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บทท่ี 1

บทนํา

มนุษยเปนทรัพยากรที่สําคัญและมีคุณคา จําเปนอยางยิ่งที่จะตองพัฒนาทรัพยากร
มนุษยใหเปนผูที่มีคุณภาพสูง การศึกษาเปนรากฐานและปจจัยที่สําคัญในการที่จะพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยใหมีความเจริญงอกงามเปนผูมีความรูความสามารถ และแกปญหาตางๆ ใน
สังคมได ถาทรัพยากรมนุษยไดรับการพัฒนาใหมีคุณภาพสูงแลว ความเจริญกาวหนา ฐานะทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนความเปนอยูของมนุษยในสังคมก็จะดีข้ึนเปนส่ิงที่ตามมา จึงเนน “คน” เปน
จุดศูนยกลางหรือจุดหมายหลักของการพัฒนา หรืออาจกลาวอีกนัยหนึ่งวา “การพัฒนาเพื่อคน
โดยอาศัยคน” หมายความวาในการพัฒนาคนจะตองพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ ใหเปนคนที่มี
ความรูเปนคนที่ดีในสังคม มีสุขภาพอนามัยและจิตใจที่ดีงาม ซึ่งจะทําใหประเทศที่มีมนุษย   
เหลานี้อยูมีประสิทธิภาพอยางยิ่ง  ดังนั้นจึงกลาวไดวาการศึกษาเปนหัวใจสําคัญ เปนกระบวนที่
ชวยใหคนไดพัฒนาตนเองดานตางๆ ตลอดชีวิตใหสามารถดํารงชีพและประกอบอาชีพไดอยางมี
ความสุข รูเทาทันการเปล่ียนแปลงรวมทั้งยังเปนพลังอันยิ่งใหญในการพัฒนาประเทศชาติใหมี
ความกาวหนา และยั่งยืนทัดเทียมกับนานาประเทศได

ในการจัดการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา เปนการจัดการเรียนการสอนใหเกิด
ประโยชนอยางเต็มที่แกผูเรียนเพื่อใหสามารถนําประสบการณที่ไดรับไปใชในการดํารงชีวิตและ
แกปญหาในชีวิตประจําวัน และในขณะเดียวกันก็ตองจัดใหเหมาะสมกับสภาพทองถิ่นสนอง
ความตองการของผูเรียน และสังคม การจัดการศึกษาตองอาศัยความรวมมือกัน คือ ตองให     
ชุมชนเขามามีบทบาท มีสวนรวมในการจัดการศึกษาในทองถิ่นรวมกันรับผิดชอบ  รัฐจึงได      
วางแนวนโยบายที่จะจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานใหกับประชาชนโดยทั่วไป ไดเร่ิมตองมีมาเปนเวลา
หลายทศวรรษ ซึ่งหลักฐานปรากฏในพระราชบัญญัติประถมศึกษาพุทธศักราช 2464  อันเปนป
แรกที่ไดประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา โดยที่ประชาชนไดเขามามีบทบาทสําคัญใน
ฐานะผูกอตั้งโรงเรียนรวมทั้งตรวจตราดูแลงบประมาณและการดําเนินการของโรงเรียน และ
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พยายามที่จะใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน มาตั้งแตอดีตจนถึง
ปจจุบัน1

จากความสําคัญของการจัดการศึกษาดังกลาว  รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย     
พทุธศกัราช 2540 ซึง่ประกาศใชบงัคบัเมีอ่วันที ่ 11 ตลุาคม พ.ศ. 2540 ไดบญัญตัสิาระสําคญัไวใน
มาตรา 43 วรรคแรกวาบคุคลยอมมสิีทธเิสมอกนัในการรับศกึษาข้ันพืน้ฐานไมนอยกวาสิบสองปที่รัฐ
จะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย ความสําคัญของรัฐธรรมนูญใน
มาตรานี ้ ไดกลาวเนนถึงคุณภาพอันหมายถึง คุณภาพทางจัดการศึกษา ดังนั้นเพื่อใหการจัดการ
ศึกษาของชาติ  เปนไปตามบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญ จึงไดมีการตรากฎหมายวาดวยการศึกษา
แหงชาติ คือ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 เปนกฎหมายหลักทางดานการศึกษา
ฉบับแรกของประเทศไทย ที่ประชาชนไดมีสวนรวม ในการแสดงความคิดเห็นและใหขอมูล เพื่อ
กําหนดเนื้อหาสาระตางๆ เกี่ยวกับการจัดการศึกษาของประเทศซึ่งจะสงผลกระทบในการเปล่ียน
แปลง การจัดการศึกษานับตั้งแตการกําหนดความหมายของการศึกษาข้ันพื้นฐานวาหมายถึงการ
ศึกษากอนระดับอุดมศึกษา ซึ่งในขณะนี้ยังไมเปนที่ตกลงวาจะใหเร่ิมตนตั้งแตระดับกอนประกอบ
ศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาปที ่3 หรือเร่ิมตั้งแตระดับประถมศึกษาชั้นปที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปที ่6

ในกฎหมายฉบับดังกลาวไดกําหนดความมุงหมายวา การจัดการศึกษาตองเปนไปเพื่อ
พัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรู และคุณธรรม ม ี     
จริยธรรม และวัฒนธรรมในการดํารงชีวิตสามารถอยูรวมกับผูอ่ืนไดอยางมีความสุขโดยตอง     
ยึดหลักสามประการไดแก (1) เปนการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาขน  (2) ใหสังคมมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา  และ (3) การพัฒนาสาระและกระบวนการเรียนรูใหเปนไปอยางตอเนื่อง

จากหลักการในขอ 2 นําไปสูมาตรา 40 แหงราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 
ที่กําหนดวา สถานศึกษาทุกแหงที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐานจะตองมีคณะกรรมการสถานศึกษา   
ข้ันพื้นฐานจํานวนประมาณ 9-15 คน เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริม สนับสนุนกิจการของ   
สถานศึกษา ดังนั้นหากสถานศึกษาแหงใดสามารถสรรหาคณะกรรมการฯ ที่สมบูรณพรอมดวย         
คุณสมบัติ มีความรู มีความคิดริเร่ิม วิสัยทัศนกวางไกล และพรอมจะเสียสละเพื่อความเจริญ    
รุงเรืองของการศึกษาก็นับวาเปนความโชคดีของสถานศึกษาแหงนั้น แตในสภาพที่เปนจริงใน

                                                       
1สํานักนายกรัฐมนตรี, สํานักงานคณะกรรมการศึกษาแหงชาติ,  แผนพัฒนาการศึกษา

แหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 – 2544 ) (กรุงเทพฯ : อรรถพลการพิมพ, 2539), 1- 5.
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ระยะเร่ิมตนที่มีคณะกรรมการฯ จํานวนนอยที่สามารถสรรหาคณะกรรมการฯ ดังกลาวได     
สถานศึกษา สวนใหญมักจะไดบุคคลมาเปนคณะกรรมการฯ ที่ไมไดเปนไปตามข้ันตอน

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
ประวัติการศึกษาของไทยนั้นมีความผูกพันกับชุมชนมาเปนเวลาชานานแลว นับตั้งแต

การศึกษาเลาเรียนตามวัดและในวัง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ไดทรง
ตระหนักและเล็งเห็นความสําคัญของการศึกษา จึงทรงโปรดจัดตั้ง “โรงเรียนวัดมหรรณพาราม”  
แลวขยายไปยังวัดหลวงอีกหลายแหง โดยอาศัยความรวมมือจากพระแลราษฎร ตลอดจน      
พระบรมวงศานุวงศ2 คร้ันตอมามีพระราชบัญญัติลักษณะการปกครองทองที่ พ.ศ.2457 ไดแสดง
เจตนารมณใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการประถมศึกษาของชาติ และปรากฏชัดข้ึนเมื่อ 
พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวไดทรงประกาศพระราชบัญญัติประถมศึกษา           
พุทธศักราช 2464 วาดวยการจัดตั้งโรงเรียนประชาบาล โดยประชาชนในตําบลหรือหมูบานรวม
กันกับเจาหนาที่ปกครองจัดตั้งข้ึนโดยความสมัครใจ ใหมีหนาที่ตรวจตราดูแลงบประมาณและ
การดําเนินงานของโรงเรียน จึงมีการเก็บเงินภาษีเพื่อมาดําเนินงานของโรงเรียน  เรียกวา “เงิน
ศึกษาพลี” ข้ึน แตก็ถูกยกเลิกในเวลาตอมาเนื่องจากเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลก ทําใหบทบาท
กรรมการศึกษาลดนอยลง3 จนกระทั่งในป พ.ศ. 2523 มีการโอนโรงเรียนประถมศึกษาที่สังกัด  
องคการบริหารสวนจังหวัดและกรมสามัญศึกษามาอยูในความรับผิดชอบของสํานักงาน       
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติวาดวยการแตงตั้งคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา
แหงชาติ และหลังจากนั้น 2 ป ก็มีระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแตงตั้งคณะกรรมการ
โรงเรียนประถมศึกษา พุทธศักราช 2525 กําหนดใหโรงเรียนประถมศึกษาทุกแหงในสังกัดสํานัก
งานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ แตงตั้งคณะกรรมการศึกษาแหงละ 5-15 คน ทําหนาที่
ใหคําปรึกษาและแสวงหาความชวยเหลือในดานตางๆ ใหกับโรงเรียนซึ่งการดําเนินงานของ   
คณะกรรมการศึกษาตามระเบียบนี้ยังไมมีความชัดเจนในเร่ืองของโครงสรางจํานวนของ       
คณะกรรมการและบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการศึกษาเทาที่ควร ทําใหการปฏิบัติงานของ
                                                       

2กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ (พระนคร : โรงพิมพคุรุสภา, 2507),
10-48.

3ประกอบ คุณารักษ, โครงการกรรมการศึกษา : รูปแบบความรวมมือขององคกรชุมชน 
(คณะกรรมการศึกษา) ตอการพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา (กรุงเทพฯ : เอช-เอนการพิมพ, 
2531), 1-2.
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คณะกรรมการศึกษาจึงไมมีความชัดเจนและไมมีผลตอการจัดการศึกษาของโรงเรียนเพียงพอ  
นอกจากนี้ไดศึกษา และพิจารณาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาในอดีตที่ผานมาจะพบ
วายังไมปรากฏผลในทางปฏิบัติมากนักเนื่องจากเปนเพียงคณะกรรมการที่ปรึกษา สวนอํานาจ 
ตัดสินใจยังคงอยูที่ผูบริหารสถานศึกษา4

ตอมาในป พ.ศ.2539 กระทรวงศึกษาธิการไดมีความพยายามที่จะปรับปรุงโครงสราง
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียนใหมีความชัดเจนเพื่อเตรียมการปฏิรูปการศึกษา จึงให
ความสําคัญกับภูมิปญญาทองถิ่นรวมถึงใหความสําคัญกับชุมชนในการเขามามีสวนรวม
พัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในชุมชนมากข้ึน และไดประกาศใช “ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2539”5 เปล่ียนแปลงชื่อคณะกรรมการจาก           
คณะกรรมการศึกษาเปนคณะกรรมการโรงเรียน ไดกําหนดบทบาทเพิ่มมากข้ึนโดยเฉพาะในดาน
การบริหารและกําหนดนโยบายตางๆ

คณะกรรมการโรงเรียนประถมศกึษา ประกอบดวยกรรมการจากสามสวน สวนละเทาๆ กนั
ดังนี้คือ สวนที่ 1 ผูบริหารโรงเรียนและขาราชการครู สวนที่ 2 ผูปกครองนักเรียนศิษยเกา และ 
สวนที่ 3 ผูทรงคุณวุฒิจากประชาชน ผูนําทางศาสนา บุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือ 
ขาราชการอ่ืนที่ไมสังกัดสํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติ ดังนั้น คณะกรรมการ   
โรงเรียนหนึ่งๆ จะมีจํานวน 9 หรือ 12 หรือ 15 คน แลวแตกรณี โดยมีบทบาทหนาที่หกประการคือ 
(1) กําหนดนโยบายแผนแมบทและพัฒนาโรงเรียน (2) ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําป
ของโรงเรียน (3) ใหคําปรึกษา เสนอแนะแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารการเงินและ         
งบประมาณของโรงเรียน การแสวงหาและใหการสนับสนุนดานการเงิน ครุภัณฑ อุปกรณตางๆ 
ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น การจัดกิจกรรมเสริมสรางพัฒนาการของ     
นักเรียนทุกดานทั้งในและนอกโรงเรียน (4) รับทราบความกาวหนาในการดําเนินงานตามแผนงาน
ของโรงเรียนภาคเรียนละ 1 คร้ัง (5) ประสานงานกับองคกรในทองถิ่นภาครัฐและเอกชน และ  
เสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเพื่อการพัฒนาโรงเรียน และใหมีการใชบริการ

                                                       
4อุทัย บุญประเสริฐ, “รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการ

ศึกษาของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน,” (ม.ป.ท., ม.ป.ป.), 4-5.     
(อัดสําเนา)

5กระทรวงศึกษาธิการ, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการโรงเรียน
ประถมศึกษา พ.ศ.2539 (กรุงเทพฯ : คุรุสภาการพิมพ, 2539), 121.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



5

จากโรงเรียน ใหโรงเรียนเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและรวมพัฒนาชุมชนและทองถิ่น และ     
(6) แตงตั้งที่ปรึกษาหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินงานอยางใดอยางหนึ่งตามที่คณะกรรมการ
โรงเรียนมอบหมาย

วิธีการไดมาของคณะกรรมการโรงเ รียนเปนหนาที่ของผูบริหารโรงเ รียนและ            
คณะกรรมการที่เปนขาราชการครูในโรงเรียน คัดเลือกกรรมการทั้งสามกลุมและใหคณะกรรมการ
เลือกกรรมการในกลุมที ่2 และกลุมที ่3 เปนประธานและรองประธานอยางละ 1 คน โดยพิจารณา
จากคุณสมบัติเปนผูสนใจการพัฒนาการศึกษา เปนผูมีความประพฤติดี และภูมิลําเนาอยูใน
อําเภอที่โรงเรียนตั้งอยู6  สวนบทบาทและหนาที่ สรุปเปนภาพรวมได 3 ลักษณะ คือ (1) บทบาท
หนาที่โดยทั่วไป เปนตัวแทนของโรงเรียนในการส่ือถึงชุมชนในกิจกรรมตางๆ  (2) บทบาทหนาที่
โดยตรง รวมกําหนดแผนพัฒนาโรงเรียน และเห็นชอบแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ใหการปรึกษา
เสนอแนะการงบประมาณแสวงและใหการสนับสนุนดานการเงิน วัสดุ ครุภัณฑ และ (3) บทบาท
ในการประกันคุณภาพโรงเรียนทําหนาที่ใหคําปรึกษาสนับสนุน เสริมแรงจูงใจและรับรองคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียนตามมาตรฐาน

ปญหาของการวิจัย
จากรายงานผลการดําเนินงานโครงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยจังหวัดราชบุรีของ   

สํานักงานศึกษาธิการจังหวัดราชบุรี เกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียนพบวา      
คณะกรรมการสวนใหญจะเปนไปในดานการใหการสนับสนุนการดําเนินงานของโรงเรียนมากกวา
การกําหนดนโยบาย และการรวมพัฒนาการเรียนการสอน อีกทั้งยังขาดปจจัยแรงจูงใจในการเขา
มาเปนคณะกรรมการเพื่อปฏิบัติหนาที่อีกหลายประการซึ่งสรุปไดคือ

1. การขาดความเขาใจ คณะกรรมการโรงเรียนไมเขาใจและไมมีความรู ในบทบาทและ
หนาที่ของกรรมการโรงเรียนทําใหไมสามารถปฏิบัติงานไดตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย และสวน
ใหญจะเขาใจวาการเปนกรรมการโรงเรียนนั้นมีหนาที่บริจาคทรัพย ส่ิงของและแรงงาน

2. การขาดความรูและประสบการณ คณะกรรมการโรงเรียนสวนใหญยังไดรับการศกึษา
ไมสูงนกั ประกอบกบัขาดประสบการณในการทาํงานในรูปขององคกรชมุชนองคกรสวนทองถิน่ และ
ในเร่ืองที่เกี่ยวกับการศึกษาจึงทําใหมุมมองในการวิเคราะหและแกปญหาแคบและไมชัดเจน

                                                       
6สมเดช  สีแสง, คูมือปฏิบัติงานและเตรียมสอบเพื่อเล่ือนตําแหนง (ชัยนาท : ชัยนาท

การพิมพ, 2542), 5-12.
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3. การขาดการเขามามีสวนรวมโดยจิตสํานึกและเห็นความสําคัญ คณะกรรมการ     
โรงเรียนสวนใหญ ไมคอยเต็มใจในการเขาไปมีสวนรวมในการบริหารและจัดการศึกษาใน     
สถานศึกษาเทาใดนักมักจะถูกขอรองใหเปนกรรมการโรงเรียนโดยไมไดเกิดจากการสมัครใจและ
เห็นถึงความสําคัญของการศึกษาหรือการเขาไปมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษา

4. การขาดความรับผิดชอบ คณะกรรมการโรงเรียนที่ไมใชขาราชการครูในโรงเรียน สวน
ใหญไมมาประชุมหรือมาประชุมไมครบ แตยินดีใหการสนับสนุนโรงเรียนโดยมีสาเหตุมาจาก
ตองการมีเกียรติชื่อเสียงจากทางราชการ แตไมประสงคจะทําหนาที่ บางสวนติดธุระในการ
ประกอบอาชีพ ไมมีเวลาที่จะเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาไดอยางเต็มที่  

5. การขาดความกลาแสดงออก คณะกรรมการโรงเรียนมักไมคอยแสดงความคิดเห็นใน
การประชุมหรือนอกการประชุม ไมคอยมีความคิดสรางสรรค ไมคอยมีความอดทนตอระยะเวลาที่
ใชในการประชุมเครงเครียดตอการประชุม ไมมีคุณลักษณะของผูประสานงาน จะเห็นวาบทบาท
ของคณะกรรมการศึกษาหรือคณะกรรมการโรงเรียนในอดีตที่ผานมาไมมีบทบาทในการเขามามี
สวนรวมในการบริหารจัดการภายในโรงเรียนมากนัก อํานาจการตัดสินใจยังคงอยูที่ผูบริหาร   
คณะกรรมการฯ เปนแตเพียงผูใหการสนับสนุนทางดานการเงินเปนสวนใหญ ปญหาตางๆ ยังคง
มีอยู8

จากการศึกษา  ผู วิจัยไดดําเนินการออกแบบสํารวจการจัดตั้งคณะกรรมการ          
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรีตามจํานวน
กลุมโรงเรียนใน 4 อําเภอ ไดแก กิ่งอําเภอบานคา อําเภอสวนผ้ึง อําเภอปากทอ อําเภอเมือง 
ปรากฏวา การดําเนินการจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาในชวงระยะเดือน กรกฎาคม 2543 นั้น 
ไมมีผูสนใจสมัครเขารับการคัดเลือกเปนคณะกรรมการสถานศึกษายกเวนอําเภอเมือง ไดแก    
โรงเรียนอนุบาลราชบุรีที่ไมพบปญหาดังกลาว สวนใหญจึงใชวิธีพิจารณาและเชิญเขามาโดย
อาศัยความคุนเคยความสัมพันธสวนตัวกับผูบริหาร  ซึ่งการไดมาดังกลาวจึงไมเปนไปตาม  
เจตนารมณของระเบียบที่วางไว เพื่อใหเกิดความถูกตอง สมบูรณตามระเบียบที่วางไว เพื่อใหได
คนที่มีคุณสมบัติเพียงพรอมคือ มีความรู มีความสนใจในการที่พัฒนาการศึกษา มีความประพฤติ

                                                       
8สมาคมผูชวยผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา, “การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนเกณฑ

การบริหารงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน,” (ราชบุรี : กรมสามัญศึกษา, 2544), 40-44.         
(อัดสําเนา)
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ดี มีภูมิปญญา มีวิสัยทัศนที่เปนประโยชนตอโรงเรียนและการศึกษา สนใจเขามาเปนคณะ
กรรมการจึงตองใหความสําคัญกับการจูงใจบุคคลเหลานี้เขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษา

การบริหารงานในรูปคณะกรรมการจึงเปนรูปแบบการบริหารงานที่สอดรับกับเจตนา
รมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุงหวังใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาเพื่อรองรับความตองการของทองถิ่น  จากการศึกษาการบริหารงานโดย             
คณะกรรมการในอดีต พบวามีทั้งขอด ีและขอจํากัดในบางสวน เชน การเขามาเปนคณะกรรมการ
นั้น ยังไมสอดคลองกับระเบียบที่กําหนดไว ผูที่เปนคณะกรรมการจํานวนไมนอยที่ไดรับการขอ
รองจากผูบริหารใหเขามาเปนกรรมการ ดังนั้นเพื่อแกปญหาดังกลาว จึงตองใหความสําคัญกับ
การ  จูงใจบุคคลเหลานี้เขามาเปนกรรมการสถานศึกษา ดังนั้นผูวิจัยจึงเห็นควรจะมีปจจัยจูงใจที่
เปนมูลเหตุใหคณะกรรมการไดเขามาตามหลักเกณฑที่ไดกําหนดไวในระเบียบ ซึ่งหากสามารถ
กระทําไดก็นาจะสงผลตอประสิทธิภาพของการบริหารและการจัดการศึกษาที่ดีไดในอนาคต

จากความเปนมาและความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานดังกลาว 
แลวจะเห็นไดวาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเขามาเปนกรรมการโดยการขอรองมากกวา 
การสมัครใจหรือเต็มใจที่จะเขามาชวยเหลือในกิจการของโรงเรียน พรอมกันนั้น ยังขาดแรงจูงใจ
ในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

วัตถุประสงคของการวิจัย
เพื่อใหสามารถนําผลของงานวิจัยไดใชเปนแนวทางการการจูงใจผูที่มีคุณสมบัติและ

คุณลักษณะเหมาะสมสมัครใจเขามาเปนคณะกรรมการ ผูวิจัยจึงไดกําหนดวัตถุประสงคของการ
วิจัยดังนี้

1. เพื่อทราบปจจัยจูงใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการเขามาเปน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
ราชบุรี ทั้งในภาพรวมและเมื่อจําแนกตามกลุมของคณะกรรมการฯ

2. เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นดานปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เมื่อจําแนก      
ตามกลุมของคณะกรรมการฯ
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ขอคําถามของการวิจัย
เพื่อใหไดแนวทางสําหรับคนหาคําตอบของการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยไดกําหนดขอคําถาม

