศ.1 จํานวน 1 คน ครูผูชวย จํานวน 1 คน และ

อ่ืนๆ จํานวน 2 คน ครูผูสอนจบการศึกษาระดับปริญญาโท 2 คน ระดับปริญญาตรี 4 คน 

ในการจัดการเรียนการสอนปจจุบัน เนื่องจากโรงเรียนบานหินกองเปน

โรงเรียนขนาดเล็ก ท่ีมีครูไมครบช้ัน ทําใหเกิดปญหาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ทาง

โรงเรียนจึงไดแกปญหาโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบคละช้ัน  รูปแบบ TRT (Three in one, 

Run together, Teacher  conduct )ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551    

ในการจัดการเรียนการสอนมีผลงานเปนท่ียอมรับของหนวยงานตางๆ ไดรับการคัดเลือกเปน

โรงเรียนดีประจําตําบลพงศประศาสน และในภาคเรียนท่ี 2 ปการศึกษา 2554  เริ่มจัดการเรียน     

การสอนแบบมอนเทสซอรี่  ในระดับช้ันอนุบาลปท่ี 1 และช้ันอนุบาลปท่ี 2 

วิสัยทัศนของโรงเรียนบานหินกอง  คือ โรงเรียนบานหินกอง มุงพัฒนา

คุณภาพการศึกษา  พัฒนาบุคลากร  สอนหลักคุณธรรม นอมนําภูมิปญญาทองถ่ิน อนุรักษ

ส่ิงแวดลอมสงเสริมสุขภาพ 

โรงเรียนบานหินกอง ไดผานการประเมินคุณภาพและไดรับการคัดเลือกเปน

โรงเรียนตนแบบ ดังนี้  

1. โรงเรียนนํารอง การจัดการเรียนการสอนแบบ คละช้ันรูปแบบ TRT (Three   

in  one, Run  together, Teacher  conduct ) 

2. โรงเรียนนํารองการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอรี่ ระดับปฐมวัย   

ปการศึกษา 2554 

3. โรงเรียนดีศรีตําบล ปการศึกษา 2555 

4. โรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับรับรางวัลรองชนะเลิศการรณรงคตอตาน

ลูกน้ํายุงลายไขเลือดออก ของอําเภอบางสะพาน ปการศึกษา 2554 

5. รางวัลชมเชยการประกวดหองสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 2554 

นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติการท่ีดี (good practice) ของสถานศึกษาท่ี

เปนประโยชนตอสังคม คือ โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ คละช้ันรูปแบบ TRT (Three in 

one, Run together, Teacher conduct) โครงการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอรี ่

โรงเรียนบานหินกองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง เม่ือวันท่ี 11 

– 13 มกราคม พ.ศ.2552 โดยผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ไดพิจารณา 3 ดาน 

คือ ดานผูบริหาร ดานครู ดานนักเรียน สรุปไดดังนี้ 
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ดานผูบริหาร 

ผูบริหารเปนผูท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุงม่ัน อุทิศตนในการทํางาน 

ผูบริหาร ครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมและมีความพึงพอใจในการบริหาร   

จัดการศึกษา มีการรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพ จัดโครงกรพัฒนางานวิชาการ การเงิน พัสดุ มีการวางแผนการพัฒนางานโดยใชระบบ 

PDCA มีการจัดโครงสรางการบริหารงาน แบงงานออกเปน 4 งาน มีคําส่ังแตงตั้งผูรับผิดชอบ

ชัดเจน  มีระบบประกันคุณภาพภายในและมีการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง  มีคุณภาพ              

ดานผูบริหารในระดับดี 

ดานครู 

ครูมีคุณวุฒิ /ความรู ความสามารถตรงกับงานท่ีรับผิดชอบ ครูมีคุณธรรม 

จริยธรรมและปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูสามารถจัดการเรียนการสอนอยางมี

ประสิทธิภาพและเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครูมีการดําเนินงานในการจัดการเรียนการสอนโดยมี      

การวางแผนอยางเปนระบบครบวงจร PDCA มีการเขารับการอบรมตามสาขาตางๆท่ีหนวยงาน   

ตนสังกัดไดจัด ครูมีสวนรวมในการบริหารจัดการของสถานศึกษาและกิจกรรมตางๆของโรงเรียน

สมํ่าเสมอ มีคุณภาพดานครูในระดับดี 

ดานนักเรียน 

นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค มีสุขนิสัย สุขภาพกาย

และสุขภาพจิตท่ีดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี กีฬา มีความสามารถในการคิด

วิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน ความรู

และทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตร มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา

ตนเองอยางตอเนื่อง มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนได มีเจตคติท่ี

ดีตออาชีพสุจริต มีคุณภาพดานนักเรียนในภาพรวมระดับดี  

ขอเสนอแนะ 

1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนทักษะการคิดวิเคราะห คิด

สังเคราะห มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน  

2. สถานศึกษาควรจัดหาอัตรากําลังครูเพ่ิมเติมใหครบช้ัน และจัดหา/สํารวจ

วิทยากรหรือ ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ิมเติมเพ่ือสนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สงเสริมให

ครูไดใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน  
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3. ผูบริหารควรริเร่ิมแนวทางในการบริหารท่ีทาทายกับการเปล่ียนแปลงและ

ความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาและประเมินครูใหเปนวิชาชีพช้ันสูง

อยางเปนระบบและตอเนื่อง  

ขอมูลดานชุมชน  

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ เปนชุมชนชนบทสมาชิกใน

ครอบครัวอยูกันเปนครอบครัวใหญ ในครอบครัวมีปู ยา หรือ ตา ยาย อยูดวยกัน บางครอบครัว

บุคคลวัยทํางานท้ิงบุตร ไวให ปู ยา หรือ ตา ยาย เปนผูดูแล บางครอบครัวมีสภาพครอบครัว

แตกแยก ท้ิงบุตรไวเปนภาระของผูชรา หรือบุคคลอ่ืนๆเปนผูดูแล ผูปกครองบางสวนเปนบุคคลยาย

ถ่ินมารับจางช่ัวคราว เชนรับจางกรีดยางพาราเม่ือหมด จะยายนักเรียนกลับถ่ินฐานหรือยายไปท่ีอ่ืน

และเม่ือกลับมาทํางานในเขตบริการโรงเรียนบานหินกอง ก็กลับยายมาเรียนท่ีโรงเรียนบานหินกอง

ใหม ในชุมชนมีประชากรประมาณ 1,200 คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียนไดเปนหมูบาน

หางๆไมแออัดมากนัก อาณาเขตโรงเรียนทิศเหนือ ติดตอกับวัดหินกอง ทิศใตติดถนนสายฝายทา

หนองหัดไท  ทิศตะวันตกติดทางรถไฟ และปายจอดรถไฟหินกอง ทิศตะวันออกติดแนวถนน

สาธารณะ เขาวัดหินกอง อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกร และรับจาง เนื่องจากหมูบานเปนท่ีราบ

สามารถทําการเกษตรไดดี และมีการทําสวนขนาดใหญเชนสวนยางพารา สวนปาลม ประชากรใน

พ้ืนท่ีบางสวนจึงรับจางในการทําการเกษตร ประชากร.สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี/

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจักโดยท่ัวไป คือ กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา  กิจกรรมวันสําคัญ

อ่ืนๆ  เชน วันสงกรานต วันลอยกระทง เปนตน   

ผูปกครองสวนใหญ  จบการศึกษาระดับ  ป.6 ประกอบอาชีพการเกษตร และ

รับจาง นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายไดโดยเฉล่ีย ตอครอบครัว ตอปละประมาณ 

50,000 บาท 

โรงเรียนบานหินกองมีบริเวณโรงเรียน ติดเขตวัดหินกอง ในการทํากิจกรรม

ตางๆไดรับการสนับสนุนจากเจาอาวาสวัดหินกองและพระภิกษุสงฆในวัดอยางดียิ่ง โรงเรียนไดใช

วัดเปนแหลงเรียนรูท่ีสําคัญ โดยนํานักเรียนทุกคนไปวัด ทําบุญ ฟงธรรมทุกวันพระ และทางวัดหิน

กองไดจัดพระภิกษุหรือบุคคลากรท่ีมีความสามารถ มาทําการสอนธรรมศึกษาใหนักเรียนท่ีศึกษา

นักธรรมในวันเสาร อาทิตย  ทําให นักเรียนสามารถสอบผานหลักสูตร  ธรรมศึกษาช้ันตรีและ 

ธรรมศึกษาช้ันโท ไดทุกป 

โรงเรียนบานหินกองไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากชุมชนในการจัด

กิจกรรมตางๆของโรงเรียน เชน  การจัดกิจกรรมวันเด็ก ทางโรงเรียนไดรับความรวมมือจากชุมชน

และผูปกครองในการจัดหาอาหาร รวมของรางวัลสําหรับเด็ก ในรูปแบบจิตอาสา รวมพลังใน     
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การดําเนินงานจนสําเร็จ ในการจัดแขงขันกีฬา ผูปกครองรวมใจในการชวยฝกซอม เนื่องจาก

โรงเรียนมีครูไมเพียงพอและชวยจัดกิจกรรม การจัดขบวนพาเหรด จนไดรับรางวัลชนะเลิศใน    

การแขงขันกีฬาของ องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน ในดานอาคารสถานท่ี ไดรับความ

รวมมือในการปรับปรุงอาคารสถานท่ี  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทในเครือสหวิริยา 

โดยการประสานงานของศิษยเกาและคณะกรรมการสถานศึกษา ในการจัดหางบประมาณในการซ้ือ

วัสดุอุปกรณในการทาสี และ ประชาชนในชุมชนรวมแรงในการทาสี อาคารเรียน แบบ 002 จนงาน

สําเร็จ  ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งใหความรวมมือและ

ประสานงานในการจัดกิจกรรมตางๆเชนโครงการบานหลังเรียน การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลง

เรียนรู ของนักเรียน สนับสนุนงบประมาณเพ่ิมเติมจากงบประมาณท่ีทางโรงเรียนไดรับ รวมทั้ง   

การสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับการซ้ือเครื่องเลนสนามเพ่ือใชในสนามเด็กเลน 

ขอจํ ากัดของโรง เรี ยน  ประชากรสวนใหญยากจนตองทํามาหากิ น               

บางครอบครัวออกทํางานตั้งแตเชาและกลับเย็น  บางครอบครัวตองออกกรีดยางตั้งแตเวลากลางคืน

ตลอดจนถึงเวลาเชา  ปลอยใหเด็กอยูตามลําพังตองดูแลตนเอง ทําใหเกิดปญหากับนักเรียน  และ

ไมไดใหการสนับสนุนบุตรหลานในดานการเรียนอยางเต็มท่ี บางคนขาดเรียนบอย ทําใหเกิดปญหา

กับทางโรงเรียน   โรงเรียนตองเปนภาระในการใหการชวยเหลือท้ังดานการจัดการเรียนการสอน

และสภาพความเปนอยู อาหาร เครื่องนุงหมตลอดจนอุปกรณการเรียน  มีผลกระทบดานการเรียน

กับนักเรียนในกลุมดังกลาว   

การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ของ

โรงเรียนบานหินกอง เชน  

1. ผูบริหารมีความเปนผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรค

ตางๆในการปฏิบัติงาน มีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชน ท่ีโรงเรียนบานหินกองประสบ

ปญหาครูไมครบช้ัน ผูบริหารมีแนวคิดปรับเปล่ียนรูปแบบการสอน โดยจัดกิจกรรมการเรียน     

การสอนแบบคละช้ัน  รูปแบบ TRT (Three in one, Run together, Teacher  conduct ) ตามหลักสูตร

แกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ในการจัดการเรียนการสอนจนมีผลงานเปนท่ี

ยอมรับของหนวยงานตางๆ ไดรับการคัดเลือกเปนโรงเรียนดีประจําตําบลพงศประศาสนและ         

มีโรงเรียนขนาดเล็กท่ีสนใจเขามาศึกษาดูงานเปนจํานวนมาก 

2. ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธท่ีดี  ยอมรับความคิดเห็นของคณะกรรมการ

สถานศึกษา มีความศรัทธาและยอมรับการทํางานของคณะกรรมการสถานศึกษา มีมนุษยสัมพันธท่ี

ดี เปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอแนะแนวคิด แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา 

เชน เปดโอกาสใหคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนในปงบประมาณ 
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2555  เปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษารวมวางแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ 2556 

เปดโอกาสใหคณะกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร การประเมินการปฏิบัติงานของ

บุคลากร รวมทั้ง การเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน 

3. คณะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญอาศัยอยูในชุมชนท่ีตั้งของสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษามีมนุษยสัมพันธท่ีดี ทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี และเม่ือโรงเรียนมีกิจกรรม

หรือตองการความชวยเหลือ คณะกรรมการสถานศึกษาจะชักชวนคนในชุมชนเขามาเขามา

ชวยเหลือโรงเรียน เชน การจัดกิจกรรมวันเด็ก ทางโรงเรียนไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา ชุมชน ผูปกครองในการจัดหาอาหาร รวมท้ังหาของรางวัลสําหรับเด็ก ในรูปแบบ     

จิตอาสา รวมพลังในการดําเนินงานจนสําเร็จ ในการจัดแขงขันกีฬา ผูปกครองรวมใจในการชวย

ฝกซอม เนื่องจากโรงเรียนมีครูไมเพียงพอและชวยจัดกิจกรรม การจัดขบวนพาเหรด จนไดรับ

รางวัลชนะเลิศในการแขงขันกีฬาของ อบต.พงศประศาสน ในดานอาคารสถานที่ ไดรับความ

รวมมือในการปรับปรุงอาคารสถานท่ี  ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทในเครือสหวิริยา 

โดยการประสานงานของศิษยเกาและคณะกรรมการสถานศึกษา ในการจัดหางบประมาณในการซ้ือ

วัสดุอุปกรณในการทาสีและ ประชาชนในชุมชนรวมแรงในการทาสี อาคารเรียน แบบ  002 จนงาน

สําเร็จ   

4. คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู ความสามารถ เขาใจบทบาทหนาท่ีของ

ตนเอง ใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานของโรงเรียนในงานวิชาการ เชน รวมเสนอแนะการจัด

วิชาชีพเพ่ิมเติม การจัดหาวิทยากรทองถ่ิน ดานงบประมาณ  เชน รวมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ

ตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการ รับรู รับทราบในการเบิกจายเงินงบประมาณ ดานบุคลากร เชน 

รวมประเมินการปฏิบัติงานของครูผูชวย รวมประเมินการปฏิบัติงานประจําปของขาราชการครู   

ดานอาคารสถานท่ี เชน รวมเสนอแนะและรวมปรับปรุงอาคารสถานที่ของโรงเรียน และ             

เม่ือประสบปญหาคณะกรรมการสถานศึกษาสามารถรวมตัดสินใจและแกปญหาตางๆได 

5. ครูโรงเรียนบานหินกอง มีความเสียสละ อุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการ       

มาทํางานแตเชาและกลับเย็น มีความเสียสละ เอาใจใสตอนักเรียนและการเรียนการสอน มีความรู   

มีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจังจนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน              

ในปการศึกษา 2552 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 อยูในอันดับท่ี 1 ของสํานักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ปการศึกษา 2553 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 อยู

ในอันดับท่ี 3 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ปการศึกษา 

2554 นักเรียนช้ันประถมศึกษาปท่ี 2 อยูในอันดับท่ี 7 ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1  
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6. โรงเรียนบานหินกองมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางตอเนื่อง

อยางนอย 2 ครั้งตอภาคเรียนการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาทุกทานรวมวางแผน                

การดําเนินงาน รวมกันจัดโครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน    

มีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานอยางตอเนื่องและเผยแพรใหสาธารณะชนไดทราบอยูเสมอ 

7. โรงเรียนบานหินกองมีการสรางเครือขายการมีสวนรวม ในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตางๆ ท้ังของภาครัฐและเอกชน เชน องคการบริหารสวนตําบล  

พงศประศาสน วัดหินกอง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพงศประศาสน บริษัทในเครือสหวิริยา 

ศิษยเการุนตางๆ เปนตน 

8. โรงเรียนบานหินกองเปนโรงเรียนขนาดเล็กท่ีมี สภาพแวดลอมภายใน

โรงเรียนและมีอาคารเรียน 2 หลัง ท่ีไดรับการพัฒนาปรับปรุงจากชุมชนจนมีสภาพเอ้ือตอ          

การเรียนรู รวมรื่น นาอยู ปลอดภัย มีระบบการบริหารงานท่ีสนับสนุนการเขามามีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา บรรยากาศภายในโรงเรียนเปนกันเอง ระบบการเมืองการปกครอง

ทองถ่ินเอ้ือตอการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา บุคคลในชุมชนมีความสามัคคี ชวยเหลือ

เกื้อกูลในกิจกรรมตางๆของโรงเรียนเปนอยางดี เชน กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันแม  

กิจกรรมอาสาท่ีขอความรวมมือจากชุมชนในการพัฒนาอาคารสถานท่ีของโรงเรียน 

9. หนวยงานตนสังกัดใหความสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาและ

คณะกรรมการสถานศึกษา เชน มีความตระหนักและสงเสริมใหสถานศึกษามีการบริหารงานแบบมี

สวนรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของ

สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา มีการจัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาใหมี

ความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเอง มีการสรางขวัญและกําลังใจใหคณะกรรมการ

สถานศึกษาโดยการมอบวุฒิบัตรยกยองเชิดชูเกียรติคณะกรรมการสถานศึกษาทําใหคณะกรรมการ

สถานศึกษามีการดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มกําลังและความสามารถ 

สรุป  จากการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 

9 คน พบวา  คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา คุณลักษณะของผูบริหาร คุณลักษณะของครู 

สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดมีผลตอ    

การจัดการกระบวนการมีสวนรวม การสรางเครือขายการมีสวนรวม การดําเนินงานตามบทบาท

ของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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2.2.2 โรงเรียนบานวังน้ําเขียว 

 

โรงเรียนบานวังน้ําเขียว เปนสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน 

ตั้งอยู หมูท่ี 7 ตําบล รอนทอง อําเภอบางสะพาน  จังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1  มีเนื้อท่ี  20  ไร ระยะทางหางจากสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ประมาณ 95 กิโลเมตร เริ่มตนจากศาลากลางจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ ตรงไปถึงส่ีแยกประจวบคีรีขันธ เล้ียวซายไปทางอําเภอบางสะพาน ถึงสถานี

ตํารวจภูธรเกาะยายฉิม เล้ียวขวาขางโรงพยาบาลสงเสริมสงเสริมสุขภาพรอนทอง ขับตรงไปทาง  

ทิศตะวันตกถึงหมูบานวังน้ําเขียว โรงเรียนอยูตรงกันขามกับสหกรณเครดิตยูเนี่ยนวังน้ําเขียว      

เขตพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียน คือ หมู 7 หมู 9 และ หมู 11 ตําบล รอนทอง อําเภอบางสะพาน จังหวัด

ประจวบคีรีขันธ 

เปดสอนระดับช้ันอนุบาล ถึงระดับช้ัน มัธยมศึกษาปท่ี  3 มีนักเรียนท้ังส้ิน 

528 คน  มีบุคลากรครู จํานวน 28 คน เปนผูบริหาร 2 คน ผูบริหารเปนชายอยูในอันดับ คศ.4        

จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ดํารงตําแหนงท่ีโรงเรียนนี้ตั้งแต พ.ศ. 2527  

จนถึงปจจุบัน รองผูอํานวยการสถานศึกษาเปนหญิง อยูในอันดับ คศ.2 จบการศึกษาระดับปริญญา

ตรี ครูผูสอน 26  คน  เปนชาย 4 คน  หญิง 22 คน  ครูผูสอนอยูในอันดับ คศ.3 จํานวน 9 คน  คศ.2 

จํานวน 5 คน  คศ.1 จํานวน 4 คน ครูผูชวย จํานวน 4 คน และอ่ืนๆ จํานวน 4  คน ครูผูสอน          

จบการศึกษาระดับปริญญาโท 5 คน ระดับปริญญาตรี 21 คน 

วิสัยทัศนของโรงเรียนบานวังน้ําเขียว คือ ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหา

ความรูดวยตนเอง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี 

ดํารงชีวติตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตสภาพแวดลอมและสังคมท่ีรวมมือกัน 

โรงเรียนบานวังน้ําเขียว ไดผานการประเมินคุณภาพและไดรับการคัดเลือก

เปนโรงเรียนตนแบบ ดังนี้  

1. โรงเรียนในฝน หรือโรงเรียนดีใกลบาน  ปการศึกษา 2552 

2. โรงเรียนตนแบบโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน จากคณะกรรมการ 

ประสานงานโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนในโรงเรียนประถมศึกษาภายใตการดําเนินงานของ 

สอศ. ระดับภาคใต ปการศึกษา 2550 

3. โรงเรียนตนแบบ เวทีแลกเปล่ียนเรียนรู โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน 

จากคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนในโรงเรียนประถมศึกษา ภายใต

การดําเนินงานของ สอศ. ระดับภาคใต ปการศึกษา 2551 
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4. โรงเรียนตนแบบดีเดน โครงการสานฝนยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษาในเขตปฏิรูปท่ีดิน จากสํานักงานปฏิรูปท่ีดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ     

ปการศึกษา 2553 

5. โรงเรียนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ปการศึกษา 2554 

นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติการท่ีดี (good practice) ของสถานศึกษา 

ท่ีเปนประโยชนตอสังคม คือ กิจกรรมสหกรณออมทรัพยโรงเรียนบานวังน้ําเขียว โครงการเกษตร

เพ่ืออาหารกลางวันแบบยั่งยืน 

โรงเรียนบานวังน้ําเขียวไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เม่ือวันท่ี 

11 – 13 กรกฎาคม พ.ศ.2555 โดยผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ไดพิจารณา 3 

ดาน คือ กลุมตัวบงช้ีพ้ืนฐาน กลุมตัวบงช้ีอัตลักษณ กลุมตัวบงช้ีมาตรการสงเสริม สรุปไดดงันี้ 

กลุมตัวบงชี้พ้ืนฐาน 

ระดับปฐมวัย  ผู เรียนมีพัฒนาการทางดานรางกาย อารมณจิตใจ สังคม 

สติปญญาสมวัยในระดับดีมาก ผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาขั้นตอไประดับดีมาก 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี  มีน้ําหนัก 

สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รวมท้ังรูจักดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย ผูเรียนมี

สุนทรียภาพระดับดีมาก ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมท่ีพึงประสงค ในดานการเปนลูกท่ี

ดีของพอแม ผูปกครอง  เปนนักเรียนท่ีดีของโรงเรียน มีการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมในระดับดี

มาก  ผู เรียนมีความใฝรู และเรียนรูอยางตอเนื่อง มีการคนควาหาความรูจากการอานและ                

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอ่ืนท้ังในและนอกสถานศึกษา

ในระดับดีมาก ผูเรียนคิดเปน ทําเปน มีความสามารถดานการคิด มีความสามารถในการปรับตัว    

เขากับสังคมในระดับดี ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียนอยูในระดับพอใช 

ครูมีประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสําคัญ ครู     

ทุกทานไดรับการอบรมในวิชาท่ีสอนหรือวิชาครูตามท่ีคุรุสภาพกําหนดไมต่ํากวา 20 ช่ัวโมง/ป ใน

ดานกระบวนการเรียนรู มีการสงเสริมใหครูทําวิจัยในช้ันเรียน ครูทุกคนสามารถกําหนดเปาหมายท่ี

ตองการใหเกิดกับผูเรียน มีการวิเคราะหหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู 

มาตรฐาน ตัวช้ีวัด เพ่ือจัดกิจกรรมใหเกิดขึ้นกับผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการคิด รวมทั้ง

คุณลักษณะท่ีพึงประสงค มีการเยี่ยมบาน จัดกลุมวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ออกแบบการจัด

กิจกรรมการเรียนท่ีหลากหลาย เนื้อหาครอบคลุมสอดคลองตัวช้ีวัด จัดบรรยากาศใหนาเรียน มี    

การจัดเตรียมส่ือและใชส่ือในหองพิเศษทุกหอง มีอุปกรณชุดคอมพิวเตอร โปรเจคเตอรท่ีสามารถ
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เปดอินเตอรเน็ต ส่ือมีความเช่ือมโยงกับเนื้อหาท่ีสอนเกิดการเรียนรูไดดีขึ้น มีการประเมิน

ความกาวหนาดวยวิธีการท่ีหลากหลาย มีการใหผูเรียนท่ีมีขอผิดพลาดมาเรียนซอมเสริมชวงพัก

กลางวันและชวงเย็น กระบวนการเรียนรูของครูอยูในระดับคุณภาพดีมาก 

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาสถานศึกษา  มีการจัด

โครงสรางการบริหารงานออกเปน 4 ฝาย  คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ     

การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานท่ัวไป สถานศึกษามีการแตงตั้งหัวหนากลุมงานและ

บุคคลท่ีรวมกับทํางานในกลุมนั้นอยางครบถวน มีการกําหนดหนาท่ีการบริหารแตละกลุมอยาง

ชัดเจน ในสวนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนผูมีประสบการณและมีความรู           

มีบทบาทอยางสําคัญในการใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตอสถานศึกษาในการบริหารงานท้ัง 4 ดาน 

อีกท้ังเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบในการกําหนดแผนปฏิบัติใหสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน 

พันธกิจและจุดประสงคของสถานศึกษาเพ่ือสะทอนเปนเอกลักษณและอัตลักษณ ใหความเห็นชอบ

การโยกยายครู รายงานการดําเนินงานประจําป มีการแตงตั้งอนุกรรมการหรือท่ีปรึกษาเพ่ือ

ดําเนินการตามระเบียบ มีการประชุมอยางนอยภาคเรียนละ 2 ครั้ง และไดสงบันทึกรายงาน         

การประชุมใหหนวยงานตนสังกัดทราบ ภายใน 15 วัน นับจากวันประชุม  มีการแตงตั้ง

คณะอนุกรรมการหรือท่ีปรึกษาเพ่ือดําเนินการตามระเบียบ ดานการพัฒนาอาคารสถานที่ไดรับ   

การดูแลเอาใจใสจากผูบริหาร ครู บุคลากรของสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง รวมพัฒนาปรับปรุง

อาคารสถานท่ีจนมีความสะอาด สวยงานอยางเหมาะสม ซ่ึงประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ 

การพัฒนาสถานศึกษามีคุณภาพระดับดีมาก 

การประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด สถานศึกษาไดให

ความสําคัญในการเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพภายในโดยกําหนดเปนแผนปฏิบัติ

ราชการสําหรับใชเปนแนวทางในการบริหารจัดการโรงเรียนโดยผานการพิจารณาเห็นชอบ        

จากคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงมีการกําหนดโครงการ กิจกรรมไวในแผนปฏิบัติราชการไว

ท้ังส้ิน 12 โครงการ ทุกโครงการมีการแตงตั้งผูรับผิดชอบ มีบันทึกรองรอยการดําเนินงาน              

มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มีการจัดทํารูปเลมรายงานผลการประเมินคุณภาพ

ภายในสงใหคณะกรรมการสถานศึกษาใหความเห็นชอบกอนท่ีจะเผยแพรสูสาธารณชน และ      

การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนบานวังน้ําเขียวจากหนวยงานตนสังกัด พบวา โรงเรียน

ประเมินไดครอบคลุมท้ัง 15 มาตรฐาน โดยสรุปแลว การประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา

และตนสังกัดมีคุณภาพระดับดีมาก 
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กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ  

การพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของ      

การจัดตั้งสถานศึกษา ผูเกี่ยวของทุกฝายในโรงเรียนบานวังน้ําเขียวตั้งแต ผูบริหาร คณะครู 

ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน มีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

โดยมีเปาหมายท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษาท่ีวา “ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู

ดวยตนเอง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี 

ดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตสภาพแวดลอมและสังคมท่ีรวมมือกัน” ท้ังนี้ไดรับ  

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษากําหนดพันธกิจเพ่ือพัฒนาผูเรียนไปสูวิสัยทัศนของ

โรงเรียน คือ จัดกิจกรรมการเรียนรูท่ีหลากหลาย เนนใหนักเรียนไดลงมือปฏิบัติจริง การใช

เทคโนโลยียึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการออกกําลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร    

การรักษาความสะอาด การรักษาส่ิงแวดลอม โดยการจัดตั้งโครงการเพ่ือตอบรับวิสัยทัศนและ   

พันธกิจ 4 โครงการ ไดแก โครงการนําเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ โครงการสงเสริมสุขภาพและ

กีฬา โครงการพัฒนาผูเรียน โครงการวันสําคัญ สถานศึกษาไดสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน

และบุคลากรตางๆในการดําเนินโครงการ จนโครงการท้ัง 4 โครงการบรรลุเปาหมายและเปนท่ี

ยอมรับของสังคม ทําใหผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของ 

การจัดตั้งสถานศึกษามีคุณภาพอยูในระดับดีมาก 

การพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณสถานศึกษา 

สถานศึกษาจัดประชุมรวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรของสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองใหความเห็นชอบในการพัฒนาจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผล

สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา โดยกําหนดใหกิจกรรมผูเรียนปฐมวัย ประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษาทํากิจกรรม เรื่องการสงเสริมการออมในระบบสหกรณและกิจกรรมเกษตรเพ่ืออาหาร

กลางวันแบบยั่งยืนในโครงการนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ ซ่ึงผลการพัฒนา           

ตามจุดเนนและจุดเดนท่ีสงผลสะทอนเปนเอกลักษณสถานศึกษามีคุณภาพระดับดีมาก 

กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม 

การดํา เนินงานโครงการพิ เศษเ พ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษา 

สถานศึกษาจัดประชุมรวมกันระหวางผูบริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรของสถานศึกษา 

คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองใหความเห็นชอบในการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะการใช

ภาษาไทยในกิจกรรมหองสมุดมีชีวิต กิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อแกไขปญหาการคิดวิเคราะห 

สังเคราะหของผูเรียน ซ่ึงผลการดําเนินงานบรรลุเปาหมายท่ีกําหนดไว ทําใหผลการดําเนินงาน

โครงการพิเศษเพ่ือสงเสริมบทบาทของสถานศึกษามีคุณภาพระดับดีมาก 
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การสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐานและ

พัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษาจัดประชุมรวมกัน

ระหวางผูบริหารสถานศึกษา คณะครู บุคลากรของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

ผูปกครองใหความเห็นชอบในการดําเนินโครงการตามขอเสนอแนะของสมศ.รอบ 2 คือ การพัฒนา

ผูเรียนใหมีความรู ทักษะท่ีจําเปนตามหลักสูตรเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร 

วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ โดยสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู 

โดยจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุมสาระ จัดใหมีกิจกรรมการศึกษาเรียนรูนักเรียนเปน

รายบุคคล มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยโครงงาน การจัดกิจกรรมคายวิชาการ โครงการพัฒนา

หองสมุดและสงเสริมการอาน  

สถานศึกษามีการทําขอตกลงเปนลายลักษณอักษรกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ขอตกลงทางวิชาการกับสํานักงานคณะกรรมการ

เลือกตั้งประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ ขอตกลงทางการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษากับ

วิทยาลัยการอาชีพบางสาพน ขอตกลงกับสํานักงานสงเสริมสหกรณประจวบคีรีขันธ ขอตกลงกับ

องคการบริหารสวนตําบลทองมงคล ขอตกลงระหวางโรงเรียนกับผูปกครองนักเรียน ขอตกลง

ระหวางครูและนักเรียนเพ่ือรวมกันพัฒนาการศึกษาพรอมดําเนินงานตามโครงการ มีการนิเทศ

ติดตามงานอยางตอเนื่อง ประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการดําเนินงานมาพัฒนาสถานศึกษา

อยางตอเนื่อง สรุปผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพ่ือยกระดับมาตรฐาน  รักษามาตรฐานและ

พัฒนาสูความเปนเลิศท่ีสอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษามีคุณภาพระดับดีมาก 

ขอเสนอแนะ 

ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรู

วิทยาศาสตร สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ศิลปะ และนําผลการวิจัยในพัฒนาการเรียน       

การสอน 

ขอมูลดานชุมชน 

สภาพชุมชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลักษณะ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

คาขาย  และรับจางท่ัวไป  มีประชากรประมาณ 2,756 คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก

โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ วัด สหกรณยูเนี่ยนวังน้ําเขียว  ปอมยามตํารวจ รานคา อาชีพหลักของ

ชุมชน คือ เกษตรกรรม สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ ประเพณ/ีศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีเปนท่ีรูจัก

โดยท่ัวไป คือ ระบํารอนทอง  ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ 

เกษตรกร  สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ  ฐานะทางเศรษฐกิจ/รายไดโดยเฉล่ียตอครอบครัว ตอป 

24,000 บาท จํานวนคนเฉล่ียตอครอบครัว 4 คน  
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โอกาสของโรงเรียน คือ โรงเรียนอยูใกลแหลงเรียนรู ไดแก  วัด สถานีอนามัย  

สหกรณเครดิตยูเนี่ยน  สามารถใชเปนแหลงเรียนรูได  นอกจากนั้นยังไดรับการสนับสนุนจาก

ผูปกครองในดานการเขารวมประชุม  การรวมแสดงความคิด การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนา

สถานศึกษาเปนอยางดี และตอเนื่อง  

ขอจํากัดของโรงเรียน คือ รายไดของผูปกครองนักเรียนขึ้นอยูกับราคาผลผลิต

ทางการเกษตร คุณภาพชีวิตจึงผกผันตามตัวแปร  อีกท้ังดวยอาชีพของผูปกครองสวนใหญทําสวน

ยาง จึงมีผลทําใหไมมีเวลาดูแลเด็กใหมีพัฒนาการท่ีเหมาะสมตามวัย และจึงสงผลตอการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาของ

โรงเรียนบานวังน้ําเขียว เชน 

1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหารสถานศึกษา มีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางจริงจัง ริเริ่มโครงการใหมๆเพ่ือประโยชนของนักเรียน เชน โครงการเคร่ืองบินขนาด

เล็ก โครงการเล้ียงนกนางแอน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพลังงานแสงอาทิตย โครงการ

หองอบสมุนไพร โครงการเบอเกอรี่นักเรียน ฯลฯ  

2. ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธท่ีดีกับบุคคลตางๆ ยอมรับความคิดเห็นของ

คณะกรรมการสถานศึกษา เปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอแนะแนวคิด แนวทางใน

การพัฒนาสถานศึกษา เชน เปดโอกาสใหคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานของ

โรงเรียนในปงบประมาณ 2555  เปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษารวมวางแผนการใช

จายเงินในปงบประมาณ 2556 เปดโอกาสใหคณะกรรมการมีสวนรวมในการพัฒนาบุคลากร       

การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้ง การเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน

โดยใชภูมิปญญาทองถ่ิน 

3. โรงเรียนบานวังน้ําเขียวและชุมชนมีความสัมพันธอันดีตอกัน ชุมชนมี

ความรูสึกท่ีดีกับทางโรงเรียนท้ังในดานการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมความรูตางๆ 

รวมทั้ง ชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของโรงเรียนสมํ่าเสมอ เชน กีฬาสี กิจกรรมวันแม 

กิจกรรมวันเด็ก และกิจกรรมตางๆท่ีโรงเรียนขอแรงงานจากชุมชน เชน การสรางรั้วดานขาง

โรงเรียน การทําปาย การทําซุมเฉลิมพระเกียรติ เปนตน รวมทั้ง โรงเรียนเขาไปมีสวนรวมกับชุมชน

ในกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมทอดกฐิน กิจกรรมงานศพ งานแตง 

และงานบวชของคนในชุมชน 

4. คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอการศึกษา มีความสนใจ     

มีความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของคนเอง รวมท้ังมีการเขารับการอบรม สัมมนา            
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เสริมความรูดานบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีหนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนจัด

ขึ้น รวมทั้ง กลาแสดงความคิดเห็น รวมเสนอแนะ และรวมตัดสินใจกับทางโรงเรียนในการแกไข

ปญหาตางๆ  

5. คณะกรรมการสถานศึกษาผูท่ีมีความประพฤติดีท้ังดานกาย วาจา ใจและ    

เปนตัวอยางใหแกสังคม มีการชักชวนคนในชุมชน หนวยงานตางๆในชุมชน เชน โรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพ  ศูนยพัฒนาเด็กกอนเรียน องคการบริหารสวนตําบล  รวมเปนเครือขาย                 

ในการแลกเปล่ียนเรียนรูกับคณะครู นักเรียน ท้ังในดานวิชาการและดานวิชาชีพ 

6. โรงเรี ยนมีการสรุปผลการดํา เนินงานในรอบปงบประมาณ  2555                    

มีการสรุปผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม มีการสรุปผลการแขงขันทักษะวิชาการใน

ระดับตางๆ รวมทั้งปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดรับทราบ ซ่ึง

คณะกรรมการสถานศึกษาตางมีความพึงพอใจในการดําเนินงานของโรงเรียนและในสวนท่ีเปน

ปญหาและอุปสรรคไดรวมกับทางโรงเรียนวางแผนแกไขปญหาตอไป 

7. ครูโรงเรียนบานวังน้ําเขียวเปนผูมีอัธยาศัยดี มีความใฝเรียนใฝรูในเทคโนโลยี

ตางๆ การคิดกลาแสดงความคิดเห็น มีมนุษยสัมพันธท่ีดีตอคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคคลใน

ชุมชน มีความสามัคคี มีความตั้งใจในการปฏิบัติหนาท่ีท้ังในและนอกเวลาราชการ มีสวนใน      

การสรางเรือขายทางการศึกษากับบุคคลหรือหนวยงานในชุมชน  

8. หนวยงานตนสังกัดใหความสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาและ

คณะกรรมการสถานศึกษา เชน มีความตระหนักและสงเสริมใหสถานศึกษามีการบริหารงานแบบมี

สวนรวมกับคณะกรรมการสถานศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานของ

สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา มีการจัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาใหมี

ความรู ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเอง มีการสรางขวัญและกําลังใจใหคณะกรรมการ

สถานศึกษาโดยการมอบวุฒิบัตรยกยองเชิดชูเกียรติคณะกรรมการสถานศึกษาทําใหคณะกรรมการ

สถานศึกษามีการดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มกําลังและความสามารถ 

สรุป จากการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 

15 คน พบวา ในการดําเนินงานตามบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหาร  

คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา คุณลักษณะของผูบริหาร คุณลักษณะของครู การสนับสนุน

จากหนวยงานตนสังกัด ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา   

มีผลตอความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน   การสรางเครือขายการมีสวนรวมและ             

การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตอนที่ 3 ผลการยืนยนัรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศกึษา ระดบัการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน (ethnographic  future research : EFR)   

 

เพ่ือใหไดรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ี

ผานการตรวจสอบและยืนยันรูปแบบท่ีเหมาะสม ผูวิจัยนํารางรูปแบบท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูล

ในตอนท่ี 2 ขอ 2.1 เสนอผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน ซ่ึงประกอบดวยผูบริหาร

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน นักวิชาการ  ผูอํานวยการสถานศึกษา  และ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานยืนยันรูปแบบโดยใช เทคนิคแบบชาติพันธุวรรณา 

(Ethnographic  Future Research : EFR) โดยพิจารณาองคประกอบ 4 ดาน คือ ดานความเหมาะสม 

ดานความเปนไปได ดานความเปนประโยชน และดานความถูกตองครอบคลุม มีผลการวิเคราะห

ขอมูล ดังนี ้

 

3.1 สถานศกึษาที่มีคณะกรรมการสถานศกึษา 9 คน 

 

ตารางท่ี 36 คาความถ่ีและคารอยละของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวฒุิท่ีมีตอองคประกอบของ

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ดานความเหมาะสม 

องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา 

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

ความคิดเหน็ 

เหมาะสม ไมเหมาะสม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา 9 100 - - 

2.  การจัดการกระบวนการมีสวนรวม 9 100 - - 

3.  คุณลักษณะของผูบริหาร 9 100 - - 

4.  การสรางเครือขายการมีสวนรวม 9 100 - - 

5.  การดําเนนิงานตามบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

9 100 - - 

6.  คุณลักษณะของคร ู 9 100 - - 

7.  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 9 100 - - 

8.  สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา 9 100 - - 

รวมเฉล่ีย 9 100 - - 
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จากตารางท่ี 36 พบวา ผูเช่ียวชาญและทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน มีความคิดเห็นตอ

องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมี

คณะกรรมกาสถานศึกษา 9 คน ดานความเหมาะสม วามีความเหมาะสม จํานวน 9 คน คิดเปน     

รอยละ 100 

 

ตารางท่ี 37 คาความถ่ีและคารอยละของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวฒุิท่ีมีตอองคประกอบของ

รปูแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ดานความเปนไปได 

 

องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา 

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

ความคิดเหน็ 

เปนไปได เปนไปไมได 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา 9 100 - - 

2.  การจัดการกระบวนการมีสวนรวม 9 100 - - 

3.  คุณลักษณะของผูบริหาร 9 100 - - 

4.  การสรางเครือขายการมีสวนรวม 9 100 - - 

5.  การดําเนนิงานตามบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

9 100 - - 

6.  คุณลักษณะของคร ู 9 100 - - 

7.  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 9 100 - - 

8.  สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา 9 100 - - 

รวมเฉล่ีย 9 100 - - 

 

จากตารางท่ี 37 พบวา ผูเช่ียวชาญและทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน มีความคิดเห็นตอ

องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมี

คณะกรรมกาสถานศึกษา 9 คน ดานความเปนไปได วามีความเปนไปได จํานวน 9 คน คิดเปน    

รอยละ 100 
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ตารางท่ี 38 คาความถ่ีและคารอยละของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวฒุิท่ีมีตอองคประกอบของ

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ดานความเปนประโยชน 

 

องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา 

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

ความคิดเหน็ 

เปนประโยชน ไมเปนประโยชน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา 9 100 - - 

2.  การจัดการกระบวนการมีสวนรวม 9 100 - - 

3.  คุณลักษณะของผูบริหาร 9 100 - - 

4.  การสรางเครือขายการมีสวนรวม 9 100 - - 

5.  การดําเนนิงานตามบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

9 100 - - 

6.  คุณลักษณะของคร ู 9 100 - - 

7.  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 9 100 - - 

8.  สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา 9 100 - - 

รวมเฉล่ีย 9 100 - - 

 

จากตารางท่ี 38  พบวา ผูเช่ียวชาญและทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน มีความคิดเห็นตอ

องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมี

คณะกรรมกาสถานศึกษา 9 คน ดานความเปนประโยชน วามีความเปนประโยชน จํานวน 9 คน    

คิดเปนรอยละ 100 
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ตารางท่ี 39  คาความถ่ีและคารอยละของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวฒุิท่ีมีตอองคประกอบของ

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ดานถูกตองครอบคลุม 

 

องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา 

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

ความคิดเหน็ 

ถูกตองครอบคลุม 
ไมถกูตอง 

ไมครอบคลุม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา 9 100 - - 

2.  การจัดการกระบวนการมีสวนรวม 9 100 - - 

3.  คุณลักษณะของผูบริหาร 9 100 - - 

4.  การสรางเครือขายการมีสวนรวม 9 100 - - 

5.  การดําเนนิงานตามบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

9 100 - - 

6.  คุณลักษณะของคร ู 9 100 - - 

7.  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 9 100 - - 

8.  สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา 9 100 - - 

รวมเฉล่ีย 9 100 - - 

 

จากตารางท่ี 39 พบวา ผูเช่ียวชาญและทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน มีความคิดเห็นตอ

องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมี

คณะกรรมกาสถานศึกษา 9 คน ดานความถูกตองครอบคลุม วามีความถูกตองครอบคลุม จํานวน 9 

คน คิดเปนรอยละ 100 
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การสังเคราะหขอสรุปความคดิเหน็เพ่ิมเติมของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒทิี่ตรวจสอบ/ยนืยัน

รูปแบบการวิจัย 

 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิท่ี

ตรวจสอบ ยืนยันรูปแบบการวิจัย โดยแยกเปนขอคิดเห็นเพ่ิมท่ีมีตอองคประกอบของรูปแบบการ

บริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีคนพบ 8 องคประกอบ ดังนี ้

คณะกรรมการสถานศึกษาควรเปนบุคคลท่ีมีภาวะผูนํา เปนนักประสานงานกับ

หนวยงานท่ีเกี่ยวของถึงชุมชนใหเขามามีสวนรวมชวยเหลือโรงเรียน นอกจากน้ีคณะกรรมการ

สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กเปนผูท่ีมีความเสียสละเปนอยางย่ิง เนื่องจากโรงเรียนระดับเล็กๆ 

ไมมีผลประโยชนใดๆ คณะกรรมการท่ีเขามาทํางานลวนเขามาดวยใจท่ีจะชวยเหลือโรงเรียนอยาง

แทจริง ซ่ึงคณะกรรมการท่ีไดรับเชิญจะรูสึกเปนเกียรติอยางมาก ท่ีโรงเรียนเห็นความสําคัญและ

ศักยภาพของเขา  ในทางกลับกันโรงเรียนก็ตองให เกียรติและมอบบทบาทท่ีถูกตองกับ

คณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามท่ี

กฎหมายกําหนดในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 

2543 กําหนดบทบาทหนาท่ี ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา    

ขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2543 ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีบทบาท กําหนดนโยบายและ

แผนพัฒนาของสถานศึกษา ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ใหความเห็นชอบ

ในการทําสาระหลักสูตร กํากับและติดตามการดําเนินการตามแผนของสถานศึกษา สงเสริมและ

สนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการ ไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพไดมาตรฐาน 

สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ใหไดรับ   

การยกยองเต็มศักยภาพ เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ               

ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคลและดานการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา สงเสริมใหมี   

การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา สรางเสริมความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ให      

ความเห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงานประจําป ของสถานศึกษา แตงตั้งท่ีปรึกษา และหรือ 

คณะอนุกรรมการ เพ่ือดําเนินงานตามระเบียบตามท่ีเห็นสมควร ผูบริหารและครูเปนบุคลากรใน

โรงเรียนท่ีมีสวนสําคัญท่ีทําใหการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยเฉพาะ

ผูบริหารตองมีภาวะผูนํา อาจมีการผสมผสานภาวะผูนําตามสถานการณตางๆ เชน มีการบริหาร

แบบเผด็จการ มีการบริหารแบบประชาธิปไตย หรือมีการบริหารท่ีผสมผสานท้ังสองลักษณะเขา

ดวยกันแลวแตความพรอมและบริบทของสถานศึกษานั้นๆ การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด  

หนวยงานตนสังกัด ไมวาจะเปนสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ขั้นพ้ืนฐาน หรือหนวยงานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของตองชวยสงเสริม กํากับดูแลสถานศึกษาในรูปแบบตางๆ 

เชน มีระเบียบ กฎหมายท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา มีเอกสาร หนังสือ 

แผนพับตางๆสงเสริมความรูความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งจัด

สัมมนา ประชุม ทบทวนบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา การสรางเครือขายการมี  

สวนรวม เปนหนึ่งองคประกอบท่ีสําคัญ ท่ีสงเสริมใหสถานศึกษาจัดการศึกษาไดเต็มศักยภาพ 

 

3.2 สถานศกึษาที่มีคณะกรรมการสถานศกึษา 15 คน 

 

ตารางท่ี 40 คาความถ่ีและคารอยละของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวฒุิท่ีมีตอองคประกอบของ

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ดานความเหมาะสม 

 

องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา 

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

ความคิดเหน็ 

เหมาะสม ไมเหมาะสม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  คุณลักษณะของผูบริหาร 9 100 - - 

2.  คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา 9 100 - - 

3.  การดําเนนิงานตามบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

9 100 - - 

4.  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 9 100 - - 

5.  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 9 100 - - 

6.  ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและ

ผลงานของสถานศึกษา 

9 100 - - 

7.  การสรางเครือขายการมีสวนรวม 9 100 - - 

8.  คุณลักษณะของคร ู 9 100 - - 

รวมเฉล่ีย 9 100 - - 

จากตารางท่ี 40 พบวา ผูเช่ียวชาญและทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 ทาน มีความคิดเห็นตอ

องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมี

คณะกรรมกาสถานศึกษา 15 คน ดานความเหมาะสม วามีความเหมาะสม จํานวน 9 คน คิดเปน   

รอยละ 100 
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ตารางท่ี 41 คาความถ่ีและคารอยละของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวฒุิท่ีมีตอองคประกอบของ

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ดานความเปนไปได 

 

องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา 

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

ความคิดเหน็ 

เปนไปได เปนไปไมได 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  คุณลักษณะของผูบริหาร 9 100 - - 

2.  คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา 9 100 - - 

3.  การดําเนนิงานตามบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

9 100 - - 

4.  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 9 100 - - 

5.  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 9 100 - - 

6.  ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและ

ผลงานของสถานศึกษา 

9 100 - - 

7.  การสรางเครือขายการมีสวนรวม 9 100 - - 

8.  คุณลักษณะของคร ู 9 100 - - 

รวมเฉล่ีย 9 100 - - 

 

จากตารางท่ี 41 พบวา ผูเช่ียวชาญและทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 ทาน มีความคิดเห็นตอ

องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมี

คณะกรรมกาสถานศึกษา 15 คน ดานความเปนไปได วามีความเปนไปได จํานวน 9 คน คิดเปน  

รอยละ 100 
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ตารางท่ี 42 คาความถ่ีและคารอยละของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวฒุิท่ีมีตอองคประกอบของ

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ดานความเปนประโยชน 

 

องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา 

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

ความคิดเหน็ 

เปนประโยชน ไมเปนประโยชน 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  คุณลักษณะของผูบริหาร 9 100 - - 

2.  คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา 9 100 - - 

3.  การดําเนนิงานตามบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

9 100 - - 

4.  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 9 100 - - 

5.  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 9 100 - - 

6.  ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและ

ผลงานของสถานศึกษา 

9 100 - - 

7.  การสรางเครือขายการมีสวนรวม 9 100 - - 

8.  คุณลักษณะของคร ู 9 100 - - 

รวมเฉล่ีย 9 100 - - 

 

จากตารางท่ี 42  พบวา ผูเช่ียวชาญและทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 ทาน มีความคิดเห็นตอ

องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมี

คณะกรรมกาสถานศึกษา 15 คน ดานความเปนประโยชน วามีความเปนประโยชน จํานวน 9 คน 

คิดเปนรอยละ 100 
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ตารางท่ี 43 คาความถ่ีและคารอยละของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวฒุิท่ีมีตอองคประกอบของ

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ดานถูกตองครอบคลุม 

 

องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา 

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

ความคิดเหน็ 

ถูกตองครอบคลุม 
ไมถกูตอง 

ไมครอบคลุม 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

1.  คุณลักษณะของผูบริหาร 9 100 - - 

2.  คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา 9 100 - - 

3.  การดําเนนิงานตามบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

9 100 - - 

4.  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 9 100 - - 

5.  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 9 100 - - 

6.  ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและ

ผลงานของสถานศึกษา 

9 100 - - 

7.  การสรางเครือขายการมีสวนรวม 9 100 - - 

8.  คุณลักษณะของคร ู 9 100 - - 

รวมเฉล่ีย 9 100 - - 

 

จากตารางท่ี 43  พบวา ผูเช่ียวชาญและทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 ทาน มีความคิดเห็นตอ

องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ท่ีมี

คณะกรรมกาสถานศึกษา 15 คน ดานความถูกตองครอบคลุม วามีความถูกตองครอบคลุม จํานวน 9 

คน คิดเปนรอยละ 100 
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การสังเคราะหขอสรุปความคดิเหน็เพ่ิมเติมของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒทิี่ตรวจสอบ/ยนืยัน

รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรุปความคิดเห็นเพ่ิมเติมของผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิท่ี

ตรวจสอบ ยืนยันรูปแบบการวิจัย โดยแยกเปนขอคิดเห็นเพ่ิมท่ีมีตอองคประกอบของรูปแบบ     

การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีคนพบ 8 องคประกอบ ดังนี ้

ผูบริหารสถานศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษา  ครูเปนบุคลากรท่ีทํางานรวมกันใน

การขับเคล่ือนสถานศึกษา ทุกฝายตองมีการแลกเปล่ียนความคิดเห็น รับฟงขอเสนอแนะ รวมทั้งเปด

โอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในขั้นตอนตางๆ บุคคลท้ัง 3 กลุม ตองมีวิสัยทัศนในการบริหารงาน     

มีความมุง ม่ันในการทํางานและมีเปาหมายในการดําเนินงานเดียวกัน  บทบาทหนาท่ีของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามท่ีกฎหมายกําหนดในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ .ศ. 2543 กําหนดบทบาทหนาท่ี  ตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ.2543 ใหคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีบทบาท กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา ใหความเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ใหความเห็นชอบในการทําสาระหลักสูตร กํากับและติดตาม   

การดําเนินการตามแผนของสถานศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการ ไดรับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพไดมาตรฐาน สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก เด็กพิการ 

เด็กดอยโอกาส เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ ใหไดรับการยกยองเต็มศักยภาพ เสนอแนวทางและ      

มีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ  ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคลและดาน      

การบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา สรางเสริม

ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ใหความเห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงานประจําป 

ของสถานศึกษา แตงตั้งท่ีปรึกษา และหรือ คณะอนุกรรมการ เพ่ือดําเนินงานตามระเบียบตามท่ี

เห็นสมควร การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด  หนวยงานตนสังกัด ไมวาจะเปนสํานักงาน   

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน หรือหนวยงานอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ

ตองชวยสงเสริม กํากับดูแลสถานศึกษาในรูปแบบตางๆ เชน มีระเบียบ กฎหมายท่ีเอ้ือตอการมี  

สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา มีเอกสาร หนังสือ แผนพับตางๆสงเสริมความรูความเขาใจ

ในบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งจัดสัมมนา ประชุม ทบทวนบทบาทหนาท่ี

ของคณะกรรมการสถานศึกษา  ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของ

สถานศึกษา โรงเรียนขนาดใหญการตัดสินใจเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษา บางครั้ง

คณะกรรมการสถานศึกษาอาจมองไปท่ีประสิทธิผลของสถานศึกษา  การบรรลุเปาหมายของ

สถานศึกษา รวมทั้งระบบการบริหารงานในสถานศึกษานั้นๆดวย 
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บทท่ี  5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยท่ีใชระเบียบวิธีการวิจัยท้ังเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

(mixed methodology) โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ทราบองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมี

สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 2) นําเสนอรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 3) เพ่ือทราบ

ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานกําหนดขั้นดําเนินการวิจัยเปน 4 ขั้นตอน คือ ขั้นท่ี 1 การวิเคราะห

องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ขั้นท่ี  2  การรางรูปแบบ ขั้นท่ี  3  การพัฒนารูปแบบ และ ขั้นท่ี  4  การตรวจสอบ

รูปแบบท่ีเหมาะสม ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน การเลือกกลุมตัวอยางใชเทคนิคการสุมตัวอยางแบบหลาย

ขั้นตอน (multi – stage random sampling) ไดกลุมตัวอยางเปนสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการ

สถานศึกษา 15 คน จํานวน 166 โรง และสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน จํานวน 35 โรง 

ผูใหขอมูลประกอบดวย บุคลากรสถานศึกษาๆละ 6 คน แบงเปน 3 กลุม คือ  กลุมสถานศึกษา 

จํานวน 2 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาและผูแทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน  กลุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จํานวน 2 คน ประกอบดวย ประธาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืนๆ 1 คน กลุม

ผูปกครองนักเรียน ประกอบดวย ผูแทนผูปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 1 คน

และผูปกครองนักเรียนอ่ืนๆ 1 คน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (questionnaire) 

และแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ไดแก คาความถ่ี (frequency) รอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic means) คาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สถิติวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor 

analysis) สถิติวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (path analysis) และการวิเคราะหเนื้อหา (content 

analysis)  และนํารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เสนอผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบยืนยันรูปแบบโดยใช

เทคนิคแบบชาติพันธุวรรณา (Ethnographic  Future Research : EFR)  และนําเสนอรูปแบบตอไป 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



291 
 

 

สรุปผลการวิจัย 

 

จากการวิ เคราะหขอมูลจากแบบสอบถามไดขอคนพบ  สรุปผลการวิจัยตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี ้

1. องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คนและ 15 

คน มีองคประกอบอยางละ 8 องคประกอบ โดยมีองคประกอบท่ีเหมือนกัน 6 องคประกอบ ไดแก 

1) คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา 2)  คุณลักษณะของผูบริหาร 3)  การสรางเครือขายการมี

สวนรวม 4)  การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 5)  คุณลักษณะของครู      

6)  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด และองคประกอบท่ีแตกตางกัน ไดแก 1) การจัดการ

กระบวนการมีสวนรวม 2)  สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา 3) ความสัมพันธ

ระหวางโรงเรียนและชุมชน 4) ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของ

สถานศึกษา 

1.1 สถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน  

องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 

คน ประกอบดวย 8 องคประกอบ 75 ตัวแปร ดังนี้ 1) คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา             

2) การจัดการกระบวนการมีสวนรวม 3)  คุณลักษณะของผูบริหาร 4)  การสรางเครือขายการมี   

สวนรวม 5)  การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 6)  คุณลักษณะของครู      

7)  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 8)  สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา         

มีคาสถิติ Chi- Square = 102295.0 (p < .01) แสดงวาคาแมกทริกซสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธนี้

แตกตางจากเมตริกซเอกลักษณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01สอดคลองกับคา KMO (Kaiser-

Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ซ่ึงเทากับ .971 แสดงวา มีจํานวนขอมูลเพียงพอ

และมีความเหมาะสม ระดับดี และจากคาไอเกนขององคประกอบท่ีมากกวา 1.00 โดยมีคา        

ความแปรปรวนสะสมเทากับรอยละ  70.317 ในแตละองคประกอบสามารถจัดเรียงลําดับตัวแปร

ตามคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ดังนี้ 

องคประกอบท่ี 1  คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา ประกอบดวย 14 ตัว

แปร  1) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีกลาแสดงออกทั้งการกระทําและความคิด 2) กรรมการ

สถานศึกษาเปนผู ท่ีมีความประพฤติดีท้ังดานกาย วาจา ใจและเปนตัวอยางใหแกสังคมได               

3) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสุภาพ เรียบรอย ออนนอมถอมตน 4) กรรมการสถานศึกษา
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เปนผูท่ีมีอารมณดี มองโลกในแงดี มีความหนักแนนและเปนคนมีเหตุผล 5) กรรมการสถานศึกษา  

มีลักษณะนิสัยชอบชวยเหลือกิจกรรมตางๆของโรงเรียน 6) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความรู

ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเอง 7) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

8) กรรมการสถานศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 9) กรรมการสถานศึกษามีความรู 

ความสามารถตอหนาท่ี 10) กรรมการสถานศึกษาอาศัยอยูในชุมชนท่ีตั้งของสถานศึกษา              

11) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีคุณธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต 12) กรรมการสถานศึกษาเปน  

ผูท่ีมีลักษณะความเปนผูนํา  13) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสามารถในการตัดสินใจและ

แกปญหาตางๆได 14) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 

องคประกอบท่ี 2  การจัดการกระบวนการมีสวนรวม ประกอบดวย 20 ตัวแปร 

1) มีการดําเนินงานตามมติท่ีประชุม 2) โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษารวมกันจัดโครงการ/

กิจกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถ่ิน  3) มีกระบวนการตรวจสอบผล       

การดําเนินงานอยางตอเนื่อง 4) สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามีการวางแผน            

การดําเนินงานสูเปาหมายท่ีชัดเจน 5) กรรมการสถานศึกษามีอิสระในการคิด การตัดสินใจและ

ดําเนินงานในหนาท่ีท่ีตนรับผิดชอบ 6) มีการสรางแรงจูงใจในการดําเนินงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 7) การมีการประสานงานท่ีดี 8) โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการกําหนด

บทบาท ภารกิจและหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาไวอยางชัดเจน 9) โรงเรียนเปดโอกาสให

คณะกรรมการมีสวนดูแล ติดตามงานของโรงเรียน 10) โรงเรียนและชุมชนมีการตั้งเปาหมายท่ีจะ

แกไขปญหารวมกัน โดยวิเคราะหปญหาท่ีสงผลกระทบตอการทํางาน จากน้ันหาแนวทางแกไข   

11) ขอมูลสารสนเทศในโรงเรียนมีความพรอมท่ีจะนํามาใชในการตัดสินใจ 12) มีการดําเนินงาน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนขั้นตอน 13) ทุกคนตระหนักในบทบาทหนาท่ีของตนเอง    

14) โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการติดตอส่ือสารกันอยางเปดเผยเกี่ยวกับเปาหมาย

ขององคกร 15) มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 16) มีการกระจายอํานาจ

การบริหารและการตัดสินใจใหผูมีสวนเกี่ยวของกับงานรับผิดชอบ  17) มีการประชาสัมพันธ      

การดําเนินงานอยางตอเนื่อง  18) มีการเปดโอกาสใหผูมีสวนเกี่ยวของได มีสวนรวมใน                

การปฏิบัติงาน 19) การเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มความสามารถ 20) ระบบ

การติดตอส่ือสารภายในโรงเรียนมีความคลองตัว เปนไปโดยอิสระท้ังในแนวดิ่งและแนวราบ 

องคประกอบท่ี 3  คุณลักษณะของผูบริหาร ประกอบดวย 14 ตัวแปร              

1) ผูบริหารมีความเสียสละ 2) ผูบริหารมีจิตสาธารณะ 3) ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยาง         

4) ผูบริหารมีความคิดสรางสรรค 5) ผูบริหารมีความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆใน         

การปฏิบัติงาน 6) ผูบริหารมีความรูและทักษะในการบริหารและการปฏิบัติงาน 7) ผูบริหารมี  
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มนุษยสัมพันธท่ีดี 8) ผูบริหารมีความศรัทธาและยอมรับการทํางานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

9) ผูบริหารมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง  10) ผูบริหารมีความเปนผูนํา            

11) ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหารและเปนผูนําแหงการเปล่ียนแปลง  12) ผูบริหารเปน           

นักประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 13) ผูบริหารมีความซ่ือสัตยสุจริต 14) ผูบริหารใช

ทักษะการแกไขความขัดแยง 

องคประกอบท่ี 4  การสรางเครือขายการมีสวนรวม ประกอบดวย 5 ตัวแปร   

1) การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียน  2) การให

ความสําคัญกับชุมชนในการพัฒนาความรู ความเขาใจดานการศึกษาใหทันสมัยอยู เสมอ                

3) การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนาจากองคกรตางๆเพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูของนักเรียน

และคนในชุมชน 4) มีการสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียนกับชุมชนและมีกิจกรรม

ดําเนินการรวมกัน 5) การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม 

องคประกอบท่ี 5  การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ประกอบดวย 6 ตัวแปร 1) คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสนใจและใหขอเสนอแนะการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  2) คณะกรรมการสถานศึกษารับรูและใหขอเสนอแนะ                 

การดําเนินงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 3) คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีสะทอนความ

ตองการของชุมชนดวยการพัฒนาการเรียนการสอน 4) คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับรูและให

ขอเสนอแนะการติดตามผลการดําเนินงานและสรุปผลงานประจําปของโรงเรียน 5) คณะกรรมการ

สถานศึกษามีการรวมรับรูและใหขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนอยางหลากหลาย           

6) การใหขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติในการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 

องคประกอบท่ี 6  คุณลักษณะของครู ประกอบดวย 7 ตัวแปร 1) ครูมีมนุษย

สัมพันธดี 2) ครูในสถานศึกษามีความสามัคคี 3) ครูมีความเสียสละ อุทิศเวลาและปฏิบัติงาน       

ตรงตอเวลา 4) ครูมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง 5) ครูมีความรูความสามารถ     

6) ครูมีความประพฤติดี 7) ครูมีความเอาใจใสตอนักเรียนและการเรียนการสอน 

องคประกอบท่ี 7  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด ประกอบดวย 5     

ตัวแปร 1) รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ท่ีจะกระจายอํานาจในการวางแผนและ              

การตัดสินใจไปยังทองถ่ิน 2) งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวยความสะดวก หรือจูงใจให

เกิดกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 3) เอกสารส่ิงพิมพของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางาน

แบบมีสวนรวมขององคกรและชุมชน 4) กฎระเบียบหรือคําส่ังการบริหารราชการไมเปนอุปสรรค

ตอการทํางานแบบมีสวนรวม 5) หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมท่ีจะผสมผสานกิจกรรม 

และตอบสนองขอเสนอของชุมชน 
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องคประกอบที่ 8  สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ประกอบดวย 4 ตัวแปร 1) กรรมการสถานศึกษามีเวลาเพียงพอท่ีจะเขามามีสวนรวมกิจกรรมของ

สถานศึกษา 2) โรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู 3) การมี

ระบบการเมืองการปกครองทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 4) มีระบบ     

การบริหารการศึกษาท่ีเอ้ือและสนับสนุนการเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 

1.2 สถานศกึษาที่มีคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน  

องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

15 คน ประกอบดวย 8 องคประกอบ 40 ตัวแปร ดังนี้ 1) คุณลักษณะของผูบริหาร 2) คุณลักษณะ

ของกรรมการสถานศึกษา 3) การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา                  

4) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 5) การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 6) ความพึงพอใจ

ของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา 7) การสรางเครือขายการมีสวนรวม      

8) คุณลักษณะของครู มีคาสถิติ Chi- Square = 28945.847 (p < .01) แสดงวาคาแมกทริกซ

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธนี้แตกตางจากเมตริกซเอกลักษณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01

สอดคลองกับคา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ซ่ึงเทากับ .843 

แสดงวา มีจํานวนขอมูลเพียงพอและมีความเหมาะสม ระดับคอนขางดี และจากคาไอเกนของ

องคประกอบท่ีมากกวา 1.00 โดยมีคาความแปรปรวนสะสมเทากับรอยละ  50.915 ในแตละ

องคประกอบสามารถจัดเรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ดังนี้ 

องคประกอบที่ 1 คุณลักษณะของผูบริหาร ประกอบดวย 14 ตัวแปร              

1) ผูบริหารมีจิตสาธารณะ 2) ผูบริหารมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง 3) ผูบริหาร

มีมนุษยสัมพันธท่ีดี 4) ผูบริหารมีความรูและทักษะในการบริหารและการปฏิบัติงาน 5) ผูบริหารมี

ความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆในการปฏิบัติงาน 6) ผูบริหารมีความศรัทธาและยอมรับ

การทํางานของคณะกรรมการสถานศึกษา 7) ผูบริหารมีความเปนผูนํา 8) ผูบริหารมีความเสียสละ 

9) ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยาง 10) ผูบริหารใชทักษะการแกไขความขัดแยง 11) ผูบริหาร   

มีความซ่ือสัตยสุจริต 12) ผูบริหารเปนนักประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 13) ผูบริหาร  

มีวิสัยทัศนในการบริหารและเปนผูนําแหงการเปล่ียนแปลง 14) ผูบริหารมีความคิดสรางสรรค  

องคประกอบท่ี 2 คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา ประกอบดวย 5 ตัว

แปร 1) กรรมการสถานศึกษามีทัศนคติท่ีดีตอการจัดการศึกษา 2) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมี

ความสนใจและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 3) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมี

อารมณดี มองโลกในแงดี มีความหนักแนนและเปนคนมีเหตุผล 4) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมี
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ความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหาตางๆได  5) กรรมการสถานศึกษาเปนผู ท่ีมี             

ความประพฤติดีท้ังดานกาย วาจา ใจและเปนตัวอยางใหแกสังคมได  

องคประกอบท่ี 3 การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ประกอบดวย 6 ตัวแปร 1) คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีสะทอนความตองการของชุมชนดวย

การพัฒนาการเรียนการสอน 2) คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับรูและใหขอเสนอแนะ           

การติดตามผลการดําเนินงานและสรุปผลงานประจําปของโรงเรียน 3) คณะกรรมการสถานศึกษา

ใหความสนใจและใหขอเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 4) คณะกรรมการ

สถานศึกษารับรูและใหขอเสนอแนะการดําเนินงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง  5) การให

ขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติในการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 6) กรรมการ

สถานศึกษามีสวนรวมพิจารณาความตองการของโรงเรียน 

องคประกอบท่ี 4  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย 3 

ตัวแปร 1) ชุมชนกับสถานศึกษามีความสัมพันธอันด ี2) คณะกรรมการสถานศึกษาเปนศิษยเกาของ

สถานศึกษา 3) การมีความผูกพันและรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา 

องคประกอบท่ี 5  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด ประกอบดวย 4 ตัว

แปร 1) งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวยความสะดวก หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการทํางาน

แบบมีสวนรวม 2) หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมท่ีจะผสมผสานกิจกรรม และตอบสนอง

ขอเสนอของชุมชน 3) รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ท่ีจะกระจายอํานาจในการวางแผน

และการตัดสินใจไปยังทองถ่ิน 4) กฎระเบียบหรือคําส่ังการบริหารราชการไมเปนอุปสรรคตอ     

การทํางานแบบมีสวนรวม 

องคประกอบท่ี 6 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงาน

ของสถานศึกษา ประกอบดวย 4 ตัวแปร 1) โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหเด็กในชุมชนไดรับ

การศึกษาและจบการศึกษาภาคบังคับ 2) สถานศึกษามีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับของชุมชน 3) กรรมการ

สถานศึกษามีความรูสึกท่ีดีท่ีไดรับเกียรติและมีความภาคภูมิใจท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ

สถานศึกษา 4) การบริหารงานการเงินของสถานศึกษามีความโปรงใสและตรวจสอบได 

องคประกอบท่ี 7  การสรางเครือขายการมีสวนรวม ประกอบดวย 4 ตัวแปร   

1) การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนาจากองคกรตางๆเพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูของนักเรียน

และคนในชุมชน 2) การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียน 

3) การใหความสําคัญกับชุมชนในการพัฒนาความรู ความเขาใจดานการศึกษาใหทันสมัยอยูเสมอ 

4) มีการสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียนกับชุมชนและมีกิจกรรมดําเนินการรวมกัน 
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องคประกอบท่ี 8 คุณลักษณะของครู ประกอบดวย 5 ตัวแปร 1) ครูมี        

ความประพฤติดี 2) ครูมีความเอาใจใสตอนักเรียนและการเรียนการสอน 3) ครูมีมนุษยสัมพันธดี    

4) ครูมีความเสียสละ อุทิศเวลาและปฏิบัติงานตรงตอเวลา 5) ครูในสถานศึกษามีความสามัคคี 

1.3 องคประกอบของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน 

ท่ีมีองคประกอบเหมือนกัน พบวา มีตัวแปรแตละองคประกอบเหมือนกันและแตกตางกัน ดังนี ้

1.3.1 คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา  ตัวแปรคุณลักษณะของ

คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเหมือนกันของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 

คน ประกอบดวย 1) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีอารมณดี มองโลกในแงดี มีความหนักแนนและ

เปนคนมีเหตุผล 2) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหาตางๆ

ได 3) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความประพฤติดีท้ังดานกาย วาจา ใจและเปนตัวอยางใหแก

สังคมได  สวนตัวแปรคุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีในสถานศึกษาท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน แตไมมีในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ไดแก 

1) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีกลาแสดงออกทั้งการกระทําและความคิด 2) กรรมการสถานศึกษา

เปนผูท่ีมีความสุภาพ เรียบรอย ออนนอมถอมตน  3) กรรมการสถานศึกษามีลักษณะนิสัยชอบ

ชวยเหลือกิจกรรมตางๆของโรงเรียน 4) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจใน

บทบาทหนาท่ีของตนเอง 5) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 6) กรรมการ

สถานศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี 7) กรรมการสถานศึกษามีความรู ความสามารถตอ

หนาท่ี 8) กรรมการสถานศึกษาอาศัยอยูในชุมชนท่ีตั้งของสถานศึกษา 9) กรรมการสถานศึกษาเปน

ผูท่ีมีคุณธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต 10) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีลักษณะความเปนผูนํา   

11) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดี สวนตัวแปรคุณลักษณะของคณะกรรมการ

สถานศึกษาท่ีมีในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน แตไมมีในสถานศึกษาท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ไดแก 1) กรรมการสถานศึกษามีทัศนคติท่ีดีตอการจัดการศึกษา   

2) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสนใจและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา  

1.3.2 คุณลักษณะของผูบริหาร ตัวแปรคุณลักษณะของผูบริหารท่ีเหมือนกัน

ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ประกอบดวย 1) ผูบริหารมีจิต

สาธารณะ 2) ผูบริหารมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง  3) ผูบริหารมีความรูและ

ทักษะในการบริหารและการปฏิบัติงาน  4) ผูบริหารมีความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆใน

การปฏิบัติงาน 5) ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธท่ีดี 6) ผูบริหารมีความศรัทธาและยอมรับการทํางานของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 7) ผูบริหารมีความเปนผูนํา 8) ผูบริหารมีความเสียสละ 9) ผูบริหาร

ประพฤติตนเปนแบบอยาง 10) ผูบริหารมีความซ่ือสัตยสุจริต 11) ผูบริหารใชทักษะการแกไข   
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ความขัดแยง 12) ผูบริหารมีความคิดสรางสรรค 13) ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหารและเปนผูนํา

แหงการเปล่ียนแปลง 14) ผูบริหารเปนนักประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน และไมมี     

ตัวแปรคุณลักษณะของผูบริหารของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน           

ท่ีแตกตางกัน 

1.3.3 การสรางเครือขายการมีสวนรวม ตัวแปรการสรางเครือขายการมีสวนรวม

ท่ีเหมือนกันของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ประกอบดวย            

1) การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนาจากองคกรตางๆเพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูของนักเรียน

และคนในชุมชน 2) การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียน 

3) การใหความสําคัญกับชุมชนในการพัฒนาความรู ความเขาใจดานการศึกษาใหทันสมัยอยูเสมอ 

4) มีการสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียนกับชุมชนและมีกิจกรรมดําเนินการรวมกัน 

สวนตัวแปรการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีในสถานศึกษาท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน แตไมมีในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ไดแก 

การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม 

1.3.4 การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแปร      

การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเหมือนกันของสถานศึกษาท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ประกอบดวย 1) คณะกรรมการสถานศึกษาให      

ความสนใจและใหขอเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 2) คณะกรรมการ

สถานศึกษารับรูและใหขอเสนอแนะการดําเนินงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 3) คณะกรรมการ

สถานศึกษาเปนผู ท่ีสะทอนความตองการของชุมชนดวยการพัฒนาการเรียนการสอน                     

4) คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับรูและใหขอเสนอแนะการติดตามผลการดําเนินงานและ

สรุปผลงานประจําปของโรงเรียน 5) การใหขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติในการพัฒนาอาคาร

สถานท่ีและส่ิงแวดลอมในโรงเรียนสวนตัวแปรการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน แตไมมีใน

สถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ไดแก 1) คณะกรรมการสถานศึกษามีการรวมรับรู

และใหขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนอยางหลากหลาย สวนตัวแปรการดําเนินงานตาม

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ท่ี

แตกตางจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน ไดแก 1) กรรมการสถานศึกษามีสวนรวม

พิจารณาความตองการของโรงเรียน 

1.3.5 คุณลักษณะของครู  ตัวแปรคุณลักษณะของครู ท่ีเหมือนกันของ

สถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ประกอบดวย 1) ครูมีความประพฤติดี 
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2) ครูมีความเอาใจใสตอนักเรียนและการเรียนการสอน  3) ครูมีมนุษยสัมพันธดี  4) ครูมี             

ความเสียสละ อุทิศเวลาและปฏิบัติงานตรงตอเวลา 5) ครูในสถานศึกษามีความสามัคคี สวนตัวแปร

คุณลักษณะของครูท่ีมีในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน แตไมมีในสถานศึกษาท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ไดแก 1) ครูมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง      

2) ครูมีความรูความสามารถ  

1.3.6 การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด ตัวแปรการสนับสนุนจาก

หนวยงานตนสังกัดท่ีเหมือนกันของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน 

ประกอบดวย 1) งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวยความสะดวก หรือจูงใจใหเกิด

กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 2) หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมท่ีจะผสมผสาน

กิจกรรม และตอบสนองขอเสนอของชุมชน 3) รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ท่ีจะกระจาย

อํานาจในการวางแผนและการตัดสินใจไปยังทองถ่ิน 4) กฎระเบียบหรือคําส่ังการบริหารราชการไม

เปนอุปสรรคตอการทํางานแบบมีสวนรวม สวนตัวแปรการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดท่ีมี

ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน แตไมมีในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการ

สถานศึกษา 15 คน ไดแก  เอกสารส่ิงพิมพของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม

ขององคกรและชุมชน  

2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.1 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน เปนพหุ

องคประกอบท่ีมีความสัมพันธกัน ประกอบดวยองคประกอบ 8 องคประกอบ เรียงลําดับตาม

น้ําหนักองคประกอบ ดังนี้ 1) คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา 2) การจัดการกระบวนการมี

สวนรวม 3) คุณลักษณะของผูบริหาร 4) การสรางเครือขายการมีสวนรวม 5) การดําเนินงานตาม

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 6) คุณลักษณะของครู 7) การสนับสนุนจากหนวยงานตน

สังกัด  

8) สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา  

2.2 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน เปน 

พหุองคประกอบท่ีมีความสัมพันธกัน  ประกอบดวยองคประกอบ 8 องคประกอบ เรียงลําดับตาม

น้ําหนักองคประกอบ ดังนี้ 1) คุณลักษณะของผูบริหาร 2) คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา     

3) การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 4)  ความสัมพันธระหวางโรงเรียน
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และชุมชน 5) การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด  6) ความพึงพอใจของคณะกรรมการ

สถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา 7)  การสรางเครือขายการมีสวนรวม 8) คุณลักษณะของครู  

3. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน และ 15 คน     

มีความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน และความถูกตองครอบคลุม  

 

อภิปรายผล 

 

ผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นสําคัญท่ีคนพบจากรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมี

สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและสามารถนํามาอภิปรายตาม

วัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี ้

1. องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน 

ประกอบดวย 8 องคประกอบ ไดแก 1)  คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา 2)  การจัดการ

กระบวนการมีสวนรวม 3)  คุณลักษณะของผูบริหาร 4)  การสรางเครือขายการมีสวนรวม              

5)  การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา  6)  คุณลักษณะของครู                      

7)  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 8)  สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมมี

จํานวนตัวแปรท้ังส้ิน 74 ตัวแปร องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน ประกอบดวย 8 องคประกอบ ไดแก 1) คุณลักษณะของผูบริหาร      

2) คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา 3) การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 4)  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 5)  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 

6) ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา  7)  การสรางเครือขาย

การมีสวนรวม 8)  คุณลักษณะของครู รวมมีจํานวนตัวแปรท้ังส้ิน 40 ตัวแปร จะเห็นไดวาตัวแปร

ขององคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คนมีจํานวน      

ตัวแปรมากกวาสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน ท้ังนี้ เพราะ              

กลุมตัวอยางของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน มีจํานวนกลุมตัวอยางมากกวาจึง

ทําใหการวิเคราะหขอมูล คาสถิติของตัวแปรมีโอกาสมีความสัมพันธภายในกลุมมากกวาจึงมี

จํานวนตัวแปรมากกวาสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน องคประกอบ  
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การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คนและ 15 คน องคประกอบท่ีเหมือนกันมี 6 

องคประกอบ ไดแก 1) คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา 2)  คุณลักษณะของผูบริหาร             

3)  การสรางเครือขายการมีสวนรวม 4)  การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 

5)  คุณลักษณะของครู 6)  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด และองคประกอบท่ีแตกตางกัน 

ไดแก 1) การจัดการกระบวนการมีสวนรวม 2)  สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา      

3) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 4) ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและ

ผลงานของสถานศึกษา  

1.1 สถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน  

องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 

คน ประกอบดวย 8 องคประกอบ ไดแก 1)  คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา 2)  การจัดการ

กระบวนการมีสวนรวม 3)  คุณลักษณะของผูบริหาร 4)  การสรางเครือขายการมีสวนรวม              

5) การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา  6) คุณลักษณะของครู                        

7) การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 8)  สภาพแวดลอมภายในและภายนอก ซ่ึงจํานวน

องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ท้ัง 8 

องคประกอบดังกลาว เปนไปสมมติฐานของการวิจัย ท่ีวา องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบ

มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนพหุองคประกอบ ท้ังนี้

เพราะในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ในสถานศึกษาท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน เปนสถานศึกษาท่ีมีขนาดเล็ก ทรัพยากรตางๆในการพัฒนา

คุณภาพการศึกษามีไมพรอม การบริหารสถานศึกษาขนาดนี้จึงตองอาศัยการระดมความคิด ความ

รวมมือ รวมใจของบุคคลในชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนในการ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซ่ึงบุคคลท่ีเกี่ยวของทุกฝาย เชน ผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา

ลวนมีความสําคัญในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาท้ังส้ิน ดังท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ไดกลาวถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานวา เปนองคคณะบุคคลท่ีทํางานรวมกนั

กับสถานศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการดวยตนเองไดตามกรอบท่ี

กฎหมายกําหนด ดังนั้น ความหลากหลายของบุคคลท่ีเขารวมเปนคณะกรรมการจึงตองเอ้ือตอ     

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ีตองอาศัยความรู ความสามารถและประสบการณในดานตางๆบุคคล

ท่ีไดรับการคัดเลือกเขาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานจึงมีความสําคัญตอการจัดการศกึษา  
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เรนซิส  ไลเคิรท (Rensis Likert)  ไดเสนอทฤษฎีการบริหารซ่ึงมีลักษณะแตกตางกัน 4 รูปแบบ และ

เรียกวาการบริหาร 4 ระบบ (System 4) ซ่ึงระบบท่ีเกี่ยวของกับการมีสวนรวม ระบบท่ี 4 : กลุมท่ีมี

สวนรวม (System 4 : participative group)ระบบการบริหารแบบนี้ ผูบริหารมีความเช่ือม่ันและ

ไววางใจในตัวผูรวมงานมาก มีการกระจายการตัดสินใจส่ังการไปท้ังองคการ การติดตอส่ือสาร 

นอกจากจะเปน 2 ทางแลว ยังมีการติดตอส่ือสารระหวางเพ่ือนรวมงานดวย การจูงใจมักอยูท่ี

เปาหมายและการพัฒนาองคการ ความสัมพันธสวนตัวเปนไปอยางฉันทมิตร ระหวางผูบริหารและ

ผูรวมงาน โดยทุกฝายตางมุงท่ีจะสนับสนุนความพยายามท่ีจะใหเปาหมายขององคการสัมฤทธ์ิผล

ตามท่ีวางไว ซ่ึงสอดคลองกับลอเลอร (Lawer) ไดเสนอกรอบแนวคิดซ่ึงเปนการบริหารแบบมี   

สวนรวม ซ่ึงเปนการมีสวนรวมอยางจริงจัง (high – involvement management) วาเปนการทําให

สมาชิกทุกคนในองคการมีสวนรวมในการกําหนดภารกิจในการปฏิบัติงาน ในการแกปญหาและ

การสรางความสําเร็จในองคการ ซ่ึงตองอาศัยการกระจาย (decent validation) ส่ิงตอไปนี้ลงสูระดับ

ลางอยางท่ัวถึงท้ังองคการ คือ 1) สารสนเทศ (information) เปนขอมูลขาวสารท่ีทําใหบุคลากรซ่ึงมี

สวนรวมและมีอํานาจในการตัดสินใจไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม กลยุทธ 

ระบบงาน ระดับและชนิดของผลงานท่ีตองการ 2) ความรูและทักษะ (Knowledge and skills)     

เปนส่ิงจําเปนสําหรับประสิทธิผลของงานและความสําเร็จขององคการ เปนความรูและทักษะใน  

การบริหารและการปฏิบัติงาน 3) อํานาจ (power) ซ่ึงเกี่ยวของกับการตัดสินใจในกระบวนการ

กําหนดนโยบายและกลยุทธ การปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน 4) รางวัล (reward) เพ่ือสราง

แรงจูงใจแกพนักงานใหองคการประสบความสําเร็จ  โดยการใหรางวัลนั้นขึ้นอยูกับผล                

การปฏิบัติงานและความสําเร็จขององคการ  

นอกจากนี้ ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ แตละองคประกอบ ดังมีรายละเอียด 

ตอไปนี ้

1.1.1  คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญตอ

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา     

ขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คนเปนอันดับ 1 มีคาน้ําหนักตัวแปรใน

องคประกอบอยูระหวาง .569 - .679 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 13.641  คารอยละของความ

แปรปรวน (% of variance) 11.368 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรท้ัง 

14 ตัวในองคประกอบท่ี 1 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปร     

ท้ัง 14 ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบท่ี 1 คือ คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา เม่ือ

พิจารณาแตละตัวแปรคุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษาแตละตัวแปร พบวาตัวแปร
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คุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเหมือนกันของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการ

สถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ประกอบดวย 1) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีอารมณดี มองโลกใน

แงดี มีความหนักแนนและเปนคนมีเหตุผล 2) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสามารถใน     

การตัดสินใจและแกปญหาตางๆได 3) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความประพฤติดีท้ังดานกาย 

วาจา ใจและเปนตัวอยางใหแกสังคมได สวนตัวแปรคุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมี

ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน แตไมมีในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการ

สถานศึกษา 15 คน ไดแก 1) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีกลาแสดงออกทั้งการกระทําและความคิด 

2) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสุภาพ เรียบรอย ออนนอมถอมตน 3) กรรมการสถานศึกษามี

ลักษณะนิสัยชอบชวยเหลือกิจกรรมตางๆของโรงเรียน 4) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความรู

ความเขาใจในบทบาทหนาท่ีของตนเอง 5) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรค 

6) กรรมการสถานศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี  7) กรรมการสถานศึกษามีความรู 

ความสามารถตอหนาท่ี 8) กรรมการสถานศึกษาอาศัยอยูในชุมชนท่ีตั้งของสถานศึกษา 9) กรรมการ

สถานศึกษาเปนผูท่ีมีคุณธรรมและความซ่ือสัตยสุจริต 10) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีลักษณะ

ความเปนผูนํา 11) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีมนุษยสัมพันธท่ีดี ท้ังนี้ เนื่องจากสถานศึกษาท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน เปนสถานศึกษาท่ีมีจํานวนนักเรียนต่ํากวา 300 คน ซ่ึงสวนใหญจะ

เปนสถานศึกษาท่ีอยูนอกเมือง กรรมการสถานศึกษาท่ีเขามามีสวนรวมสวนใหญจะเปนบุคคล

ภายในชุมชนท่ีมีความคุนเคยกับผูบริหาร คณะครูและโรงเรียนเปนอยางดี คณะกรรมการ

สถานศึกษาในสถานศึกษาดังกลาว จึงเปนบุคคลสําคัญในการชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน

ของสถานศึกษา สถานศึกษาท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีความรู ความสามารถ เขาใจในบทบาท

หนาท่ีของตนเอง เปนผูท่ีมีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามารถใน       

การตัดสินใจและแกปญหาตางๆ สามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดีและมีลักษณะนิสัยชอบชวยเหลือ

กิจกรรมตางๆของโรงเรียนยอมเปนแรงสนับสนุนการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา

ไดเปนอยางดี ดงัท่ี ลัดดาวัลย  สมิตะมาน กลาวถึง การบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการวา

เปนการบริหารหรือการพิจารณาแนวทางในการแกปญหา มีความหลากหลายและเปนไปอยางถ่ี

ถวน รอบคอบ เปนการถวงดุลอํานาจซ่ึงกันและกัน โดยมิใหบุคคลใดบุคลหนึ่งมีอํานาจมากเกินไป 

ซ่ึงอาจจะนําไปสูการใชอํานาจในทางท่ีไมถูกตอง อันจะเกิดผลเสียหายแกองคกรไดเปนใหผูมีสวน

เกี่ยวของหรือตัวแทนกลุมผลประโยชนตางๆเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการเพ่ือมิให         

การดําเนินนโยบายใดๆมีผลตอกลุมใดกลุมหนึ่งมากหรือนอยเกินไป ซ่ึงจะกอใหเกิดความยุติธรรม

ในการดําเนินการตอทุกฝายได  ผูเปนประธานคณะกรรมการท่ีมีทักษะในการแกไขปญหา           

ขอขัดแยงตางๆ ของแตละกลุมจะสามารถโนมนาวใหผูท่ีมีสวนรวมตางๆเกิดการยอมรับใน
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แนวทางหรือวิธีการ อีกท้ังยังอาจะกระตุนใหกําลังใจใหพวกเขาสามารถนําไปปฏิบัติใหบรรลุผล

ตอไป  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของอภิชัย  นุชเนื่อง รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษา พบวา  บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ลักษณะการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษารวมกับโรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย      

1) การสรางความรวมมือกับชุมชน 2) การสนับสนุนการบริหารของโรงเรียน 3) การเขารวม

ดําเนินงาน มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สอดคลอง

กับงานวิจัยของชัญญา อภิปาลกุล ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจการ

บริหาร : กรณีศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  ผลการศึกษา พบวา 

คุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษา เปนปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัยของฟชเชอร 

(Fisher) ท่ีทําการศึกษาสถานภาพของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในมลรัฐเทคซัส และปจจัยท่ีมี

อิทธิพลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน พบวา ครอบครัวของกรรมการจะมี

บทบาทสําคัญตอการปฏิบัติหนาท่ีของกรรมการบริหารโรงเรียน ซ่ึงแมวาการทําตนใหเปนพลเมือง

ท่ีดีจะเปนเหตุผลสําคัญในการเขามาเปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และกรรมการที่มีอายุนอย

มักจะมีเหตุผลดานความสนใจสวนตัวรวมอยูดวย ในขณะท่ีกรรมการท่ีมีอายุมากจะเขามาเปน

กรรมการดวยเหตุผลวาตนไมพอใจการจัดการศึกษาในโรงเรียน  

1.1.2  การจัดการกระบวนการมีสวนรวม เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญตอ

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา      

ขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน เปนอันดับ 2 มีคาน้ําหนักตัวแปรใน

องคประกอบอยูระหวาง .559 - .673 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 13.156  คารอยละของ  

ความแปรปรวน (% of variance) 10.964 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของ        

ตัวแปรท้ัง 20 ตัวในองคประกอบท่ี 2 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมี   

สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา 

ตัวแปรท้ัง 20 ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบท่ี 2 คือ การจัดการกระบวนการมีสวนรวม 

เนื่องจาก ระบบการติดตอส่ือสารภายในโรงเรียนมีความคลองตัว โรงเรียนและคณะกรรมการ

สถานศึกษามีการติดตอส่ือสารกันอยางเปดเผย  มีการประสานงานท่ีดี มีการจัดประชุม

คณะกรรมการสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ขอมูลสารสนเทศในโรงเรียนมีความพรอมท่ีจะนํามาใชใน

การตัดสินใจ มีการประชาสัมพันธการดําเนินงาน มีการสรางแรงจูงใจในการดําเนินงานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาซ่ึงสอดคลองกับลอเลอร (Lawer) ไดเสนอกรอบแนวคิดซ่ึงเปน          
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การบริหารแบบมีสวนรวมอยางจริงจัง (high – involvement management) วาเปนการทําใหสมาชิก

ทุกคนในองคการมีสวนรวมในการกําหนดภารกิจในการปฏิบัติงาน ในการแกปญหาและการสราง

ความสําเร็จในองคการ ซ่ึงตองอาศัยการกระจาย (decent validation) ส่ิงตอไปนี้ลงสูระดับลางอยาง

ท่ัวถึงท้ังองคการ คือ 1) สารสนเทศ (information) เปนขอมูลขาวสารท่ีทําใหบุคลากรซ่ึงมีสวนรวม

และมีอํานาจในการตัดสินใจไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม กลยุทธ ระบบงาน ระดับ

และชนิดของผลงานท่ีตองการ 2) ความรูและทักษะ (Knowledge and skills) เปนส่ิงจําเปนสําหรับ

ประสิทธิผลของงานและความสําเร็จขององคการ เปนความรูและทักษะในการบริหารและ          

การปฏิบัติงาน 3) อํานาจ (power) ซ่ึงเกี่ยวของกับการตัดสินใจในกระบวนการกําหนดนโยบายและ

กลยุทธ การปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน 4) รางวัล (reward) เพ่ือสรางแรงจูงใจแกพนักงาน

ใหองคการประสบความสําเร็จ โดยการใหรางวัลนั้นขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานและความสําเร็จ

ขององคการ ซ่ึงสอดคลองกับถวิล  มาตรเล่ียมได ท่ีกลาวถึง ลดความขัดแยงภายในองคกรโดย    

การเปดโอกาสใหทุกคนความรวมมือ ชวยเหลือเปดเผยและเปดกวาง มีขอมูลสารสนเทศ

แลกเปล่ียนกัน เปนกุญแจสําคัญตอผลสําเร็จของการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมเพราะเปนผูท่ีมี

สวนเกี่ยวของในกระบวนการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการการจัดทําแผนและปฏิบัติตาม

แผน การจัดการกระบวนการมีสวนรวม จากการวิเคราะหขอมูล การจัดการกระบวนการมีสวนรวม 

เปนองคประกอบของการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เฉพาะสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน แตใน

สถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ท้ังนี้อาจเนื่องจาก สถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการ 9 

คน การจัดการกระบวนการมีสวนรวมยังไมมีความพรอม เนื่องจากสถานศึกษามีขนาดเล็ก ทําให    

ผูขอมูลเห็นวา การจัดการกระบวนการมีสวนรวม เชน การประสานงาน การสรางแรงจูงใจ          

การประชาสัมพันธ ขอมูลสารสนเทศ การติดตอส่ือสารมีความสําคัญจึงใหความสําคัญในขอนั้นๆ 

ทําใหการจัดการกระบวนการมีสวนรวมเปนหนึ่งในองคประกอบของของการบริหารสถานศึกษา

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน 

1.1.3  คุณลักษณะของผูบริหาร เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญตอรูปแบบ      

การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน เปนอันดับ 3 มีคาน้ําหนักตัวแปรใน

องคประกอบอยูระหวาง .599 - .755 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 12.902  คารอยละของความ

แปรปรวน (% of variance) 10.752 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปร     

ท้ัง 14 ตัวในองคประกอบท่ี 3 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
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ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปร

ท้ัง 20 ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบท่ี 3 คือ คุณลักษณะของผูบริหาร เม่ือพิจารณาแตละตัว

แปรคุณลักษณะของผูบริหารของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน พบวา    

ไมแตกตางกัน ท้ังนี้เนื่องจาก ผูบริหารเปนบุคคลท่ีเปนแกนนําสําคัญในการขับเคล่ือนสถานศึกษา

ใหเกิดประสิทธิผล ผูบริหารท่ีดีตองมีคุณลักษณะความเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธ มีความซ่ือสัตย    

มีวิสัยทัศน มีความรู ความสามารถ มีทักษะในการบริหารงาน มีคุณธรรมจริยธรรม อุทัย             

บุญประเสริฐ ไดกลาวถึง แนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารแบบมีสวนรวม ผูบริหารตองมีแบบภาวะ

ผูนํา (leadership style) ทฤษฎีของ Sergiovanni ไดจัดระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาไว 5 

ระดับ คือ ภาวะผูนําดานเทคนิค (technical leadership) ภาวะผูนําดานมนุษย (human leadership) 

ภาวะผูนําทางการศึกษา (educational leadership) ภาวะผูนําเชิงสัญลักษณ (symbolic leadership) 

ภาวะผูนําทางวัฒนธรรม (cultural leadership) การบริหารแบบมีสวนรวมงานมีความซับซอนมาก 

ผูบริหารจึงตองประพฤติตนเปนแบบอยาง เปนผูนําในการเปล่ียนแปลง ผูบริหารตองใชแบบภาวะ

หลายแบบผสมกัน คือ นอกจากจะใชแบบผูนําดานเทคนิคและภาวะผูนําดานมนุษยแลว ยังตองใช

ภาวะผูนําทางการศึกษา ภาวะผูนําเชิงสัญลักษณและภาวะผูนําทางวัฒนธรรมประกอบดวย 

นอกจากนั้น ผูบริหารตองมีทักษะเฉพาะในการบริหาร (management skills) ทักษะการบริหารแบบ

ใหมๆท่ีไดรับการพัฒนาและนํามาใชในองคการ เชน การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการวิเคราะห

เพ่ือการตัดสินใจ ใชทักษะการแกไขความขัดแยง การใชกลยุทธเพ่ือการเปล่ียนแปลงและพัฒนา

องคกร เปนตน การบริหารแบบมีสวนรวม มีความจําเปนตองใชทักษะและแนวคิดเกี่ยวกับ          

การบริหารมากขึ้น ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชูชาต ิพวงสมจิตร ท่ีทําการวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริม

และปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล 

กรุงเทพมหานคร พบวา  ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารและครูเปนปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนของชุมชนกับ

โรงเรียนประถมศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ เพลินตา กะลัมพากร ไดนําเสนอปจจัยการมีสวน

รวมในการวางแผนไววา  วิสัยทัศน โลกทัศน และพฤติกรรมของผูนําองคกร ความรู ความสามารถ 

ความศรัทธา การยอมรับ และบารมีของผูนําองคกร ความซ่ือตรง ความโปรงใส ความซ่ือสัตย และ

สนับสนุนคนดีท่ีมีความสามารถใหมีโอกาสทํางาน ปรับปรุง และพัฒนาพฤติกรรมการทํางานของ

สมาชิกในองคกร ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ การประพฤติตนเปนแบบอยางของผูนํา และ

สอดคลองกับงานวิจัยของชัญญา อภิปาลกุล ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสราง          

การกระจายอํานาจการบริหาร : กรณีศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน             
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ผลการศึกษาพบวา  คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา เปนปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา  

1.1.4  การสรางเครือขายการมีสวนรวม  เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญตอ

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา     

ขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน เปนอันดับ 4 มีคาน้ําหนักตัวแปรใน

องคประกอบอยูระหวาง .666 - .791 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 7.008  คารอยละของ    

ความแปรปรวน (% of variance) 5.840 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปร

ท้ัง 5 ตัวในองคประกอบท่ี 4 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปรท้ัง 5 

ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบท่ี 4 คือ การสรางเครือขายการมีสวนรวม เม่ือพิจารณาแตละ

ตัวแปรการสรางเครือขายการมีสวนรวมท่ีเหมือนกันของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 

คน และ 15 คน ประกอบดวย 1) การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนาจากองคกรตางๆเพ่ือให

เปนแหลงเรียนรูของนักเรียนและคนในชุมชน 2) การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวม

กิจกรรมตางๆของโรงเรียน 3) การใหความสําคัญกับชุมชนในการพัฒนาความรู ความเขาใจ       

ดานการศึกษาใหทันสมัยอยูเสมอ 4) มีการสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียนกับชุมชน

และมีกิจกรรมดําเนินการรวมกัน สวนตัวแปรการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษาท่ีมีในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน แตไมมีในสถานศึกษาท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ไดแก การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญ

ของการมีสวนรวม ท้ังนี้เนื่อง ในชุมชนของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน      

สวนใหญเปนสังคมนอกเมือง ชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจาง ชุมชนอาจยังไม

เห็นความสําคัญของการมีสวนรวมเทาท่ีควร จึงปลอยใหการจัดการดานการศึกษาเปนหนาท่ีของ

สถานศึกษาดําเนินการ แตท้ังนี้ การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมจะใหเกิดประสิทธิผล 

จําเปนตองมีการสรางเครือขายประสานความรวมมือจากชุมชน จากหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ และ

เอกชน ในลักษณะตางๆ เชน การเขารวมกิจกรรมตางๆของชุมชนและสถานศึกษา การสนับสนุน

ใหชุมชนไดรับการพัฒนาจากองคกรตางๆเพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนและคนในชุมชน 

การสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียนกับชุมชนและมีกิจกรรมดําเนินการรวมกัน  

สอดคลองกับงานวิจัยของอภิชัย  นุชเนื่อง  ท่ีทําการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียน

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษา พบวา  รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนา

โรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบดวย 2 ดาน คือ ดานบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา เปนลักษณะการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษารวมกับ
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โรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย 1) การสรางความรวมมือกับชุมชน 2) การสนับสนุนการบริหาร

ของโรงเรียน 3) การเขารวมดําเนินงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของชูชาติ พวงสมจิตร ไดทํา   

การวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียน

ประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยท่ีเกี่ยวกับชุมชน คือ ความศรัทธาของ

ชุมชนท่ีมีตอโรงเรียน หากโรงเรียนสรางความศรัทธาใหกับชุมชนได เชน ผลการเรียนนักเรียน

สอบชิงทุนหรือสอบเขาสถาบันท่ีมีช่ือเสียง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ชุมชนมีความสัมพันธอันดีกับ

โรงเรียน ผูบริหาร และครูเขารวมกิจกรรมกับชุมชนอยางสมํ่าเสมอ โรงเรียนใหการตอนรับ

ประชาชนอยางดี โรงเรียนเอาใจใสบุตรหลานของประชาชน ชุมชนใหความรวมมือกับโรงเรียน

ดวยดีเปนหนึ่งปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล 

กรุงเทพมหานคร 

1.1.5  การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา เปนองคประกอบ

ท่ีมีความสําคัญตอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน เปนอันดับ 5  มีคา

น้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .594 - .714 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 6.015  คา

รอยละของความแปรปรวน (% of variance) 5.012 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธ

ของตัวแปรท้ัง 6 ตัวในองคประกอบท่ี 5 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมี

สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา 

ตัวแปรท้ัง 6 ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบท่ี 5 คือ การดําเนินงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา เม่ือพิจารณาแตละตัวแปรการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษาท่ีเหมือนกันของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน 

ประกอบดวย 1) คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสนใจและใหขอเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาของโรงเรียน 2) คณะกรรมการสถานศึกษารับรูและใหขอเสนอแนะการดําเนินงานของ

โรงเรียนอยางตอเนื่อง 3) คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีสะทอนความตองการของชุมชนดวย

การพัฒนาการเรียนการสอน 4) คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับรูและใหขอเสนอแนะ           

การติดตามผลการดําเนนิงานและสรุปผลงานประจําปของโรงเรียน 5) การใหขอเสนอแนะและรวม

ปฏิบัติในการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมในโรงเรียน สวนตัวแปรการดําเนินงานตาม

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการ

สถานศึกษา 9 คน แตไมมีในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา  15 คน ไดแก                       

1) คณะกรรมการสถานศึกษามีการรวมรับรูและใหขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนอยาง

หลากหลาย ท้ังนี้เนื่องจากในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน คณะกรรมการ
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สถานศึกษาเปนบุคคลท่ีอยูในชุมชนมีความสัมพันธใกลชิดกับสถานศึกษา บางทานเปนศิษยเกา 

บางทานมีบุตรหลานเรียนอยูในโรงเรียนจึงมีความสนใจในการใหขอเสนอแนะในการจัดการเรียน

การสอน คณะกรรมการสถานศึกษาจึงเปนบุคคลท่ีบทบาทหนาท่ีในการพัฒนา ปรับปรุงอาคาร

สถานท่ีและส่ิงแวดลอมของโรงเรียน เนื่องจาก บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนแนวทาง

ในการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 

2543 ดังนี้ กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ

ประจําปการศึกษา ใหความเห็นชอบในการทําสาระหลักสูตร กํากับและติดตามการดําเนินการตาม

แผนของสถานศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการ ไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

อยางท่ัวถึง มีคุณภาพไดมาตรฐาน สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส เด็กท่ี

มีความสามารถพิเศษ ใหไดรับการยกยองเต็มศักยภาพ เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคลและดานการบริหารท่ัวไปของ

สถานศึกษา สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากร ภายนอกและ           

ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเสริมการพัฒนาการของนักเรียนทุกวัย สรางเสริมความสัมพันธระหวาง

สถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ใหความเห็นชอบ 

รายงานผลการดําเนินงานประจําป ของสถานศึกษา กอนเสนอตอสาธารณชน แตงตั้งท่ีปรึกษา และ

หรือ คณะอนุกรรมการ เพ่ือดําเนินงานตามระเบียบตามท่ีเห็นสมควร สอดคลองกับสมศักดิ ์สินธุระเวชญ 

ไดกลาวถึง บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาไววา คณะกรรมการสถานศึกษาควรรวม

วางแผน  โรงเรียนท่ีมีการประกับคุณภาพการศึกษาตองสรางความเช่ือม่ันความพึงพอใจ           

ความประทับใจตอผูปกครองและชุมชนวาโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ให  

ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช สงเสริม

และสนับสนุนในการบริหารจัดการโรงเรียน  กํากับและตรวจสอบโรงเรียน เผยแพรผลงาน

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

1.1.6  คุณลักษณะของครู เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญตอรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใน

สถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน เปนอันดับ 6 มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ

อยูระหวาง .550 - .712 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 5.981  คารอยละของความแปรปรวน    

(% of variance) 4.985 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรท้ัง 7 ตัวใน

องคประกอบท่ี 6 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปรท้ัง 7 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



309 
 

 

ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบท่ี 6 คือ คุณลักษณะของครู เม่ือพิจารณาแตละตัวแปร

คุณลักษณะของครูท่ีเหมือนกันของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน 

ประกอบดวย 1) ครูมีความประพฤติดี 2) ครูมีความเอาใจใสตอนักเรียนและการเรียนการสอน 3) ครู

มีมนุษยสัมพันธดี 4) ครูมีความเสียสละ อุทิศเวลาและปฏิบัติงานตรงตอเวลา 5) ครูในสถานศึกษามี

ความสามัคคี สวนตัวแปรคุณลักษณะของครูท่ีมีในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน 

แตไมมีในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ไดแก 1) ครูมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางจริงจัง 2) ครูมีความรูความสามารถ  ท้ังนี้อาจเปนเพราะ ครูในสถานศึกษาท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน อยูในสถานศึกษาท่ีขาดแคลนงบประมาณดานส่ือการเรียน        

การสอน นักเรียนขาดแหลงศึกษาคนควาหาความรูเพ่ิมเติมประกอบกับในปจจุบันไดมีการแขงขัน

เรื่องการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา มีการประเมินคุณภาพโดยเช่ือมโยงกับผลสัมฤทธ์ิทาง    

การเรียนจึงทําใหครูดังกลาวตองมีความตั้งใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจังเพ่ือ

คุณภาพของนักเรียน อีกท้ังครูเปนบุคลากรในสถานศึกษาท่ีเปนแรงสนับสนุนใหการดําเนินงาน

ของสถานศึกษา ครูท่ีมีคุณลักษณะครูมีความประพฤติดี มีความรูความสามารถ มีความเอาใจใสตอ

เด็ก มีมนุษยสัมพันธดีและความเสียสละ ยอมทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึง   

ชูชาต ิพวงสมจิตร ไดทําการวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม

ของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยเกี่ยวกับ

ผูบริหารและคร ูเปนปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา สอดคลอง

กับงานวิจัยของชัญญา อภิปาลกุล ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจ      

การบริหาร : กรณีศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  ผลการศึกษาพบวา  

พฤติกรรมของครูผูสอน เปนปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา 

1.1.7  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญตอ

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา      

ขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน เปนอันดับ 7 มีคาน้ําหนักตัวแปรใน

องคประกอบอยูระหวาง .592 - .748 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 4.881  คารอยละของ    

ความแปรปรวน (% of variance) 4.068 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปร

ท้ัง 5 ตัวในองคประกอบท่ี 7 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปรท้ัง 5 

ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบท่ี 7 คือ การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด เม่ือพิจารณา
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แตละตัวแปรการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดท่ีเหมือนกันของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการ

สถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ประกอบดวย 1) งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวย           

ความสะดวก หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 2) หนวยงาน องคกรของรัฐมี

ความพรอมท่ีจะผสมผสานกิจกรรม และตอบสนองขอเสนอของชุมชน 3) รัฐบาลมีความตั้งใจและ

ความสามารถ ท่ีจะกระจายอํานาจในการวางแผนและการตัดสินใจไปยังทองถ่ิน 4) กฎระเบียบหรือ

คําส่ังการบริหารราชการไมเปนอุปสรรคตอการทํางานแบบมีสวนรวม สวนตัวแปรการสนับสนุน

จากหนวยงานตนสังกัดท่ีมีในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน แตไมมีใน

สถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ไดแก  เอกสารส่ิงพิมพของรัฐ สนับสนุน

กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมขององคกรและชุมชน ท้ังนี้เนื่องจาก หนวยงานตนสังกัดเปน

หนวยงานท่ีสนับสนุน สงเสริมการบริหารงานของสถานศึกษาในรูปแบบของงบประมาณ การจัด

อบรม สัมมนา การมีกฎระเบียบหรือคําส่ังการบริหารราชการไมเปนอุปสรรคตอการทํางานแบบมี

สวนรวม การพรอมท่ีจะผสมผสานกิจกรรม และตอบสนองขอเสนอของชุมชน ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของเพลินตา กะลัมพากร ไดทําการศึกษาปจจัยการมีสวนรวมในการวางแผนไว 2 ประการ 

ดังนี้ 1) ปจจัยภายใน ประกอบดวย วิสัยทัศน โลกทัศน และพฤติกรรมของผูนําองคกร ความรู 

ความสามารถ ความศรัทธา การยอมรับ และบารมีของผูนําองคกร ความซ่ือตรง ความโปรงใส 

ความซ่ือสัตย และสนับสนุนคนดีท่ีมีความสามารถใหมีโอกาสทํางาน  ปรับปรุง และพัฒนา

พฤติกรรมการทํางานของสมาชิกในองคกร ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ การประพฤติตนเปน