การวิจัยไวดังนี้ คือ
1. ปจจัยจูงใจของการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ทั้งในภาพรวมและเมื่อจําแนกตามกลุมอยูใน
ระดับใด

2. ความคิดเห็นดานปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ของโรงเ รียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เมื่อจําแนกตามกลุมของ           
คณะกรรมการฯ มีความแตกตางกันหรือไม

สมมติฐานของการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยบรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยจึงไดกําหนดสมมติฐานทางสถิติของการ

วิจัยไวดังนี้ “ปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เมื่อจําแนกตามกลุมของคณะกรรมการฯ ไมมีความ
แตกตางกัน”

ขอบขายทางทฤษฎี
ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ไดมุงศึกษาถึงเร่ืองปจจัยจูงใจในการเปนคณะกรรมการ    

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โดยเนนทางดานปจจัยจูงใจในการเขามาปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2543 ไดมีผูเสนอแนวความคิดเกี่ยวกับปจจัยจูงใจไวมากมาย เชน   
การจูงใจของมาสโลว (Maslow’s General Theory of Human Motivation)10  ไดกลาวถึงปจจัย
จูงใจ 5 องคประกอบคือ (1) ความตองการทางดานรางกาย (2) ความตองการความปลอดภัย      
(3) ความตองการดานสังคม  (4) ความตองการที่จะมีฐานะเดนในสังคม  (5) ความตองการที่จะ
ไดรับความสําเร็จตามความนึกคิด

สวนการจูงใจของเฮอรซเบิรก (Frederick Herzberg) ไดมุงความสนใจที่องคประกอบ 
2 ประการดวยกัน คือ ประการแรก องคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ (motivative factors) 
ม ี 5 ประการคือ (1) ความสําเร็จของงาน (2) การไดรับการยอมรับนับถือ (3) ลักษณะของงาน    

                                                       
10Abraham H. Maslow,  Motivation and Personality, 2nd ed. (New York : Harper 

& Row Publishers lnc., 1970), 35-46.
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(4) ความรับผิดชอบ (5) ความกาวหนาในตําแหนงการงาน  และประการที่สองคือ องคประกอบ
เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในการทํางาน องคประกอบค้ําจุน  (hygiene factors) ม ี 11 ประการ คือ    
(1) เงินเดือน (2) โอกาสที่ไดรับความกาวหนาในอนาคต (3) ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา 
(4) ฐานะของอาชีพ (5) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (6) ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน      
(7) เทคนิคการนิเทศ (8) นโยบายการบริหารงานของบริษัท (9) สภาพการทํางาน (10) ความเปน
อยูสวนตัว (11) ความมั่นคงในงาน

แนวคิดเกี่ยวกับยุทธศาสตรการตลาดของแม็คคาธี (McCarthy) ไดกําหนดยุทธศาสตร
สวนผสมทางการตลาดออกเปน 4 องคประกอบ หรือ 4 P’s คือ (1) ยุทธศาสตรดานผลิตภัณฑ  
(2) ยุทธศาสตรดานสถานที่ (3) ยุทธศาสตรดานาการสงเสริมการจําหนวย (4) ยุทธศาสตรดาน
ราคา

จากกรอบแนวความคิดดังกลาวขางตน ผูวิจัยสนใจศึกษเฉพาะสวนที่เปนปจจัยจูงใจที่
เปนแนวความคิดของ เฮอรเบิรก (Frederick Herzberg) ที่เกิดความพึงพอใจ คือ (1) การไดรับ
การยอมรับนับถือ  (2) ลักษณะของงาน   (3) ความรับผิดชอบ  องคประกอบค้ําจุน คือ (1) โอกาส
ที่ไดรับความกาวหนาในอนาคต  (2) ฐานะของอาชีพ  (3) ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน

ปจจัยจูงใจในแนวคิดทางยุทธศาสตรสวนผสมทางตลาดของ แม็คคาธี (McCarthy)  
(1) ยุทธศาสตรดานผลิตภัณฑ  (2) ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการจําหนายโดยผูวิจัยไดใชหลัก
การบูรณาการยุทธศาสตรดานผลิตภัณฑ คือ ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน และยุทธศาสตรดาน
การสงเสริมการจําหนาย คือ ผลประโยชนที่จะไดรับดังแผนภูมิที่ 1

ขอบเขตของการวิจัย
ผูวิจัยมุงศึกษาเฉพาะปจจยัจงูใจในการเปนคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานโรงเรียน

ประถมศึกษา ทั้งนี้ผูวิจัยไดประยุกตแนวคิดของนักการศึกษา ทฤษฎีหลายๆ ทานโดยผูวิจัยเนน
ปจจัยจูงใจของเฮอรซเบิรก (two-factors theory) และ แม็คคาธี (McCarthy) ซึ่งทฤษฎีและ    
แนวคิดของทานที่กลาวมา ผูวิจัยไดพิจารณาและศึกษาพรอมกับนําแนวคิด ทฤษฎีมาบูรณาการ 
พบวามีความครอบคลุมแนวคิดในดานปจจัยจูงใจที่จะนําบุคคลเขามาเปนคณะกรรมการสถาน
ศึกษาเพื่อทําหนาที่ตามระเบียบๆ และผูวิจัยเห็นวาสมควรที่จะเปนตัวแปรในการศึกษาคร้ังนี้    
ดังแผนภูมิที่ 1
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แผนภูมิที่ 1 ขอบเขตของการวิจัย
ที่มา  : Frederick Herzberg, “The Motivation-Hygiene Theory,” in Work and the Nature of
Man (New York : World Publishing Co., 1966), 71 – 91.
          : Jerome E. McCarthy, Basic Marketing : A Managerial Approach, 7th ed. 
(Homewood : Richard D. lrwin lnc., 1981), 40.

ขอตกลงเบื้องตน
เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายของขอมูลและการแปลความหมายตรงกัน จึงได

กําหนดขอตกลงเบื้องตนไวดังนี้
กลุมตัวอยางในการวิจัยที่ เปนโรงเรียนถือวาทุกโรงเรียนมีกรรมการสถานศึกษา         

ข้ันพื้นฐาน เทากัน คือ 15 คน และในการวิจัยคร้ังนี้ถือวาโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี มีทรัพยากรในการบริหารงาน ตลอดจนโครงสรางไมแตกตางกัน 
เนื่องจากไดรับการจัดสรรงบประมาณ วัสดุอุปกรณตามเกณฑที่สํานักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาแหงชาติกําหนด

ปจจัยจูงใจในการเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
โรงเรียนประถมศึกษา (Xtot)

1.  การไดรับการยอมรับนับถือ (X1)
2.  ลักษณะของงาน (X2)
3.  ความรับผิดชอบ (X3)
4.  โอกาสที่ไดรับความกาวหนาในอนาคต
     (X4)
5.  ฐานะของอาชีพ (X5)
6.  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (X6)
7.  ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน (X7)
8.  ผลประโยชนที่จะไดรับ (X8)

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลุม 1 ผูแทนผูปกครอง
กลุม 2 ผูแทนครู
กลุม 3 ผูแทนองคกรชุมชน
กลุม 4 ผูแทนองคกรแกครองสวน
           ทองถิ่น
กลุม 5 ผูแทนศิษยเกา
กลุม 6 ผูทรงคุณวุฒิ 
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นิยามศัพทเฉพาะ
เพื่อใหเกิดความเขาใจความหมายของคําศัพทที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ใหตรงกัน ผูวิจัยจึง

ไดศึกษาจากแนวความคิดของนักการศึกษาหลายๆ ทาน จึงไดกําหนดนิยามศัพทไวดังนี้
ปจจัยจูงใจ หมายถึง ปจจัยที่สรางความพอใจหรือความสมปรารถนาในการเขามาเปน

คณะกรรมการสถานศึกษาโดยปจจัยจูงใจที่นํามาใชในการศึกษาคร้ังนี้ ประกอบดวย การไดรับ
การยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ โอกาสที่ไดรับความกาวหนาในอนาคต 
ฐานะของอาชีพ ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน และผลประโยชนที่
จะไดรับ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง คณะบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งจาก
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย          
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2543 โดยผูใหขอมูลจะแบงออกเปน 6 กลุม โดยไม
รวม     ผูบริหารซึ่งเปนโดยตําแหนง ประกอบดวย (1) กลุมผูแทนผูปกครอง (2) กลุมผูแทนครู 
(3) กลุมผูแทนองคกรชุมชน (4) กลุมผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น (5) กลุมผูแทนศิษยเกา 
และ (6) กลุมผูทรงคุณวุฒิ

โรงเรียนประถมศึกษา หมายถึง สถานศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาแหง
ชาติ ที่เปดสอนตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา และ/หรือระดับประถมศึกษา และ/หรือระดับมัธยม
ศึกษาตอนตน

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี หมายถึง หนวยงานทางการศึกษาที่มี
หนาที่ในการกํากับ ติดตามดูแลโรงเรียนประถมศึกษาในจังหวัดราชบุรี
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บทท่ี 2

เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในคร้ังนี้ เพื่อเปนการสรางความ
เขาใจในเร่ืองที่ทําการศึกษาใหกวางขวางมากข้ึน ผูวิจัยไดมุงศึกษาถึงปจจัยในการเขามาเปน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา จึงไดกําหนดสาระสําคัญประกอบ
ดวย แนวคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน การพิจารณาและวิธีการในการนําชุมชน
เขารวมในกิจกรรมของโรงเรียน บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ  
2543 ปจจัยจูงใจตามทฤษฎีตางๆ และแนวคิดของนักวิชาการดานยุทธศาสตรการตลาด โดยมี
รายละเอียดดังนี้

แนวคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในอดีตที่ผานมา เทาที่เราพอจะหาหลักฐานมาศึกษาไดนั้นมีนักการศึกษาชั้นนําหลาย
ทาน เชน   ดุย (Dewey) ฮารต (Hart) แคลบ (Clapp) และมอรแกน (Morgan) ไดกลาวไวพอสรุป
ไดวา ประชาชนหรือหรือผูปกครองไดเขามามีสวนในการจัดการศึกษา มานานกวา 60 ปแลว หรือ
อาจนานกวานั้น1  ในแงของประวัติศาสตร จะเห็นไดวาเคยมีการบันทึกขอความคร้ังแรกสุด   
เกี่ยวกับความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชนมาแลวตั้งแตปพุทธศักราช 2440 เมื่อชารลส สมิธ 
(Charles S. Smith) ไดเร่ิมกระตุนใหมีการใชโรงเรียน และหองสมุดในสหรัฐอเมริกาเปนศาลา
ประชาคม ตอมาในปพุทธศักราช 2440-2445 หนวยงานทางการศึกษาของเมืองนวก (Neuuark) 
ในมลรัฐนิวเจอรซ ี(New Jersey) ใหการสนับสนุนใหมีสนามเด็กเลนข้ึนที่เมืองนวก และอีกส่ีปตอ
มาสหรัฐอเมริกาก็จัดตั้งองคกรวาดวยสนามเด็กเลนและนันทนาการแหงชาติข้ึน ยังผลใหในอีกส่ี
ปตอมา (พุทธศักราช 2543) ในเมืองตาง ๆ กวา 50 แหงทั่วสหรัฐอเมริกา ไดจัดใหมีโปรแกรม
นันทนาการซึ่งใชสถานที่ของโรงเรียนกับสนามเด็กเลนเหลานั้น เทาที่เรนวอเตอร (Rainwater) ได
กลาวไว องคกรดังกลาวนี้ เกิดข้ึนมาเพื่อสงเสริมใหเด็กมีการปรับตัวทางสังคม โดยมีกิจกรรมทาง

                                                       
1ประกอบ  คุณารักษ และอําพน  ศรันยชัย, การพัฒนารูปแบบองคกรและการจัดการ

กลุมโรงเรียนประถมศึกษา (กรุงเทพฯ : สุดจิตออฟเซท, 2529), 21.
12

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



13

สังคมขององคการเปนเคร่ืองสนับสนุน ขบวนการในเร่ืองดังกลาวนับไดวาสงผลตอชีวิตความเปน
อยูของประชาชนอยางรวดเร็ว และนํามาสูแนวความคิดของการศึกษาชุมชนหรือการศึกษาเพื่อ
ประชาชนโดยประชาชนเปนผูมีสวนรวมในเวลาตอมา2

ในชวงเวลากอนหนานั้นเล็กนอย คือ พุทธศักราช 2435 ประเทศไทยไดเร่ิมมีความ
เคล่ือนไหวเกี่ยวกับเร่ืองนี้เชนเดียวกัน กลาวคือ หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยู
หัว ไดทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมใหเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย เปนผูรับผิดชอบ
จัดการศึกษาแกประชาชนนั้น4  ทางกระทรวงก็ไดเล็งเห็นความสําคัญของความรวมมือกัน
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนตั้งแตระยะเร่ิมแรกนั้นเปนตนมา คือ ตางฝายตางทําหนาที่สนับสนุนซึ่ง
กันและกันตามควรแกโอกาส จึงไดมีการจัดตั้งคณะกรรมการตําบลข้ึนทุกตําบล ซึ่งประกอบดวย
กํานัน แพทยประจําตําบล และเจาอธิการวัดใดวัดหนึ่งในทองที่นั้นเปนกรรมการ มีจุดประสงค
เพื่อชวยเหลือโรงเรียนในการจัดการศึกษา โดยจัดตั้งโรงเรียน ชักนําใหเด็กเขาเรียนและบํารุง    
โรงเรียน5  กิจกรรมทั้งหลายนี้สวนใหญอาศัยความรวมมือจากประชาชนทั้งส้ิน จึงไดเรียกโรงเรียน
เหลานั้นวาโรงเรียนประชาบาลก็คือ โรงเรียนที่ประชาชนเปนผูอภิบาล โดยที่องคการของรัฐมี 
หนาที่กระตุนและสนับสนุน6  อยางไรก็ตามวิธีการนี้ไดถูกยกเลิกไปในภายหลัง โดยมีการตรา  
พระราชบัญญัต ิ "ลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช 2457" ข้ึนมาแทน สาระสําคัญในพระราช-
บัญญัติฉบับนี้ ยังคงแสดงเจตนารมณใหประชาชนมีสวนในการจัดการศึกษาเชนเดิมแตใหมี
ระบบการควบคุมดูแลจากทางราชการที่ชัดเจนข้ึน ตัวอยางเชน

มาตรา 28 ตรี ในหมูบานหนึ่งใหมีคณะกรรมการหมูบานคณะหนึ่ง มีหนาที่เสนอ       
ขอแนะนําและใหคําปรึกษาตอผูใหญบาน เกี่ยวกับกิจการที่จะปฏิบัติ ตามอํานาจหนาที่ของ       
ผูใหญบาน

                                                       
2,Clarence E. Rainwater, The Play Movement in the United States (Chicago : 

University of Chicago Press, 1922), 11-21.
4ปรัชญา  เวสารัชช,  การประถมศึกษาในชนบทไทย (กรุงเทพฯ : เจริญวิทยการพิมพ, 

2527), 16.
5สายสุนีย  สุขสาคร, "ร.6 ผูทรงวางรากฐานการศึกษาประชาบาล," ประชาบาล 11, 2

(เมษายน 2511) : 50-52.
6ปรัชญา  เวสารัชช, การประถมศึกษาในชนบทไทย, 17.
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มาตรา 124 กรมการอําเภอตองปรึกษาดวยกํานัน ผูใหญบาน และผูอุปการะการศึกษา
ในทองที่  มีพระภิกษุสงฆ เปนตน ชวยกันแนะนํา และจัดใหมีสถานที่เลาเรียนใหพอแกเด็กใน
อําเภอนั้น

มาตรา 126 กรมการอําเภอตองคอยชี้แจงตักเตือนแกกํานัน ผูใหญบาน บิดามารดา 
และผูปกครองเด็กใหสงบุตรหลานไปโรงเรียน

เพื่ออนุวัตรตามนัยแหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว กระทรวงมหาดไทย จึงไดตรา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคณะกรรมการหมูบานและตําบล พุทธศักราช 2508 ข้ึน มี
สาระสําคัญประการหนึ่งที่พอนํามาใชในการชวยเหลือโรงเรียนในการจัดการศึกษาไดก็คือ "รวม
มือชวยเหลือการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ตาง ๆ ของราชการหรือองคการอาสาสมัครที่เขาไป
ดําเนินงานในเขตหมูบานนั้น"  อนึ่ง  หากพิจารณาเจตนารมณเกี่ยวกับการใหประชาชนเขาไปมี
สวนรวมในเร่ืองการศึกษาชัดเจนยิ่งข้ึน จะพบวา กระทรวงมหาดไทยไดนําเร่ืองนี้ไปกําหนดไวใน
ขอบังคับกระทรวงมหาดไทย วาดวยการดําเนินงานของคณะกรรมการหมูบาน  พุทธศักราช 2526 
ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที ่พุทธศักราช 2427 เชนเดียวกัน กลาว
คือ

ขอ 5 ใหคณะกรรมการหมูบานมีหนาที่เสนอขอแนะนําและใหคําปรึกษาตอผูใหญบาน
เกี่ยวกับกิจการทางปกครองและความสงบเรียบรอยของราษฎร การศึกษาและวัฒนธรรม และ  
กิจการอ่ืนๆ ที่คณะกรรมการหมูบานเห็นวาจําเปน

ขอ 9 ใหคณะกรรมการหมูบานตั้งฝายกิจการตาง ๆ ข้ึน เพื่อชวยเหลือปฏิบัติภารกิจของ
คณะกรรมการหมูบานในสาขางานตามที่คณะกรรมการหมูบานพิจารณาเห็นสมควร โดยปกติ
แลวควรจะมีฝายกิจการศึกษาและวัฒนธรรม หรือฝายกิจการอ่ืนที่คณะกรรมการหมูบาน
พิจารณาวาจําเปน และไดรับความเห็นชอบจากนายอําเภอแลว

ขอ 15 ฝายกิจการนักศึกษาและวัฒนธรรมประกอบดวยบุคคลจํานวนหาถึงเกาคน โดย
มีกรรมการหมูบาน ผูทรงคุณวุฒิซึ่งคณะกรรมการหมูบานเปนผูเลือก เปนประธาน และราษฎรซึ่ง
คณะกรรมการหมูบานเลือกจากบุคคลที่มีสิทธิเลือกผูทรงคุณวุฒิ ที่มีความรูและความสนใจใน
กิจการศึกษาและวัฒนธรรม พระสงฆ ผูนําทางศาสนาอ่ืน ประธานกรรมการโรงเรียนประถม
ศึกษา หรือผูนําทองถิ่นในหมูบานนั้น และใหฝายกิจการศึกษาและวัฒนธรรมเลือกบุคคลในฝาย
เปนเลขานุการ

ไมวาในอดีตที่ผานมาหรือแมกระทั่งในปจจุบัน ไดเปนที่ประจักษแลววาสถานการณที่
เปนอยูในแตละชวงเวลาทําใหเราตระหนักถึงความจําเปนที่ทางโรงเรียนกับประชาชน ตองหัน
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หนาเขาหากันและรวมมือกันอยางหลีกเล่ียงไมได จะเปนดวยความจําเปนดังกลาวหรือผลกระทบ
อันเกิดแตพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พุทธศักราช 2457 ก็ตาม เมื่อมีการตราพระราช
บัญญัติประถมศึกษาข้ึนคร้ังแรกเมื่อพุทธศักราช 2464 ไดมีการกลาวถึงการใหประชาชนเขามามี
สวนรวมในการจัดการศึกษาในรูปขององคกรคือ คณะกรรมการศึกษาพรอมกับการกําหนด     
คุณสมบัติของผูสมควรไดรับการแตงตั้งและหนาที่ไวดวย

เมื่อประเทศไทยไดมีการปรับปรุงแกไขแผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2503 ซึ่งใช
อยูเดิมมาเปนแผนการศึกษาแหงชาติฉบับใหมในป พุทธศักราช 2520 ก็ไดแสดงเจตนารมณที่จะ
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาดวย โดยกําหนดขอความดังกลาวไวในแผนการ
ศึกษานั้น ซึ่งปจจุบันแผนการศึกษาฉบับนี้ก็ยังคงใชอยูกลาวคือ

23. รัฐพึงระดมเลือกสรรทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ ทั้งจากรัฐ ทองถิ่น เอกชน และ   
ผูรับการศึกษามาใชในการจัดการศึกษา หาวิธีการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยคํานึงถึง
ความเสมอภาคระหวางทองถิ่น และสถานศึกษาเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุด

42. สนับสนุนใหมีการสรรหาผูปกครอง และตัวแทนประชาชนทั่วไปเขารวมบริหาร
การศึกษาในทองถิ่น โดยไดรับการแตงตั้งเปนกรรมการในองคคณะบุคคล เพื่อดูแลควบคุม
นโยบายการบริหารการศึกษาระดับต่ํากวาอุดมศึกษาใหสอดคลองกับนโยบายการศึกษาของชาติ 
และความตองการอันจําเปนของทองถิ่น

54. รัฐพึงวางมาตรการในการระดมสรรพกําลังจากแหลงตางๆ เพื่อใหทุกฝายไดรวม
กับภาระทางการศึกษา

กลาวโดยทั่วไปแลวคณะกรรมการศึกษานี้มีฐานะเปนองคคณะบุคคลซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของระบบการดําเนินงานของโรงเรียนที่มีขอบขายของบทบาทตามแตระบบการศึกษานั้นๆ จะ
กําหนดไว11  พระราชบัญญัติเกี่ยวกับการศึกษา พุทธศักราช 2487 ของอังกฤษก็ไดกลาวถึง     
บทบาทของกรรมการศึกษาไวในลักษณะเดียวกัน กลาวคือ โรงเรียนแตละแหงจะมีคณะกรรมการ
ศึกษาเปนผูใหการดูแลและสนับสนุน ซึ่งจะเห็นไดวา เปนแนวเดียวกันกับที่ปฏิบัติกันอยูในสหรัฐ

                                                       
11Maurice Kogan and others, School Governing Bodies (London : Heinemann 

Educational Books Ltd., 1984), 11.
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อเมริกา ที่คณะกรรมการเปนผูพิจารณาตั้งแตการแตงตั้งครูไปจนถึงการกําหนดวันเรียน          
การกําหนดหลักสูตร และการเลือกตําราเรียน13  ซึ่งยังคงปฏิบัติเชนนี้อยูกระทั่งปจจุบัน

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพ.ศ. 2543

เพื่อใหการบริหารและการจัดการศึกษาของสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเปนไปอยางมี      
ประสิทธิภาพสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 20 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ    
แผนดิน พ.ศ.2543 ประกอบกับมาตรา 25 แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
พ.ศ.2543 กระทรวงศึกษาธิการ จึงวางระเบียบไวดังนี้

ขอ 1 ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2543"

ขอ 2 ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิก "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการโรงเรียนประถม

ศึกษา พ.ศ.2539"
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ และคําส่ังอ่ืนใดในสวนที่กําหนดไวแลว ในระเบียบนี้ 

หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ 4 ในระเบียบนี้
"สถานศึกษา" หมายความวา โรงเรียนของรัฐที่จัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน แตไมหมายรวม

ถึงสถานศึกษาที่จัดการศึกษาเฉพาะทาง
"ผูบริหารสถานศึกษา" หมายความวา ครูใหญ อาจารยใหญ หรือ ผูอํานวยการที่        

รับผิดชอบบริหารสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
"คณะกรรมการ" หมายความวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
"กรรมการ" หมายความวา กรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ขอ 5 ใหมีคณะกรรมการอยางนอยสถานศึกษาละเจ็ดคน แตไมเกินสิบหาคน ประกอบ

ดวย

                                                       
13ราลฟ อี. โจนส,  "การศึกษาในสหรัฐอเมริกา," ประชาบาล 11, 2 (เมษายน 2512) : 

2-3.
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(1) "ผูแทนผูปกครอง" ไดแก ผูแทนของผูมีรายชื่อเปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่
กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษานั้น จํานวนไมเกินสองคน

(2) "ผูแทนครู" ไดแก ผูแทนของขาราชการครูผูปฏิบัติการสอนและผูชวยผูบริหาร    
สถานศึกษานั้น จํานวนไมเกินสองคน

(3) "ผูแทนองคกรชุมชน" ไดแก ผูแทนของชมรม สมาคม มูลนิธิองคกรเอกชน หรือกลุม
บุคคลในรูปอ่ืนใด ที่ดําเนินกิจกรรมเพื่อประโยชนของสาธารณะ

(4) "ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น" ไดแก ผูแทนของเทศบาลองคการบริหาร      
สวนจังหวัด องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา หรือองคกรปกครอง        
สวนทองถิ่นรูปแบบอ่ืนจํานวนไมเกินสองคน

(5) "ผูแทนศิษยเกา" ไดแก ผูแทนของสมาชิกศิษยเกา ชมรมศิษยเกา หรือบุคคลที่เคย
ศึกษาจากสถานศึกษานั้น จํานวนไมเกินสองคน

(6) "ผูทรงคุณวุฒิ" ไดแก ผูนําทางศาสนา ผูทรงภูมิปญญาไทยในทองถิ่นขาราชการ
บํานาญ ขาราชการอ่ืนนอกสังกัดสถานศึกษา พนักงานรัฐวิสาหกิจ เจาหนาที่ในหนวยงานอ่ืนของ
รัฐ เจาของหรือผูบริหารสถานประกอบการ ทั้งในและนอกเขตบริการของสถานศึกษานั้น จํานวน
ไมเกินส่ีคน

ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ และใหคณะกรรมการเลือก
กรรมการคนหนึ่งใน (1) (3) (4) (5) และ (6) เปนประธานและอีกคนหนึ่งเปนรองประธาน

ขอ 6 ใหคณะกรรมการกําหนดจํานวนและสัดสวนของคณะกรรมการ เพื่อใหไดมาซึ่ง
คณะกรรมการตามขอ 5 โดยคํานึงถึงจํานวนและสัดสวนของคณะกรรมการที่เปนสตรีจํานวนไม
นอยกวาหนึ่งในสามของคณะกรรมการทั้งหมด

ขอ 7 การใหไดมาซึ่งคณะกรรมการ ใหดําเนินการดังนี้
(1)  ใหสถานศึกษาประกาศรับสมัครผูแทนตามขอ 5 (1) (2) (3) (4) และ (5)
(2) ใหผูสมัครเขารับการคัดเลือกตามขอ 7 (1) คัดเลือกกันเอง ใหเหลือเทากับจํานวน

ตามที่กําหนดไวในขอ 6
(3) ใหผูไดรับการคัดเลือกตามขอ 7 (2) และผูบริหารสถานศึกษาเสนอรายชื่อ             

ผูทรงคุณวุฒิตามที่ตนเห็นสมควรจํานวนสองเทาของจํานวนที่กําหนดไวในขอ 6 และใหประชุม        
คัดเลือกใหเหลือเทากับจํานวนตามที่กําหนดไวในขอ 6

(4)  ใหผูบริหารสถานศึกษานํารายชื่อเสนอผูมีอํานาจตามขอ 9 เปนผูลงนามแตงตั้ง
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ในกรณีที่ไมมีผูสมัครเขารับการคัดเลือกเปนผูแทนในองคประกอบใด ใหคณะกรรมการ
เสนอรายชื่อบุคคลในองคประกอบนั้น จํานวนสองเทาของจํานวนที่กําหนดไวในขอ 6 และใหผูได
รับการเสนอชื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือเทากับจํานวนตามที่กําหนดไว

ในกรณีที่มีผูสมัครเขารับการคัดเลือกในองคประกอบใด ไมครบตามจํานวนที่กําหนดไว
ในขอ 6 ใหถือวาผูที่สมัครเขารับการคัดเลือกเทาที่มีอยูในองคประกอบนั้นแลวใหคณะกรรมการ
เสนอรายชื่อบุคคลในองคประกอบนั้นจํานวนสองเทาของจํานวนที่ยังขาดอยูและใหผูไดรับการ
เสนอชื่อคัดเลือกกันเองใหเหลือตามจํานวนที่กําหนดไว

ในกรณีที่มีผูสมัครเขารับการคัดเลือกในองคประกอบใดมีจํานวนเทากับจํานวน
กรรมการตามที่กําหนดไวในขอ 6 ใหถือวาผูเสมัครเขารับการคัดเลือกดังกลาวเปนกรรมการใน
องคประกอบนั้น

ขอ 8 คุณสมบัติทั่วไปของคณะกรรมการ
(1) เปนผูสนใจในการพัฒนาการศึกษา
(2) เปนผูมีความประพฤติดี
(3) ไมเปนบุคคลลมละลาย
(4) ไมเคยตองโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ได

กระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
ขอ 9 ใหผูบังคับบัญชาเหนือสถานศึกษาข้ึนไปหนึ่งระดับเปนผูลงนามในการแตงตั้งและ

อนุญาตการลาออกของคณะกรรมการ
ขอ 10 ใหคณะกรรมการมีวาระอยูในตําแหนงคราวละ 4 ป นับตั้งแตวันที่ไดรับการ   

แตงตั้ง
คณะกรรมการซึ่งไดมาตามระเบียบนี้ในวาระแรก เมื่อครบกําหนดสองปใหจับสลาก

ออกกึ่งหนึ่ง ในกรณีที่เปนจํานวนคี่ ใหปดเศษเพิ่มเปนหนึ่งคน เวนกรรมการและเลขานุการ
ใหสถานศึกษาดําเนินการสรรหากรรมการทดแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวรรค

สอง ตามหลักเกณฑและวิธีการที่กําหนดในขอ 7 โดยใหอยูในตําแหนงตามวาระในวรรคหนึ่ง
การสรรหากรรมการใหมแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม

ใหดําเนินการภายในส่ีสิบหาวันนับจากวันครบวาระหรือครบกําหนดแลวแตกรณี
ในกรณีที่กรรมการพนจากตําแหนงตามวาระ แตยังมิไดมีการแตงตั้งกรรมการใหมให

กรรมการชุดเดิม ปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะได มีการประกาศแตงตั้งกรรมการใหม
กรรมการที่พนวาระ อาจไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงในคณะกรรมการไดอีก
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ขอ 11 กรรมการจะพนจากตําแหนง เมื่อ
(1) ออกตามวาระ
(2) ตาย
(3) ลาออก
(4) ขาดคุณสมบัติ
(5) เปนบุคคลลมละลาย
(6) เปนบุคคลไรความสามารถหรือเสมือนไรความสามารถ
(7)  ไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุด เวนแตเปนโทษสําหรับความผิดที่ไดกระทํา

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) พนจากตําแหนงในสถานศึกษานั้น สําหรับกรรมการตามขอ 5 (2) และผูบริหาร

สถานศึกษา
(9) พนจากสถานภาพการเปนผูปกครองนักเรียนของสถานศึกษานั้นสําหรับกรรมการ

ตามขอ 5 (1)
(10) พนจากสถานภาพการเปนผูแทนขององคปกครองสวนทองถิ่นสําหรับกรรมการ

ตามขอ 5 (4)
(11) คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสองในสาม มีมติใหออกยกเวนตําแหนง

กรรมการและเลขานุการ
ขอ 12 ในกรณีที่กรรมการในองคประกอบใดวางลงกอนครบวาระเกินกวาเกาสิบวัน ให

สถานศึกษาดําเนินการตามขอ 7 เพื่อใหไดมาซึ่งกรรมการในองคประกอบนั้นภายในสามสิบวัน 
นับตั้งแตวันที่วางลง และใหอยูในตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของกรรมการที่ตนแทน

ขอ 13 คณะกรรมการมีหนาที ่ดังนี้
(1) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
(2) ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
(3) ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ   

ทองถิ่น
(4) กํากับ และติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
(5) สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยาง  

ทั่วถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
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(6) สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความ
สามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเด็กตามศักยภาพ

(7) เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานงบประมาณ 
ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา

(8) สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากรภายนอกและ    
ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกคนทุกดานรวมทั้งสืบสานจารีต
ประเพณ ีศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ

(9) เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับ
องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษา

(10) ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําป ของสถานศึกษากอนเสนอ
ตอสาธารณชน

(11) แตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการดําเนินงานตามระเบียบนี้ตาม
ที่เห็นรายการ

(12) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษานั้น
ขอ 14 ใหมีการประชุมคณะกรรมการอยางนอยภาคเรียนละสองคร้ัง
การดําเนินการประชุมคณะกรรมการใหเปนไปตามระเบียบวิธีการที่คณะกรรมการ

กําหนด โดยใหมีกรรมการเขารวมประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการที่มีอยูในขณะ
นั้นและใหมีผูแทนของนักเรียนเขารวมฟงและแสดงความคิดเห็นตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
แลวแตกรณี

ในกรณีที่เปนเร่ืองที่เกี่ยวของกับสิทธิประโยชนของนักเรียนโดยตรง ใหรับฟงความคิด
เห็นของนักเรียนประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการดวย

ใหผูบริหารสถานศึกษารายงานผลการประชุมตอผูบังคับบัญชาเหนือข้ึนไปชั้นหนึ่ง 
ภายใน 15 วัน นับแตวันที่มีการประชุม

ขอ 15 ในวาระเร่ิมแรกใหกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนกรมที่
มีสถานศึกษาในสังกัดดําเนินการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการใหแลวเสร็จภายในหกสิบวัน นับแตวัน
ประกาศใชระเบียบนี้

สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติใหคระกรรมการ
โรงเรียน ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2539 
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ปฏิบัติหนาที่ไปจนกวาจะมีการประกาศแตงตั้งคณะกรรมการตามระเบียบนี้รวมทั้งดําเนินการให
เปนไปตามขอ 6 และขอ 7 แลวแตกรณี

สถานศึกษาที่ไมมีคณะกรรมการหรือคณะกรรมการโรงเรียนอยูในวันที่ประกาศใช
ระเบียบนี ้ใหกรมหรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืน และมีฐานะเปนกรม ซึ่งเปนเจาสังกัดกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติเพื่อใหเปนไปตามขอ 6 และขอ 7 แลวแตกรณี

ขอ 16 ใหปลัดกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการตามระเบียบนี้

คําอธิบายประกอบแนวปฏิบัติตามกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวย คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543

1. ผูแทนผูปกครอง โดยเจตนารมณมุงเนนใหผูปกครองของนักเรียน นักศึกษา ที่บุตร
หรือ ผูอยูในความปกครองดูแล ตามหลักฐานของทางราชการ กําลังศึกษาเลาเรียนอยูใน
สถานศึกษานั้น ไดเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อใหตรงตามความตองการของ
ผูปกครองใหมากที่สุดเทาที่พึงกระทําได ขาราชการครู หรือลูกจางซึ่งเปนผูปกครองของนักเรียนที่
กําลังเรียนอยูในโรงเรียนนั้น ก็ยอมมีสิทธิที่จะสมัครเปนกรรมการในองคประกอบของผูแทน
ผูปกครองได

อยางไรก็ตามในกรณีที่ไมมีผูสมัครเปนกรรมการในองคประกอบนี ้ หรือมีแตยังไมครบ
ใหคณะกรรมการสถานศึกษาที่มีหนาที่สรรหากรรมการควรสรรหาผูแทนผูปกครองที่มิใช          
ขาราชการครูหรือลูกจางในสถานศึกษาเปนอันดับแรกกอนหากมีเหตุผลความจําเปนหรือ         
ขอจํากัดดานบุคลากรแลวจึงคอยสรรหาจากขาราชการครูหรือลูกจางในสังกัดสถานศึกษานั้นใน
ลําดับสุดทาย

กรณีดังกลาวนี้ใหใชสําหรับกระบวนการคัดเลือก หรือการสรรหาคณะกรรมการ
สถานศึกษาในองคประกอบของผูแทนศิษยเกา ซึ่งอาจมีขาราชการครูหรือลูกจางเปนศิษยเกาอยู
ดวยโดยอนุโลม และการเปนศิษยเกานั้นไมจําเปนตองจบการศึกษาข้ันสูงสุดของโรงเรียนเทานั้น
หากพิสูจนไดวาบุคคลดังกลาวเคยเขาเรียนแลวก็ถือวาเปนศิษยเกาเชนเดียวกัน

2. ผูแทนครู หมายถึง ขาราชการครูปฏิบัติการสอน และใหหมายรวมถึงผูชวยผูบริหาร
สถานศึกษาดวย ดังนั้น ผูแทนครูอาจมีทั้งครูผูปฏิบัติการสอนและผูชวยผูบริหารการศึกษา หรือ
อยางใดอยางหนึ่งก็ได

3. ผูแทนองคกรชุมชน องคกรชุมชนเปนองคกรที่จัดตั้งข้ึน โดยความสมัครใจของ
สมาชิก หรือการอํานวยความสะดวกของทางราชการบางหนวย ซึ่งอาจเปนองคกรที่จัดตั้งมีการ
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จดทะเบียนตามกฎหมาย หรือเปนการรวมกลุมเปนชมรม เพื่อปฏิบัติกิจกรรมบางประการ อาทิ
กลุมพัฒนาสตรี กลุมแมบาน ชมรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิกลุมรักษแมน้ําทาจีน เปนตน ซึ่ง
มีการปฏิบัติกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสมาชิก และสังคม ชุมชน โดยสวนรวมอยางตอเนื่องตาม
ที่เห็นสมควร และมีที่ตั้งของกลุมเปนที่แนนอนภายในเขตบริการของโรงเรียน มีผูนําองคกรและ
สมาชิกอยางเปนรูปธรรม และรวมถึงองคกรพัฒนาเอกชน หรือ NGO (Non Government
Organization) ดวยทั้งนี้ ผูแทนองคกรชุมชนที่จะสมัครเปนกรรมการสถานศึกษาจะตองมี
หลักฐานแสดงการเปนผูแทนองคกรชุมชนนั้นๆ

4. ผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน องคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีอยูในขณะ
นี้ ประกอบดวย กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล และ
องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) กรรมการสถานศึกษาที่เปนผูแทนขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนั้น โดยเจตนารมณหลักตองการคณะผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ
สมาชิกองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งเปนผูไดรับเลือกตั้งจากชุมชน ใหเปนผูแทนในการบริหาร
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ เชน สมาชิกสภาเทศบาล (ส.ท.) สมาชิกสภา
กรุงเทพมหานคร (ส.ก.) หรือเทศมนตรีเทศบาล เปนตน ใหเขามารวมเปนกรรมการสถานศึกษาใน
ฐานะผูแทนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น แตถาหากในทางปฏิบัติมีปญหา เนื่องจากกลุม
เปาหมายหลักที่กลาวถึงในเบื้องตนไมสมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการของสถานศึกษา 
หรือปฏิเสธการเปนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียน ก็ใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมอบหมายใหบุคคลอ่ืน เชน ขาราชการหรือพนักงาน หรือลูกจางขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามที่กําหนดในระเบียบนี้ โดยมีหลักฐาน
แสดงการเปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น เชน หนังสือรับรองของคณะผูบริหารองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น หรือรายงานการประชุมของคณะผูบริหารขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ที่
กลาวถึงการมอบหมายใหขาราชการหรือพนักงาน หรือลูกจาง หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด เปน
ผูแทนในคณะกรรมการสถานศึกษาแลวแตกรณี

5. ผูทรงคุณวุฒิ หมายถึง ผูที่มีความรูความสามารถในศิลปวิทยาการดานตางๆ ที่
คณะกรรมการสถานศึกษาเห็นวามีประโยชนตอการพัฒนาการศึกษา ในกรณีของผูนําทาง
ศาสนานั้น ศาสนาในที่นี้หมายถึง พุทธศาสนา คริสตศาสนา ศาสนาอิสลาม ศาสนาพราหมณ
ศาสนาซิกข และสาสนาฮินดู โดยไมรวมถึงลัทธิความเชื่ออ่ืนใดที่ไมเปนที่ยอมรับของสังคมไทย
โดยสวนรวมสวนผูนําทางศาสนา หมายถึง พระสงฆ กรรมการไวยาวัจกรในพุทธศาสนา นักบวช
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หรือบาทหลวงในคริสตศาสนา โตะครู โตะอิหมานในศาสนาอิสลาม นักบวชหรือผูนําทางพิธีกรรม
ของศาสนาพราหมณ ศาสนาซิกข หรือศาสนาฮินดู

สําหรับผูทรงภูมิปญญาไทยในทองถิ่น หมายถึง ผูที่ไดรับการยอมรับในระดับทองถิ่น
หรือระดับชาติหรือระดับนานาชาติในดานตางๆ อาทิ ดานศิลปะแขนงตางๆ จิตรกรรม
ประติมากรรม ดานดนตรีพื้นเมือง ดนตรีไทยหรือดนตรีสากล ดานการแสดงทั้งการละเลน
พื้นเมืองของทองถิ่น หรือการแสดงละคร ดาราภาพยนตร ดาราละคร ดานนาฎศิลปทองถิ่น หรือ
นาฎศิลปไทย รวมทั้งผูเกี่ยวของกับการแสดงนั้นๆ อาทิ ผูฝกสอน ผูกํากับการแสดง เปนตน ดาน
การกีฬาหรือพลศึกษา เชน การเปนนักกีฬา กรีฑาของหมูบาน ตําบล อําเภอ จังหวัดหรือเขต
การศึกษา หรือกีฬา กรีฑาระดับชาติ และระดับนานาชาติ ดานการชาง การฝมือ ดานการ
ประกอบอาหาร นักวิชาการอิสระ ผูประสบความสําเร็จในการประกอบอาชีพโดยสุจริตและเปนที่
ยอมรับของชุมชนและสังคม ตลอดจนผูปกครองทองถิ่น ซึ่งไดแก กํานัน ผูใหญบาน เปนตน

แนวปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543

ในสวนนี้เปนการกลาวถึงข้ันตอนและวิธีการใหไดมาซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษา    
ข้ันพื้นฐานในแตละองคประกอบ ซึ่งมีรายละเอียดพอสังเขป ดังนี้

1. ขั้นตอนและวิธีการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาโดยท่ัวไป
      (ระเบียบขอ 6 และขอ 7)

1. ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชุดปจจุบัน เพื่อกําหนดจํานวนและสัดสวนของ
กรรมการในแตละองคประกอบวาจะมีจํานวนเทาใด รวมเปนจํานวนทั้งส้ินเทาใด ซึ่งจะตองไม
นอยกวา 7 คน และไมเกิน 15 คน

การกําหนดจํานวนและสัดสวนของคณะกรรมการนั้นใหคํานึงถึงกรรมการที่เปนสตรี 
จํานวนไมนอยกวากึ่งหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมดนั้น ในกรณีที่ไดพยายามดําเนินการสรรหา
ตามกระบวนการในขอ 7 แหงระเบียบฯ แลว ไมสามารถสรรหาไดตามจํานวนและสัดสวนขางตน
ก็ใหปรับยืดหยุนจํานวนกรรมการที่เปนสตรีได ซึ่งอาจมีจํานวนนอยกวา หรือไมมีก็ได แตทั้งนี้ตอง
รายงานเหตุผลความจําเปน หรือขอจํากัดในการดําเนินการดังกลาวใหผูบังคับัญชาระดับเหนือข้ึน
ไปทราบในชวงการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
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2. ประกาศรับสมัครกรรมการสถานศึกษา ซึ่งเปนผูแทนของผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทน
องคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองทองถิ่น และผูแทนศิษยเกา ซึ่งควรมีระยะเวลารับสมัครไม
นอยกวา 15 วัน กอนถึงวันดําเนินการคัดเลือก โดยจัดสงประกาศไปยังกลุมบุคคล หรือองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นใหไดรับทราบอยางทั่วถึง

3. ดําเนินการคัดเลือกกรรมการสถานศึกษาในองคประกอบตางๆ ไดแก ผูแทน
ผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูแทนเกาดังนี้

3.1 กรณีที่มีจํานวนผูสมัครมากกวาจํานวนกรรมการสถานศึกษาที่กําหนดไวใน
องคประกอบใด ใหผูสมัครในองคประกอบนั้นคัดเลือกกันเองโดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง เชน การลง
คะแนนเสียง การประชุมตกลง เปนตน เพื่อใหไดกรรมการสถานศึกษาเทากับจํานวนที่กําหนดไว
ในองคประกอบนั้นๆ

3.2 กรณีที่มีจํานวนผูสมัครเทากับจํานวนกรรมการสถานศึกษาที่กําหนดไวใน
องคประกอบใดก็ใหถือวาผูสมัครในองคประกอบนั้นเปนผูไดรับการคัดเลือกใหเปนกรรมการ
ศึกษา

3.3 กรณีที่มีจํานวนผูสมัครนอยกวาจํานวนกรรมการสถานศึกษา ที่กําหนดไวใน
องคประกอบใด ก็ใหถือวาผูสมัครเทาที่มีอยูในขณะนั้นเปนผูไดรับการคัดเลือกใหเปนกรรมการ
สถานศึกษาในองคประกอบนั้น และใหกรรมการสถานศึกษาชุดปจจุบันเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเปนผูแทนขององคประกอบนั้น จํานวน 2 เทา ของจํานวนกรรมการสถานศึกษาที่ยังไม
ครบจํานวนทั้งหมดขององคประกอบนั้น แลวใหบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อ คัดเลือกกันเองโดยวิธี
การใดวิธีการหนึ่ง เชน การลงคะแนนเสียง ประชุมตกลง เปนตน เพื่อใหไดกรรมการสถานศึกษา
เทากับจํานวนที่ไมครบองคประกอบนั้นๆ