แบบอยางของผูนํา 2) ปจจัยภายนอก เปนเคร่ืองช้ีวัดท่ีบงบอกวารัฐบาล สนับสนุนการทํางานแบบมี

สวนรวม 

1.1.8 สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา เปนองคประกอบท่ีมี

ความสําคัญตอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน เปนอันดับ 8 มีคาน้ําหนัก

ตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .604 - .763 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 3.805  คารอยละ

ของความแปรปรวน (% of variance) 3.171 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัว

แปรท้ัง 4 ตัวในองคประกอบท่ี 8 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปร

ท้ัง 4 ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบท่ี 8 คือ สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา 

ท้ังนี้เพราะสภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา เชน การพัฒนาอาคารสถานที่และ

ส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู การมีระบบการเมืองการปกครองทองถ่ินท่ีเอ้ือตอการสนับสนุน

กิจกรรมของสถานศึกษา การมีระบบการบริหารการศึกษาท่ีเอ้ือและสนับสนุนการเขามามีสวนรวม
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ในการบริหารจัดการศึกษา เปนองคประกอบท่ีสนับสนุนใหการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

เกิดประสิทธิผล ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของชูชาต ิพวงสมจิตร ท่ีทําการวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริม

และปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล 

กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ปจจัยท่ีเกี่ยวกับชุมชน เปนปจจัยท่ีสงเสริม

การมีสวนรวมและสอดคลองกับงานวิจัยของ ฟชเชอร (Fisher) ท่ีทําการศึกษาสถานภาพของคณะ

กรรมการบริหารโรงเรียนในมลรัฐเทคซัส และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยศึกษาจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จํานวน 504 คน       

จาก  101 เขต ในมลรัฐเทคซัส ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของ

คณะกรรมการบริหารโรงเรียน พบวา ครอบครัวของกรรมการจะมีบทบาทสําคัญตอการปฏิบัติ

หนาท่ีของกรรมการบริหารโรงเรียน ซ่ึงแมวาการทําตนใหเปนพลเมืองท่ีดีจะเปนเหตุผลสําคัญใน

การเขามาเปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และกรรมการท่ีมีอายุนอยมักจะมีเหตุผลดาน       

ความสนใจสวนตัวรวมอยูดวย ในขณะท่ีกรรมการท่ีมีอายุมากจะเขามาเปนกรรมการดวยเหตุผลวา

ตนไมพอใจการจัดการศึกษาในโรงเรียน  สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา             

จากการวิเคราะหขอมูล สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา  เปนองคประกอบของ   

การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน แตในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการ

สถานศึกษา 15 คน ไมมีองคประกอบนี้ ท้ังนี้อาจเนื่องจาก ผูใหขอมูลมีความเห็นวา สภาพแวดลอม

ภายในและภายนอกสถานศึกษา ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการ 9 คน เชน  โรงเรียนมีการพัฒนา

อาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมท่ีเอ้ือตอการเรียนรู การมีระบบการเมืองการปกครองทองถ่ินท่ีเอ้ือตอ

การสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา ระบบการบริหารการศึกษาท่ีเอ้ือและสนับสนุนการเขามามี

สวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาจึงใหความสําคัญในขอนั้นๆ 

 

1.2 สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน  

องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน 

ประกอบดวย 8 องคประกอบ ไดแก 1) คุณลักษณะของผูบริหาร 2) คุณลักษณะของกรรมการ

สถานศึกษา 3) การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 4)  ความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนและชุมชน 5)  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 6) ความพึงพอใจของคณะกรรมการ

สถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา  7)  การสรางเครือขายการมีสวนรวม 8)  คุณลักษณะของ
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ครู แตท้ังนี้ จํานวนองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ท้ัง 8 องคประกอบดังกลาว เปนไปสมมติฐานของการวิจัย ท่ีวา องคประกอบการ

บริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปน

พหุองคประกอบ ท้ังนี้ เพราะในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ซ่ึงเปนสถานศึกษาท่ีมีนักเรียน 

301 คนขึ้นไป ระบบการบริหารงานตางๆ สภาพแวดลอม อาคารสถานท่ีตางๆสวนใหญมีความพรอม

มากกวาโรงเรียนท่ีมีนักเรียน 300 คนลงมา ทําใหผูใหขอมูลใหขอมูลแตกตางจากสถานศึกษาท่ีมี

คณะกรรมการ 9 คนในบางประเด็น ซ่ึงในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 15 คน ผูใหขอมูลคงมองไปท่ีบุคคลท่ีมีสวนเกี่ยวของในการบริหาร ไดแก ผูบริหาร 

คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และมีองคประกอบอ่ืนๆท่ีเกี่ยวของ เชน ความพึงพอใจของ

คณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา ซ่ึงสอดคลองกับชูชาติ พวงสมจิตร ไดทํา

การวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียน

ประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดลอม คือ 

โครงสรางทางเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมจะชวยใหชุมชนมีความพรอมในการสนับสนุนโรงเรียน

ดานการเงินเพราะเปนยานอุตสาหกรรมยอมทําใหเกิดสภาวะเศรษฐกิจดี นอกจากนี้ลักษณะนิสัย

ของคนไทยชวยสงเสริมการเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนกลาวคือ โดยท่ัวไปคนไทยมีนิสัยชอบ

ทําบุญทําทานไมคอยปฏิเสธคํารองของผูอ่ืน โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีเปนสถาบันสอนบุตรหลานให

เปนคนดี มีความรูสวนระบบการเมืองการปกครองทองถ่ิน  จะกระตุนใหนักการเมืองเขามามี      

สวนรวมกับโรงเรียนซ่ึงในชวงท่ีมีการเลือกตั้งผูสมัครจะตองไปพบประชาชน และชวยเหลือ

กิจกรรมของสังคม โดยวัดกับโรงเรียนท่ีเปนสถาบันหลักของชุมชน  ปจจัยท่ีเกี่ยวกับชุมชน คือ 

ความศรัทธาของชุมชนท่ีมีตอโรงเรียน หากโรงเรียนสรางความศรัทธาใหกับชุมชนได เชน          

ผลการเรียนนักเรียนสอบชิงทุนหรือสอบเขาสถาบันท่ีมีช่ือเสียง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ครูอาจารยเอา

ใจใสตอเด็กโรงเรียนชนะการประกวดผลงานทางวิชาการฯลฯ สําหรับความคาดหวังของชุมชนตอ

โรงเรียน ไดแก ความคาดหวังวาโรงเรียนจะส่ังสอนบุตรหลานของเขาใหเปนคนเกงคนดีและ

คาดหวังใหโรงเรียนมีคุณภาพไมเปนรองโรงเรียนอ่ืน และชุมชนมีความสัมพันธอันดีกับโรงเรียน

หากผูบริหาร และครูเขารวมกิจกรรมกับชุมชนอยางสมํ่าเสมอ โรงเรียนใหการตอนรับประชาชน

อยางด ีโรงเรียนเอาใจใสบุตรหลานของประชาชน ชุมชนใหความรวมมือกับโรงเรียนดวยดี ปจจัยท่ี

เกี่ยวกับโรงเรียน คือ ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารและครู ซ่ึงไดแก ผูบริหารและครูมีความสัมพันธอันดี

กับชุมชน ใหเกียรติและกําลังใจเอาใจใสการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีปจจัยเกี่ยวกับผลงานและ

วิธีปฏิบัติของโรงเรียน เชน โรงเรียนมีช่ือเสียงดานวิชาการ มีความเช่ือม่ันในเรื่องการเงิน โรงเรียน
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มีการพัฒนาในดานตางๆ เปนปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวม ซ่ึงอุทัย บุญประเสริฐ ไดกลาวถึง     

การบริหารแบบมีสวนรวมในโรงเรียนนั้น พบวา มีประโยชนตอการบริหารและการจัดการศึกษา 

เชน เปนการระดมผูเช่ียวชาญ และผูมีประสบการณเพ่ือรวมกันจัดการศึกษา เปดโอกาสใหครู

เจาหนาท่ี และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเร่ืองสําคัญของโรงเรียน เปนการระดมทรัพยากร

ดานการเงินและดานวิชาการเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน สรางสนับสนุนใหเกิด

ผูนําใหม ในทุกระดับ สรางความยืดหยุนในการทํางาน ทําใหเกิดการริเริ่ม จัดทําโครงการใหม 

เพ่ือใหตรงกับความตองการของผูเรียนมากขึ้น  เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในโรงเรียนไดเสนอ

ความคิดเห็นในการปรับปรุงการศึกษา ชุมชนมีสวนรวมและสิทธิในการบริหารและจัดการศึกษา

และการบริหารและการตัดสินใจทําดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได  

นอกจากนี้ ผูวิจัยอภิปรายผลการวิจัยครั้งนี้ แตละองคประกอบ ดังมีรายละเอียด 

ตอไปนี ้

1.2.1 คุณลักษณะของผูบริหาร เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญตอรูปแบบ       

การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน เปนอันดับ 1 มีคาน้ําหนักตัวแปรใน

องคประกอบอยูระหวาง .580 - .818  มีคาความแปรปรวน (eigen value) 13.586  คารอยละของ

ความแปรปรวน (% of variance) 11.322 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของ        

ตัวแปรท้ัง 14 ตัวในองคประกอบท่ี 1 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมี  

สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา 

ตัวแปรท้ัง 14 ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบท่ี 1 คือ คุณลักษณะของผูบริหาร เม่ือพิจารณา

แตละตัวแปรคุณลักษณะของผูบริหารของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน 

พบวา ไมแตกตางกัน ท้ังนี้เพราะผูบริหารเปนบุคคลสําคัญในการบริหารสถานศึกษา เปนบุคคลท่ี

เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา ดังท่ี วินัย ดิสสงค กลาววา ผูบริหารเปน

ผูจูงใจใหผูปฏิบัติงานหรือผูท่ีเกี่ยวของไดมีโอกาสมีสวนรวมในการรวมคิด  รวมตัดสินใจ           

รวมปฏิบัติงาน รวมรับผิดชอบ เพ่ือการพัฒนางานท่ีปฏิบัติใหมีคุณภาพสูงขึ้นสอดคลองกับ              

ธีระ รุญเจริญ ผูบริหารเปนผูเปดโอกาสใหผูรวมงานเขามามีบทบาทในการพิจารณาปญหาและ

ตัดสินใจรวมกันรับผิดชอบในการบริหารงานบางอยาง เพ่ือประโยชนในการระดมกําลังความคิด

และแบงภาระหนาท่ีของผูบริหาร  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ชูชาติ พวงสมจิตร ท่ีทํา              

การวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียน

ประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารและครู เปนปจจัยท่ี

สงเสริมการมีสวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของ เพลินตา กะลัมพากร ไดนําเสนอปจจัยการมี    
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สวนรวมในการวางแผน พบวา  วิสัยทัศน โลกทัศน และพฤติกรรมของผูนําองคกร ความรู 

ความสามารถ ความศรัทธา การยอมรับ และบารมีของผูนําองคกร ความซ่ือตรง ความโปรงใส 

ความซ่ือสัตย และสนับสนุนคนดีท่ีมีความสามารถใหมีโอกาสทํางาน ปรับปรุง และพัฒนาพฤติกรรม    

การทํางานของสมาชิกในองคกร ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ การประพฤติตนเปนแบบอยางของ

ผูนํา เปนปจจัยการมีสวนรวมในการวางแผนและสอดคลองกับงานวิจัยของชัญญา อภิปาลกุล       

ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหาร

และการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจการบริหาร : กรณีศึกษาของสํานักงาน  

การประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา เปนปจจัย     

ท่ีสงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัด

การศึกษา  

1.2.2 คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญตอ

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา     

ขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน เปนอันดับ 2 มีคาน้ําหนักตัวแปร

ในองคประกอบอยูระหวาง .553 - .757  มีคาความแปรปรวน (eigen value) 9.106  คารอยละของ

ความแปรปรวน (% of variance) 7.588 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปร

ท้ัง 5 ตัวในองคประกอบท่ี 2 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปรท้ัง 5 

ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบท่ี 2 คือ คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา เม่ือพิจารณาแต

ละตัวแปรคุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเหมือนกันของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการ

สถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ประกอบดวย 1) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีอารมณดี มองโลกใน

แงดี มีความหนักแนนและเปนคนมีเหตุผล 2) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสามารถใน    

การตัดสินใจและแกปญหาตางๆได 3) กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความประพฤติดีท้ังดานกาย 

วาจา ใจและเปนตัวอยางใหแกสังคมได สวนตัวแปรคุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมี

ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน แตไมมีในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการ

สถานศึกษา 9 คน ไดแก 1) กรรมการสถานศึกษามีทัศนคติท่ีดีตอการจัดการศึกษา 2) กรรมการ

สถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสนใจและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ท้ังนีเ้นือ่งจาก

สถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน สวนใหญเปนสถานศึกษาท่ีอยูในชุมชนใหญ  

คณะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญเปนผูมีความรูดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีทัศนคติท่ีดี

ตอการจัดการศึกษา  คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีบทบาทท่ีสําคัญท่ีเข ามามีสวนรวม                    

มีสวนสนับสนุนชวยเหลือสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ
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อภิชัย  นุชเนื่อง รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน       

ผลการศึกษา พบวา รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษา            

ขั้นพ้ืนฐานประกอบดวย 2 ดาน คือ ดานบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา เปนลักษณะ       

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษารวมกับโรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย 1) การสราง

ความรวมมือกับชุมชน 2) การสนับสนุนการบริหารของโรงเรียน 3) การเขารวมดําเนินงาน        

ดานคุณสมบัติของกรรมการสถานศึกษา เปนคุณลักษณะของบุคคลท่ีจะเขามามีสวนรวมพัฒนา

โรงเรียน ประกอบดวย 1) ความสามารถในหนาท่ี 2) คุณลักษณะการปฏิบัติตน 3) ความพึงพอใจ

และ 4) ผลตอบแทน สอดคลองกับงานวิจัยของชัญญา อภิปาลกุล ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาการมี

สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใต

โครงสรางการกระจายอํานาจการบริหาร : กรณีศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด

ขอนแกน  ผลการศึกษาพบวา  คุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนปจจัยท่ีสงผลตอ   

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา  และ

สอดคลองกับงานวิจัยของฟชเชอร (Fisher) ท่ีทําการศึกษาสถานภาพของคณะกรรมการบริหาร

โรงเรียนในมลรัฐเทคซัส และปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหาร

โรงเรี ยน  พบว า  ครอบครัวของกรรมการจะมีบทบาทสําคัญตอการปฏิบัติหน า ท่ีของ

กรรมการบริหารโรงเรียน ซ่ึงแมวาการทําตนใหเปนพลเมืองท่ีดีจะเปนเหตุผลสําคัญในการเขามา

เปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และกรรมการท่ีมีอายุนอยมักจะมีเหตุผลดานความสนใจสวนตวั

รวมอยูดวย ในขณะท่ีกรรมการท่ีมีอายุมากจะเขามาเปนกรรมการดวยเหตุผลวาตนไมพอใจการจัด

การศึกษาในโรงเรียน  

1.2.3 การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา เปนองคประกอบ

ท่ีมีความสําคัญตอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน เปนอันดับ 3 มีคา

น้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .557 - .822 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 8.678   

คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 7.232 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลองหรือ

ความสัมพันธของตัวแปรท้ัง 6 ตัวในองคประกอบที่ 3 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปในทิศทางเดียวกันและ

สอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปรท้ัง 6 ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบท่ี 3 คือ การดําเนินงาน

ตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาเม่ือพิจารณาแตละตัวแปรการดําเนินงานตามบทบาท

ของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีเหมือนกันของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน 

และ 15 คน ประกอบดวย 1) คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสนใจและใหขอเสนอแนะ         
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 2) คณะกรรมการสถานศึกษารับรูและใหขอเสนอแนะ

การดําเนินงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง  3) คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผู ท่ีสะทอน             

ความตองการของชุมชนดวยการพัฒนาการเรียนการสอน 4) คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับรู

และใหขอเสนอแนะการติดตามผลการดําเนินงานและสรุปผลงานประจําปของโรงเรียน 5) การให

ขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติในการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมในโรงเรียน สวนตัวแปร

การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการ

สถานศึกษา 15 คน ท่ีแตกตางจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน ไดแก 1) กรรมการ

สถานศึกษามีสวนรวมพิจารณาความตองการของโรงเรียน ท้ังนี้เพราะคณะกรรมการสถานศึกษาใน

สถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน สวนใหญเปนผูมีความรู มีประสบการณ           

ดานการจัดการศึกษา รวมทั้งเปนบุคคลในชุมชนท่ีทราบความเปนไป ปญหาของชุมชนเปนอยางดี 

จึงกลาท่ีจะแสดงบทบาทในการมีสวนรวมในดานตางๆอยางเต็มท่ี เชน การพิจารณาความตองการ

ของโรงเรียน ซ่ึงเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาอยางหนึ่ง ประกอบ

กับสอดคลองกับบทบาทหนา ท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 ดังนี้ กําหนดนโยบาย

และแผนพัฒนาของสถานศึกษา  ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา  ให             

ความเห็นชอบในการทําสาระหลักสูตร กํากับและติดตามการดําเนินการตามแผนของสถานศึกษา 

สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการ ไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอยางท่ัวถึง มีคุณภาพ

ไดมาตรฐาน สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส เด็กท่ีมีความสามารถพิเศษ 

ใหไดรับการยกยองเต็มศักยภาพ เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ 

ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคลและดานการบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา สงเสริมใหมี   

การระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา ตลอดจนวิทยากร ภายนอกและภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเสริม      

การพัฒนาการของนักเรียนทุกวัย สรางเสริมความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจน

ประสานงานกับองคกรท้ังภาครัฐและภาคเอกชน ใหความเห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงาน

ประจําป ของสถานศึกษา กอนเสนอตอสาธารณชน แตงตั้งท่ีปรึกษา และหรือ คณะอนุกรรมการ 

เพ่ือดําเนินงานตามระเบียบตามท่ีเห็นสมควร  สอดคลองกับสมศักดิ์ สินธุระเวชญ ไดกลาวถึง 

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาไววา คณะกรรมการสถานศึกษาควรรวมวางแผน 

โรงเรียนท่ีมีการประกับคุณภาพการศึกษาตองสรางความเช่ือม่ันความพึงพอใจ ความประทับใจตอ

ผูปกครองและชุมชนวาโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ใหความเห็นชอบหลักสูตร

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ใหขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช สงเสริมและสนับสนุนใน           
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การบริหารจัดการโรงเรียน กํากับและตรวจสอบโรงเรียน เผยแพรผลงานคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  

1.2.4  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน  เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญ

ตอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คนเปนอันดับ 4 มีคาน้ําหนักตัวแปรใน

องคประกอบอยูระหวาง .572 - .715 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 6.799  คารอยละของ    

ความแปรปรวน (% of variance) 5.666 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปร

ท้ัง 3 ตัวในองคประกอบท่ี 4 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปรท้ัง 3 

ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบท่ี 4 คือ การมีสวนรวมของโรงเรียนและชุมชน ท้ังนี้เพราะ 

การมีสวนรวมของโรงเรียนและชุมชน ความสัมพันธอันดี ความผูกพันและรูสึกเปนเจาของ

สถานศึกษา เปนส่ิงสําคัญท่ีทําใหคณะกรรมการสถานศึกษาทุมเทกําลังกาย กําลังใจในการดําเนินงาน 

ดังท่ี สแวนสเบอร (Swansburg) ไดกลาวถึงองคประกอบท่ีสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม

ประสบความสําเร็จ เชน   การไววางใจกัน (trust) การไววางใจกันถือวาเปนปรัชญาพ้ืนฐานของ  

การบริหารแบบมีสวนรวม ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณ

หากไดรับความวางใจใหดําเนินงาน ฝายบริหารเพียงดูแลความกาวหนาเปนระยะๆ และดูแล        

ผลสุดทายของงานก็เพียงพอแลว ดังนั้นฝายบริหารก็ควรมอบอํานาจการตัดสินใจเทาท่ีจะสามารถ

ทําไดแกผูปฏิบัติงาน ความผูกพัน (Commitment) การท่ีแตละคนท้ังผูบริหารและผูใตบังคับบัญชา

ไดมาปฏิบัตริวมกัน มีสวนชวยเหลือสนับสนุนซ่ึงกันและกันและเปนส่ิงท่ีกอใหเกิดความผูกพันตอ

กัน และการท่ีบุคคลในองคการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ รูเปาหมายขององคการจะกอใหเกิด

ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการและพรอมท่ีจะทําผลประโยชนใหกับองคการ  สอดคลองกับ

การจัดการบริหารสถานศึกษาในประเทศออสเตรเลียท่ีมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยัง

โรงเรียน เพ่ือเพ่ิมอํานาจและใหความเปนอิสระและความคลองตัวในการบริหารโรงเรียนเนน

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจใน        

การบริหารโรงเรียนในรูปคณะกรรมการ โรงเรียนบริหารตนเองโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีสมาชิกประมาณ 6 – 15 คน ซ่ึงประกอบดวย ครูใหญ ผูแทนพอแม 

ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู และสมาชิกชุมชน สอดคลองกับงานวิจัยของ เมตต เมตตการุณจิต ท่ีได

ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลใน

จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบวา ปจจัยเกี่ยวกับคณะกรรมการศึกษา ไดแก เวลาท่ีอาศัยใน

ชุมชน การมีถ่ินกําเนิด การมีท่ีพักอาศัยในชุมชน การเปนศิษยเกา การมีบุตรหลานเรียนอยู ท่ี
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โรงเรียน ความคาดหวังตอโรงเรียน การมีความสัมพันธกับโรงเรียน และความหวงใยตอสวัสดิการ

เด็ก ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน จากการวิเคราะหขอมูล ความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนและชุมชน  เปนองคประกอบของการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน แตในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ไมมี

องคประกอบน้ี ท้ังนี้อาจเนื่องจาก  สถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ซ่ึงเปน

สถานศึกษาขนาดกลางถึงขนาดใหญ (นักเรียน 301 คนขึ้นไป) ผูใหขอมูลเห็นวา ความสัมพันธ

ระหวางโรงเรียนและชุมชน เชน ความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนกับสถานศึกษา คณะกรรมการ

สถานศึกษาเปนศิษยเกาของสถานศึกษา และการมีความผูกพันและรูสึกเปนเจาของสถานศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาเปนตัวแปรสําคัญในการตัดสินใจเขามามีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา แตในสถานศึกษาท่ีมีขนาดเล็กความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนจะสนิทสนม 

จะมีติดตอส่ือสารแบบไมเปนทางการเปนสวนใหญ จนทําใหผูใหขอมูลมองเปนเรื่องปกติไมสําคัญ

เหมือนสถานศึกษาท่ีมีขนาดใหญ 

1.2.5 การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญตอ

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา      

ขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คนเปนอันดับ 5 มีคาน้ําหนักตัวแปรใน

องคประกอบอยูระหวาง .632 - .701 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 6.726  คารอยละของ    

ความแปรปรวน (% of variance) 5.605 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปร

ท้ัง 4 ตัวในองคประกอบท่ี 5 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปรท้ัง 4 

ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบท่ี 5 คือ การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด  เม่ือพิจารณา

แตละตัวแปรการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา   

15 คน เหมือนกับในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ทุกตัวแปร ประกอบดวย       

1) งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวยความสะดวก หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการทํางานแบบ

มีสวนรวม 2) หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมท่ีจะผสมผสานกิจกรรม และตอบสนอง

ขอเสนอของชุมชน 3) รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ท่ีจะกระจายอํานาจในการวางแผน

และการตัดสินใจไปยังทองถ่ิน 4) กฎระเบียบหรือคําส่ังการบริหารราชการไมเปนอุปสรรคตอ     

การทํางานแบบมีสวนรวม ท้ังนี้เพราะ การบริหารสถานศึกษาในปจจุบันเปนไปตามนโยบายหลัก

ของหนวยงานตนสังกัด ซ่ึงหนวยงานตนสังกัดเห็นความสําคัญของการบริหารสถานศึกษาแบบมี

สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา สนับสนุนงบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวย      
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ความสะดวก หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม มีความพรอมท่ีจะผสมผสาน

กิจกรรม และตอบสนองขอเสนอของชุมชน มีความตั้งใจและความสามารถ ท่ีจะกระจายอํานาจใน

การวางแผนและการตัดสินใจไปยังทองถ่ินและมีกฎระเบียบหรือคําส่ังการบริหารราชการไมเปน

อุปสรรคตอการทํางานแบบมีสวนรวม ก็จะทําใหการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาเกิดประสิทธิผลเต็มท่ี ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของเพลินตา กะลัมพากร 

ไดทําการศึกษาปจจัยการมีสวนรวมในการวางแผนพบวา การท่ีรัฐบาลสนับสนุนการทํางานแบบมี

สวนรวม เปนปจจัยภายนอกท่ีมีความสําคัญปจจัยหนึ่ง 

1.2.6 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา 

เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญตอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 

15 คนเปนอันดับ 6 มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .554 - .751 มีคาความแปรปรวน 

(eigen value) 5.726  คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 4.772 ซ่ึงอธิบายถึง           

ความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรท้ัง 4 ตัวในองคประกอบท่ี 6 แสดงใหเห็นวา ผูให

ขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปใน

ทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปรท้ัง 4 ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบท่ี 6 

คือ ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา  ท้ังนี้เนื่องจาก          

ในการตัดสินใจเขามามีสวนรวม กรรมการสถานศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการ

สถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษามีความรูสึกท่ีดีท่ีไดรับเกียรติและมีความภาคภูมิใจท่ีไดรับ

แตงตั้งใหเปนคณะกรรมการสถานศึกษา สถานศึกษามีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับของชุมชน               

การบริหารงานการเงินของสถานศึกษามีความโปรงใสและตรวจสอบได เปนส่ิงสําคัญอีกส่ิงหนึ่งท่ี

ทําใหคณะกรรมการสถานศึกษาตัดสินใจเขามามีสวนรวมในโรงเรียนนั้น สอดคลองกับงานวิจัย

ของเมตต เมตตการุณจิต ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการศึกษา

ประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวม  

มี 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน เชน  คุณลักษณะของผูบริหารดานความเปนผูนํา มี     

มนุษยสัมพันธ มีความซ่ือสัตย และเปนคนทองถ่ินโดยกําเนิด   คุณลักษณะของครู คือ ครูมี      

ความประพฤติดี มีความรูความสามารถ มีความเอาใจใสตอเด็ก มีมนุษยสัมพันธดีและความเสียสละ 

การปฏิบัติของโรงเรียนตอคณะกรรมการสถานศึกษา ไดแก การใหเกียรติ การใหโอกาสใน         

การมีสวนรวม การเขารวมกิจกรรมกับชุมชน  การปฏิบัติงานของครู ไดแก การเอาใจใสตอ        

การเรียนการสอน ความสามัคคีในหมูคณะครู ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ไดแก ความมีช่ือเสียง

ของโรงเรียนและการบริหารการเงินโปรงใส สอดคลองกับงานวิจัยของชัญญา อภิปาลกุล ไดศึกษา
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รูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและ     

การจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจการบริหาร : กรณีศึกษาของสํานักงาน        

การประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา  ผลงานของสถานศึกษา เปนปจจัยท่ีสงผลตอ

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา 

สอดคลองกับงานวิจัยของชูชาติ พวงสมจิตร ไดทําการวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปน

อุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร 

พบวา ปจจัยท่ีเกี่ยวกับโรงเรียน คือ ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารและครู ซ่ึงไดแก ผูบริหารและครูมี