3.4 กรณีที่ ไมมี ผู สมัครเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาใน             
องคประกอบใด องคประกอบหนึ่ง ใหกรรมการสถานศึกษาชุดปจจุบันเสนอรายชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเปนผูแทนขององคประกอบนั้น แลวใหบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อคัดเลือกกันเองโดยวิธี
การใด วิธีการหนึ่ง เชน การลงคะแนนเสียง การประชุมตกลง เปนตน เพื่อใหไดกรรมการ
สถานศึกษาเทากับจํานวนที่กําหนดไวในองคประกอบนั้นๆ

4. ดําเนินการคัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ โดยใหผูบริหารสถานศึกษา และผูไดรับการ
คัดเลือกเปนกรรมการสถานศึกษาในแตละองคประกอบประชุมรวมกันเพื่อเสนอรายชื่อผูทรง   
คุณวุฒิ จํานวน 2 เทาของจํานวนกรรมการสถานศึกษาที่เปนผูทรงคุณวุฒิ แลวใหผูบริหารการ
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ศึกษาและกรรมการสถานศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใน 5 องคประกอบรวมกันคัดเลือกโดยวิธีการ
ใดวิธีการหนึ่ง เชน การลงคะแนนเสียง การประชุมตกลง

5. เสนอรายชื่อกรรมการสถานศึกษาที่ไดรับการคัดเลือกตอหัวหนาการประถมศึกษา
อําเภอหรือหัวหนาการประถมศึกษากิ่งอําเภอ หรือผูอํานวยการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร
แลวแตกรณี เพื่อลงนามแตงตั้งเปนกรรมการสถานศึกษาตอไป พรอมทั้งรายงานเหตุผลความ
จําเปนและขอจํากัด ในการดําเนินการใด ๆ ที่ไมเปนไปตามระเบียบกําหนด

การดําเนินการตามข้ันตอนดังกลาวในคร้ังแรกใหดําเนินการภายใน 120 วัน นับแตวัน
ประกาศใชระเบียบฯ คร้ังตอไปใหดําเนินการภายใน 45 วัน นับจากวันครบวาระของคณะ
กรรมการ

2.  ขั้นตอนและวิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษา
     แทนตําแหนงท่ีวาง (ระเบียบขอ 12)

เมื่อมีกรณีที่กรรมการสถานศึกษาในองคประกอบหนึ่งองคประกอบใดวางลงกอนครบ
วาระและมีเวลาเหลืออยูเกิน 90 วัน ใหสถานศึกษาและกรรมการสถานศึกษาที่มีอยู โดยดําเนิน
การตามข้ันตอน และวิธีการเชนเดียวกับการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาโดยทั่วไป เพียงแต
ดําเนินการเฉพาะในองคประกอบที่มีกรรมการสถานศึกษาวางลง

เมื่อมีกรณีที่กรรมการสถานศึกษา ในองคประกอบหนึ่งองคประกอบใดวางลงกอนครบ
วาระและมีเวลาเหลืออยูเกินวา คร้ังตอไปใหดําเนินการภายใน 45 วัน นับจากวันครบวาระของ
คณะกรรมการ

3. ขั้นตอนและวิธีการจับสลากเพื่อใหกรรมการสถานศึกษา
     พนจากตําแหนง (ระเบียบขอ 10)

เมื่อครบกําหนด 2 ป นับตั้งแตคณะกรรมการสถานศึกษาชุดแรกเขาดํารงตําแหนงให
สถานศึกษา จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อดําเนินการจับสลากใหกรรมการ
สถานศึกษาพนจากตําแหนงจํานวนกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการสถานศึกษาทั้งหมด ยกเวน
ผูบริหารสถานศึกษา ซึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ กรณีเปนจํานวนคี่ ใหปดเศษเพิ่มเปน 1 คน
โดยใหคณะกรรมการสถานศึกษาดําเนินการดังนี้

1. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจับสลาก
2. กําหนดวิธีการจับสลาก โดยอาจเลือกวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ดังนี้
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(1)จับสลากออกกึ่งหนึ่งจากกรรมการสถานศึกษาทั้งหมด โดยไมคํานึงสัดสวนในแต
ละองคประกอบ หรือ

(2)จับสลากออกกึ่งหนึ่งจากคณะกรรมการสถานศึกษา ในแตละองคประกอบ

ขอเสนอแนะการกําหนดสัดสวนและการคัดเลือกหรือการสรรหาคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของการมีสวนรวมของ
สตรีและการมีสัดสวนท่ีเหมาะสม

ในการกําหนดสัดสวน และการคัดเลือกหรือสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษา           
ข้ันพื้นฐานใหมีจํานวนกรรมการที่เปนสตรีไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดนั้น มี
ขอเสนอแนะเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

1 การกําหนดสัดสวน
(1)กรณีที่กําหนดใหมีคณะกรรมการรวมทั้งส้ิน 7 ควรจะมีกรมการที่เปนสตรีอยาง

นอย 2 คน
(2)กรณีที่กําหนดใหมีคณะกรรมการรวมทั้งส้ิน 8-10 คน ควรจะมีกรรมการที่เปน

สตรีอยางนอย 3 คน
(3)กรณีที่กําหนดใหมีคณะกรรมการรวมทั้งส้ิน 14-13 คน ควรจะมีกรรมการที่เปน

สตรีอยางนอย 4 คน
(4)กรณีที่กําหนดใหมีคณะกรรมการรวมทั้งส้ิน 14-15 คน ควรจะมีกรรมการที่เปน

สตรีอยางนอย 5 คน
อยางไรก็ตามจํานวนและสัดสวนที่เหมาะสมของกรรมการที่ เปนชายและสตรีที่     

เหมาะสมนั้นควรมีจํานวนและสัดสวนสอยางละจํานวนที่เทากัน หรือใกลเคียงกัน เพราะจุดเดน
ของศักยภาพ และความรูความสามารถของความเปนชายและสตรีนั้น มีทั้งสวนที่เหมือนกันและ
แตกตางกัน ฉะนั้น การมีกรรมการที่มีทั้งชายและสตรี ที่มีจํานวนเทากัน หรือใกลเคียงกันนั้นยอม
ทําใหคณะกรรมการมีศักยภาพ และความรูความสามารถในการรวมมือกับสถานศึกษาบริหาร  
จัดการและสนับสนุนกิจการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ

2 แนวทางดําเนินการคัดเลือกหรือการสรรหาเพื่อใหไดกรรมการที่เปนสตรี
การคัดเลือกหรือการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใหมีกรรมการที่

เปนสตรี มีจํานวนตามสัดสวนที่เสนอแนะไวในขอขางตนนั้น นับเปนศิลปะในการบริหารและ    
จัดการของคณะกรรมการสถานศึกษา ผูที่ดําเนินการคัดเลือกหรือการสรรหารวมกับผูบริหาร
สถานศึกษาซึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ โดยตองกําหนดยุทธศาสตร เพื่อใหสามารถดําเนิน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



27

การใหเปนไปตามเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ เปนธรรม และมีความเปนประชาธิปไตย ซึ่งขอ
เสนอแนวทางที่เปนยุทธศาสตร ที่เปนทางเลือกบางประการ คือ

(1)การศึกษาขอมูลสภาพปจจุบัน ขอจํากัดและปญหาอุปสรรค
คณะกรรมการและผูบริหารสถานศึกษาที่เปนคณะผูดําเนินการคัดเลือกหรือการ 

สรรหาจะตองศึกษาขอมูลสภาพปจจุบัน ปญหา ขอจํากัด หรืออุปสรรคที่อาจสงผลใหการดําเนิน
งานเปนไปตามเจตนารมณของการปฏิรูปการศึกษา และการสงเสริมสิทธิสตรีตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย เชน ขอมูลเกี่ยวกับศักยภาพ ความรูความสามารถของ    
ผูปกครอง องคกรชุมชน ศิษยเกา ขาราชการครู ผูทรงคุณวุฒิและผูแทนองคกรปกครองสวน    
ทองถิ่นที่เปนสตรี และรวมทั้งความกระตือรือรน หรือความสนใจและความตองการเขามามีสวน
รวมในกิจการของชุมชนของกลุมสตรีดังกลาวดวย เนื่องจากขอมูลเหลานี้ จะชวยใหคณะ
กรรมการและผูบริหารสถานศึกษา สามารถคาดคะเนหรือประเมินสถานการณไดวาจะมีกลุมสตรี
ที่มีคุณสมบัติครบถวนสามารถเปนกรรมการในคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ใหความ 
สนใจ เต็มใจ และตองการเขามามีสวนรวมในการเปนกรรมการสถานศึกษามากนอยเพียงไร

(2)การประชาสัมพันธเชิงรุก
คณะกรรมการสถานศึกษาและผูบริหารสถานศึกษาจะตองทําการประชาสัมพันธ 

สรางความรู ความเขาใจและกระตุนใหกลุมบุคคลเปาหมายทั้งสตรีและผูชายโดยทั่วไป เห็นถึง
ความสําคัญของการเปนกรรมการสถานศึกษา โดยอาจประชาสัมพันธในรูปแบบตาง ๆ ที่เขาถึง
กลุมเปาหมายไดอยางทั่วถึง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

(3)ยุทธศาสตรในเชิงปองกัน
เพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดข้ึนทําใหไมเปนไปตามเจตนารมณของระเบียบคณะ

กรรมการและผูบริหารสถานศึกษา ตองดําเนินยุทธศาสตรในเชิงปองกัน คือ การกําหนดจํานวน
กรรมการในแตละองคประกอบ ซึ่งไดแก ผูแทนครู ผูแทนผูปกครอง ผูแทนศิษยเกา ผูแทนองคกร
ชุมชนและผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยกําหนดใหมีจํานวนกรรมการองคประกอบละ 2 
คน และประกาศรับสมัครคุณสมบัติผูเขารับการคัดเลือก โดยจําแนกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูสมัคร
ที่เปนชาย คัดเลือกใหไดจํานวน 1 คน และกลุมที่เปนสตรี คัดเลือกใหไดจํานวน 1 คน เปนตน ใน
การกําหนดจํานวนในแตละองคประกอบดังกลาาวอาจกําหนดใหมีจํานวนกรรมการ 2 คน ทั้ง 5 
องคประกอบ หรือกําหนดใหมีจํานวน 2 คน เฉพาะองคประกอบหนึ่งองคประกอบใด หรือหลาย
องคประกอบก็ได
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(4)ยุทธศาสตรในเชิงแกปญหา
ในกรณีที่ไมสามารถกําหนดยุทธศาสตรในเชิงปองกันได ไมวาโดยสาเหตุใดก็

ตามยุทธศาสตรประการสุดทาย ก็คือ การแกปญหาในกรณีที่กรรมการในแตละองคประกอบที่
สมัครเขารับการคัดเลือก และไดรับการคัดเลือกมีเฉพาะกรรมการที่เปนชายนั้น คณะกรรมการ
และผูบริหารสถานศึกษา อาจกําหนดใหมีการสรรหากรรมการที่เปนผูทรงคุณวุฒิที่เปนสตรีตาม
จํานวนสัดสวนที่เหมาะสมได

อนึ่ง ในกรณีที่มีจํานวนและความจําเปนอยางยิ่งยวดจนไมสามารถดําเนินการ
คัดเลือกหรือสรรหากรรมการที่เปนสตรีไดตามจํานวนและสัดสวนที่กําหนดไว ยุทธศาสตรประการ
สุดทายที่คณะกรรมการและผูบริหารควรดําเนินการก็คือ การใหมีกรรมการที่เปนสตรีอยางนอย
จํานวน 1 คน แมจะไมครบตามจํานวนและสัดสวนที่กําหนดไว ก็ถือไดวาสตรีไดรับการยอมรับ
และยกยองในดานสิทธิและหนาที่ใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย และระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2543 
อยางถึงที่สุด

อยางไรก็ตามในกรณีที่ไมสามารถคัดเลือกหรือสรรหากรรมการที่เปนสตรีไดแม
เพียงแตคนเดียว หลังจากที่คณะกรรมการและผูบริหารและผูบริหารสถานศึกษา ไดใชความ
พยายามและตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมของสตรีแลว ก็ถือไดวาไดปฏิบัติตาม
เจตนารมณของระเบียบฯ แลว ก็ใหรายงานเหตุผล ขอจํากัดหรือความจําเปนที่เปนอุปสรรคนั้นตอ 
ผูมีอํานาจแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาพรอมกับการเสนอแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา
ตอไป

แนวทางในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครเขารับการคัดเลือก หรือผูไดรับ
การเสนอชื่อจากการสรรหา และการประกาศคุณสมบัติใหสาธารณชนไดรับทราบ

1. การตรวจสอบคุณสมบัติของผูสมัครในแตละองคประกอบ
ผูสมัครในแตละองคประกอบนอกจากจะมีคุณสมบัติทั่วไปแลวจะตองมีคุณสมบัติ

เฉพาะซึ่งสามารถตรวจสอบไดจากเอกสารหลักฐาน เวนแตผูสมัครที่เปนผูแทนครูนั้นยอมมี     
หลักฐานเชิงประจักษที่ไมจําเปนตองตรวจสอบแตอยางใด สําหรับผูสมัครซึ่งเปนผูแทนใน      
องคประกอบอ่ืนมีแนวทางตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะดังนี้

(1) ผูแทนผูปกครอง ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียนและหรือสมุดรายงานประจําตัว
นักเรียน (ป.01) หรือ (รบ. 4 ต.) ซึ่งจะปรากฏชื่อของผูปกครองนักเรียนที่กําลังเปนอยูในโรงเรียน
ได
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(2) ผูแทนศิษยเกา ตรวจสอบจากทะเบียนนักเรียนและหรือบัญชีเรียกชื่อ (ป.03) 
หรือตนข้ัวหลักฐานแสดงผลการเรียนเมื่อยายหรือไดรับการยกเวนแตยังไมจบหลักสูตร (ป.04) 
หรือตนข้ัวของหลักฐานแสดงผลการเรียนเมื่อจบหลักสูตร (ป.05) หรือระเบียบแสดงผลการเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน (รบ.1 ต) หรือแบบรายงานผลการเรียนของผูจบหลักสูตรมัธยมศึกษา
ตอนตน (รบ.2 ต.) หรือใบรับรองผลการเรียน (รบ. 5 ต.) เปนตน

(3) ผูแทนองคกรชุมชน ตรวจสอบจากหลักฐานการจดทะเบียนตามที่กฎหมาย
กําหนด หรือหลักฐานเชิงประจักษ ซึ่งมีผูนําองกรหรือคณะผูบริหารองคกร และหรือสมาชิกรับรอง
ไมนอยกวา 5 คน พรอมบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งตองแนบสําเนาเอกสารการรับรอง ประกอบ
ใบสมัครดวย

(4) ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ตรวจสอบดังนี้ ในกรณีที่เปนผูบริหารหรือ
คณะผูบริหาร หรือผูแทนที่เปนสมาชิกสภาทองถิ่นนั้นๆ ตรวจสอบจากบัตรประจําตัวเจาหนาที่
ของรัฐ สําหรับขาราชการ เจาพนักงานหรือลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือบุคคลอ่ืน ที่
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมอบหมาย ใหตรวจสอบจากหนังสือรับรองที่ไดรับมอบหมายใหเปน   
ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยผูบริหารหรือคณะผูบริหารหรือสมาชิกสภาทองถิ่น พรอม
บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ และหรือบัตรประจําตัวประชาชน ซึ่งตองแนบเอกสารใบรับรอง
พรอมใบสมัครดวย

(5) ผูทรงวุฒิ ตรวจสอบจากปริญญาบัตร วุฒิบัตร ประกาศนียบัตรหรือหลักฐาน   
เชิงประจักษอ่ืนๆ พรอมบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐหรือหลักฐาน
อ่ืนที่ทางราชการออกใหที่เชื่อถือได

2 การประกาศคุณสมบัติใหสาธารณชนไดรับทราบ
สถานศึกษามีหนาที่ในการประกาศคุณสมบัติเฉพาะของผูสมัครเขารับการคัดเลือก 

หรือผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อการสรรหาใหสาธารณชนไดรับทราบ โดยประกาศไวในที่เปดเผยจน
กวาการดําเนินการคัดเลือก หรือการสรรหาจะแลวเสร็จ
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แผนภูมิที่ 2  ข้ันตอนการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

กําหนดจํานวน
และสัดสวนกรรมการ

ประกาศรับสมัครกรรมการ

คัดเลือกกันเอง
ใหเหลือเทาที่ตองการ

     มีผูสมัครหรือไม

สมัครครบหรือไม เสนอรายช่ือกรรมการ
จํานวน 2 เทา

เสนอรายช่ือผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 2 เทาของที่ตองการ

คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ
ไวตามที่ตองการ

คัดเลือกผูทรงคุณวุฒิ
ไวตามที่ตองการ

แตงต้ังคณะกรรมการ

ประชุมภาคเรียนละ 2 คร้ัง

สมัครครบหรือไม

สมัครครบหรือไม

สมัครครบหรือไม สมัครครบหรือไม

ประชุมภาคเรียนละ 2 คร้ัง ประชุมภาคเรียนละ 2 คร้ัง
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การพิจารณาและวิธีการในการนําชุมชนเขารวมในกิจกรรมของโรงเรียน
"การมีสวนรวม โดยตรงของประชาชนในทองถิ่นนั้น นับเปนเงื่อนปจจัยจําเปนตอการ

อํานวยสงเสริมใหระบบการศึกษาและกระบวนการเรียนรูนั้นสอดคลองกับปญหาและความ
ตองการของประชาคมนั้นไดเปนอยางดีที่สุด"14  เมื่อเปนเชนนี้จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ทําความเขาใจในเร่ืองตาง ๆ ในอันที่จะนํามโนภาพนี ้ ไปสูการปฏิบัติใหไดดวยความมั่นใจ ดังนั้น 
สาระสําคัญในสวนนี้จึงครอบคลุมถึงระดับความรวมมือและองคประกอบในการสรางความ     
รวมมือ

มีผูกลาววาจุดเร่ิมตนของความรวมมือนั้นมักจะมาจากความเขาใจกัน ระหวางบุคคล
กอนเสมอ ประกอบไดนําขอความตอนหนึ่งของ คอราดาซี และเกทเซลส (Coradaci and 
Getzels) มากลาวไววา ความสัมพันธระหวางบุคคลคืองานพื้นฐานในทฤษฎี และการปฏิบัติ
กลาวคือ เมื่อจะนําทฤษฎีหรือหลักการทางการบริหารไปสูการปฏิบัติแลว จะตองพิจารณาเร่ือง
ความสัมพันธระหวางบุคคลเปนหลักไวดวยเสมอ15  เมื่อเปนเชนนี้ทางโรงเรียน กับชุมชนหรือคณะ
กรรมการการศึกษาจึงพึงมีความสัมพันธอันดีตอกันเปนพื้นฐานดวย ถาหวังจะใหความรวมมือ  
ตอกัน ทั้งนี้ไมวาจะเปนความสัมพันธกันในรูปของกลุมหรือคณะกรรมการ หรือบุคคล คือ 
กรรมการหรือครู / อาจารยเปนรายบุคคล และไมวาจะเปนความรวมมือในระดับใดก็ตาม คือ    
ตั้งแตระดับที่เกือบไมมีสวนรวมเลยไปจนถึงข้ันการเขามาควบคุมกิจการของโรงเรียนทั้งหมด16

สนานจิตร ไดชี้ใหเห็นวา การที่ความรวมมือระหวางบุคคลสองกลุมนี้จะเกิดข้ึนได      
จําเปนตองมีองคประกอบที่พึงพิจารณาอยูสามประการ คือ

1. ความพรอมของผูที่จะรวมมือ หมายถึง ทั้งสองฝาย จะตองมีความพรอมที่จะรับรู
สภาพและปญหาวิธีการแกปญหา และพรอมที่จะใหความรวมมือ

                                                       
14เสนห  จามาริก, การเมืองกับการศึกษาของไทย (กรุงเทพฯ : การพิมพพระนคร, 

2526), 173.
15Arthur I. Coradaci and Jacob R. Getzels, The Use of Theory in Educational

Administration, 1995, อางถึงใน ประกอบ  คุณารักษ, แนวทางการบริหารมหาวิทยาลัยหลาย     
วิทยาเขต : ประสบการณมหาวิทยาลัยศิลปากร (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2525), 8-9.

16Richard W. Saxe, School-Community Interaction (Berkley : McCutchan 
Publishing Corporation, 1975), 231.
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2. มีกลไกที่จะใหเกิดความรวมมือ เชน มีการจัดตั้งคณะกรรมการอยางเปนทางการ
โดยมีการเสริมความพรอมใหคณะกรรมการ และควรกําหนดบทบาทและหนาที่รวมกันในทิศทาง
ที่พึงประสงค

3. มีการดําเนินเพื่อใหเกิดความรวมมือ กลาวคือ มีการวางแผนสรางความสัมพันธกัน
ระหวางกันทั้งสองฝาย ใหครบสามข้ันตอน คือ วางแผน ปฏิบัติ และประเมินผล แลวรายงานผล
การประเมินใหบุคลากรทุกฝายไดทราบ17

การสรางความรวมมือระหวางโรงเรียนกับองคกรชุมชนนั้น สามารถทําไดสามวิธีดวยกัน 
ซึ่งปกติเปนที่รูจักกันดีอยูแลว คือ การแตงตั้ง การเลือกตั้ง และการแตงตั้งผสมกับการเลือกตั้ง18  
วิธีการใดจะเหมาะกวากันนั้นยอมข้ึนอยูกับสถานการณหรือความเหมาะสมเปนสําคัญ อยางไรก็
ตาม การที่ประชาชนจะเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานโรงเรียนเพียงใดนั้นยอมข้ึนอยูกับ   
เงื่อนไขหลายประการ เชน ความสามารถสวนตัวในดานมนุษยสัมพันธของผูบริหารการจูง การ
เปล่ียนทัศนะของประชาชนตอการสํานึกในความรับผิดชอบการศึกษาในชุมชนรวมกัน ซึ่งเงื่อนไข
เหลานี้จะมีผลในทางปฏิบัติได จําเปนตองมีกลไกเชื่อมโยง 2 ประการ คือ กลไกเชื่อมโยงสําหรับ
โรงเรียนและกลไกเชื่อมโยงสําหรับชุมชน

เมื่อปพุทธศักราช 2518 แซกซี (Saxe) ไดใหคําอเธิบายเกี่ยวกับเร่ืองนี้ไววา  กลไก   
เชื่อมโยงสําหรับโรงเรียนนั้นเปนกลไกที่โรงเรียนใชเพื่อเปนตัวประสานสัมพันธระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน ประกอบดวยการใชประโยชนหรือการดําเนินงานในเร่ืองตางๆ ดังนี้

1. การสงบุคลากรของโรงเรียนไปสูชุมชนเพื่อสรางความเขาใจ
2. การใชอิทธิพลในความเปนผูนําของผูบริหารโรงเรียนโนมนาวหรือจูงใจใหประชาชน

สนับสนุนงานโรงเรียน
3. การจัดโครงการบริการชุมชนหรือการใหบริการตางๆ ของโรงเรียนแกชุมชน
4. การทํางานของสมาคมหรืออาสาสมัคร เชน สมาคมครู-ผูปกครองหรือชุมชน บาน 

อาจจะเปนตัวเชื่อมระหวางโรงเรียนกับชุมชนได
5. ผูส่ือขาวรวม ไดแก บุคคลที่เปนสมาชิกทั้งของโรงเรียน และชุมชน เชน นักเรียน ครู/

อาจารยที่อาศัยอยูในชุมชน

                                                       
17สนานจิตร  สุคนธทรัพย, การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน

(กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ม.ป.ป.), 9-13.
18Saxe, School-Community Interaction, 219.
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6.  ส่ือมวลชนตางๆ
7. การใชอํานาจตามกฎหมาย ซึ่งผูบริหารมีอยูแลวสามารถทําใหประชาชนมาสู      

โรงเรียนได
8. หนาที่ที่โรงเรียนรับผิดชอบตอหนวยงานอ่ืน ๆ ซึ่งจะเปนเคร่ืองเชื่อมโยงกลับมาสู   

โรงเรียนได
เมื่อพุทธศักราช 2523 แคลว ไดศึกษาเร่ืองเกี่ยวกับการที่จะทําใหประชาชนเขามามีสวน

รวมในงานของโรงเรียน ซึ่งผลจากการศึกษาในคราวนั้น ชวยทําใหเราไดเขาใจชัดเจนข้ึนวา การที่
โรงเรียนจะไดรับความรวมมือจากชุมชนเพียงใดนั้น ข้ึนอยูกับตัวผูบริหารเปนประการสําคัญ 
กลาวคือ ผูบริหารโรงเรียนที่มีความสามารถในดานมนุษยสัมพันธ รูหลักการในการทํางานกับ
กลุม รูหลักการในการทํางานกับกลุม รูหลักการจูงใจตน และรูกลวิธีในการเปล่ียนแปลงยอมมี
โอกาสไดรับความรวมมือจากประชาชนมาก19

หลังจากนั้นมาสองป ม.ร.ว.สมพร  ไดกลาวเสริมไวอีกวาถาหากทางโรงเรียนเขาใจและ
ไมใชหลักการสรางความสัมพันธกับชุมชนควบคูกันไปดวยก็ยิ่งจะทําใหเราเชื่อมั่นปราศรัย ใหขาว
สารหรือถามขาวคราวทุกขสุขผูปกครองนักเรียนเมื่อไดมีโอกาสพบปะกัน มีการเยี่ยมเยียนกันตาม
ควรแกโอกาสตลอดจนการเจือจุน เปนกันเอง และรวมกิจกรรมกันตามสมควร นอกจากนั้นยังจะ
ตองเปนคนที่มีความจริงใจ ซื่อสัตย คงเสนคงวา หรือความสม่ําเสมอในการทํางานเสียสละ      
อดทน และยืดหยุนดวย20

                                                       
19แคลว  ทัศนพงษ, “การศึกษาความสัมพันธของปจจัยตางๆที่มิใชความสามารถทาง

สมองกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาผูใหญสายสามัญ” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย   
ศิลปากร, 2518), บทคัดยอ.

20ม.ร.ว.สมพร  สุทัศนีย, การประถมศึกษา (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2525),     
129-130.
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นับไดวามีสวนคลายกันกับที่ สตูปส และรัฟเฟอรท ี(Stoops and Rafferty, Jr.) กลาวไว 
เมื่อพุทธศักราช 2504 โดยที่บุคคลทั้งสองนั้น ไดกลาวเนนถึงการใหขาวสารและการทําความ   
เขาใจรวมกันในหลายๆ ทางและตอเนื่องกันไป21

ในระยะหลังๆ มีผูพยายามศึกษาและเสนอแนะเกี่ยวกับการสรางความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนกับชุมชนไวหลายทาน ซึ่งโดยสาระสําคัญแลวก็เปนไปในลักษณะเดียวกันกับที่ไดกลาว
มาแลว จะตางกันอยูบางก็เพียงขอปลีกยอยบางประการเทานั้น  ในแงของการจัดกิจกรรมรวมกัน
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนหรือองคกรชุมชนนั้น มีขอควรคํานึงบางประการที่ทางโรงเรียนพึง
พิจารณาดวยคือ การสรางศรัทธาใหเกิดข้ึนกับประชาชนใหมาก เพื่อประชาชนจะไดเขารวมม ี 
บทบาทในโรงเรียนดวยความเต็มใจ และพรอมกันนั้นก็ควรจะไดพิจารณาถึงความสอดคลองกับ
ความตองการของชุมชนดวย22 เมื่อเปนเชนนี้ยอมเชื่อไดวา ประชาชนหรือองคกรชุมชนจะให
ความรวมมือกับโรงเรียนเปนอยางดีและคอยเฝาดูการดําเนินงานดวยความสนใจ23  ผลการศึกษา
ของทวีเมื่อปพุทธศักราช 2527 ก็ไดชี้ใหเห็นวาจํานวนคร้ังในการออกไปเยี่ยมเยียนชาวบานของ
ครูในโรงเรียนกับจํานวนวัสดุอุปกรณสงเสริมการฝกฝนอาชีพมีความสัมพันธเชิงนิมานกับปริมาณ
การจัดกิจกรรมของโรงเรียนนั้นยอมหมายถึงวา มีประชาชนเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนเพียงพอ
แกการจัดกิจการนั้นเอง24  กิจกรรมตางๆ ที่นาจะนําประชาชนเขารวมกับโรงเรียนนั้น อาจ
ประกอบดวยกิจกรรมเหลานี้ อาทิ การพบปะสังสรรคเปนบางโอกาส การขอความรวมมือในงาน
บางอยาง เชน ทุนการศึกษา วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน หรือแรงงาน การจัดการศึกษาผูใหญ
ในรูปแบบตางๆ การเชิญเปนวิทยากร หรือการแขงขันกีฬา เปนตน

                                                       
21Emery Stops and M. L. Rafferty, Practices and Tends in School

Administration (New York : Ginn and Company, 1961), 515-516.
22Stephen J. Knezevich, Administration of Public Education (New  York : 

Harper & Row Publishers, 1969), 488-489.
23Frank H. Blackington and Robertt S. Patterson, The Professional Education

(New York : Holt, Rinehart and Winsion lnc., 1968), 148.
24ทวี โอมาก, “องคประกอบที่มีความสัมพันธตอปริมาณการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 

ชุมชนในเขตจังหวัดนครศรีธรรมราช” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2527), ง.
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เมื่อไดทราบสาระตาง ๆ เกี่ยวกับการสรางความรวมมือกันระหวางโรงเรียนกับองคการ
ชุมชนมาพอเขาใจแลว จึงมีคําถามตอไปวาจะมีข้ันตอนในการสรางอยางไร เกี่ยวกับเร่ืองนี้  วิทท 
(Whitt) ไดใหขอเสนอแนะไวในเร่ืองการชักนําประชาชนเขารวมงานกับทางโรงเรียน ซึ่งพอนํามา
ใชกับคณะกรรมการศึกษาไดวา ประกอบดวยส่ีข้ันตอนงายๆ ซึ่งเปนที่เขาใจกันดีอยูแลว คือ     
ข้ันตอนที่หนึ่ง เปนการชักนําประชาชนเขาสูโรงเรียนข้ันตอนนี้ควรมีกิจกรรมการสํารวจชุมชน ทํา
ความรูจักกับองคกรชุมชน และจัดโครงการบริการชุมชน ข้ันตอนที่สอง เปนการเราความสนใจ 
เพื่อใหชุมชนเขาใจและเห็นคลอยตามดวยวิธีการจูงใจลักษณะตางๆ ข้ันตอนที่สาม การให   
ประชาชนมีสวนรวมดวยความยินดีและเต็มใจ และดวยการใหประชาชนหรือองคกรชุมชนรับรู
ปญหาพรอมกับการขอรองใหชวย และข้ันตอนสุดทาย เปนการจัดตั้งองคกร หรือถามีองคกรอยู
แลวคือ คณะกรรมการศึกษา ก็ใหมีการกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน
พรอมกับมอบหมายงานในหนาที่ตางๆ ตามที่ตกลงกันในคณะกรรมการแลวใหสมาชิกรับไป
ดําเนินการ25

รูปแบบและกระบวนการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
กับการจัดการศึกษาในชุมชน

การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษากับการจัดการศึกษาในชุมชน หมายถึง
การที่คณะกรรมการสถานศึกษา เขามาเกี่ยวของกับการจัดการศึกษาในโรงเรียน โดยการรวมกัน
กําหนดแนวทางการจัดการศึกษา การจัดทําธรรมนูญโรงเรียน การรวมดําเนินการโดยการ
สนับสนุนใหความรวมมือในการจัดการศึกษา การรวมติดตามประเมินผลการดําเนินการ รวม
เสนอแนะใหขอคิดเห็นในการปรับปรุงติดตามผลการดําเนินงาน การตรวจสอบการทํางานของ
โรงเรียน และรวมรับผลของการจัดการศึกษาในชุมชน รวมทั้งการมีสวนรวมในการประกันโอกาส
ทางการศึกษาประกันคุณภาพการศึกษา ประกันประสิทธิภาพและประกันความปลอดภัยของ
นักเรียนและการปฏิรูปการศึกษาที่เปนนโยบายสําคัญในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของสํานัก
งานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ และตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.
2542

จากการศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนเพื่อการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน พบวา ในโรงเรียนมีกิจกรรมตางๆ ที่ชุมชนและโรงเรียนมีสวนรวมกันในการจัดการ
                                                       

25Robert L. Whitt, A Handbook for the Community School (Midland : Pendell
Publishing Company, 1971), 43.
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ศึกษาคอนขางชัดเจน แตบางกิจกรรมกระบวนการมีสวนรวมนอยและไมชัดเจนในสวนของการมี
ส วนรวมชัดเจนรูปแบบของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาที่ สําคัญในโรงเ รียนซึ่ง               
คณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียนอาจจะศึกษาเพื่อพิจารณาเปนแนวทางนํามาใชในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนรวมกัน ดังนี้

1. รูปแบบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
พบวาในพื้นที่ที่ศึกษาการดําเนินการเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษามีรายละเอียด 

โดยสรุป ดังนี้ ในสวนของ การเลือกบุคคลในชุมชนเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษา
นอกจากโรงเรียนจะปฏิบัติตามขอกําหนดของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการ
โรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2539 แลว โรงเรียนยังพิจารณาเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาจาก
บุคคลที่มีคุณสมบัติโดดเดนในชุมชน รวมทั้งมีความรูพอสมควร กลาแสดงความคิดเห็นและเปน
คนรุนใหมที่จะทําประโยชนใหกับโรงเรียนไดผานความเห็นชอบของผูมีอุปการะคุณตอโรงเรียนมา
เปนกรรมการ โดยคณะกรรมการสถานศึกษาจะมีบทบาทในการมีสวนรวมกับโรงเรียนในการจัด
การศึกษาของชุมชน ในดานการกําหนดนโยบายของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนและคณะครูจะ
เปนผูกําหนดนโยบายของโรงเรียน แลวนํานโยบายดังกลาวมาเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา บทบาทการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาในสวนของการกําหนดนโยบาย
ของโรงเรียน จึงเปนฝายสนับสนุน คอยเสริมสราง และใหการชวยเหลือ รวมทั้งการตัดสินใจใน
การเลือกดําเนินการ โดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารโรงเรียนจะรวมกันแสดงความคิด
เห็นตอนโยบายดังกลาว แลวจึงรวมกันพิจารณาตัดสินใจวาในเร่ืองใดโรงเรียนควรมีนโยบายใน
การปฏิบัติอยางไร ในการจัดทําแผนงานและโครงการของโรงเรียน คณะกรรมการสถาน
ศึกษามีวิธีจัดทําแผนปฏิบัติการของโรงเรียน โดยการมอบหมายใหคณะกรรมการสถานศึกษาที่
เปนคณะครูรวมกันเขียนแผนพัฒนาโรงเรียนประจําป โดยกอนที่จะเขียนรายละเอียดของแผน
คณะครูที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษาจะจัดทําโครงรางของแผน มาเสนอใหคณะกรรมการ
สถานศึกษา ทั้งหมดพิจารณากอนวาจะทําอะไรเพิ่มเติมหรือจะลดสวนใดบาง เมื่อตกลงกันแลว
คณะครูจึงไปจัดทําเปนตนฉบับราง และนําเสนอใหคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาใหความ
เห็นชอบ

สวน การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา พบวาในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาทุกคร้ัง เลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา คือ ผูบริหารโรงเรียน จะนัดหมายกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาลวงหนาเปนการภายใน เพื่อหาเวลาวางของคณะกรรมการสวนใหญ
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ใหตรงกัน แลวจึงเชิญประชุมอยางเปนทางการ ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาจะมาประชุมเกือบ
ครบเกือบทุกกคนทุกคร้ัง ยกเวนการประชุมที่มีวาระของการขออนุมัติงบประมาณ คณะกรรมการ
สถานศึกษาจะมาครบทุกคน ในการดําเนินการประชุมเกือบจะทุกคร้ังวาระของการประชุมจะเร่ิม
ตนดวยประธานคณะกรรมการสถานศึกษากลาวตอนรับ คณะกรรมการสถานศึกษาเปดประชุม
แจงเร่ืองที่ประธานตองการแจงใหคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ แลวมอบหมายใหผูบริหาร
โรงเรียนที่เปนเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาดําเนินการประชุมตอ ซึ่งจะเปนวาระเกี่ยวกับ
การรับรองรายงานการประชุมคร้ังที่ผานมา เร่ืองสืบเนื่องจากการประชุมคร้ังกอนที่โรงเรียนได
ดําเนินการในชวงเวลาที่ผานมา และจะตองดําเนินการตอไป แลวตอดวยเร่ืองอ่ืนๆ ที่ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูบริหารโรงเรียน คณะครู และผูนําชุมชน จะหยิบยกข้ึนมาหารือแลว
ปดการประชุม

การพัฒนาอาคารสถานท่ีและบริเวณโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาท
อยางมากตอการพัฒนาเร่ืองนี้ในโรงเรียนและมักจะเปนฝายริเร่ิมดําเนินการโดยการชวยเหลือ
และสนับสนุนเพื่ออํานวยความสะดวกในการทํางานของทางโรงเรียน

การรวมดูแลความประพฤติของนักเรียน เนื่องจากคณะกรรมการสถานศึกษาสวน
ใหญพักอาศัยอยูในชุมชน จึงมีหนาที่หนึ่งที่สําคัญ คือ การสังเกตความประพฤติของเด็กในชุมชน
เพื่อนําขาวสาร หรือเบาะแสเกี่ยวกับพฤติกรรมภายนอกเวลาเรียนของนักเรียนมาบอกครู หรือจะ
ใชวิธีการตรวจตรา และดูแล ซึ่งเปนการแบงเบาภาระทางดานการดูแลเด็กนอกเวลาเรียนไดเปน
อยางดี และเปนการชวยเหลือโรงเรียนในการที่จะคล่ีคลายปญหาดานความประพฤติ และ
พฤติกรรมที่ไมพึงประสงคของนักเรียนไดอีกทางหนึ่ง

การรวมระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาโรงเรียน ในดานตางๆ คณะกรรมการ
สถานศึกษามีบทบาทอยางมากในการรวมระดมทรัพยากรเพื่อพัฒนาโรงเรียน ลักษณะการระดม
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนเปนการระดมทรัพยากรทั้งจากภายนอกชุมชนและ
ภายในชุมชน ทั้งในลักษณะของการขอบริจาคการจัดใหมีการทําบุญ เชน การทอดผาปา
ทอดกฐิน การแสดงพระธรรมเทศนาของพระที่มีชื่อเสีย หรือการเร่ียไรเงินจากผูปกครอง นักเรียน
โดยตรง การประสานและการเปนส่ือกลางระหวางชุมชนกับโรงเรียน การที่คณะกรรมการสถาน
ศึกษาเปนผูที่มีบทบาทในการปกครองภายในชุมชน และบางสวนก็เปนสมาชิกองคการบริหาร
สวนตําบล (อบต.) ทําใหมีโอกาสคลุกคลีกับประชาชนมาก

บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาที่พบประการหนึ่งก็คือ การประชาสัมพันธ ให
คนในชุมชนไดทราบขาวสาร และความกาวหนาในการทํางานของโรงเรียน เชน การเลาถึงการ
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พัฒนาโรงเรียนในดานตางๆ การจูงใจใหผูปกครองนักเรียนสงบุตรหลานเขาเรียนในโรงเรียน
เปนตน

การจัดการศึกษาและการพัฒนาการจัดการเรียน แมวาคณะกรรมการสถานศึกษาจะไม
ไดเขามาดูแลในเร่ืองการจัดการเรียนรูในโรงเรียนโดยตรง แตก็มีสวนรวมรับรูการพัฒนาการจัด
การเรียนรูในโรงเรียน จากรายงานผลการดําเนินงานของโรงเรียนตอที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาสามารถแจงความตองการของคนในชุมชนใหโรงเรียน
ทราบวา ชุมชนตองการใหโรงเรียนปรับปรุง พัฒนาการเรียนรูดานใดเพิ่มเติมบาง ซึ่งในพระราช-
บัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษากับโรงเรียนในดานนี้มากที่สุด

2. รูปแบบการมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
     (Educational resource mobilization)

เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดสํานังกงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาติตองอาศัย
ความรวมมือและความชวยเหลือจากคนภายในชุมชนหรือนอกชุมชนคอนขางมาก ทําใหผูนํา
ชุมชนโดยคณะกรรมการสถานศึกษาตองมีสวนรวมกับทางโรงเรียน ระดมทรัพยากรเพื่อการ
ศึกษา มาใชในการพัฒนาโรงเรียนตลอดมา และมีลักษณะของการมีสวนรวมในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ดังนี้

2.1 แหลงทรัพยากร มักจะไดแก คหบดีในทองถิ่น ญาติของขาราชการชั้นสูง ที่เกี่ยว
ของกับโรงเรียน เจาอาวาส ลูกศิษยของเจาอาวาส ผูนําชุมชน ศิษยเกา องคกรการกุศลตางๆ และ
คนในชุมชน

2.2 วิธีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โรงเรียนอาจจะใชวิธีการระดมทรัพยากร
เพื่อการศึกษาหลายวิธี ไดแก การขอบริจาค จากแหลงทรัพยากร ทั้งในชุมชนและนอกชุมชน ซึ่ง
ในกรณีนี้มักจะใชในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาที่จําเปนและตองการวงเงินสูง เชน การ
สรางอาคารเรียน การซื้อที่ดินเพื่อขยายบริเวณโรงเรียน การขอบริจาคคอมพิวเตอร เคร่ืองใชใน
การอํานวยความสะดวกตางๆ และส่ือการเรียนรูเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เปนตน

การจัดกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมทางศาสนาที่โรงเรียนและชุมชนอาจจะรวมกัน
จัด เชน การทอดผาปา ซึ่งโรงเรียนอาจจัดข้ึนที่โรงเรียนโดยมีเจาอาวาสเปนประธานในการจัดการ
ทอดผาปาเพื่อระดัมทรัพยากรการศึกษาเขาโรงเรียน โดยโรงเรียนจัดการเตรียมองคผาปา และ
เคร่ืองไทยทานที่โรงเรียนทั้งหมด และถวายองคผาปาแกเจาอาวาสที่โรงเรียน โดยมีผูปกครอง
นักเรียนและประชาชนมารวมทําบุญ เมื่อเจาอาวาสรับองคผาปาแลวก็จะมอบเงินที่ประชาชนมา
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รวมทําบุญทั้งหมดใหทางโรงเรียน การทอดผาปานี้ทางโรงเรียนอาจจะจัดข้ึนเปนประจําทุกป ใน
โอกาสที่มีการจัดวันอําลาสถาบันของนักเรียนที่เรียนจบชั้นประถมศึกษาปที่ 6 และชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ 3 โดยถือเปนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาประจําปของโรงเรียนก็ได สวนกิจกรรม
ทางศาสนาอ่ืนๆ ที่ทางโรงเรียนมักจะรวมกันจัดข้ึนกับทางชุมชน เพื่อระดมทรัพยากรเพื่อการ
ศึกษาในโรงเรียน ไดแก การทอดกฐิน ซึ่งเจาอาวาสมักจะไดรับการติดตอมาจากลูกศิษยที่อยู
ตางถิ่น การนิมนตพระที่มีชื่อเสียงมาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อนําเงินที่ประชาชนทําบุญมาใชใน
กิจกรรมของโรงเรียน และการทําบุญในวาระตางๆ ของโรงเรียน เชน การฉลองอาคารเรียนหลัง
ใหม การทําบุญวันแม วันข้ึนปใหม หรือวันลอยกระทง เปนตน

การจัดกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน โรงเรียนอาจจะระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาจาก
การจัดกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน เชน การขอบริจาคส่ิงของ อาคาร ถวยรางวัลหรือเส้ือผา เพื่อเปน
รางวัลใหเด็กในงานกีฬาสี งานวันประถมศึกษา วันเด็ก และการจัดว่ิงมาราธอนประจําป