ความสัมพันธอันดีกับชุมชน ใหเกียรติและกําลังใจเอาใจใสการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีปจจัย

เกี่ยวกับผลงานและวิธีปฏิบัติของโรงเรียน เชน โรงเรียนมีช่ือเสียงดานวิชาการ มีความเช่ือม่ันใน

เรื่องการเงิน  โรงเรียนมีการพัฒนาในดานตางๆ เปนหนึ่งปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวม             

ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา  จากการวิเคราะหขอมูล 

ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา  เปนองคประกอบของ

การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  15 คน แตในสถานศึกษาท่ีมี

คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ไมมีองคประกอบนี ้ท้ังนี้อาจเนื่องจาก บุคคลท่ีจะตัดสินใจเขามา

เปนคณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ซ่ึงเปน

สถานศึกษาขนาดกลางถึงขนาดใหญมองไปท่ีช่ือเสียงของสถานศึกษา ความมีเกียรติความภาคภมิูใจ

ในการเปนสถานศึกษาในสถานศึกษานั้น รวมทั้งมองไปถึงความโปรงใสในการบริหารงานของ

ผูบริหารดวย ซ่ึงแตกตางจากสถานศึกษาขนาดเล็กท่ีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสวนใหญ

ไดรับการรองขอใหเขามาชวยเหลือ สนับสนุนโรงเรียนท่ีอยูในชุมชนมากกวาจะตัดสินใจสมัครเขา

มารับการคัดเลือกเหมือนสถานศึกษาขนาดกลางถึงขนาดใหญ 

1.2.7 การสรางเครือขายการมีสวนรวม เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญตอ

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา     

ขั้นพ้ืนฐานในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คนเปนอันดับ 7 มีคาน้ําหนักตัวแปรใน

องคประกอบอยูระหวาง .552 - .661 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 5.469  คารอยละของ    

ความแปรปรวน (% of variance) 4.557  ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปร

ท้ัง 4 ตัวในองคประกอบท่ี 7 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปรท้ัง 4 

ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบท่ี 7 คือ การสรางเครือขายการมีสวนรวม เม่ือพิจารณาแตละ

ตัวแปรการสรางเครือขายการมีสวนรวมในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน 
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เหมือนกับในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ทุกตัวแปร 1) การสนับสนุนใหชุมชน

ไดรับการพัฒนาจากองคกรตางๆเพ่ือให เปนแหลงเรียนรูของนักเรียนและคนในชุมชน                   

2) การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียน  3) การให

ความสําคัญกับชุมชนในการพัฒนาความรู ความเขาใจดานการศึกษาใหทันสมัยอยู เสมอ                 

4) มีการสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียนกับชุมชนและมีกิจกรรมดําเนินการรวมกัน 

ท้ังนี้เนื่องจากการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมจะใหเกิดประสิทธิผล จําเปนตองมีการสราง

เครือขายประสานความรวมมือจากชุมชน จากหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐ และเอกชน ในลักษณะ

ตางๆ เชน การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนาจากองคกรตางๆเพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูของ

นักเรียนและคนในชุมชน การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวมกิจกรรมตางๆของ

โรงเรียน การใหความสําคัญกับชุมชนในการพัฒนาความรู ความเขาใจดานการศึกษาใหทันสมัยอยู

เสมอ การสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียนกับชุมชนและมีกิจกรรมดําเนินการรวมกัน 

สอดคลองกับงานวิจัยของอภิชัย  นุชเนื่อง  ท่ีทําการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียน

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผลการศึกษา พบวา  รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนา

โรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานประกอบดวย 2 ดาน คือ ดานบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา เปนลักษณะการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษารวมกับ

โรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย 1) การสรางความรวมมือกับชุมชน 2) การสนับสนุนการบริหาร

ของโรงเรียน 3) การเขารวมดําเนินงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของชูชาติ พวงสมจิตร ไดทํา   

การวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียน

ประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยท่ีเกี่ยวกับชุมชน คือ ความศรัทธาของ

ชุมชนท่ีมีตอโรงเรียน หากโรงเรียนสรางความศรัทธาใหกับชุมชนได เชน ผลการเรียนนักเรียน

สอบชิงทุนหรือสอบเขาสถาบันท่ีมีช่ือเสียง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ชุมชนมีความสัมพันธอันดีกับ

โรงเรียน ผูบริหาร และครูเขารวมกิจกรรมกับชุมชนอยางสมํ่าเสมอ โรงเรียนใหการตอนรับ

ประชาชนอยางดี โรงเรียนเอาใจใสบุตรหลานของประชาชน ชุมชนใหความรวมมือกับโรงเรียน

ดวยดี 

1.2.8 คุณลักษณะของครู เปนองคประกอบท่ีมีความสําคัญตอรูปแบบการบริหาร

สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

สถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คนเปนอันดับ 8 มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ

อยูระหวาง .590 - .694 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 5.008  คารอยละของความแปรปรวน    

(% of variance) 4.173 ซ่ึงอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรท้ัง 5 ตัวใน

องคประกอบท่ี 8 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปรท้ัง 5 

ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบท่ี 8 คือ คุณลักษณะของครู เม่ือพิจารณาแตละตัวแปร

คุณลักษณะของครูในสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน เหมือนกับในสถานศึกษาท่ี

มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ทุกตัวแปร 1) ครูมีความประพฤติดี 2) ครูมีความเอาใจใสตอ

นักเรียนและการเรียนการสอน 3) ครูมีมนุษยสัมพันธดี 4) ครูมีความเสียสละ อุทิศเวลาและ

ปฏิบัติงานตรงตอเวลา 5) ครูในสถานศึกษามีความสามัคคี ท้ังนี้เนื่องจาก ครูเปนบุคลากรใน

โรงเรียนท่ีมีสวนในการขับเคล่ือนคุณภาพการศึกษา เปนบุคคลท่ีใกลชิดผลผลิตของโรงเรียน

โดยตรง ครูท่ีมีความประพฤติดี มีความสามัคคี เอาใจใสตอนักเรียนและการเรียนการสอน              

มีมนุษยสัมพันธดี มีความเสียสละ อุทิศเวลาและปฏิบัติงานตรงตอเวลา เปนส่ิงท่ีชวยสนับสนุนให

การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมดําเนินการไปไดดวยดี สอดคลองกับงานวิจัยของชาติ       

พวงสมจิตร ไดทําการวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของ

ชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหาร

และครู เปนปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของชัญญา อภิปาลกุล ไดศึกษา

รูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและ    

การจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจการบริหาร : กรณีศึกษาของสํานักงาน        

การประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  ผลการศึกษาพบวา  พฤติกรรมของครูผูสอนเปนปจจัยท่ีสงผล

ตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัด และ

สอดคลองกับงานวิจัยของเมตต เมตตการุณจิต ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของ

คณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา  ผลการศึกษา พบวา 

คุณลักษณะของครู คือ ครูมีความประพฤติดี มีความรูความสามารถ มีความเอาใจใสตอเด็ก             

มีมนุษยสัมพันธดี มีความเสียสละ และการปฏิบัติงานของครู ไดแก การเอาใจใสตอการเรียน      

การสอน ความสามัคคีในหมูคณะครู เปนปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวม 

 

2. รูปแบบการบริหารสถานศกึษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดบั

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน เปน   

พหุองคประกอบท่ีมีความสัมพันธกัน ประกอบดวย 8 องคประกอบ ดังนี้ 1)  คุณลักษณะของ

กรรมการสถานศึกษา 2)  การจัดการกระบวนการมีสวนรวม 3)  คุณลักษณะของผูบริหาร              

4)  การสรางเครือขายการมีสวนรวม 5)  การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 
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6)  คุณลักษณะของครู 7)  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 8)  สภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา โดยมีคาสถิติไค-สแควร (Chi-Square : 2 )  มีคา 28.25 (p=0.00) คาดัชนีวัด

ระดับความกลมกลืน (GFI)  มีคา 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแกแลว (AGFI) มีคา 

0.94 คาดัชนีความสัมพันธ (RFI) มีคา 0.98 คาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของสวนท่ีเหลือ 

(RMR) มีคา 0.0060 คาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของคาความผิดพลาดท่ีเหมาะสม (RMSEA) 

มีคา 0.074  จากรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน จะเห็น

วาตัวแปรทุกตัวมีอิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพลทางออมตอการดําเนินงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา โดยตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอการดําเนินงานตามบทบาทของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ไดแก คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา คุณลักษณะของครู การ

สนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด การสรางเครือขายการมีสวนรวม ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางออมตอ

การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ไดแก การจัดการกระบวนการมีสวนรวม 

คุณลักษณะของผูบริหาร สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา ท้ังนี้อาจเนื่องจาก 

สถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน เปนสถานศึกษาท่ีมีจํานวนนักเรียนไม

เกิน 300 คน ขนาดของสถานศึกษาเปนสถานศึกษาขนาดเล็กถึงขนาดกลาง บุคคลท่ีเขามาเปน

คณะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญเปนผูปกครอง เปนศิษยเกา เปนบุคคลสําคัญในชุมชนน้ันๆ ท่ี

ไดรับการรองขอใหเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน บางทานยังไมเขาใจบทบาท

หนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา ดังท่ี สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดสรุป

การพัฒนาการมีสวนรวมในการเขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาจากอดีตถึงปจจุบันท่ีเปนปญหา

อุปสรรคตอการบริหารจัดการแบบองคคณะบุคคลในระดับสถานศึกษา ไวดังนี้ คณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานขาดความชัดเจนเรื่องบทบาทหนาท่ีวาตนเองจะทําอะไร ทําอยางไร และทํา

เพ่ืออะไร บุคคลท่ีเขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญไดรับการรองขอจากสถานศึกษา

มากกวาไดรับการคัดสรรจากกลุมท่ีมีสวนเกี่ยวของอยางแทจริง ทําใหขาดการกระตือรือรนใน    

การทําหนาท่ี วิธีการทํางานรวมกันของคณะกรรมการสถานศึกษายังขาดทักษะและประสบการณ 

เชน  ทักษะการรวมประชุมตัดสินใจ  เปนตน สอดคลองกับอุทัย  บุญประเสริฐท่ีกลาววา 

คณะกรรมการโรงเรียนถูกมอบหมายหนาท่ีและความรับผิดชอบมากมายแตบุคลากรท่ีเปน

คณะกรรมการยังขาดคุณสมบัติท่ีเหมาะสมอยูมาก เชน ขาดความรูเรื่องการบริหารโรงเรียน สมาชิก

ในคณะกรรมการโรงเรียนท่ีตั้งขึ้นใหม ท้ังครู ลูกจาง ผูปกครอง หรือนักเรียนตางมีความรู        

ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนนอยมาก จึงทําใหสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา
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ขั้นพ้ืนฐาน 9 คนใหความสําคัญกับการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาโดย

สงผลท้ังทางตรงและทางออมผานตัวแปรตางๆ 

สวนรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน เปน

พหุองคประกอบท่ีมีความสัมพันธกัน  ประกอบดวย 8 องคประกอบ ดังนี้ 1) คุณลักษณะของผูบริหาร  

2) คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา 3) การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 4)  ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 5)  การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 

6) ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา 7) การสรางเครือขาย

การมีสวนรวม 8)  คุณลักษณะของครู โดยมีคาสถิติไค-สแควร (Chi-Square : 2 )  มีคา 10.34  

(p=0.17) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI)  มีคา 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนท่ีปรับแก

แลว (AGFI) มีคา 0.94 คาดัชนีความสัมพันธ (RFI) มีคา 0.97 คาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของ

สวนท่ีเหลือ (RMR) มีคา 0.0050 คาดัชนีรากของคาเฉล่ียกําลังสองของคาความผิดพลาดท่ีเหมาะสม 

(RMSEA) มีคา 0.049 จากรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 

คน จะเห็นวาตัวแปรทุกตัวมีอิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพลทางออมตอการสรางเครือขายการมีสวน

รวม โดยตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางตรงตอการสรางเครือขายการมีสวนรวม ไดแก คุณลักษณะของ

กรรมการสถานศึกษา ความพึงพอใจของคณะกรรมการและผลงานของสถานศึกษา คุณลักษณะของ

ครู ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลทางออมตอการสรางเครือขายการมีสวนรวม ไดแก คุณลักษณะของผูบริหาร 

การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน ท้ังนี้อาจเนื่องจาก สถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน เปนสถานศึกษาท่ีมีจํานวนนักเรียนมากกวา 300 คนขึ้นไป ขนาดของ

สถานศึกษาเปนสถานศึกษาขนาดกลางถึงขนาดใหญ บุคคลท่ีเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษา

สวนใหญจะเปนผูมีความรู มีประสบการณในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา อีกท้ังสถานศึกษา   

ขนาดใหญมีความแขงขันกันสูง ผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาจึงตระหนักถึง

ความสําคัญของการสรางเครือขายการมีสวนรวมเพ่ือดึงทรัพยากรและบุคลากรท่ีมีในชุมชน         

ในพ้ืนท่ีใกลเคียงเขามารวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ 

รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท้ัง 2 รูปแบบ จึงเปนพหุองคประกอบท่ีมีความสัมพันธกันตาม

สมมติฐานการวิจัย  ท้ังนี้เพราะในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จะมีประสิทธิภาพไดนั้นตองอาศัยท้ังตัวบุคคล ไดแก 
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กรรมการสถานศึกษา ผูบริหารและครู การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดและปจจัยตางๆ

รวมกัน  สมเดช สีแสง ไดกลาวถึงการบริหารแบบมีสวนรวมไววา การบริหาร แบบมีสวนรวม 

(Participation Management) เปนการบริหารท่ีเปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับไดมีสวนรวมใน   

การบริหารกิจการ ภายในขอบเขตหนาท่ีของตน ถือวาเปนการบริหารท่ีดี และเหมาะสมท่ีสุดกับ

คุณสมบัติของมนุษยในปจจุบัน ซ่ึงสอดคลองกับแอนโทนี (Antony) กลาววา การบริหารแบบมี

สวนรวม (participative management) เปนกระบวนการท่ีผูใตบังคับบัญชาท่ีมีสวนเกี่ยวของเขามามี

สวนรวมในกระบวนการการตัดสินใจโดยเนนใหผูมีสวนเกี่ยวของไดใชความเช่ียวชาญและ

ความคิดสรางสรรคมาชวยแกปญหาทางการบริหาร โดยผูบริหารยอมแบงอํานาจการตัดสินใจให

ผูใตบังคับบัญชา ซ่ึงมีองคประกอบสําคัญในการบริหารแบบมีสวนรวม 3 ประการ ดังนี้  

ผูใตบังคับบัญชามีสวนในการตัดสินใจ (subordinate involvement)   ส่ิงท่ีตัดสินใจตองเปนเรื่อง

สําคัญ (involvement in important decisions or issues) และมีการแบงอํานาจใหแกผูใตบังคับบัญชา 

(share authority) ซ่ึงอุทัย บุญประเสริฐ ไดกลาวถึง แนวคิดพ้ืนฐานของการบริหารแบบมีสวนรวม 

ดังนี้ 1)  ความเช่ือเรื่องธรรมชาติของมนุษย (assumptions about human nature) 2)  ความคิดเกี่ยวกับ

ความเปนองคการของโรงเรียน (concept of school organization) 3)  ในดานรูปแบบการตัดสินใจ 

(decision making style)  การตัดสินใจส่ังการ ในระดับสถานศึกษาควรมีลักษณะรวมมือกันใช

อํานาจ 4)  แบบภาวะผูนํา (leadership style) 5) กลยุทธการใชอํานาจ (use of power) 6) ทักษะ

เฉพาะในการบริหาร (management skills) 7) การใชทรัพยากร (use of resources) ซ่ึงสอดคลองกับ

ระบบกลุมท่ีมีสวนรวม (System 4 : participative group) เรนซิส  ไลเคิรท (Rensis Likert)  ไดเสนอ

ทฤษฎีการบริหารซ่ึงมีลักษณะแตกตางกัน 4 รูปแบบ และเรียกวาการบริหาร 4 ระบบ (System 4) 

ซ่ึงระบบกลุมท่ีมีสวนรวม (System 4 : participative group) เปนระบบการบริหารแบบนี้ ผูบริหารมี

ความเช่ือม่ันและไววางใจในตัวผูรวมงานมาก มีการกระจายการตัดสินใจส่ังการไปท้ังองคการ    

การติดตอส่ือสาร นอกจากจะเปน 2 ทางแลว ยังมีการติดตอส่ือสารระหวางเพ่ือนรวมงานดวย      

การจูงใจมักอยูท่ีเปาหมายและการพัฒนาองคการ ความสัมพันธสวนตัวเปนไปอยางฉันทมิตร 

ระหวางผูบริหารและผูรวมงาน โดยทุกฝายตางมุงท่ีจะสนับสนุนความพยายามท่ีจะใหเปาหมายของ

องคการสัมฤทธ์ิผลตามท่ีวางไว จะเห็นไดวาในการบริหารแบบมีสวนรวมเปนการบริหารท่ีตอง

อาศัยความรวมมือจากบุคคลหลายฝาย ปจจัยหลายดาน ในดานการศึกษาก็เชนเดียวกัน ไดมีการ

บริหารในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงในการบริหารในรูปแบบนี้ทําใหการพัฒนา

คุณภาพการศึกษาดําเนินไปไดดวยดีและมีประสิทธิภาพ  ดังท่ีลัดดาวัลย สมิตะมาน กลาวถึง         

การบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการมีความสําคัญ คือ เปนการบริหารหรือการพิจารณา

แนวทางในการแกปญหา มีความหลากหลายและเปนไปอยางถ่ีถวน รอบคอบ เปนการถวงดุล

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



326 
 

 

อํานาจซ่ึงกนัและกัน โดยมิใหบุคคลใดบุคลหนึ่งมีอํานาจมากเกินไป ซ่ึงอาจจะนําไปสูการใชอํานาจ

ในทางท่ีไมถูกตอง อันจะเกิดผลเสียหายแกองคกรได และเพ่ือกอใหเกิดการประสานงานท่ีดี         

ท้ังภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน ซ่ึงจะทําใหการบริหารเปนอยางราบรื่นและ                  

มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมท้ังการรวมตัวของบุคคลเปนคณะกรรมการจะกอใหเกิดพลังท่ีเขมแข็ง 

สามารถอํานวยการใหงานดําเนินไปไดดวยดี สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา      

ขั้นพ้ืนฐาน กลาววา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนองคคณะบุคคลท่ีทํางานรวมกันกับ

สถานศึกษาเพ่ือใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการดวยตนเองไดตามกรอบท่ี

กฎหมายกําหนด ดังนั้น ความหลากหลายของบุคคลท่ีเขารวมเปนคณะกรรมการจึงตองเอ้ือตอ     

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ท่ีตองอาศัยความรู ความสามารถและประสบการณในดานตางๆบุคคล

ท่ีไดรับการคัดเลือกเขาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงมีความสําคัญตอการจัด

การศึกษา นอกจากกรรมการสถานศึกษาจากการคัดเลือกมาจากหนวยงาน องคกร ชุมชนแลว 

ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการซ่ึงเปนสัญลักษณของสถานศึกษาเปน

บุคคลสําคัญท่ีจะสะทอนของการบริหารจัดการ ผูชวยเหลือใหคําปรึกษา สรางแรงจูงใจ กระตุน  

การทํางาน ทบทวนรายงาน สะทอนความคิดเปดโอกาสใหผูแทนแตละกลุมไดแสดงบทบาทอยาง

เต็มท่ี จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม รายงานผลการประชุมและสนับสนุนดานอุปกรณ 

หองประชุม วัสดุใชสอย ฯลฯ รวมทั้งการพิจารณานํามติ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากท่ีประชุม

ไปสูการปฏิบัติ ในสวนของบทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานสํานักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดกลาววา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเปนบุคคลท่ี

สําคัญยิ่งท่ีทําใหการบริหารและการจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอยางท่ัวถึง

และมีคุณภาพ ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจะตองมีบทบาทท่ีควรจะเปนดังนี้        

1) บทบาทในการดําเนินงานท่ีสอดคลองกับหลักการ จุดมุงหมาย และวัตถุประสงคท่ีเปนนโยบาย

เปาหมาย ยุทธศาสตรของชาติหรือของรัฐและเง่ือนไขท่ีเปนนโยบายของรัฐ เชนกฎหมายแผน  

การศึกษาและกฎระเบียบตาง ๆ ท่ีสําคัญ 2) บทบาทในการเปนผูขับเคล่ือนผลักดันและพัฒนา

คุณภาพสถานศึกษาและผูเรียนโดยผานทางอํานาจการบริหารท้ัง 4 ดานคือ การบริหารงบประมาณ 

การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานท่ัวไป 3) บทบาทในการสงเสริม

สนับสนุนใหสถานศึกษาและผูเกี่ยวของทุกฝายไดมีการดําเนินการในเรื่องตาง  ๆ ท่ีเอ้ือตอการ

นําไปสูการบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาและเปาหมายยุทธศาสตรดานการศึกษาของชาติ           

4) บทบาทในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล ใหสถานศึกษาและผูท่ีเกี่ยวของดําเนินการตาม

วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร เปาหมายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาและควรมี     

การสรางวัฒนธรรมและทัศนคติท่ีถูกตองตอการกํากับติดตามและการประเมินผลเปนไปเพื่อ       
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การพัฒนาและการปรับปรุงการดําเนินงานและคุณภาพของสถานศึกษา และสอดคลองกับระเบียบ

กฎหมายอ่ืนๆ เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 

พ.ศ. 2545 มาตรา 40 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 

บัญญัติไววา “...ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นในสถานศึกษาขั้นพนฐาน และในสถานศึกษา

ระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา เพ่ือทํา

หนาท่ีกํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซ่ึงประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทน

ครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทน

พระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอ่ืนในพ้ืนท่ี ผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารสถานศึกษาเปน

กรรมการและเลขานุการ...” ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขต   

การปฏิบัติหนาท่ีของสถานศึกษาท่ีเปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนท่ีการศึกษา พ.ศ.2546 ไดกําหนด

เกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐาน ไวดังนี้ “...ขอ 6 ใหสถานศึกษามีอํานาจ

ปกครองดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินท่ีมีผูอุทิศใหสถานศึกษาเวนแต

การจําหนายอสังหาริมทรัพยท่ีมีผูอุทิศใหสถานศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน...” พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 

2547 มาตรา 26 กําหนดอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรไว

ดังนี้ “...มาตรา 26 ใหคณะกรรมการสถานศึกษา มีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

สําหรับขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาดังตอไปนี้ 1) กํากับ ดูแล            

การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ 

และวิธีการตามท่ีคณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะอนุกรรมการ

ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษากําหนด 2) เสนอความตองการจํานวน

และอัตราตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพ่ือเสนอ

คณะอนุกรรมการขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพิจารณา 3) ใหขอคิดเห็น

เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตอ

ผูบริหารสถานศึกษา 4) ปฏิบัติหนาท่ีตามกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอ่ืนท่ี

เกี่ยวของหรือตามที่คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มอบหมาย...” เม่ือมีบุคคลและบทบาทหนาท่ีในการดําเนินงานท่ีมีคุณภาพแลว กระบวนการมีสวน

รวมท่ีมีความรัดกุม ชัดเจน มีระบบเปนอีกองคประกอบหนึ่งท่ีทําใหการบริหารสถานศึกษาแบบมี

สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซ่ึงโคเฮน และอัฟชอฟฟ (Cohen.J 

and Uphoff.D) ไดแบงขั้นตอนการมีสวนรวมออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 1) การมีสวนรวมใน           

การตัดสินใจ (Decision Making) ประการแรกท่ีสุดท่ีจะตองกระทํา คือ การกําหนดความตองการ
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และการจัดลําดับความสําคัญ ตอจากนั้นก็เลือกนโยบาย และประชากรท่ีเกี่ยวของ การตัดสินใจ

ในชวงเริ่มตน การตัดสินใจชวงดําเนินการวางแผนและการตัดสินใจในชวงการปฏิบัติตามแผนท่ี

วางไว 2)  การมีสวนรวมในการปฏิบัติ (Implementation) ประกอบดวยการสนับสนุนดาน

ทรัพยากร การบริหาร และการประสานความรวมมือ ในสวนท่ีเปนองคประกอบของการดําเนินงาน

โครงการนั้นจะไดคําถามท่ีวา ใครจะทําประโยชนใหแกโครงการไดบาง และจะทําประโยชนได

โดยวิธีใด เชน การชวยเหลือดานทรัพยากร การบริหารงานและประสานงาน และการขอ           

ความชวยเหลือ เปนตน 3)  การมีสวนรวมในผลประโยชน (Benefits) ในสวนท่ีเกี่ยวกับ

ผลประโยชนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว ยังจะตองพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน

ภายในกลุมดวย ผลประโยชนของโครงการนี้ รวมทั้งผลประโยชนในทางบวก และผลที่เกิดขึ้น

ในทางลบท่ีเปนผลเสียของโครงการ ซ่ึงจะเปนประโยชนและเปนโทษตอบุคคลและสังคมดวย      

4)  การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) การมีสวนรวมในการประเมินผลนั้น ส่ิงสําคัญ   

ท่ีจะตองสังเกตก็คือความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectation) 

ซ่ึงจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุมตาง  ๆ ได สอดคลองกับอุทัย      

บุญประเสริฐ จําแนกขั้นตอนการมีสวนรวมเปน 4 ขั้นตอน คือ การมีสวนรวมในขั้นริเริ่มโครงการ 

การมีสวนรวมในขั้นวางแผน การมีสวนรวมในขั้นดําเนินโครงการและการมีสวนรวมใน            

ขั้นประเมินผลโครงการ นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยท่ีศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาแบบมี

สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาไว ซ่ึงผลการวิจัยในครั้งนี้ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ 

รัตติยา   จันทรเศรษฐ  ไดทําการศึกษารูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมจัดการศึกษาของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาระยอง เขต 2 ผลการศึกษา พบวา การมีสวนรวมจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก  มีรูปแบบการพัฒนา ไดแก ดานการมี  

สวนรวมในการบริหารสถานศึกษาโดยการสรางความตระหนักใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขาใจ

บทบาทหนาท่ีของตนเองดวยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการณใหกับคณะกรรมการสถานศึกษา และ

การจัดสรรคาตอบแทนในลักษณะเบ้ียประชุมเพ่ือสรางแรงจูงใจในการปฏิบัติงานใหกับ

คณะกรรมการสถานศึกษาและการจัดสรรคาตอบแทนในลักษณะเบ้ียประชุมเพ่ือสรางแรงจูงใจใน

การปฏิบัติงานใหกับคณะกรรมการสถานศึกษา ดานการมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพ่ือ

การศึกษา โดยการรวมกันวางแผนระดมทรัพยากรจากภายนอกชุมชน มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบและ

คณะทํางาน ตลอดจนการกํากับ ติดตาม และประเมินผล ดานการมีสวนรวมในการทํางานกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน โดยการประชุมปรึกษาหารือรวมกัน การดําเนินกิจกรรมในการพัฒนา       

ดานปจจัยพ้ืนฐานและดานสาธารณูปโภครวมกัน ตลอดจนการกํากับ ติดตามและประเมินผล     
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การดําเนินงาน ดานการมีสวนรวมในการจัดตั้งกองทุนการศึกษา โดยรวมกันวางแผนปฏิบัติการ

จัดตั้งกองทุนการศึกษาสําหรับนักเรียน มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบและคณะทํางาน ตลอดจนการ

กํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน สอดคลองกับงานวิจัยของเมตต  เมตตการุณจิต          

ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลใน

จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบวา ปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวมมี 2 ปจจัย ไดแก 1)  ปจจัย