การตั้งสหกรณในโรงเรียน การตั้งสหกรณในโรงเรียน ม ี 2 แบบ คือ สหกรณรานคา
และ สหกรณออมทรัพย ซึ่งคณะครูอาจประชาสัมพันธกิจกรรมสหกรณโรงเรียนในการประชุม
ผูปกครอง นักเรียนเพื่อเชิญชวนใหผูปกครองนักเรียนสมัครเปนสมาชิกสหกรณผานนักเรียน โดย
ใหนักเรียนเก็บสะสมเงินมาฝากกับครูประจําชั้น และครูประจําชั้นรวบรวมเงินมาใหครูที่ทําหนาที่
การเงินของโรงเรียน เพื่อนําไปฝากกับสหกรณออมทรัพยครูของทางจังหวัดที่ใหดอกเบี้ยสูง และ
โรงเรียนอาจจะแบงดอกเบี้ยที่ไดรับจากการฝากเงินกับสหกรณออมทรัพยครูนี้ออกเปน 2 สวน คือ
สวนแรก เปนเงินปนผลที่จายเงินใหกับนักเรียนและคณะครูที่ฝากเงิน

สวนที่สอง นําไปใชในกิจกรรมของโรงเรียนและการจัดตั้งกองทุนครู และกองทุนเพื่อการ
ศึกษาของนักเรียนสําหรับ การตั้งกองทุนในโรงเรียน ทั้งสองลักษณะ คือ กองทุนเพื่อการศึกษา
ของนักเรียนและกองทุนครู เปนการนําเงินดอกเบี้ยที่ไดจากการฝากเงินจากกิจกรรมออมทรัพยใน
โรงเรียนสวนหนึ่งมาตั้งเปนกองทุนการศึกษาของนักเรียน ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู
และผูนําชุมชน รวมกันประชาสัมพันธใหคนในชุมชนนําเงินมาบริจาคสมทบทุนของโรงเรียนใน
โอกาสตางๆ โดยเฉพาะในงานศพ ซึ่งเจาภาพมักจะบริจาคทรัพยากรที่มีผูมารวมทําบุญใหกับกอง
ทุนของโรงเรียนเพื่อเปนการอุทิศสวนกุศลใหผูเสียชีวิต จนกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติอยางหนึ่ง
ของการจัดงานศพในชุมชนบางแหง โดยจะบริจาคทรัพยากรในวันฌาปนกิจศพ ซึ่งทางโรงเรียน
ตอบแทนเจาภาพที่บริจาคทรัพยากรทําบุญใหกองทุนการศึกษาของทางโรงเรียนดวยการมอบ
เกียรติบัตรในวันงานวันประจําปของโรงเรียน
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นอกจากนี้โรงเรียนอาจมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาในลักษณะการขอบริจาค
เปน ส่ิงของ เชน การขอบริจาคเคร่ืองไทยทานจากคณะกรรมการสถานศึกษา ทําบุญเล้ียงพระใน
โอกาสตางๆ การขอบริจาคโตะ เกาอ้ี นักเรียนในการขยายชั้นเรียน เปนตน การขอบริจาค ในกรณี
เหลานี้โรงเรียนควรดําเนินการโดยการปรึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษาในการประชุมเพื่อ
เปนการตกลงกันลวงหนาหรือบางคร้ังเมื่อมีการประชุมถึงวาระนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาอาจ
จะรวมกันบริจาคตามจิตศรัทธาและความสามารถที่จะบริจาคไดโดยสมัครใจ แตสวนใหญแลว
คณะกรรมการสถานศึกษามักจะแสดงความจํานงในการบริจาค เมื่อเห็นความจําเปนของ
โรงเรียน ซึ่งบางคร้ังกอนที่จะไดรับการขอรองจากทางโรงเรียนเสียอีก

2.3 กระบวนการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
 (Educational resource mobilization process)
 โดยทั่วไป โรงเรียนมีกระบวนการในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ในกรณีการ

ขอบริจาคทรัพยากรเปนจํานวนมากจากผูมีฐานดี เชน การระดมทรัพยากรเพื่อการสรางอาคาร
เรียน สรางหองประชุมโรงเรียน หรือจัดซื้อที่ดินใหโรงเรียนตามข้ันตอนดังนี้ คือ

2.3.1 การหาแหลงทรัพยากร หรือ การหาเบาะแส วามีใครบางที่สนใจหรือมี
ความตองการที่จะบริจาคทรัพยากรเพื่อชวยเหลือโรงเรียนในดานตางๆ เพราะผูบริจาคบางคน
จะจะมีเปาหมายเจาะจงในการบริจาค เชน บางคนเจาะจงที่จะบริจาคเพื่อเด็กพิการ บางคนก็
เจาะจงที่จะบริจาคเพื่อชวยเหลือวัดที่อยูในชนบท บางคนก็เจาะจงที่จะบริจาคเพื่อการศึกษา ฯลฯ
ทางโรงเรียนหรือผูนําชุมชนควรหาแหลงทรัพยากรจากเบาะแสเหลานี้ ซึ่งจะทราบไดจากการสืบ
เสาะของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะครูในโรงเรียนในบางกรณีแมจะยังไมทราบวาแหลง
ทรัพยากรตองการบริจาคเพื่อการศึกษาหรือไม แตถาเห็นวามีความสามารถที่จะบริจาคไดและมี
ความเกี่ยวพันกับทางโรงเรียนพอสมควร เชน เปนผูมีอุปการะคุณ เปนศิษยเกา คณะกรรมการ
สถานศึกษาอาจจะติดตอเพื่อขอใหบริจาคทรัพยากรใหโรงเรียนตามความจําเปน

2.3.2 การหาผูเชื่อมโยงระหวางคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียนกับ
แหลงทรัพยากร หลังจากที่ชุมชนและโรงเรียนหาแหลงทรัพยากรหรือเบาะแสของทรัพยากรได
แลว ในกรณีที่ตองการระดมทรัพยากรเปนจํานวนมาก เชน การระดมทรัพยากรเพื่อสรางอาคาร
เรียน สรางหองประชุม หรือซื้อที่ดินใหโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา
ควรจะขอความรวมมือกับผูที่สามารถเชื่อมโยงระหวางคณะกรรมการสถานศึกษาและผูบริหาร 
โรงเรียนกับแหลงทรัพยากรกอนที่จะมีการประสานกับแหลงทรัพยากรอยางเปนทางการตอไป     
ผูเชื่อมโยงระหวางผูนําชุมชนและโรงเรียนกับแหลงทรัพยากรนี ้ สวนมากมักจะเปนผูที่มีความ
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ใกลชิดกับทั้งโรงเรียน ชุมชน และแหลงทรัพยากร เชน การที่พระลูกศิษยของเจาอาวาส เปน
ผูเชื่อมโยงระหวางเจาอาวาสกับผูนําชุมชนและคหบดีญาติของขาราชการ ชั้นผูใหญ หรือประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ซึ่งเปนกํานันเกาเปนผูเชื่อมโยงระหวางคหบดีในทองถิ่น
กับโรงเรียนและชุมชน หรือครูในโรงเรีนเปนผูเชื่อมโยงกับญาติของตนเองที่บริจาคทรัพยากรสราง
อาคารเรียนใหโรงเรียนอ่ืน มาบริจาคที่โรงเรียนที่ตนเองสอนอยู เปนตน
 นอกจากนี้คณะกรรมการสถานศึกษาหรือ ผูนําชุมชนอาจเปนผูเชื่อมโยงกับ
แหลงทรัพยากรที่เปนญาติหรือเพื่อน ที่พบปะในการติดตองานหรือการสังสรรค และชักชวนอยาง
ไมเปนทางการใหรวมบริจาคทรัพยากร เพื่อพัฒนาโรงเรียน เมื่อเห็นวาแหลงทรัพยากรใหความ
สนใจ ก็จะมาแจงใหคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูทราบในการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษา และเลือกคณะกรรมการที่จะติดตอประสานงานกับแหลงทรัพยากรเกี่ยวกับ
รายละเอียดของการบริจาคตอไป

2.3.3 การกระสานงานระหวางชุมชนและโรงเรียนกับแหลงทรัพยากร เมื่อหา
ผูเชื่อมโยงระหวางชุมชนกับโรงเรียนและแหลงทรัพยากรไดเรียบรอยแลว ผูเชื่อมโยงจะดําเนินการ
ติดตอกับแหลงทรัพยากรเปนการภายใน เพื่อยืนยันความเปนไปไดของการบริจาคทรัพยากร
สนับสนุนโรงเรียน แลวจึงจะเร่ิมการประสานงานอยางเปนทางการ และนัดหมายใหคณะ
กรรมการสถานศึกษา ผูนําชุมชน และผูบริหารโรงเรียนไปพบปะกับแหลงทรัพยากร เพื่อพิจารณา
รวมกันถึงรายละเอียดตางๆ ในการบริจาคตอไป โดยปกติในชุมชนเจาอาวาสหรือผูนําทางศาสนา
มักจะเปนผูที่มีบทบาทมากในข้ันตอนนี ้ เพราะอาจทําหนาที่เปนหัวหนาคณะกรรรมการเพื่อ
ประสานงานกับแหลงทรัพยากร สวนกรรมการอ่ืนอาจประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน ผูนําชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษา และผูเชื่อมดยงกับแหลงทรัพยากร
 สวนวิธีการประสานงานระหวางชุมชนและโรงเรียนกับแหลงทรัพยากร คณะ
กรรมการควรเตรียมหลักฐานและรายละเอียดเกี่ยวกับการใชทรัพยากรที่จะไดรับการบริจาคไปให
พรอม เชน กรณีการขอบริจาคเพื่อสรางหองประชุมของโรงเรียน ทางคณะกรรมการควรเตรียม
แบบแปลนและรายละเอียดของการสรางหองประชุม รายละเอียดเกี่ยวกับการใชงบประมาณที่จะ
จัดสราง รวมทั้งความจําเปนและประโยชนใชสอยของส่ิงที่จะสราง เพื่อนําเสนอแหลงทรัพยากร
การที่คณะกรรมการมีการเตรียมรายละเอียดของการขอบริจาคไวลวงหนาและนําไปแสดง
ประกอบการพูดคุยกับแหลงทรัพยากร นับวาเปนส่ิงที่ทําใหมักจะประสบความสําเร็จในการ
ประสานงานกับแหลงทรัพยากร
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2.3.4 การตอรองการบริจาค เมื่อมีการตกลงในหลักการที่จะบริจาคแลว แหลง
ทรัพยากรบางรายอาจจะไมบริจาคทุกอยางตามที่ชุมชนและโรงเรียนตองการ เชน กรณีของ
โรงเรียนที่ศึกาาขอบริจาคจากคหบดีในชุมชนเพื่อพัดลมติดเพดานหองประชุมโรงเรียนในวงเงิน 
14,000 บาท แตผูบริจาคตองการบริจาคเพียงคร่ึงเดียว ในวงเงิน 7,000 บาท ก็จะมีการตอรองกัน
ซึ่งมีบางกรณีที่แหลงทรัพยากรใหเงินบริจาคเพิ่มใหเพียงพอกับที่ทางโรงเรียนตองการ แตกรณี
บริจาคทรัพยากรซื้อพัดลมนี้ โรงเรียนไดรับเงินบริจาคในวงเงิน 7,000 บาท ตามที่ผูบริจาค
ตองการบริจาค สวนที่เหลือคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูไดรวมกันบริจาคจนครบ แตก็
มีการตอรอง บางกรณีที่ตองมีการปรับระดับความตองการของโรงเรียนและชุมชนกับความจํานงที่
จะบริจาคของแหลงทรัพยากรใหตรงกัน เชน ในการขอบริจาคทรัพยากรจากแหลงทรัพยากรเพื่อ
สรางอาคารเรียน กรณีหนึ่ง เมื่อผูเชื่อมโยงไปติดตอกับแหลงทรัพยากร ผูบริจาคแสดงความจํานง
ที่จะบริจาคเปนอาคารเรียนชั้นเดียว 4 หองเรียน ในวงเงิน 700,000 บาท แตทางผูบริหารโรงเรียน
และคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นวาอาคารเรียนชั้นเดียวนั้นตอเติมลําบาก จึงขอตอรองเปน
อาคารชั้นเดียวแตใหเปนอาคารแบบใตถุงโลง 4 หองเรียน เพื่อที่จะตอเติมชั้นลางเปนหองประชุม
ในภายหลัง โดยใชงบประมาณ 1.6 ลานบาท คณะกรรมการที่ติดตอขอบริจาค ไดนําแบบแปลน
และรายละเอียดการสรางอาคารเรียนเดินทางไปหาแหลงทรัพยากรไดเห็นแบบแปลนแลว จึงขอ
ใหตัดราคาการกอสรางอาคารเรียนจากอาคาร 4 หองเรียนใหเปนอาคาร 3 หองเรียน ใตถุงสูง ใน
งบประมาณ 1 ลานบาท ซึ่งเมื่อทั้งสองฝายประเมินแลววาในจํานวนงบประมาณที่แหลง
ทรัพยากรบริจาคสามารถสรางอาคารเรียนชั้นเดียวใตถุงสูงในวงงบประมาณ 1 ลานบาทไดจึงมี
การตกลงกัน ทําใหอาคารเรียนหลังนี้สรางสําเร็จ และภายหลังไดมีการตอเติมชั้นลางของอาคาร
เรียนเปนหองประชุมโรงเรียนโดยงบประมาณบริจาคของคหบดีทองถิ่นในภายหลัง

นอกจากนี้ยังมีการตอรองที่สําคัญ คือ การบริจาคทรัพยากรประจําปของ
ผูปกครอง ซึ่งชวงแรกทางโรงเรียนดําเนินการในรูปของการเร่ียไร แตตอนหลังเปล่ียนเปนการทอด
ผาปา และมีการตอรองเร่ืองโอกาสประชุมผูปกครองนักเรียน เมื่อถึงวาระการขอบริจาค ทางดรง
เรียนจะเสนอให ผูปกครองนักเรียนกําหนดวงเงินบริจาคเอง ซึ่งพบวา กลุมผูปกครองนักเรียนมี
การตอรองยอดเงินบริจาคกันเอง ระหวางการบริจาคในวงเงินครอบครัวละ 200 บาท หรือ 100
บาท และในที่สุดก็ตกลงบริจาคเปนครอบครัวละไมต่ํากวา 100 บาท เปนการประนีประนอมกัน

การตอรองการบริจาคนี้ นอกจากจะมีการตอรองในเร่ืองของงบประมาณหรือ
รายละเอียดในการดําเนินการแลว ยังอาจจะตองตอรองกันในเร่ืองที่เกี่ยวกับรูปแบบและวิธีการ
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บริจาค เชน การเปล่ียนรูปแบบการบริจาคของผูปกครองนักเรียนจากการเร่ียไรมาเปนการทําบุญ
ผาปา หรือการทําบุญโดยผานการวัด หรือการว่ิงมาธอน เปนตน

2.3.5 การดําเนินการตามเปาหมายของการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
หลังจากนั้นทางชุมชนและโรงเรียนก็จะดําเนินการตามโครงการที่ตั้งเอาไว โดยมีการรายงานผล
ความกาวหนาของการดําเนินการใหแหลงทรัพยากรทราบเปนระยะจนกวาการดําเนินการจะ
สําเร็จ

2.3.6 การตอบแทนแหลงทรัพยากร เมื่อการดําเนินการตามโครงการเสร็จส้ินลง
แลว ในกรณีที่เปนการกอสรางหรือตกแตงอาคารเรียน ทางคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะ
ครูอาจจะจัดใหมีการทําบุญฉลอง โดยเชิญผูปกครองนักเรียนมารวมงานซึ่งผูปกครองนักเรียนจะ
มารวมทําบุญเพื่อบริจาคทรัพยากรใหโรงเรียนเปนคาใชจายตางๆ ในโอกาสการทําบุญนี้ทาง
โรงเรียนจะเชิญแหงทรัพยากรหรือผูแทนมารวมงาน และตั้งชื่ออาคารเรียนตามชื่อของผูบริจาค
(ในกรณีบริจาคจํานวนมาก) พรอมทั้งเสนอใหหนวยงานระดับเหนือใหจัดทําเกียรติบัตรมอบ
หมายใหแหลงทรัพยากรเปนการแสดงความขอบคุณที่ทําประโยชนใหกับทางราชการ นอกจาก
นั้นทางคณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูควรรวมกันแสดงความขอบคุณแกแหลงทรัพยากร
ในโอกาสอันควร เชน การรดน้ําดําหัวในวันสงกรานตหรือการแสดงความระลึกถึงในวันข้ึนปใหม
เปนตน

ในเร่ืองของการระดม ทรัพยากรเพื่อการศึกษานี้ นับวาเปนการทํางานที่แสดงถึง
การมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการจัดการศึกษาไดชัดเจนกรณีหนึ่ง ซึ่งจากการศึกษา
พบวา คณะกรรมการสถานศึกษาและคณะครูสวนใหญจะไมดําเนินการเร่ืองนี้ตามลําพัง จะมีการ
ปรึกษากัน ผูนําชุมชนที่ไมไดเปนคณะกรรมการสถานศึกษากอนที่จะเร่ิมดําเนินการ เปนทํานอง
การปรึกษาเพื่อหาแนวทางดําเนินการหรือใหรับรูการทํางานของโรงเรียน ซึ่งทําใหไดผูสนับสนุน
อยางไมเปนทางการที่จะชวยประสานงานระหวางโรงเรียนกับชุมชน นอกจากนั้นในเร่ืองนี้อาจจะ
เปนการกระตุนใหในชุมชนรูจักการชวยตนเอง กอนที่จะขอความชวยเหลือจากนอกชุมชน ซึ่งทํา
ใหประชาชนใหความรวมมือกับโรงเรียนในการบริจาคทรัพยากร เพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกคร้ังที่มี
การระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาจากภายนอกชุมชนเขามาในชุมชน

3.  รูปแบบการมีสวนรวมในการทํางานกับองคกรทองถ่ิน
องคกรทองถิ่นที่อยูในชุมชนและมีความสําคัญ กับการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียน

ในการพัฒนาการจัดการศึกษาในชุมชนที่สําคัญองคกรหนึ่งคือ องคการบริหารสวนตําบลหรือ
อบต. ซึ่งเปนองคกรทองถิ่นที่มีลักษณะของการบริหารราชการแผนดินเพื่อกระจายอํานาจการ
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ปกครองจากสวนกลางไปสูสวนทองถิ่น และมีโครงสรางอํานาจและหนาที่ที่ระบุไวใหสามารถเขา
มามีสวนรวมในการพัฒนาการศึกษาในโรงเรียนในลักษณะของการสงเสริมการศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม เพราะประชาชนในทองถิ่นที่เปนสมาชิกของ อบต. อาจไดรับการคัดเลือกใหเปน
คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งสามารถเขามามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนและกําหนดทิศทาง
การพัฒนาการศึกษาตามความตองการของชุมชนได และองคการบริหารสวนตําบลก็มีอํานาจ
หนาที่ตามพระราชบัญญัติสภาพตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 มาตรา 67 ที่
กําหนดใหองคการบริหารสวนตําบล สงเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การสงเสริมการ
ศึกษาในชุมชน สามารถทําไดโดยการตั้งงบประมาณเปนเงินอุดหนุนการศึกษาแกเด็กที่เรียนอยู
ในเขตตําบล อุดหนุนวัสดุ การเรียนการสอน อุดหนุนกิจกรรมการเรียนการสอน อุดหนุนอาหาร
กลางวัน อาหารเสริมของนักเรียน โดยองคการบริหารสวนตําบลไมควรใหเงินอุดหนุนในกิจการที่
ไมเกิดประโยชนตอการศึกาาของเด็กนักเรียนโดยตรง สวนการประสานงานนั้นพระราชบัญญัตินี้
กําหนดให อบต. ประสานงานกับโรงเรียนในเขตตําบล เพื่อเสนอความตองการให อบต. พิจารณา
สนับสนุนและสงเสริม

3.1 โครงสรางของคณะกรรมการสถานศึกษากับการมีสวนรวมเปนคณะกรรม-
การองคการบริหารสวนตําบล จากภารกิจของ อบต. ที่เกี่ยวของกับการสนับสนุนการจัดการ
ศึกษาในชุมชนดังกลาวและโดยภารกิจที่สมาชิก อบต. บางสวนก็ไดรับการแตงตั้งเปนคณะ
กรรมการสถานศึกษาดวยจึงนับไดวาในสวนของ องคกรนั้น อบต. และโรงเรียนตางเปนองคกรที่
ตั้งอยูในชุมชน ซึ่งยอมมีความสัมพันธกันอยางใกลชิดเพราะอยูในทองถิ่นเดียวกัน ในสวนของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ที่เปนผูนําชุมชน ผูทรงคุณวุฒิและสวนที่เปนผูปกครอง นักเรียนและ
ศิษยเกาของโรงเรียนสวนหนึ่งก็จะเปนคณะกรรมการ อบต. เชนผูนําชุมชนที่เปนผูทรงคุณวุฒิเปน
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา อาจจะเปนกํานันหรือประธานบริหาร อบต. ก็ได สวนความ
สามารถขององคการบริหารสวนตําบลในการสนับสนุนงานทางดานการศึกษานั้น บางแหงอาจยัง
มีขอจํากัด โดยเฉพาะในเร่ือง งบประมาณ เนื่องจากองคการบริหารสวนตําบลบางแหงมีรายได
จากการจัดเก็บภาษีในตําบลนอย ตองไดรับงบประมาณอุดหนุนจากทางราชการ

3.2 บทบาทของ อบต. กับการมีสวนรวมกับโรงเรียนในการพัฒนาการศึกษาในชุมชน
การมีสวนรวมขององคการบริหารสวนตําบลชุมชนกับโรงเรียนในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานที่   
ผูวิจัยศึกษาจากพื้นที่ที่ศึกษา พบวา เนื่องจากการทํางานองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เนนที่
การทํางานธุรการ ที่เคยเปนงานของกํานันผูใหญบานเดิม คือ งานทะเบียนราษฎร เชน การแจง
เกิด แจงตาย แจงยายเขา ยายออก การแกปญหาเฉพาะหนาตางๆ ในชุมชน เชน ปญหาศัตรูพืช
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ปญหาส่ิงเสพติด ปญหาขยะ ปญหาลําไย หรืองานอนุมัติเกี่ยวกับการกอสรางบานเรือนในชุมชน
ในสวนของการพัฒนาชุมชน ประชาชนจะมารวมในการพัฒนามาก เพราะมักจะทําในวันหยุด
เชน วันอาทิตย และการมารวมจะเปนเร่ืองของการรวมใชแรงงานมากกวาอยางอ่ืน นอกจากนี้
การทํางานขององคการบริหารสวนตําบลยังเนนการนํางบประมาณของทั้งตําบลมาใชรวมกันเปน
โครงการใหญไมไดแบงใหแตละหมูบานนําไปพัฒนาหมูบานตามความจําเปน ทําใหองคการ
บริหารสวนตําบล ยังเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษาในรูปแบบขององคกรนอย
แตเขามารวมในฐานะของการเปนผูนําชุมชน ซึ่งเปนฐานะเฉพาะตัวและในการเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษาจะมีสวนรวมมาก โดยเฉพาะในดานการสนับสนุนใหโรงเรียนพัฒนาดานอาคารสถาน
ที่และบริเวร แตในดานการจัดการเรียนการสอนแลว ผูนําชุมชนและอบต. ยังมีบทบาทจํากัดใน
เร่ืองนี้ ซึ่งประเด็นสําคัญของปญหาอยูที่การขาดความรูทางดานการจัดการศึกษาของ อบต.
เพราะเมื่อแสดงถึงความตองการที่จะปรับปรุงการเรียนการสอน ก็จะเนนที่การเพิ่มปริมาณของส่ือ
การเรียนการสอน มากกวาการพัฒนาคุณภาพดานการจัดการเรียนรู

3.3 กระบวนการมีสวนรวมในการทํางานกับองคกรทองถ่ิน เนื่องจากบุคลากรที่
เปนสมาชิกบริหารและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนกลุมผูนําชุมชนกลุมเดียวกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา ดังนั้น รูปแบบการทํางานรวมกันระหวางโรงเรียนและชุมชนจะ
คลายคลึงกัน คือ

1) รวมกันกําหนดเปาหมายและกิจกรรมที่จะดําเนินการ
2) รวมกันพิจารณาตัวบุคคลที่เกี่ยวของและติดตอเพื่อขอความรวมมือ
3) ประชุมเพื่อวางแผนการทํางานทั้งหมดและแบงหนาที่กันทํางาน
4) ทําหนังสือแตงตั้งคณะกรรมการ
5) ประชุมรวมกันเปนระยะเพื่อตรวจสอบความกาวหนา ผลงานและปญหาใน

การทํางานของคณะกรรมการฝายตางๆ
6) รวมกันดําเนินงาน
7) รวมกันประเมินผลการทํางาน
8) รวมกันรับผลจากการดําเนินงาน

4.  รูปแบบการมีสวนรวมในการตั้งกองทุนการศึกษา
การตั้งกองทุนการศึกษาในโรงเรียน ควรเปนการตั้งข้ึนดวยความรวมมือของคนใน

ชุมชนเพื่อชวยเหลือนักเรียน ชวยในการพัฒนาครูและโรงเรียน รวมทั้งชวยเหลือครู กองทุนที่
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นาสนใจเพราะไดรับความรวมมือจากคนในชุมชนและเปนประโยชนตอการจัดการศึกษาใน     
โรงเรียนมาก คือ กองทุนการศึกษา ซึ่งเปนกองทุนที่ตั้งข้ึน โดยการนําเงินบริจาคมาตั้งเปน
กองทุนและนําไปฝากกับสหกรณออมทรัพยครูที่จังหวัดแลวนําเงินปนผลมาปนทุนการศึกษา
สําหรับนักเรียน โดยทั่วไปแลวผูบริจาคจะแจงความจํานงที่จะบริจาคทรัพยากรจํานวนหนึ่งใหทาง
โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนควรสงผูนําชุมชนที่ผูบริจาคเชื่อถือไปประสานงาน โดยนําหลักฐานการมอบ
ทุนการศึกษาใหนักเรียนในแตละปไปใหผูบริจาคดู และเมื่อไดรับเงินบริจาคมา โรงเรียนควรแสดง
ความโปรงใสในการจัดการกับเงินบริจาคสวนนี้ โดยการแสดงหลักฐานการใชจายเงินแกผูบริจาค
เปนระยะและตอบแทนผูบริจาคดวยการมอบเกียรติบัตรในงานประจําปของโรงเรียน สวนการนํา
เงินของกองทุนไปใชทุกคร้ังตองไดรับการอนุมัติจากกรรมการสถานศึกษากอน

โดยท่ัวไปแลวกระบวนการมีสวนรวมในการตั้งกองทุนการศึกษา มักจะดําเนินการดวย
(1) การนําเงินบริจาคของประชาชนเปนกองทุนการศึกษา
(2) การประชาสัมพันธการตั้งกองทุนการศึกษาของโรงเรียนในที่ประชุมของประชาชน

ผานกํานัน ผูใหญบาน และสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล โดยเฉพาะคณะกรรมการ
สถานศึกษา ควรใหรวมในการประชาสัมพันธการดําเนินงานของกองทุนการศึกษาใหประชาชนใน
ชุมชนรับทราบอยางตอเนื่อง

(3) การดําเนินการเพื่อใหการบริจาคทรัพยากรเพื่อเขากองทุนการศึกษาเปนธรรมเนียม
ของคนในชุมชน เชน การสรางขอตกลงหรือการบริจาคทรัพยากรเขากองทุนการศึกษาทุกคร้ังเมื่อ
มีการทําบุญงานศพหรือในการฌาปณกิจศพ

(4) การประชุมสัมพันธการบริจาคของบุคคลในชุมชนทางหอกระจายขาวของชุมชน
(5) การมอบเกียรติบัตร  เพื่อเปนการยกยองชมเชย   ในความเสียสละในงานประจําป

ของ โรงเรียน
การตั้งกองทุนในโรงเรียน เปนรูปแบบหนึ่งของการระดมทรัพยากร เพื่อเสาะหา

ทรัพยากรมาใชในโรงเรียน ทั้งในกิจกรรมที่เปนการพัฒนาโรงเรียนและการชวยเหลือทั้งครูและ
นักเรียน และเปนกิจกรรม ที่เกิดจากการมีสวนรวมของคนในชุมชนในรูปแบบของการบริจาคตาม
โอกาสที่เหมาะสมและการออมทรัพยของผูปกครองนักเรียนผานนักเรียนในโรงเรียน ซึ่งแมจะเปน
การมีสวนรวมโดยการบริจาค แตก็นับไดวาเปนการมีสวนรวมโดยการถูกชักชวน (Induced
participation) จากกลุมผูนําชุมชนในชุมชน คณะครู และโดยเฉพาะอยางยิ่งตัวนักเรียนเองที่
ตองการใหยอดเงินฝากในสหกรณออมทรัพยของตนเองสูงข้ึน
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5.  รูปแบบการมีสวนรวมในการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน
โรงเรียนทั่วไปจะมีการแบงการบริหารภายในโรงเรียนออกเปน 6 งาน ซึ่ง 1 ใน 6 งานนั้น

คือ งานความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน ซึ่งทางโรงเรียนมักจะมอบหมายใหคณะครูที่พัก
อยูในชุมชนและครูที่คุนเคยกับคนในชุมชนพอสมควรเปนผูทําและประชาสัมพันธงานของ        
โรงเรียน โดยผูบริหารโรงเรียนควรสรางความสัมพันธระหวางชุมชนกับโรงเรียน โดยการอาศัยผูนํา
ชุมชนที่มีวัยใกลเคียงกับผูบริหารและครูเปนผูเชื่อมโยง ผูบริหารโรงเรียนกับคนในชุมชนใหรูจักกัน
มีความสัมพันธกันและสนิทสนมกันในที่สุด นอกจากนี้ อาจจะออกจุลสารรายเดือนของโรงเรียน
เพื่อแจงใหผูปกครองนักเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษาทราบ การสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนและชุมชนนี้ ผูนําชุมชนและประชาชนจะรูสึกพึงพอใจหากเห็นวา คณะครู
สามารถเขากับชาวบานไดดี เวลาไปรวมงานในชุมชนไมเรียกรองใหชาวบานตอนรับเปนกรณี
พิเศษ แตกตางไปจาก ชาวบานทั่วไป และความสัมพันธอันดีระหวางโรงเรียนและชุมชนนี่เองที่จะ
ทําใหคนในชุมชนใหความรวมมือกับทางโรงเรียนดีข้ึน แมแตในเร่ืองของการปรับปรุงโรงเรียนเมื่อ
คนในชุมชนไปพบส่ิงที่โรงเรียนอ่ืนทําและเห็นวาดีก็จะมาเสนอความคิดใหทางโรงเรียนนํามา
ปฏิบัติ

นอกจากนี้โรงเรียนควรมีชองทางส่ือสารระหวางโรงเรียนกับชุมชน เชน การประกาศขาว
ความเคล่ือนไหวของโรงเรียน การขอความรวมมือใหเจาอาวาสแจงขาวหรือการขอความรวมมือ
ของโรงเรียนจากชุมชนในเร่ืองตางๆ ในวันพระหรือในงานสําคัญทางศาสนาของวัดที่มีคนมารวม
ทําบุญมาก โดยทั่วไปพบวา กระบวนการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนมีข้ันตอน
ที่สําคัญคือ

(1) การแบงหนาที่ความรับผิดชอบของคณะครูในโรงเรียนใหมีผูรับผิดชอบในการดําเนิน
กิจกรรมนี้ โดยมากจะเลือกคณะครูที่เปนคนในชุมชน มีนิสัยเขากับคนงายใหทําหนาที่ในการ
ประสานงานระหวางชุมชนกับโรงเรียน

(2) สรางเครือขายความสัมพันธกับบุคคลที่มีวัยใกลเคียงกันใหมารวมเปนคณะ
กรรมการตางๆ ในโรงเรียน

(3) ติดตอเพื่อรายงานการทํางานของโรงเรียนใหทราบและเชิญมารวมกิจกรรมตางๆ
ของโรงเรียน

(4) จัดประชุมกลุมยอยเพื่อรวมกันวางแผนการจัดกิจกรรมตางๆ ในโรงเรียน
(5) เชิญผูที่เกี่ยวของกับการเปนคณะกรรมการสถานศึกษา และผูที่มีเครือขายความ

สัมพันธมาพบปะหรือไปพบปะกับเครือขายอยางไมเปนทางการสม่ําเสมอ
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(6) ไปรวมงานในชุมชนทุกคร้ัง

ขั้นตอนสําคัญของกระบวนการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาโรงเรียนเพื่อการจัดการศึกษาในชุมชน

จากรูปแบบของกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน และโรงเรียนเพื่อการจัดการศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ในชุมชนที่กลาวมาทั้ง 5 รูปแบบ เมื่อสังเคราะหแลว พบวามีข้ันตอนสําคัญของการมี
สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ดังนี้ คือ

1. การศึกษาขอมูลพื้นฐานกอนเร่ิมดําเนินการ ข้ันตอนนี้สวนใหญประธาน
กรรมการโรงเรียนและผูบริหารโรงเรียนควรเปนผูดําเนินการ ภายมใตเงื่อนไขที่วา ตองการรวมกัน
คิดที่จะดําเนินการในเร่ืองใดเร่ืองหนึ่ง แตยังไมมีขอมูลเพียงพอ หรือยังไมแนใจวาจะดําเนินการ
อยางไร เชน ในการตั้งกองทุนการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนอาจจะนําคณะครูและคณะกรรมการ
สถานศึกษา ไปศึกษาเร่ืองนี้จากโรงเรียนที่ดําเนินการอยูแลวและประสบความสําเร็จแลวนํามา
ประยุกตดําเนินการในโรงเรียน หรือการที่ผูบริหารโรงเรียนหาขอมูลเกี่ยวกับชุมชนและโรงเรียน
กอนที่จะยายมาอยูโรงเรียนนี ้ จากเพื่อนครูที่มีภูมิลําเนาอยูในชุมชน หรือการที่ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาหาขอมูลเร่ืองการขอทุนจัดสรางหองสมุดโรงเรียนจากธนาคารที่มีการ
ประชาสัมพันธวาจะใหทุนสนับสนุน เปนตน

2. การสรางความสัมพันธกับคนในชุมชน ผูบริหารโรงเรียนตองสรางความสัมพันธ
กับคนในชุมชน โดยชวงแรก อาจจะเร่ิมสรางความสัมพันธกับคนในชุมชนโดยเร่ิมจากการติดตอ
พบปะพูดคุยกับคณะกรรมการสถานศึกษา และคนที่ชุมชนที่มีวัยใกลเคียงกันกอนหลังจากนั้นจึง
เร่ิมทําความคุนเคยกับคนในชุมชนทั่วไป อาศัยคณะกรรมการสถานศึกษาและเพื่อนวัยเดียวกัน
ในชุมชนเปนผูเชื่อมโยงความสัมพันธกันจากการเปนคนรูจักกัน จนใกลชิดและเปนเพื่อนรวมงาน
ที่สนิทสนมกันไปในที่สุด

สวนการที่ ผูบริหารโรงเรียนจะสอดแทรกตนเองเขาไปเปนสวนหนึ่งของชุมชนนั้น          
ผูบริหารโรงเรียนควรกระทําโดยการปฏิบัติตนเพื่อใหคนในชุมชนยอมรับ เชน ไปรวมงานตางๆ ใน
ชุมชนอยางสม่ําเสมอใชเวลาวางเขาสังคมกับคนในชุมชน แสดงความสามารถของตนเองใหคน
ในชุมชนมองเห็นและยอมรับดวยการรวมกันทํางานในส่ิงที่ชุมชนมอบหมายให เชน การเปน
พิธีกรในงานตางๆ การรองเพลง หรือการรวมในงานพิธีกรรมตางๆ ในชุมชน

นอกจากนี้ ในสวนของคณะครูก็ตองแสดงความสามารถของคณะครูใหประชาชนได
เห็นเพื่อใหประชาชนเกิดการยอมรับ คณะครูและอีกประการหนึ่งที่โรงเรียนมีครูที่เปนคนใน
ทองถิ่นก็เปนสวนหนึ่งที่จะทําใหคนในชุมชนและคณะครูมีความใกลชิดกันมากข้ึน ในขณะเดียว
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กัน ผูนําชุมชนทั้งทางวัดคือ เจาอาวาส และผูนําชุมชน เชน กํานัน และผูใหญบาน จะตองเนน
และกําชับใหชาวบาน เขามารวมมือกับทางโรงเรียน ซึ่งจะทําใหความสัมพันธกับโรงเรียนดีข้ึน

3. การสรางเครือขายของกลุมผูมีสวนรวม กลุมของผูมีสวนรวมมีหลายกลุม เชน
กลุมคณะครู กลุมคณะกรรมการสถานศึกษา กลุมสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) กลุม
วิทยากรภายนอก กลุมผูปกครองนักเรียน กลุมคณะที่ปรึกษาของโรงเรียน และกลุมผูสนับสนุน
โรงเรียนในดานตางๆ ซึ่งแตละกลุมแมจะไมมีบทบาทที่เดนชัดในการมีสวนรวมกับโรงเรียนในดาน
ใดดานหนึ่งโดยเฉพาะ

แตก็จะมีบทบาทรวมในกลุมอ่ืนดวย หรือบางคร้ังก็มีบทบาทที่เดนชัดในหลายกลุมข้ึน
อยูกับกิจกรรมที่โรงเรียนจัดข้ึน เชน กลุมผูนําชุมชนจะเปนกลุมบุคคลที่มีบทบาทเดนชัดในการมี
สวนรวมกับโรงเรียนในหลายดาน เชน โดยบทบาทเปนผูมีสวนรวมในกลุมผูนําชุมชน กลุมคณะ
กรรมการสถานศึกษา และกลุมสมาชิกองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) เชน ประธานคณะ
กรรมการสถานศึกษา รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เปนตน หรือ กลุมคณะครู ก็จะมี
บทบาทในการมีสวนรวมกับโรงเรียนในหลายดานเชน การมีบทบาทในการจัดการศึกษาโดยตรง
การเปนคณะกรรมการสถานศึกษา และการเปนคณะกรรมการในการดําเนินการในกิจกรรมตางๆ
ที่เปนกิจกรรมรวมกันของชุมชนและโรงเรียน เปนตน กลุมบุคคลที่เปนเครือขายของกลุมผูมีสวน
รวมนี้จึงเปนกลุมที่ไมมีบทบาทตายตัว การกําหนดบทบาทในการมีสวนรวมแตละคร้ังจึงข้ึนอยูกับ
กิจกรรมที่ชุมชน และโรงเรียนรวมกันจัดแตอยางไรก็ตามเครือขายของกลุมผูมีสวนรวมนี้ก็ถูก
กําหนดไวเหมือนกันวาในการดําเนินกิจกรรมใดใดในโรงเรียน โรงเรียนตองขอความรวมมือจาก
เครือขายของผูมีสวนรวมกลุมใด เชน ในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

เครือขายของกลุมผูมีสวนรวมมักจะเปนกลุมบุคคล ที่คนในชุมชนเชื่อถือ เชน
เจาอาวาส ผูบริหารโรงเรียน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาและผูนําชุมชน สวนในการจัด
แขงขันกีฬาประจําปของประชาชนในชุมชน เครือขายของกลุมผูมีสวนรวมก็จะแตกตางไปจาก
กลุมเครือขายของกลุมผูมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา เพราะตองอาศัยบุคคลที่
มีความสามารถทางดานกีฬา มีวัยไมสูงนักและเกี่ยวของกับนักเรียน เชน คณะครู กลุมหนุมสาว
ผูปกครองนักเรียน และผูนําชุมชนที่สนในกีฬา เปนตน

4. การสรางกิจกรรม เปนข้ันตอนที่ผูเขามารวมกันคิด รวมกันวางแผนจากหลายๆ
ฝายในชุมชน เชน ผูนําชุมชน ผูปกครองนักเรียน ศิษยเกา และเครือขายของกลุมผูมีสวนรวม
เพราะการที่มีผูรวมคิดรวมสรางกิจกรรมรวมกันหลายฝาย ตั้งแตข้ันตอนของการริเร่ิมคิด ริเร่ิมทํา
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จะทําใหผูรวมงานมีความรูสึกเปนเจาของงาน เปนหุนสวนซึ่งจะทําใหมีความเต็มใจที่จะเขามามี
สวนรวมในข้ันตอนตอไปนี้ของการดําเนินกิจกรรม

5. การตอรองเพื่อการดําเนินกิจกรรม ข้ันตอนนี้มักจะสอดแทรกอยูในการดําเนิน
กิจกรรมรวมกัน ในการจัดกิจกรรมหรือการดําเนินงานของชุมชนและโรงเรียนทุกข้ันตอน ซึ่งมักจะ
เปนไปในรูปของการรวมกันอภิปรายเพื่อการวางแผนการดําเนินงานหรือดําเนินกิจกรรม หรือบาง
คร้ังก็เปนข้ันตอนที่ดําเนินเพื่อใหทุกฝายที่จะรวมกันดําเนินงานเกิดความรูสึกวาความคิดเห็นของ
ตนเองลูกเลือกนํามาใช โดยเฉพาะในสวนของรูปแบบกระบวนการมีสวนรวมในการระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษา ข้ันตอนนี้จะถูกกนํามาใชมากทั้งเพื่อการตอรองในการขอรับการบริจาค
หรือในการบริจาค และในการทําใหผูที่ตองการบริจาคสามารถตอรองจํานวนเงินที่พอจะรวม
บริจาคได โดยไมรูสึกวาเดือดรอนมากเกินไป หรือบางทีก็เปนการสรางความชอบธรรมในการ
ดําเนินกิจกรรมตอไป วาไดมีการตอรองเพื่อใหเกิดความยินยอมหรือคลอยตามกัน ตามความ
ตองการตามที่แตละกลุมที่มารวมกิจกรรมจะเกิดการยอมรรับรวมกันได

6. การรวมกันดําเนินการ ข้ันตอนนี้เปนข้ันตอนที่แสดงถึงบทบาทของผูที่มีสวนรวม
ชัดเจน ซึ่งบางคร้ังแสดงถึงแบบแผนการมีสวนรวมของบุคคลหรือกลุมบุคคลที่รวมกันดําเนินการ
ดวย โดยลักษณะของการมีสวนรวมดําเนินการของกลุมบุคคลที่เขามามีสวนรวมในการจัดการ
ศึกษาจะมีความแตกตางกัน เชน กลุม ผูนําชุมชน กลุมคณะกรรมการสถานศึกษา กลุมคณะครู
หรือ กลุมผูที่บริจาคทรัพยากรหรือส่ิงของใหโรงเรียนจะมีบทบาทในการมีสวนรวมมากคือ เปนผู
ดําเนินกิจกรรม เปนผูรวมคิด ริเร่ิมกิจกรรม รวมบริจาคทรัพยากรและส่ิงของมาก มักแสดงความ
คิดเห็นอยางมั่นใจ และมีอํานาจในการตัดสินใจเพื่อการดําเนินกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียนพอ
สมควร

สวนกลุมผูปกครองนักเรียนและประชาชนทั่วไป จะมีบทบาทในการมีสวนรวมนอย มัก
จะเปนกลุมที่มารวมงานหรือมาสนับสนุนงานตามที่ไดรับการเชิญชวนหรือการขอรองจากผูนํา  
ชุมชน และทางโรงเรียนมากกวาจะริเร่ิมงานหรือเสนอตัวเขามารวม ลักษณะของการเขามามีสวน
รวมในการดําเนินการ จึงมีลักษณะของการรวมงาน รวมมือ รวมสนับสนุน รวมแสดงความคิดเห็น
เล็กนอยแตไมมีอํานาจที่จะตัดสินใจเพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงกิจกรรมหรือการดําเนินงานที่ถูก
กําหนดมาแลวจากกลุมผูมีสวนรวมมาก

สวนอีกกลุมหนึ่งจะเปนกลุมผูมีสวนรวมมากที่สุดในชุมชน และมีอํานาจในการตัดสินใจ
ในการดําเนินกิจกรรมหรือการดําเนินงานตางๆ ของโรงเรียน คือ กลุมที่มีอํานาจ หนาที่ในการ
ดําเนินงานของโรงเรียนหรือมีบารมีในการเปนผูนําชุมชนซึ่งไดแก เจาอาวาส ผูบริหารโรงเรียน
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ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา และผูนําชุมชนที่มีตําแหนงเปนทางการ เชน กํานัน ผูใหญ
บาน จะมีสวนรวมในการดําเนินการในลักษณะของการริเร่ิมงาน คิดงาน รวมดําเนินงาน รวม
สนับสนุน รวมงาน รวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง ติดตามงาน รวมแสดงความคิดเห็นอยางหนักแนน
จริงจังและมีอํานาจในการตัดสินใจที่จะเปล่ียนแปลงกิจกรรมหรือการดําเนินงานบางอยางได 
เปนตน

7. การรวมกันประเมินผลการดําเนินงาน หลังจากดําเนินกิจกรรมตางๆ แลว ผูมี
สวนรวมกันดําเนินการจะประเมินผลการดําเนินการรวมกัน เพื่อปรับปรุงขอบกพรอง ลักษณะของ
การประเมินผลที่โรงเรียนดําเนินการอยู คือ การสอบถามความคิดเห็นจากผูที่เขามามีสวนรวม
เชน จากผูปกครองนักเรียน ผูนําชุมชน และผูที่เกี่ยวของ แตพบวาเร่ืองการประเมินผลการมีสวน
รวมของประชาชนที่นํามาใชมากที่สุด คือ การประเมินจากจํานวนของผูรวมงานหรือใหการ
สนับสนุนในกิจกรรมที่ดําเนินการ