เกี่ยวกับคณะกรรมการศึกษา ไดแก เวลาท่ีอาศัยในชุมชน การมีถ่ินกําเนิด การมีท่ีพักอาศัยในชุมชน 

การเปนศิษยเกา การมีบุตรหลานเรียนอยูท่ีโรงเรียน ความคาดหวังตอโรงเรียน การมีความสัมพันธ

กับโรงเรียน และความหวงใยตอสวัสดิการเด็ก 2)  ปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน ไดแก คุณลักษณะของ

ผูบริหารดานความเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธ มีความซ่ือสัตย และเปนคนทองถ่ินโดยกําเนิด  

คุณลักษณะของครู คือ ครูมีความประพฤติดี มีความรูความสามารถ มีความเอาใจใสตอเด็ก             

มีมนุษยสัมพันธดีและความเสียสละ  การปฏิบัติของโรงเรียนตอคณะกรรมการสถานศึกษา ไดแก 

การใหเกียรติ การใหโอกาสในการมีสวนรวม การเขารวมกิจกรรมกับชุมชน การปฏิบัติงานของครู 

ไดแก การเอาใจใสตอการเรียนการสอน ความสามัคคีในหมูคณะครู ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน 

ไดแก ความมีช่ือเสียงของโรงเรียนและการบริหารการเงินโปรงใส สอดคลองกับงานวิจัยของชัญญา 

อภิปาลกุล ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานใน

การบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจการบริหาร : กรณีศึกษาของ

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน  ผลการศึกษาพบวา  ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา ประกอบดวย            

1) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา  2) พฤติกรรมของครูผูสอน 3) ผลงานของสถานศึกษา      

4) คุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษา 5) ความสัมพันธระหวางชุมชนกับสถานศึกษา 

สอดคลองกับงานวิจัยของชูชาติ พวงสมจิตร ไดทําการวิเคราะหปจจัยท่ีสงเสริมและปจจัยท่ีเปน

อุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร 

พบวา มีปจจัยท่ีสงเสริมการมีสวนรวม 3 ประการ ไดแก 1) ปจจัยท่ีเกี่ยวกับสภาพแวดลอม คือ 

โครงสรางทางเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมจะชวยใหชุมชนมีความพรอมในการสนับสนุนโรงเรียน

ดานการเงินเพราะเปนยานอุตสาหกรรมยอมทําใหเกิดสภาวะเศรษฐกิจดี นอกจากนี้ลักษณะนิสัย

ของคนไทยชวยสงเสริมการเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนกลาวคือ โดยท่ัวไปคนไทยมีนิสัยชอบ

ทําบุญทําทานไมคอยปฏิเสธคํารองของผูอ่ืน โดยเฉพาะโรงเรียนท่ีเปนสถาบันสอนบุตรหลานให

เปนคนดี มีความรูสวนระบบการเมืองการปกครองทองถ่ิน  จะกระตุนใหนักการเมืองเขามามี      

สวนรวมกับโรงเรียนซ่ึงในชวงท่ีมีการเลือกตั้งผูสมัครจะตองไปพบประชาชน และชวยเหลือ

กิจกรรมของสังคม โดยวัดกับโรงเรียนท่ีเปนสถาบันหลักของชุมชน 2) ปจจัยท่ีเกี่ยวกับชุมชน คือ 
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ความศรัทธาของชุมชนท่ีมีตอโรงเรียน หากโรงเรียนสรางความศรัทธาใหกับชุมชนได เชน           

ผลการเรียนนักเรียนสอบชิงทุนหรือสอบเขาสถาบันท่ีมีช่ือเสียง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ครูอาจารย  

เอาใจใสตอเด็กโรงเรียนชนะการประกวดผลงานทางวิชาการฯลฯ สําหรับความคาดหวังของชุมชน

ตอโรงเรียน ไดแก ความคาดหวังวาโรงเรียนจะส่ังสอนบุตรหลานของเขาใหเปนคนเกงคนดีและ

คาดหวังใหโรงเรียนมีคุณภาพไมเปนรองโรงเรียนอ่ืน และชุมชนมีความสัมพันธอันดีกับโรงเรียน

หากผูบริหาร และครูเขารวมกิจกรรมกับชุมชนอยางสมํ่าเสมอ โรงเรียนใหการตอนรับประชาชน

อยางดี โรงเรียนเอาใจใสบุตรหลานของประชาชน ชุมชนใหความรวมมือกับโรงเรียนดวยดี           

3) ปจจัยท่ีเกี่ยวกับโรงเรียน คือ ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารและครู ซ่ึงไดแก ผูบริหารและครูมี

ความสัมพันธอันดีกับชุมชน ใหเกียรติและกําลังใจเอาใจใสการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีปจจัย

เกี่ยวกับผลงานและวิธีปฏิบัติของโรงเรียน เชน โรงเรียนมีช่ือเสียงดานวิชาการ มีความเช่ือม่ันใน

เรื่องการเงิน โรงเรียนมีการพัฒนาในดานตางๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ เพลินตา กะลัมพากร     

ไดนําเสนอปจจัยการมีสวนรวมในการวางแผนไว 2 ประการ ดังนี้ 1) ปจจัยภายใน ประกอบดวย 

วิสัยทัศน โลกทัศน และพฤติกรรมของผูนําองคกร ความรู ความสามารถ ความศรัทธา การยอมรับ 

และบารมีของผูนําองคกร ความซ่ือตรง ความโปรงใส ความซ่ือสัตย และสนับสนุนคนดีท่ีมี

ความสามารถใหมีโอกาสทํางาน ปรับปรุง และพัฒนาพฤติกรรมการทํางานของสมาชิกในองคกร 

ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ การประพฤติตนเปนแบบอยางของผูนํา 2) ปจจัยภายนอก เปน

เครื่องช้ีวัดท่ีบงบอกวารัฐบาล สนับสนุนการทํางานแบบมีสวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของ

อภิชัย  นุชเนื่อง รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ผลการศึกษา พบวา  รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษา           

ขั้นพ้ืนฐานประกอบดวย 2 ดาน คือ ดานบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา เปนลักษณะ        

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษารวมกับโรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย 1) การสราง

ความรวมมือกับชุมชน 2) การสนับสนุนการบริหารของโรงเรียน 3) การเขารวมดําเนินงาน        

ดานคุณสมบัติของกรรมการสถานศึกษา เปนคุณลักษณะของบุคคลท่ีจะเขามามีสวนรวมพัฒนา

โรงเรียน ประกอบดวย 1) ความสามารถในหนาท่ี 2) คุณลักษณะการปฏิบัติตน 3) ความพึงพอใจ

และ 4) ผลตอบแทน 

3. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน และ 15 คน มี

ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน และความถูกตองครอบคลุม จากการเสนอ

ผูเช่ียวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน เพ่ือยืนยันรูปแบบโดยใชเทคนิคแบบชาติพันธุวรรณา 

(Ethnographic  Future Research : EFR) โดยพิจารณาองคประกอบ 4 ดาน คือ ดานความเหมาะสม 
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ดานความเปนไปได ดานความเปนประโยชน และดานความถูกตองครอบคลุม ของรูปแบบ         

การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน ของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการ 9 คน ซ่ึงมี 8 องคประกอบ ไดแก 1)  คุณลักษณะของ

กรรมการสถานศึกษา 2) การจัดการกระบวนการมีสวนรวม 3) คุณลักษณะของผูบริหาร 4) การสราง

เครือขายการมีสวนรวม  5) การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา                     

6) คุณลักษณะของครู 7) การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 8)  สภาพแวดลอมภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา และของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการ 15 คน ซ่ึงมี 8 องคประกอบไดแก       

1) คุณลักษณะของผูบริหาร 2) คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา 3) การดําเนินงานตามบทบาท

ของคณะกรรมการสถานศึกษา 4) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 5) การสนับสนุนจาก

หนวยงานตนสังกัด 6) ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา    

7) การสรางเครือขายการมีสวนรวม 8) คุณลักษณะของครู พบวา มีความคิดเห็นสอดคลองกันคือ 

เปนรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ระดับ

การศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีมีความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน และความถูกตอง

ครอบคลุมสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีการวิจัย 

 

ขอเสนอแนะ 

 

จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ไดขอคนพบท่ีเปนประโยชนตอการบริหารสถานศึกษา ซ่ึงผูวิจัยมี

ขอเสนอแนะ ดังนี ้

 

ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช 

 

1. ผูบริหารหนวยงานตนสังกัดท่ีเกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษา ควรนํารูปแบบการบริหารท่ีไดจากการวิจัยไปเปนขอมูลใน         

การวางแผนกําหนดนโยบายเพ่ือสงเสริมการบริหารงานของสถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายท่ี

กําหนดไว 

2. ผูบริหารหนวยงานตนสังกัดท่ีเกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษา ควรจัดอบรม ประชุม สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาในรูปแบบ

ตางๆ เชน การอบรม สัมมนาในลักษณะการพัฒนาองคกร (Organization Development : OD) 
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3. ผูบริหารหนวยงานตนสังกัดท่ีเกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษา ควรสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา

อยางตอเนื่อง เชน การสนับสนุนงบประมาณ การออกระเบียบ กฎหมายท่ีเอ้ือตอการมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 

4. ผูบริหารหนวยงานตนสังกัดท่ีเกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ควรใหความสําคัญและ

สนับสนุนสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู ความเขาใจในการดําเนินงานตามบทบาท

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

5. ผูบริหารหนวยงานตนสังกัดท่ีเกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม

ของคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ควรใหความสําคัญและ

สนับสนุนสงเสริมการสรางเครือขายระหวาง โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน หนวยงาน

ตางๆ โดยการทําขอตกลงใหความรวมมือตัง้แตระดับกระทรวงกับกระทรวง 

6. ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานควรนํา

ขอคนพบท่ีไดจากการวิจัยไปประยุกตใชในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาโดยปรับเปล่ียนใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา 

7. ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ

ผูเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาควรใหความรู ความเขาใจกับผูเกี่ยวของ

ทุกฝาย มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลอยางตอเนื่อง  

 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี ้

1. ควรศึกษาการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานแตละองคประกอบท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

2. ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของสถานศึกษาท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คนและ 15 

คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใหใกลเคียงกัน 

3. ควรศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสังกัดตางๆ เชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน สังกัดการศึกษาเอกชน สังกัดกรุงเทพมหานคร เปนตน 
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4. ควรศึกษารูปแบบความสัมพันธของการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานกับประสิทธิผลของสถานศึกษา 
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2. นางอรทัย มูลคํา   ท่ีปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   ดานพัฒนาระบบเครือขายและการมีสวนรวม 

3. รศ.ดร.ธานี  เกสทอง   รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 

4. รศ.ดร.นันทิยา  นอยจันทร   คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 

5. ผศ.ดร.โยธิน  ศรีโสภา   อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม 

6. ดร.กัลยรัตน เมืองสง   ผูอํานวยการโรงเรียนสิทธิพยากรณ 

  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

7. ดร.อภิเชษฐ ฉิมพลีสวรรค   ผูอํานวยการโรงเรียนบานประดูเฒา 

  จังหวัดนครสวรรค 

8.  นายบุญสง  เพ็งผล   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค 

   จังหวัดนครสวรรค  

9.  นายเอ้ือม จันทรสุขโข   ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังน้ําเขียว 

   จังหวัดประจวบคีรีขันธ  

10.  ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ    ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล) 

   จังหวัดนครปฐม  

11. นายศรีวิชัย  บุญศรีสุวรรณ  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ ดอนเจดีย  

จังหวัดสุพรรณบุรี   

12. นายชาญวิทย  อุณหสุทธิยานนท  ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรขีันธ 

จังหวัดประจวบคีรีขนัธ  
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แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ 

เร่ือง  

รูปแบบการบริหารสถานศกึษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

(Participative Administration Model of Basic Educational Committee  

in the Office of the Basic Education Commission) 

 

คําช้ีแจง  

แบบสัมภาษณนี้ มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเครื่องมือในการสัมภาษณผูเช่ียวชาญใน            

การรวบรวมขอมูลหรือตัวแปรตางๆสําหรับดุษฎีนิพนธ เรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษา     

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (Participative 

Administration Model of  Basic Educational Committee in the Office of the Basic Education 

Commission) ขอมูลหรือตัวแปรท่ีไดจากการสัมภาษณมีคาย่ิงตอการดําเนินการวิจัยครั้งนี้และ       

จะเปนประโยชนตอการบริหารสถานศึกษา  

แบบสัมภาษณ ประกอบดวย 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี  1  ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูเช่ียวชาญ 

ตอนท่ี  2  ขอคําถามในการสัมภาษณสําหรับการพิจารณากําหนดตัวแปรเพ่ือเปนกรอบ

ในการวิจัย 

ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาจักไดรับความอนุเคราะหในการสัมภาษณเปนอยางดียิ่ง         

จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้

 

      

            นางสาววรลักษณ จันทรผา 

        นักศึกษาปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 

           ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่  1  ขอมูลเกีย่วกบัสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ 

คําช้ีแจง   โปรดเขียนรายละเอียดสถานภาพของทาน 

 

ชื่อผูใหสัมภาษณ    นาย    นาง    นางสาว .......................................................................... 

วุฒิการศกึษา ...................................................................................................................................... 

ตําแหนงหนาท่ี   .................................................................................................................................. 

สถานที่ทํางาน ..................................................................................................................................... 

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

วัน/เดอืน/ป/เวลา   วันท่ี...........เดือน...............................พ.ศ. ......................เวลา................................ 

 

ตอนที่  2  ขอคําถามในการสัมภาษณสําหรับการพิจารณากาํหนดตัวแปร 

คําช้ีแจง  โปรดตอบคําถามอยางละเอียด 

 

แนวคําถามการสัมภาษณ 

1. องคประกอบของลักษณะ/รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ควรประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง 

2. แตละองคประกอบของลักษณะ/รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษา ตามขอ 1 มีกระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนนิงานอยางไร 

 

 

 

ลงช่ือ..........................................................ลงช่ือผูใหสัมภาษณ 

                  (…………………………………………………)    
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ภาคผนวก ข 

หนังสือขอความอนุเคราะหทดลองใชเครื่องมือวิจัย 

รายช่ือสถานศึกษาตวัอยาง 
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รายชื่อสถานศึกษาทดลองใชเคร่ืองมือวิจัย 

 

 1.  โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว 

     สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 

2.  โรงเรียนวดัพระมอ 

      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 

3.  โรงเรียนวดัแหลมทอง 

      สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาราชบุรี  เขต 2 

4.  โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1 

5.  โรงเรียนโพธ์ิศรีสุขาราม 

    สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 
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ภาคผนวก ค 

ผลการวิเคราะหคาความเช่ือม่ันของเครื่องมือวิจยั 
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Reliability 

 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Item-total Statistics 

 

               Scale          Scale          Corrected 

               Mean         Variance       Item-            Alpha 

              if Item        if Item         Total                  if Item 

              Deleted        Deleted     Correlation        Deleted 

 

A1           473.0000       853.9310        .0831           .9693 

A2           473.0667       854.7540        .0637           .9692 

A3           473.0667       840.2713        .4347           .9687 

A4           473.5000       857.9828        .0350           .9697 

A5           473.3333       842.9885        .4315           .9687 

A6           473.7333       849.4437        .2466           .9690 

A7           473.3667       830.9989        .7066           .9683 

A8           473.5667       832.1851        .6397           .9684 

A9           473.3333       836.6437        .6334           .9684 

A10          473.0333       844.2402        .5332           .9686 

A11          473.3000       843.4586        .3900           .9688 

A12          473.2333       823.1506        .9062           .9679 

A13          473.5333       839.8437        .6275           .9685 

A14          473.5000       839.0172        .5225           .9686 

A15          473.3667       839.5506        .6865           .9684 

A16          473.4667       839.0851        .5347           .9686 

A17          473.5000       850.9483        .1906           .9691 

A18          473.4333       837.7713        .5939           .9685 

A19          473.5000       846.1207        .4085           .9688 

A20          473.3333       844.9885        .4220           .9687 
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A21          473.4333       828.9437        .7222           .9682 

A22          473.4000       837.0759        .7392           .9683 

A23          473.1667       825.5920        .7787           .9681 

A24          473.2667       836.8230        .6180           .9684 

A25          473.2667       839.0989        .6224           .9685 

A26          473.3000       855.5276        .0957           .9690 

A27          473.5333       845.9816        .3988           .9688 

A28          473.7000       842.2172        .3945           .9688 

A29          473.3667       838.7230        .4516           .9687 

A30          473.4000       838.8000        .5833           .9685 

A31          473.7000       838.4241        .6238           .9685 

A32          473.3667       836.4471        .6919           .9684 

A33          473.6000       837.4897        .5970           .9685 

A34          473.4667       840.9471        .6365           .9685 

A35          473.4667       837.7747        .7651           .9683 

A36          473.5000       839.4310        .4633           .9687 

A37          473.9000       842.0241        .5304           .9686 

A38          473.4333       835.9782        .6508           .9684 

A39          473.3000       838.2172        .7139           .9684 

A40          473.3000       835.1138        .7185           .9683 

A41          473.2333       845.9092        .4118           .9688 

A42          473.3667       840.0333        .6672           .9685 

A43          473.3667       840.0333        .6672           .9685 

A44          473.4333       837.7023        .6805           .9684 

A45          473.4667       834.8782        .6641           .9684 

A46          473.9333       840.3402        .6089           .9685 

A47          472.6667       843.0575        .3731           .9688 

A48          472.7333       817.2368        .7571           .9681 

A49          472.8333       825.3161        .7029           .9682 

A50          473.3667       828.7920        .8479           .9681 
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A51          473.3333       828.8506        .7947           .9681 

A52          473.3000       839.8724        .5588           .9685 

A53          474.0333       836.9989        .6184           .9684 

A54          473.4333       851.5644        .1600           .9691 

A55          472.7000       849.4586        .1953           .9691 

A56          472.5667       848.8747        .2830           .9689 

A57          473.1333       860.8092        .1428           .9695 

A58          473.1000       840.9897        .5357           .9686 

A59          473.0333       838.8609        .5593           .9685 

A60          472.5000       844.9483        .4536           .9687 

A61          472.5667       848.8057        .2855           .9689 

A62          472.9333       845.8575        .3493           .9688 

A63          474.5667       866.8057        .1670           .9709 

A64          473.1667       841.7989        .4394           .9687 

A65          473.0667       844.8920        .5435           .9686 

A66          472.9667       848.5851        .3139           .9689 

A67          472.9667       848.5161        .3165           .9689 

A68          473.0000       849.0345        .2311           .9690 

A69          473.0667       833.3057        .7646           .9682 

A70          473.2667       834.0644        .8021           .9682 

A71          472.8667       845.8437        .3833           .9688 

A72          472.9000       847.7483        .3236           .9689 

A73          472.9333       854.2023        .0705           .9693 

A74          472.8000       852.6483        .1396           .9691 

A75          472.5667       846.8057        .3575           .9688 

A76          472.9333       849.9264        .2528           .9690 

A77          472.6000       843.4207        .4690           .9687 

A78          472.7000       838.0103        .5111           .9686 

A79          472.8000       848.7862        .2715           .9689 

A80          472.5667       849.2195        .2707           .9689 
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A81          472.6333       847.6195        .3152           .9689 

A82          473.4333       856.1851        .0209           .9693 

A83          473.0333       848.5851        .3486           .9688 

A84          472.9333       849.7195        .1809           .9692 

A85          473.2333       855.2195        .1123           .9690 

A86          473.0667       840.5471        .5260           .9686 

A87          473.3333       847.5402        .3972           .9688 

A88          472.9667       840.9299        .4653           .9687 

A89          473.5333       853.8437        .0922           .9692 

A90          473.3667       843.2747        .5373           .9686 

A91          473.8667       843.2920        .4153           .9687 

A92          473.9667       842.7920        .5368           .9686 

A93          473.5667       848.2540        .3054           .9689 

A94          473.4667       839.2920        .5981           .9685 

A95          473.6333       847.7575        .3104           .9689 

A96          474.0000       833.3793        .6430           .9684 

A97          473.4667       839.1540        .6029           .9685 

A98          473.2667       851.7885        .2743           .9689 

A99          473.0333       841.6885        .4699           .9687 

A100         473.1667       859.4540        .1684           .9692 

A101         473.3333       850.7816        .2140           .9690 

A102         473.2667       838.4782        .6445           .9684 

A103         473.6000       843.0759        .3474           .9689 

A104         473.1000       841.3345        .5239           .9686 

A105         473.2333       853.0126        .2563           .9689 

A106         473.3667       846.8609        .4985           .9687 

A107         473.4667       846.4644        .3510           .9688 

A108         473.3000       837.7345        .6304           .9684 

A109         473.1000       844.9897        .5922           .9686 

A110         473.1333       853.2920        .2035           .9690 
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A111         473.0667       846.2713        .4805           .9687 

A112         473.1333       847.0161        .5576           .9687 

A113         473.2333       845.4264        .4302           .9687 

A114         473.1333       837.9816        .6756           .9684 

A115         473.2667       842.7540        .5863           .9686 

A116         472.9000       833.5414        .5231           .9686 

A117         473.4333       842.6678        .5019           .9686 

A118         473.1667       839.9368        .6472           .9685 

A119         473.4333       843.3575        .5709           .9686 

A120         473.3333       844.9195        .5098           .9687 

 

  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 

Reliability Coefficients 

 

N of Cases =     30.0                    N of Items =120 

Alpha =    .9690 
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ภาคผนวก ง 

หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย 

รายช่ือสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง 
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รายชื่อสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

เร่ือง รูปแบบการบริหารสถานศกึษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

(Participative Administration Model of Basic Educational Committee  

in the Office of the Basic Education Commission) 

 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษานนทบุรี เขต 1 

1. โรงเรียนวดัฝาง 

2. โรงเรียนปาไมอุทิศ 9 

3.  โรงเรียนวดัจันทร(ผาดไสวประชาอุทิศ) 

4. โรงเรียนนุมประสงควิทยา 

5. โรงเรียนวดับางไกรนอก 

6. โรงเรียนวดัสําโรง(หิรัญราษฎรภักดีวิทยา) 

7. โรงเรียนวดัใหมผดุงเขต 

8. โรงเรียนอนุบาลบางกรวย 

9. โรงเรียนวดัแจงศิริสัมพันธ(สโมสรสากลอุทิศ) 

10. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วดัโบสถดอนพรหม) 

11. โรงเรียนวดัตําหนกัใต(วิลาศโอสถานนทนุเคราะห) 

12. โรงเรียนทานสัมฤทธ์ิวิทยา 

13. โรงเรียนวดัเฉลิมพระเกยีรต(ิพิบูลบํารุง) 

14. โรงเรียนวดัลานนาบุญ (นอม หงสะเดชอุปถัมภ) 

15. โรงเรียนอนุราชประสิทธ์ิ 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 

16. โรงเรียนอางทองพัฒนา 

17. โรงเรียนบานยุบพริก 

18. โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรขีันธอนุสรณ 

19. โรงเรียนวดัถํ้าคีรีวงศ 

20. โรงเรียนวดัปากคลองเกลียว 
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21. โรงเรียนบานคลองชายธง 

22. โรงเรียนบานไรใน 

23. โรงเรียนบานยานซ่ือ 

24. โรงเรียนบานเขามัน 

25. โรงเรียนบานยางเขา 

26. โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท 

27. โรงเรียนวดัทุงประดู 

28. โรงเรียนบานหนองกก 

29. โรงเรียนบานอาวยาง 

30. โรงเรียนบานหวยแกว 

31. โรงเรียนบานหนองหญาปลอง 

32. โรงเรียนประชาสงเคราะหอุปถัมภ 

33. โรงเรียนบานวังยาง 

34. โรงเรียนบานทุงสีเสียด 

35. โรงเรียนบานพุตะแบก 

36. โรงเรียนบานชะมวง 

37. โรงเรียนบานหนองมงคล 

38. โรงเรียนบานดอนสํานัก 

39. โรงเรียนวดักํามะเสน 

40. โรงเรียนบานดอนใจด ี

41. โรงเรียนบานหวยสัก 

42. โรงเรียนบานปากคลอง(ราษฏรอุปกรณ) 

43. โรงเรียนบานดงไมงาม 

44. โรงเรียนบานทุงตาแกว 

45. โรงเรียนบานหนองจันทร 

46. โรงเรียนบานทาขาม 

47. โรงเรียนบานฝงแดง 

48. โรงเรียนบานทุงเชือก 



362 
 

 

49. โรงเรียนบานหนองมะคา 

50. โรงเรียนบานอางทอง 

51. โรงเรียนสมาคมเลขานกุารสตรี 2 

52. โรงเรียนบานสวนหลวง 

53. โรงเรียนบานหนองเสือ 

54. โรงเรียนบานหวยทรายขาว 

55. โรงเรียนบานธรรมรัตน 

56. โรงเรียนบานดอนสงา 

57. โรงเรียนบานคลองลอย 

58. โรงเรียนวดัธงชัยธรรมจักร 

59. โรงเรียนมูลนิธิศึกษา 

60.  โรงเรียนบานหนองหิน 

61. โรงเรียนวดันาผักขวง 

62. โรงเรียนบานถํ้าเขานอย 

63. โรงเรียนบานคอกชาง 

64. โรงเรียนบานหนองหวยฝาด 

65. โรงเรียนบานชางเผือก 

66. โรงเรียนวดัดอนยาง 

67. โรงเรียนบานมะเดื่อทอง 

68. โรงเรียนบานมรสวบ 

69. โรงเรียนบานหวยยางมิตรภาพท่ี 35 

70. โรงเรียนอนุบาลทับสะแก 

71. โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขนัธ(สละชีพ) 

72. โรงเรียนบางสะพาน 

73. โรงเรียนบานทุงกระโตน 

74. โรงเรียนบานทองมงคล 

75. โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน 
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สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสุพรรณบุรี เขต 2 

76. โรงเรียนวดัหนองหลุม 

77. โรงเรียนวดัโบสถวิทยาคาร 

78. โรงเรียนวดับอคู 

79. โรงเรียนบานหัวเขา 

80. โรงเรียนวดัทาจัด 

81. โรงเรียนบานรางโพธ์ิ 

82. โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ 

83. โรงเรียนบานโปงพรานอินทร 

84. โรงเรียนบานโปง 

85. โรงเรียนวดัชองลม 

86. โรงเรียนหรรษาสุจิตตวิทยา 

87. โรงเรียนบานหัวทํานบ 

88. โรงเรียนวดัใหมปทุมสูตร 

89. โรงเรียนบานหนองกุฏิ 

90. โรงเรียนวดัโคกสําโรง 

91. โรงเรียนวดัหวยคูสามัคค ี

92. โรงเรียนบานหนองแหน 

93. โรงเรียนวดัสามัคคีธรรม 

94. โรงเรียนวดันันทวัน 

95. โรงเรียนวดัศรีสรอยเพชร 

96. โรงเรียนวดัโคกยายเกต ุ

97. โรงเรียนวดัเวฬุวัน 

98. โรงเรียนวดัหัวโพธ์ิ 

99. โรงเรียนบานหวยหิน 

100. โรงเรียนวดัสวางอารมณ 

101. โรงเรียนวดัคอกวัว 

102. โรงเรียนวดัใหมสิทธาวาส 
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103. โรงเรียนวดัราษฎรบํารุง 

104. โรงเรียนวดัสระศรีเจริญ 

105. โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค) 

106. โรงเรียนวดัทาขาม 

107. โรงเรียนวดัโพธ์ิเขียว 

108. โรงเรียนวดัรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา) 

109. โรงเรียนวดัเทพพิทักษ 

110. โรงเรียนวดัคณฑี 

111. โรงเรียนบานหนองจิก 

112. โรงเรียนวดัคีรีเจริญผล 

113. โรงเรียนบานเขาชานหมาก 

114. โรงเรียนวดักลางบานดอน 

115. โรงเรียนบานหนองโพธ์ิ 

116. โรงเรียนบานหนองกระทู 

117. โรงเรียนวดัรางกราง 

118. โรงเรียนวดัยางยี่แส 

119. โรงเรียนบานหนองสานแตร 

120. โรงเรียนวดัเขาพระ 

121. โรงเรียนวดัหนองตาสาม 

122. โรงเรียนบานหนองจิกรากขา 

123. โรงเรียนวดับางสาม 

124. โรงเรียนวดัสระยายโสม 

125. โรงเรียนวดัจันทราวาส 

126. โรงเรียนวดัโภคาราม 

127. โรงเรียนสองพ่ีนอง 

128. โรงเรียนบานนเรศ 

129. โรงเรียนวดัโพธ์ิทองเจริญ 

130. โรงเรียนวดัสระพังลาน 
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131. โรงเรียนบานทุงดินดํา 

132. โรงเรียนบานจรเขสามพัน 

133. โรงเรียนวดัคีรรีัตนาราม 

134. โรงเรียนวดับางบอน 

135. โรงเรียนวดัยางสวางอารมณ 

136. โรงเรียนวดัปทุมสราวาส 

137. โรงเรียนพลับพลาไชย 

138. โรงเรียนบานหัววัง 

139. โรงเรียนวดัดอนมะเกลือ (นันทราษฎรรังสรรค) 

140. โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย 

141. โรงเรียนอนุบาลบานทาพระยาจกัร 

สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศกึษาสงิหบุรี 

142. โรงเรียนวดักระโจม 

143. โรงเรียนวดัโคกพระ 

144. โรงเรียนวดัโพธ์ิเอน 

145. โรงเรียนวดันอยนางหงษ 

146. โรงเรียนวดัเสาธงทองธงทอง 

147. โรงเรียนวดักระดังงา 

148. โรงเรียนวดัสามัคคีธรรม 

149. โรงเรียนวดัชันสูตร 

150. โรงเรียนวดัโบสถ 

151. โรงเรียนวดัประสาท 

152. โรงเรียนวดัหลวง 

153. โรงเรียนวดัขุนสงฆ 

154. โรงเรียนบานบางสําราญ 

155. โรงเรียนวดักลางชูศรีเจรญิสุข 

156. โรงเรียนวดัศรัทธาภิรม 

157. โรงเรียนคายบางระจนั 
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158. โรงเรียนบานทุงกลับ 

159. โรงเรียนวดัสิงห 

160. โรงเรียนอนุบาลทาชาง 

161. โรงเรียนวดัดอนเจดีย 

162. โรงเรียนวดัพิกุลทอง 

163. โรงเรียนวดัราษฎรประสิทธ์ิ 

164. โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห 

165. โรงเรียนวดัวังกะจับ 

166. โรงเรียนวดัพระปรางคมุน ี

167. โรงเรียนวดัโคปูน 

168. โรงเรียนวดัศรีสาคร 

169. โรงเรียนวดัโพธ์ิสังฆาราม 

170. โรงเรียนวดัสาธุการาม 

171. โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน 

172. โรงเรียนวดัหัววาว 

173. โรงเรียนวดัโพธ์ิชัย 

174. โรงเรียนวดัโพธ์ิศร ี

175. โรงเรียนวดัเตย 

176. โรงเรียนวดับานกลับ 

177. โรงเรียนวดัวิหารขาว 

178. โรงเรียนวดัคีม 

179. โรงเรียนวดัตกึราชา 

180. โรงเรียนวดัตะโกรวม 

181. โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจกัรสีหมิตรภาพท่ี 133 

182. โรงเรียนอนุบาลพรหมบุร ี

183. โรงเรียนวดัประดับ 

184. โรงเรียนวดัเกาช่ัง 

185. โรงเรียนวดัสะอาดราษฎรบํารุง 
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186. โรงเรียนวดับานจา (เอ่ียมโหมดอนุสรณ) 

187. โรงเรียนวดัขอย 

188. โรงเรียนวดัตุมหู 

189. โรงเรียนวดัโพธ์ิทะเลสามัคค ี

190. โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงหบุร ี

191. โรงเรียนวดักลาง 

192. โรงเรียนวดัประโชตกิาราม 

193. โรงเรียนวดัโสภา 

194. โรงเรียนวดัถอนสมอ 

195. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บานหนองกระทุม) 

196. โรงเรียนวดัอัมพวัน 

197. โรงเรียนบานหนองลีวิทยาคม 

198. โรงเรียนอนุบาลคายบางระจัน 

199. โรงเรียนชุมชนวัดมวง 

200. โรงเรียนวดัพรหมสาคร 

201. โรงเรียนอนุบาลสิงหบุรี 
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ภาคผนวก จ 

แบบสอบถาม เรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษา 

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

(Participative Administration Model of Basic Educational Committee  

in the Office of the Basic Education Commission) 

คําช้ีแจง  

1.  แบบสอบถามฉบับนี้จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือทราบตัวแปรท่ีเปน

องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน 

2.  ผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้ เปนบุคลากรในสถานศึกษาๆละ 6 คน ดังนี้ 

2.1 ผูบริหารสถานศึกษา 

2.2 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.3 ผูแทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

2.4 ผูแทนผูปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

2.5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืนๆ  

2.6 ผูปกครองนักเรยีนอ่ืนๆ  

3.  แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน ไดแก 

ตอนท่ี  1  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษา 

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

ผูวิจัยขอขอบพระคณุทานไว ณ โอกาสนี้ สําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม

ในครั้งนี ้

 

นางสาววรลักษณ จันทรผา 

        นักศึกษาปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 

           ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวทิยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่  1  สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม  

คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ท่ีตรงกับสถานภาพของทาน 

 

1. เพศ  

  ชาย    หญิง 

 

2. อายุ  (เศษปท่ีเกิน 6 เดือน ใหนับเพ่ิมอีกหนึ่งป) 

  ต่ํากวา 30  ป     30 – 35  ป 

  36 – 40  ป      41 – 45  ป 

  46 – 50  ป      51  ปขึ้นไป 

 

3. ระดับการศึกษา  

  ต่ํากวาปริญญาตรี     ปริญญาตรี 

  ปริญญาโท      ปริญญาเอก 

 

4. ตําแหนงหนาท่ีในสถานศึกษา 

  ผูบริหารสถานศึกษา 

  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ผูแทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

  ผูแทนผูปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  

  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานอ่ืนๆ  

 ผูปกครองนักเรียนอ่ืนๆ  

 

5.  จํานวนคณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษาของทาน 

 9  คน 

 15  คน 



371 
 

 

ตอนที่  2  แบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบการบริหารสถานศกึษาแบบมีสวนรวม 

                 ของคณะกรรมการสถานศกึษา ระดบัการศกึษาขั้นพ้ืนฐาน  

คําช้ีแจง โปรดพิจารณาขอความและทําเครื่องหมาย  ลงในชองคะแนนท่ีตรงกับสภาพความเปน

จริงของสถานศึกษาของทานเพียงคําตอบเดียว โดยพจิารณาดังนี ้

ระดับ   5 หมายถึง  มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับมากท่ีสุด 

ระดับ   4 หมายถึง  มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับมาก 

ระดับ   3 หมายถึง  มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง 

ระดับ   2 หมายถึง  มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับนอย 

ระดับ   1 หมายถึง  มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ

คณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

ขอที ่
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศกึษา 

ระดับความสําคัญ 

1 2 3 4 5 

1 คณะกรรมการสถานศึกษามีความตระหนกัถึงความสําคัญ

ของการมีสวนรวม 

     

2 คณะกรรมการสถานศึกษาตองการมีสวนรวม 

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 

     

3 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมเปนกรรมการ

คัดเลือกและการประเมินบุคลากรของโรงเรียน 

     

4 คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสําคัญในการสงเสริม

ใหเกิดการมีสวนรวมจากผูท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวน 

     

5 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการตัดสินใจ

เกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน 

     

6 กรรมการสถานศึกษามีทัศนคติท่ีดีตอการจดัการศึกษา      

7 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีลักษณะความเปนผูนํา      
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ขอที ่
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศกึษา 

ระดับความสําคัญ 

1 2 3 4 5 

8 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความรับผิดชอบตอตนเอง 

ครอบครัวและชุมชน 
     

9 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสนใจและมีความรู

ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 
     

10 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสามารถ 

ในการตัดสินใจและแกปญหาตางๆได 
     

11 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความรูความเขาใจใน

บทบาทหนาท่ีของตนเอง 

     

12 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความคดิริเริ่มสรางสรรค      

13 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีกลาแสดงออกท้ังการกระทํา

และความคิด 

     

14 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีอารมณดี มองโลกในแงดี 

มีความหนักแนนและเปนคนมีเหตุผล 

     

15 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความสุภาพ เรียบรอย  

ออนนอมถอมตน 

     

16 กรรมการสถานศึกษามีถ่ินกําเนดิอยูในชุมชน      

17 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีคณุธรรมและความซ่ือสัตย

สุจริต 

     

18 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีความประพฤติด ี

ท้ังดานกาย วาจา ใจและเปนตวัอยางใหแกสังคมได 

     

19 กรรมการสถานศึกษามีลักษณะนิสัยชอบชวยเหลือ

กิจกรรมตางๆของโรงเรียน 

     

20 กรรมการสถานศึกษามีความรู ความสามารถตอหนาท่ี      

21 กรรมการสถานศึกษามีฐานะทางเศรษฐกิจท่ีเอ้ือตอ 

การสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 

     

22 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีมีมนษุยสัมพันธท่ีด ี      

23 กรรมการสถานศึกษามีความรูเรื่องระเบียบ กฎหมาย      
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ขอที ่
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศกึษา 

ระดับความสําคัญ 

1 2 3 4 5 

24 กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมพิจารณาความตองการ

ของโรงเรียน 
     

25 กรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพ

การศึกษาอยางจริงจัง 
     

26 กรรมการสถานศึกษาเปนผูมีความประนีประนอม      

27 กรรมการสถานศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนไดด ี      

28 กรรมการสถานศึกษาอาศัยอยูในชุมชนท่ีตั้งของ

สถานศึกษา 

     

29 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนใหขอเสนอแนะและรับรู

การบริหารและการดําเนินงานของโรงเรียน 

     

30 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับรูและรวมพิจารณา

การกําหนดกฎระเบียบของโรงเรียน 

     

31 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับรูและใหขอเสนอแนะ

การติดตามผลการดําเนินงานและสรุปผลงานประจําป

ของโรงเรียน 

     

32 คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสนใจและ 

ใหขอเสนอแนะการพฒันาคุณภาพการศกึษาของโรงเรียน 

     

33 คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูท่ีสะทอนความตองการ

ของชุมชนดวยการพัฒนาการเรียนการสอน 

     

34 คณะกรรมการสถานศึกษารับรูและใหขอเสนอแนะ 

การดําเนนิงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 

     

35 การใหขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติในการพัฒนาอาคาร

สถานท่ีและส่ิงแวดลอมในโรงเรียน 

     

36 คณะกรรมการสถานศึกษามีการรวมรับรูและให

ขอเสนอแนะในการจดัการเรียนการสอนอยางหลากหลาย 

     

37 โครงการพัฒนาตาง ๆ ตองคํานึงถึงกระบวนการทํางาน

แบบมีสวนรวม 
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ขอที ่
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศกึษา 

ระดับความสําคัญ 

1 2 3 4 5 

38 มีการพัฒนาการทํางานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ 
     

39 การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเห็น

ความสําคัญของการมีสวนรวม 
     

40 การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวม

กิจกรรมตางๆของโรงเรียน 
     

41 การใหความสําคญักับชุมชนในการพัฒนาความรู  

ความเขาใจดานการศึกษาใหทันสมัยอยูเสมอ 

     

42 การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนาจากองคกรตางๆ

เพ่ือใหเปนแหลงเรียนรูของนักเรยีนและคนในชุมชน 

     

43 มีการสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียนกับ

ชุมชนและมีกิจกรรมดําเนนิการรวมกัน 

     

44 ผูบริหารเขารวมกิจกรรมกับชุมชนสมํ่าเสมอ      

45 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการตดัสินใจ 

ในการดําเนนิงานอยางรอบคอบ มีเหตุผลและคํานึงถึง

ประโยชนของสถานศึกษาเปนหลัก 

     

46 โรงเรียนเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมวิเคราะหหาปญหา  

หาสาเหตุของปญหา และแกไขปญหาดวยตนเอง 

     

47 มีเปาหมายในการดําเนินงานเดียวกัน      

48 การสนับสนุน สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษา 

มีความรูในดานการจัดการศึกษา 

     

49 การสนับสนุน สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษา 

มีความรูในบทบาทหนาท่ีของตนเอง 

     

50 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการปฏิสัมพันธ

กันอยูเสมอ 

     

51 การมีปฏิสัมพันธท่ีดีระหวางตวับุคคล      
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ขอที ่
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศกึษา 

ระดับความสําคัญ 

1 2 3 4 5 

52 โรงเรียนใหเกียรติและใหกําลังใจแกผูเขามามีสวนรวมใน

โรงเรียน 
     

53 โรงเรียนและชุมชนมีสวนชวยเหลือสนับสนุนซ่ึงกนัและกัน      

54 ขอมูลขาวสารภายในโรงเรียนมีความถูกตองและเช่ือถือได      

55 กรรมการสถานศึกษามีความภาคภูมิใจเม่ือโรงเรียน

ประสบความสําเร็จ 

     

56 โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหเดก็ในชุมชนไดรับ

การศึกษาและจบการศึกษาภาคบังคับ 

     

57 กรรมการสถานศึกษามีความรูสึกท่ีดีท่ีไดรับเกยีรติและ 

มีความภาคภูมิใจท่ีไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

     

58 การบริหารงานการเงินของสถานศึกษามีความโปรงใส

และตรวจสอบได 

     

59 สถานศึกษามีช่ือเสียงเปนท่ียอมรับของชุมชน      

60 ผูบริหารมีความซ่ือสัตยสุจริต      

61 ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยาง      

62 ผูบริหารมีความเปนผูนํา       

63 ผูบริหารเปนคนทองถ่ินโดยกําเนดิ       

64 ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหารและเปนผูนําแหง 

การเปล่ียนแปลง 

     

65 ผูบริหารใชทักษะการแกไขความขดัแยง      

66 ผูบริหารมีความคิดสรางสรรค      

67 ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธท่ีด ี      

68 ผูบริหารเปนนักประชาธิปไตยรับฟงความคดิเห็นของผูอ่ืน      

69 ผูบริหารมีความเสียสละ      
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ขอที ่
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศกึษา 

ระดับความสําคัญ 

1 2 3 4 5 

70 ผูบริหารมีความศรัทธาและยอมรับการทํางานของ

คณะกรรมการสถานศึกษา 
     

71 ผูบริหารมีความรูและทักษะในการบริหารและ 

การปฏิบัติงาน 
     

72 ผูบริหารมีความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ 

ในการปฏิบัติงาน 

     

73 ผูบริหารมีจิตสาธารณะ      

74 ผูบริหารมีความตั้งใจพัฒนาคณุภาพการศกึษาอยางจริงจัง      

75 ครูมีความเอาใจใสตอนักเรียนและการเรียนการสอน       

76 ครูมีความประพฤติดี       

77 ครูมีมนษุยสัมพันธด ี      

78 ครูมีความเสียสละ อุทิศเวลาและปฏิบัติงานตรงตอเวลา      

79 ครูมีความรูความสามารถ      

80 ครูในสถานศึกษามีความสามัคค ี      

81 ครูมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง      

82 ชุมชนมีความศรัทธาตอโรงเรียน       

83 การมีบุตรหลานเขาเรยีนในสถานศึกษา      

84 คณะกรรมการสถานศึกษาเปนศิษยเกาของสถานศึกษา      

85 ชุมชนกับสถานศึกษามีความสัมพันธอันด ี      

86 การใหมีหลักการการมีสวนรวมของชุมชน ในนโยบาย

ระดับชาต ิ

     

87 การทบทวนหลักสูตรการศึกษา เพ่ือสนับสนุนการจัด 

การเรียนท่ีใชกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมใน 

ระดับตาง ๆ 

     

88 ส่ือประชาสัมพันธของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางาน

แบบมีสวนรวม 
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ขอที ่
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศกึษา 

ระดับความสําคัญ 

1 2 3 4 5 

89 มีระบบการบริหารการศึกษาท่ีเอ้ือและสนับสนุน 

การเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา  
     

90 การมีระบบการเมืองการปกครองทองถ่ินท่ีเอ้ือตอ 

การสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 
     

91 กรรมการสถานศึกษามีเวลาเพียงพอท่ีจะเขามามีสวนรวม

กิจกรรมของสถานศึกษา 

     

92 โรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานท่ีและส่ิงแวดลอมท่ี 

เอ้ือตอการเรียนรู 

     

93 หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมท่ีจะผสมผสาน

กิจกรรม และตอบสนองขอเสนอของชุมชน 

     

94 กฎระเบียบหรือคําส่ังการบริหารราชการไมเปนอุปสรรค

ตอการทํางานแบบมีสวนรวม 

     

95 งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวยความสะดวก 

หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 

     

96 รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ท่ีจะกระจายอํานาจ

ในการวางแผนและการตัดสินใจไปยังทองถ่ิน 

     

97 เอกสารส่ิงพิมพของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางาน

แบบมีสวนรวมขององคกรและชุมชน 

     

98 การมีความผูกพันและรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา      

99 การยอมรับแนวความคิด สาระสําคญัพ้ืนฐาน และปรัชญา

การทํางานแบบมีสวนรวม 

     

100 ระบบการตดิตอส่ือสารภายในโรงเรียนมีความคลองตัว 

เปนไปโดยอิสระท้ังในแนวดิ่งและแนวราบ  

     

101 มีการเปดโอกาสใหผูมีสวนเกีย่วของไดมีสวนรวมใน 

การปฏิบัติงาน  

     

102 มีการกระจายอํานาจการบริหารและการตัดสินใจใหผูมี

สวนเกี่ยวของกับงานรับผิดชอบ  
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ขอที ่
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศกึษา 

ระดับความสําคัญ 

1 2 3 4 5 

103 ขอมูลสารสนเทศในโรงเรียนมีความพรอมท่ีจะนํามาใช

ในการตัดสินใจ 
     

104 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการ

ติดตอส่ือสารกันอยางเปดเผยเกี่ยวกับเปาหมายขององคกร 

     

105 มีการประชาสัมพันธการดําเนนิงานอยางตอเนื่อง      

106 การเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคดิเห็นไดอยางเต็ม

ความสามารถ 

     

107 ทุกคนตระหนกัในบทบาทหนาท่ีของตนเอง      

108 โรงเรียนและชุมชนมีการตั้งเปาหมายท่ีจะแกไขปญหา

รวมกนั โดยวิเคราะหปญหาท่ีสงผลกระทบตอการทํางาน 

จากน้ันหาแนวทางแกไข 

     

109 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการกําหนด

บทบาท ภารกจิและหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษา

ไวอยางชัดเจน 

     

110 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษารวมกันจดั

โครงการ/กิจกรรมท่ีสอดคลองกับความตองการของ

ชุมชนและทองถ่ิน 

     

111 กรรมการสถานศึกษามีอิสระในการคิด การตัดสินใจ 

และดําเนินงานในหนาท่ีท่ีตนรับผิดชอบ 

     

112 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางตอเนื่อง      

113 โรงเรียนเปดโอกาสใหคณะกรรมการมีสวนดูแล ติดตาม

งานของโรงเรียน 

     

114 สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามีการวาง

แผนการดําเนนิงานสูเปาหมายท่ีชัดเจน 

     

115 มีการสรางเครือขายระหวางบุคคลและดําเนินงานรวมกัน      

116 การมีการประสานงานท่ีด ี      

117 มีการดําเนินงานการพฒันาคณุภาพการศกึษาอยางเปนขั้นตอน      
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ขอที ่
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม 

ของคณะกรรมการสถานศกึษา 

ระดับความสําคัญ 

1 2 3 4 5 

118 มีการดําเนนิงานตามมติท่ีประชุม      

119 มีกระบวนการตรวจสอบผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง      

120 มีการสรางแรงจงูใจในการดําเนนิงานของคณะกรรมการ

สถานศึกษา 

     

 

 

 

ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูง 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบยืนยันรูปแบบ 

รายช่ือผูเช่ียวชาญและแบบตรวจสอบยืนยนัรูปแบบ 
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382 
 

 

รายชื่อผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบยนืยันรูปแบบ 

 

1. ดร.รังสรรค มณีเล็ก   ท่ีปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

   ดานพัฒนากระบวนการเรียนรู 

2. ดร.พิธาน พ้ืนทอง  ผูอํานวยการสํานกัตดิตามและ 

ประเมินผลการจดัการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

3. รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม   อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค 

4. ดร.ไพรชั มณโีชต ิ       รองผูอํานวยการสํานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

   ประจวบคีรีขนัธ เขต 1 

5. ดร.อภิชาติ  เลนะนันท   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม 

  จังหวัดสมุทรสงคราม 

6. ดร.ลมัยพร แหลงหลา   ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอัมรินทร 

  จังหวัดกรุงเทพมหานคร 

7. ดร.สยาม สุมงาม   ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสรรพยา 

  จังหวัดชัยนาท 

8. ดร.สุจิตรา คงจินดา   กรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานโรงเรียนวดัจันทราราม 

     จังหวัดราชบุร ี

9. สจ.ไชยา ฝกใจ   กรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานโรงเรียนวดัพยอม 

     จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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แบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒ ิ

เพ่ือยนืยันรูปแบบการบริหารสถานศกึษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  

ระดับการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน 

(Participative Administration Model of Basic Educational Committee  

in the Office of the Basic Education Commission) 

 

คําช้ีแจง  

แบบสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบ/ยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษา

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา  ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  4 ดาน  คือ                   

ดานความเหมาะสม ดานความเปนไปได ดานความเปนประโยชน และดานความถูกตองครอบคลุม 

หลังจากทานไดศึกษารายละเอียดประกอบการพิจารณาแลว ขอใหทานไดใหขอคิดเห็นและ

ขอเสนอแนะซ่ึงจะเปนประโยชนอยางย่ิงตอการสรางและยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษา

แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   

ผูวิจัยหวังเปนอยางย่ิงวาจักไดรับความอนุเคราะหในการสัมภาษณเปนอยางดียิ่ง          

จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี ้

 

      

นางสาววรลักษณ จันทรผา 

        นักศึกษาปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา 

           ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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ตอนที่  1 ขอมูลพ้ืนฐาน 

ชื่อผูใหสัมภาษณ    นาย    นาง    นางสาว ........................................................................... 

ตําแหนงหนาท่ี   .................................................................................................................................. 

สถานที่ทํางาน ..................................................................................................................................... 

วัน/เดอืน/ป/เวลา   วันท่ี............เดือน.................................พ.ศ. .....................เวลา.............................. 

ลงช่ือผูใหสัมภาษณ   ........................................................................................................................... 

 

ตอนที่  2  โปรดศกึษาขอคนพบและแสดงความคิดเหน็ตามลําดบั 

คําช้ีแจง 

ขอใหทานพิจารณารางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐานท่ีผูวิจัยไดคนพบ และแสดงความคิดเห็นตอองคประกอบ

ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานวาทานมีความคิดเห็นเปนอยางไรบาง 

 

สถานศกึษาที่มีคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คุณลักษณะของ 

   กรรมการสถานศึกษา 

3. คุณลักษณะของ 

    ผูบริหาร 

6.คุณลักษณะของครู 

7.การสนับสนุนจาก 

  หนวยงานตนสังกัด 

8.สภาพแวดลอมภายในและ 

   ภายนอกสถานศึกษา 

5.การดําเนินงานตามบทบาท 

  ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

2.การจัดการกระบวนการ 

   มีสวนรวม 

4.การสรางเครือขาย 

   การมีสวนรวม 
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คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีทานมีความคิดเห็นตอองคประกอบของรูปแบบ 

การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานท่ีมีคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 9 คน  

 

องคประกอบของรูปแบบฯ 

ความคิดเหน็ 

ความเหมาะสม 
ความเปนไป

ได 
ความเปนประโยชน 

ความถูกตอง

ครอบคลุม 

เหมาะ

สม 

ไม

เหมาะสม 

เปนไป

ได 

เปนไป

ไมได 
เหมาะสม 

ไม

เหมาะสม 

เปนไป

ได 

เปนไป

ไมได 

1. คุณลักษณะของ

กรรมการสถานศึกษา 
        

2. การจัดการกระบวนการ

มีสวนรวม 
        

3. คุณลักษณะของ

ผูบริหาร 
        

4. การสรางเครือขายการมี

สวนรวม 
        

5. การดําเนนิงานตาม

บทบาทของ

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

        

6. คุณลักษณะของคร ู

 
        

7. การสนับสนุนจาก

หนวยงานตนสังกัด 
        

8. สภาพแวดลอมภายใน

และภายนอก

สถานศึกษา 
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

........................................................................................................................................................... 
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สถานศกึษาที่มีคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. คุณลักษณะของผูบริหาร 

2. คุณลักษณะของ 

   กรรมการสถานศึกษา 

5. การสนับสนุนจาก 

    หนวยงานตนสังกัด 

6. ความพึงพอใจของ 

   คณะกรรมการและผลงาน 

   ของสถานศึกษา 

8.คุณลักษณะของครู 

7. การสรางเครือขาย 

    การมีสวนรวม  

3. การดําเนินงานตามบทบาท 

    ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

4. ความสัมพันธระหวาง 

   โรงเรียนและชุมชน 
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คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีทานมีความคิดเห็นตอองคประกอบของรูปแบบ 

การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานท่ีมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 15 คน  

 

องคประกอบของรูปแบบฯ 

ความคิดเหน็ 

ความเหมาะสม 
ความเปนไป

ได 
ความเปนประโยชน 

ความถูกตอง

ครอบคลุม 

เหมาะ

สม 

ไม

เหมาะสม 

เปนไป

ได 

เปนไป

ไมได 
เหมาะสม 

ไม

เหมาะสม 

เปนไป

ได 

เปนไป

ไมได 

1.  คุณลักษณะของ

ผูบริหาร 
        

2.  คุณลักษณะของ

กรรมการสถานศึกษา 
        

3.  การดําเนนิงานตาม

บทบาทของ

คณะกรรมการ

สถานศึกษา 

        

4.  ความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนและชุมชน 
        

5.  การสนับสนุนจาก

หนวยงานตนสังกัด 
        

6.  ความพึงพอใจของ

คณะกรรมการและ

ผลงานของ

สถานศึกษา 

        

7.  การสรางเครือขาย 

การมีสวนรวม 
        

8.  คุณลักษณะของคร ู
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

_____________________________ 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ชื่อ สกลุ  นางสาววรลักษณ  จันทรผา 

ที่อยู  200 หมูท่ี 1 ตําบลอางทอง อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77130 

  มือถือ 081 8587193 

  e-mail : neang915@hotmail.com 

ที่ทํางาน โรงเรยีนบานหนองระแวง หมูท่ี 5 ตําบลธงชัย  

อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบครีีขันธ 77190 

ประวัติการศึกษา 

พ.ศ.2541  สําเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (คบ.) 

   วชิาเอกการประถมศึกษา สถาบันราชภัฎหมูบานจอมบึง ราชบุร ี

พ.ศ.2545  สําเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.) 

   วิชาเอกวิจัยและประเมินผลการศึกษา   

   มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  

พ.ศ.2551  สําเร็จการศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) 
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