8.  การรวมกันรับผลจากการดําเนินการ ผลจากการมีสวนรวมในการดําเนินการใน
กิจกรรม และการมีสวนรวมกับโรงเรียนในการจัดการศึกษาของชุมชน สวนมากเปนผลประโยชน
ทางดานจิตใจ มากกวาจะเปนส่ิงตอบแทนที่เปนผลทางดานวัตถุส่ิงของจากโรงเรียนและชุมชน
ผลจากการมีสวนรวมที่โรงเรียนนํามาใชในการแสดงความขอบคุณตอคนในชุมชนจึงเปนความรู
สึกทางดานจิตใจคือ การแสดงความคุนเคย การทักทาย การเยี่ยมเยียน หรือ การรดน้ําดําหัวใน
วันประเพณีสงกรานต การมอบเกียรติบัตร การยกยองชมเชยดวยการประกาศคุณความดี การตั้ง
ชื่ออาคารเรียนตามชื่อของ ผูบริจาครายใหญและการไปรวมงานตางๆ ในชุมชนของผูปกครอง
นักเรียนและผูมีสวนรวมกับโรงเรียนในการดําเนินกิจกรรมตางๆ อยางสม่ําเสมอ ซึ่งจะทําใหเกิด
เครือขายของผูมีสวนรวมมากข้ึน และมีจํานวนผูเต็มใจมามีสวนรวมกับโรงเรียนในการจัดกิจกรรม
หรือการสนับสนุนงานดานตางๆ ของโรงเรียนมากข้ึน

รูปแบบและกระบวนการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาและโรงเรียนในการ
จัดการศึกษาของชุมชนที่กลาวมาขางตน เปนการศึกษาจากปรากฏการณที่พบในโรงเรียนที่
ชุมชนและโรงเรียนมีสวนรวมกันในการจัดการศึกษาของชุมชนอยางแทจริง ซึ่งอาจจะมีบริบทและ
สภาพแวดลอมของชุมชนและโรงเรียนแตกตางไปจากบริบทของชุมชนและโรงเรียนหลายแหง แต
แนวคิดที่นําเสนอมาก็เปนภาพรวมของการทํางานที่มีการมีสวนรวมของชุมชนและโรงเรียนในการ
จัดการศึกษาของชุมชนคอนขางมาก และอาจจะเปนแนวทางสําหรับคณะกรรมการสถานศึกษา
และโรงเรียน ที่จะมีสวนรวมกันในการจัดการศึกษาของชุมชนตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหง
ชาติ พ.ศ. 2542 และตามเจตนารมณของระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการ
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ศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ที่เนนการใหสังคมเขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาในการพัฒนา
จัดการศึกษาของชุมชนใหสามารถรวมกันจัดการศึกษาในชุมชนในฐานะที่เปนหุนสวนและเปน
เจาของของโรงเรียนที่แทจริงตอไป

การรายงานผลการพัฒนาการศึกษาประจําป

การรายงานผลการพัฒนาการศึกษาประจําปในแตละป มีความสําคัญและจําเปนมาก
ของทุกหนวยงานทางการศึกษา ทั้งนี้เพราะการรายงานเปนการสรุปภาพรวมสะทอนใหเห็นถึง
ระบบการตรวจสอบ การติดตามและประเมินผล รวมทั้งการใชจายงบประมาณในการจัดการ
ศึกษาของหนวยงานนั้นๆ วา สามารถดําเนินการไดสอดคลองกับหลักการศึกษา แนวการจัดการ
ศึกษาและคุณภาพมาตรฐานการศึกษาตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 มากนอยเพียงใด

คณะกรรมการสถานศึกษาในแตละสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาท สําคัญในการกํากับ
และสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ดังนั้นในการปฏิบัติหนาที่ดังกลาวใหมีความ
สมบูรณ จึงควรกําหนดใหสถานศึกษาไดจัดทํารายงานผลการพัฒนาการศึกษาประจําป ประกอบ
ดวยสวนที่สําคัญๆ อยางนอย 5 สวน ดังนี้

1. สภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา เปนการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินการ
จัดการศึกษา จําแนกตามระดับ/ประเภทการศึกษา ระบบการศึกษาและโครงสรางการบริหารงาน
ของสถานศึกษา การใชหลักสูตรและกระบวนการเรียนการสอน จํานวนนักเรียนและผูสําเร็จการ
ศึกษา การซ้ําชั้น การออกลางคัน แนวโนมการเพิ่มลดจากปกอน ปริมาณครู อาจารย ลูกจาง
วุฒิการศึกษา อัตราสวนนักเรียนตอครู รวมทั้งงบประมาณที่ไดรับ จํานวนและอัตราการเพิ่ม/ลด
ของงบประมาณสัดสวนงานดําเนินการตองบลงทุน งบประมาณตอหัว

2. การดําเนินงานและผลการดําเนินงาน เปนการรายงานเกี่ยวกับการดําเนินงาน
โครงการและกิจกรรมตางๆ ที่สนองนโยบายสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
รวมทั้งผลที่เกิดข้ึนจากการดําเนินงานตามโครงการและกิจกรรมที่สนองนโยบายแตละดาน โดย
การเปรียบเทียบผลงานกับเปาหมายและวัตถุประสงคของแตละนโยบายวาบรรลุผลในระดับใด 
รวมทั้งเงื่อนไขและขอเสนอแนะ

3. ผลการพัฒนาการศึกษา เปนการายงานผลลัพธของการพัฒนาการศึกษาในเร่ืองที่
สําคัญๆ อยางนอย 3 เร่ือง ดังนี้
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3.1 ความเสมอภาคในโอกาสเขารับบริการการศึกษา มีเด็กในวัยเรียนในเขต
พื้นที่บริการไดเขารับการศึกษาครบทุกคนหรือไม จําแนกตามลักษณะของผูเรียน (เพศ เด็กพิการ
เด็กดอยโอกาส)

3.2 ความเสมอภาคในคุณภาพการศึกษา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนัก
เรียนในระดับเดียวกันเมื่อเปรียบเทียบกับโรงเรียนอ่ืนๆ ทั้งในสังกัดเดียวกันและตางสังกัด รวมทั้ง
ปจจัยดานตางๆ ที่สงเสริมสนับสนุนดานการพัฒนาคุณภาพที่โรงเรียนไดรับหรือมีอยู เชน หอง
สมุด หองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร

3.3 ประสิทธิภาพการจัดการศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับอัตราความสูญเปลา
อัตราการคงอยูในแตละระดับการศึกษา วิเคราะหเกี่ยวกับอัตราการเรียนตอของผูสําเร็จการ
ศึกษาและประสิทธิภาพในการใชทรัพยากรตางๆ รวมทั้งวิเคราะหคาใชจายตอหัวเปรียบเทียบกับ
รูปแบบการจัดการศึกษาในระดับเดียวกันและตางระดับกัน

4. ปญหาและอุปสรรค เปนการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคที่เกิดข้ึนจากากรดําเนิน
งาน โดยเชื่อมโยงใหเห็นภาพความสัมพันธระหวางวัตถุประสงค นโยบายและเปาหมายที่กําหนด
ไวกับผลของการพัฒนาการศึกษา

5. ขอเสนอแนะ เปนการเสนอแนะแนวทางปรับปรุงและแกไขการดําเนินงานให
เหมาะสมเพื่อใหบรรลุ วัตถุประสงค นโยบาย และเปาหมายของการพัฒนาการศึกษาตามที่
กําหนดไว

ทฤษฎีบทบาท

ทฤษฎีบทบาทเปนทฤษฎีระดับจุลภาค (Micro Level) วิวัฒนามาจากแนวคิดทฤษฎี
การปฏิสังสรรคเชิงสัญลักษณ (Symbolic Interactionism) ที่กลาววามนุษยจะแสดงพฤติกรรม
หรือกระทําตอกันภายหลังจากมีการตีความหมายสัญลักษณทางทีทาของผูมาปฏิสังสรรคกัน 
สวนทฤษฎีบทบาทนั้นเนนวา มนุษยจะแสดงพฤติกรรมบทบาทตามความคิดเห็น หรือทัศนคติที่
ไดรับผลจากการคาดหวังทางสังคมตามตําแหนงสถานภาพของบุคคลที่ประกอบดวยการคาดหวัง
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ตางๆ จากสังคมใหบุคคลที่ครองตําแหนงสถานภาพนั้นๆ ปฏิบัติ26

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทไดมีผูใหความหมายของคําวาบทบาท (Role) ไว
มากมาย ซึ่งสรุปพอสังเขปดังนี้

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมายของคําวา "บทบาท" ไววา การทํา
หนาที่ที่กําหนดไว เชน บทบาทของพอแม บทบาทของครู เปนตน27

สวนพจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถานใหความหมาย
ของบทบาทวา หมายถึง การทําหนาที่หรือพฤติกรรมที่สังคมกําหนดและคาดหมายใหบุคคล
กระทํา28

กมลรัตน หลาสุวงษ29  กลาวไววา บทบาทหมายถึง การประพฤติปฏิบัติของบุคคลตาม
ตําแหนงและสถานภาพในสังคมนั้นๆ เชน ครูมีหนาที่สอนหนังสือตามตําแหนง แตครูใหญมีหนา
ที่สูงกวาครูประจําชั้น ตองรับผิดชอบมากกวา ผูชายมีสถานภาพเปนบิดามีหนาที่อบรมเล้ียงดู
บุตรแตมีสถานภาพสูงกวาบุตร บุตรตองใหความเคารพเชื่อฟง เปนตน

นิพนธ  แจงเอ่ียม ไดใหความหมายบทบาทไววา คือ การแสดงออกหรือพฤติกรรมที่
สังคมกําหนดและคาดหมายใหบุคคลกระทํา

พัทยา  สายหู31  ไดใหความหมายของบทบาทหนาที ่คือ ส่ิงที่ทําใหเกิดความเปนบุคคล
และเปรียบใหเหมือนบทของตัวละครที่กําหนดใหผูแสดงละครเร่ืองนั้นๆ เปนตัว (ละคร) อะไรม ี 

                                                       
26อรัสธรรม  ดีระดอม,  "บทบาทของพระสงฆมหายานในการพัฒนาสังคม : ศึกษา

เฉพาะกรณีพระสงฆจีนนิกายและอนัมนิกายในภาคกลางของประเทศไทย" (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 
2526), 42.

27ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 (กรุงเทพฯ : 
สํานักพิมพอักษรเจริญทัศน, 2525), 453.

28ราชบัณพิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทสังคมวิทยา อังกฤษ-ไทย (กรุงเทพฯ : รุงศิลป
การพิมพ , 2524),315.

29กมลรัตน  หลาสุวงษ, “จิตวิทยาสังคม,” (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2525), 5-8. (อัดสําเนา)

31พัทยา  สายหู,  ความเขาใจเกี่ยวกับกลไกของสังคม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพพิฆเณศ, 
2516), 68.
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บทบาทหนาที่จะตองแสดงอยางไร ถาแสดงผิดบทหรือไมสมบท ก็อาจถูกเปล่ียนไมใหแสดงไป
เลย ในความหมายเชนนี ้บทบาทก็คือ การกระทําตางๆ ที่บทกําหนดไวใหผูแสดงตองทําตราบใด
ที่ยังอยูในบทนั้น

ภิญโญ  สาธร32  อธิบายวา บทบาทหนาที่หมายถึง ความมุงหวังที่บุคคลอ่ืนคาดวา
บุคคลในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งควรจะกระทําหรือแสดงพฤติกรรมอยางใดอยางหนึ่งที่บุคคล
ดํารงอยูเสมอ

โสภา  ชูพิชัยกุล และอรทัย  ชื่นมนุษย33  กลาววา บทบาทของบุคคลจะมีความสัมพันธ
กับตําแหนง ทุกตําแหนงหรือทุกชั้นจะถูกสมาชิกในชุมชนคาดหวังไวระดับหนึ่งวาพฤติกรรมของ
คนที่อยูในตําแหนงนั้นๆ ควรทําอะไรบาง บางทีอาจคลุมไปในแงที่วาเปนเร่ืองที่เกี่ยวกับหนาที่
หรือพันธะของตําแหนงนั้นๆ ดวย

สงวน  สุทธิเลิศอรุณ34 ไดใหความหมายของบทบาทวา หมายถึงการประกอบพฤติกรรม
ตามตําแหนง ซึ่งเปนไปตามความคาดหวังของสังคมตามลักษณะการรับรูและตามที่แสดงจริง   
บทบาทเปนผลรวมของสิทธิและหนาที่

สุชา  จันทนเอม และสุรางค  จันทนเอม35 อธิบายความหมายของบทบาทไววาบทบาท
มีความหมายที่ใกลเคียงกับสถานภาพมาก บทบาทเปนส่ิงที่บุคคลในสถานภาพตาง ๆ พึงกระทํา
นั่นคือ เมื่อสังคมกําหนดสิทธิและหนาที่ในสภาพภาพใดอยางใดแลว บุคคลในสถานภาพนั้นๆ จะ
ตองประพฤติหรือปฏิบัติตามหนาที่ที่กําหนดไว

                                                       
32ภิญโญ  สาธร,  หลักการบริหารการศึกษา, พิมพคร้ังที ่3 (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 

2519), 129.
33โสภา  ชูพิชัยกุล และ อรทัย  ชื่นมนุษย,  จิตวิทยาสังคม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 

2515), 129.
34สงวน  สุทธิเลิศอรุณ, ทฤษฎีและปฏิบัติการทางจิตวิทยาสังคม (กรุงเทพฯ : สํานัก

พิมพอักษรพัฒนาพาณิชย, 2527), 68.
35สุชา  จันทนเอม  และสุรางค  จันทนเอม, จิตวิทยาสังคม (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 

2520), 46.
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เปล่ียน  ศิริรังสรรคกุล36  กลาวไววาบทบาทหนาที่ตองมีควบคูกับตําแหนง เมื่อบุคคล
เขาไปครองตําแหนงใดตําแหนงหนึ่ง จะถูกบุคคลที่เกี่ยวของคาดหวังเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผูครอง
ตําแหนงนั้น ๆ จะแสดงออก ซึ่งพฤติกรรมที่ผูครองตําแหนงแสดงออกนั้นอาจจะตรงหรือไมตรงกับ
ความคาดหวังของผูที่เกี่ยวของก็ได

อุทัย  หิรัญโต37  ไดอธิบายถึงความหมายของบทบาทวา คือ หนาที่ (Function) และ
พฤติกรรมอันพึงคาดหมาย (Expected Behavior) ของบุคคลแตละคนในกลุมหรือในสังคมหนึ่งๆ 
หนาที่หรือพฤติกรรมดังกลาว โดยปกติแลวเปนส่ิงที่กลุมหรือสังคมหรือวัฒนธรรมนั้นๆ กําหนดข้ึน
เพื่อความเปนระเบียบของสังคม

ราลฟ  ลินตัน (Ralph Linton) กลาววาบทบาทแสดงใหเห็นถึงลักษณะไมหยุดนิ่ง 
(Dynamic) ของสถานภาพนั้น โดยมีความสัมพันธกับสภาพอ่ืนๆ เมื่อบุคคลใชสิทธิและหนาที่ซึ่ง
ประกอบกันข้ึนเปนสถานภาพ บุคคลนั้นกําลังกระทําบทบาท บทบาทและสถานภาพแยกจากกัน
ไมได26

ริชารด อาร แม็คโดนัล39  (McDonald) ใหความหมายของบทบาทวา หมายถึง ความ
สัมพันธระหวางบุคคล และพฤติกรรมอันเปนที่คาดหวังของสมาชิกที่มีตอบุคคลนั้น และบทบาท
จะเปนแบบแผนของความตองการ เปาหมาย ความรู ความเชื่อ ทัศนคติ คานิยม และการกระทํา
ที่สมาชิกของชุมชนคาดหวังคงเปนไปตามชนิดของตําแหนงที่มีอยู

                                                       
36เปล่ียน  ศิริรังสรรคกุล, "ความคิดเห็นของคณะกรรมการศึกษาโรงเรียนและครูเกี่ยวกับ

บทบาทของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการศึกษาจังหวัด
พิษณุโลก" (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย      
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2527), 13.

37อุทัย  หิรัญโต,  สารานุกรมศัพทสังคมวิทยา-มานุษยวิทยา (กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร, 
2526), 197.

26Ralph  Linton, Applied Organization Change in Industry (New York : John
Wiley and Sons, 1984), 56.

39Richard R. McDonal,  Selected Reading and Projects in Social Psychology
(New York : Random House, 1971), 7.
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บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ยอนอดีตไปสูชวงเวลากวาแปดสิบปที่ผานมา คือ พุทธศักราช 2457 นับไดวาเปนคร้ัง

แรกในประวัติศาสตรที่พอติดตามไดวาประเทศไทยเร่ิมตระหนักอยางเปนทางการ ถึงการให
ประชาชนเขามามีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาทองถิ่นของตนเองกับทางราชการ โดยไดแสดง
เจตนารมณดังกลาวไวใน "พระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที ่ พุทธศักราช 2457" และเนื่อง
จากโรงเรียนซึ่งเปนองคกรหนึ่งเกี่ยวกับการพัฒนาทองถิ่น จึงเร่ิมใหความสนใจใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมรับผิดชอบดวย และอาจเปนเพราะความตามนับแหงพระราชบัญญัติฉบับนี้กระมัง
จึงเปนเหตุใหการจัดการประถมศึกษาของชาติในระยะเร่ิมแรกไดมีการพึ่งพาองคกรชุมชน หรือ
คณะกรรมการศึกษา (ปจจุบันเรียกวาคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน) อยางชัดเจน และดู
เหมือนจะพึ่งพาเปนอยางมากเสียดวย กลาวคือ ในระยะเร่ิมแรกซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระบาท
สมเด็จพระมงกุฏเกลาเจาอยูหัวไดมีการตราพระราชบัญญัติประถมศึกษาข้ึนเมื่อพุทธศักราช 
2464 มีสาระสําคัญตอนหนึ่งวา "ผูวาราชการจังหวัด จะตั้งกรรมการศึกษาอันประกอบดวยบุคคล
ที่สมควรและมีผูนับหนาถือตาก็ได เมื่อไดรับมอบอํานาจจากอุปราชหรือสมุหเทศาภิบาลแลว"
โดยใหกรรมการศึกษามีหนาที่ เปนผูตรวจตราดูแลงบประมาณ และการดําเนินงานของโรงเรียน
ในกรณีที่โรงเรียนนั้นประชาชนเปนผูกอตั้งแตกรณีที่โรงเรียนกอตั้งโดยนายอําเภอใหกรรมการ
ศึกษาเปนผูชวยนายอําเภอหรือแบงเบาหนาที่สวนใดสวนหนึ่งของนายอําเภอ

ตามนัยแหงพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว หนาที่ตามบทบาทที่สําคัญประการหนึ่งของ
กรรมการศึกษาก็คือ การจัดหาเงินในลักษณะของการเก็บภาษี เพื่อนํามาใชในการดําเนินงาน  
โรงเรียน ซึ่งเรียกวา "ศึกษาพลี" หลังจากที่ไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติฉบับดังกลาวนี้มา
แลว 5 ป ไดเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลกตอเนื่องกันหลายป คือ ชวงพุทธศักราช 2469-2473 
ซึ่งกระทบมาถึงประเทศไทยดวย ยังผลใหศึกษาพลีที่ดําเนินโดยคณะกรรมการศึกษาจําตองถูกยก
เลิกไปตั้งแตบัดนั้น (รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว) เปนตนมา43  สืบเนื่องจาก
การลดบทบาทของคณะกรรมการศึกษาลงเชนนี้ จึงเปนที่สังเกตวา คณะกรรมการศึกษาไดเขามา
เกี่ยวของกับการดําเนินกิจกรรมของโรงเรียนนอยลงกวาเดิมมากและดูเหมือนวานับวันจะนอยลง
ทุกที

จากแนวความคิดและความหมายของบุคคลตางๆ ที่กลาวมาขางตน อาจสรุปไดวา   
บทบาทตองควบคูกับหนาที่ และการที่จะปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ไดตองมีตําแหนงหรือ      
                                                       

43กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภา, 
2495), 121.
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สถานภาพรองรับองคประกอบที่เขามาเกี่ยวของกับการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่คือ ความรูความ
สามารถ ทัศนคติ คานิยม ตลอดจนความคาดหวังจากสังคม การที่บุคคลแตละคนแสดง        
พฤติกรรมตางๆ ออกมาถือไดวาเปนการปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของตนอยู

ในระยะหลัง เมื่อรัฐไดประกาศใช "แผนการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2520" และไดมี
การประกาศใชหลักสูตรประถมศึกษาใหมอีกหนึ่งปตอมา คือ "หลักสูตรประถมศึกษาพุทธศักราช 
2521 จึงไดดําริใหมีการโอนงานดานการประถมศึกษาที่ดําเนินการอยูขณะนั้นมาสังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (สปช.) ทั้งนี้เพื่อจะไดรองรับกับสภาพการบริหารและ
การดําเนินงานของโรงเรียนที่มีลักษณะเปนเชิงซอนมากข้ึนโดยไดดําเนินการแลวเสร็จเมื่อ      
พุทธศักราช 2523 ภายใต (1) พระราชบัญญัติโอนกิจการบริหารโรงเรียนประชาบาลขององคการ
บริหารสวนจังหวัดและโรงเรียนประถมศึกษาของกรมสามัญศึกษา มาเปนของสํานักงานคณะ
กรรมการประถมศึกษา พุทธศักราช 2523 และ (3) พระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 
2523 ตามนัยแหงพระราชบัญญัติเหลานี ้  สปช.มีหนาที่รับผิดชอบโรงเรียนประถมศึกษาทั้งหมด
ในประเทศ ยกเวนโรงเรียนที่อยูในความดูแลของเทศบาล โรงเรียนสาธิตของกรมการฝกหัดครูและ
ของทบวงมหาวิทยาลัย และโรงเรียนพิเศษอ่ืนๆ ที่อยูในสังกัดกรมสามัญศึกษา

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 5 แหงพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 
2523 และโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประถมศึกแหงชาติ ในคราวประชุมคร้ังที ่
14/2542 เมื่อวันที ่23 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2524 ไดมีการตรา "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา พุทธศักราช 2525" ข้ึน สาระ
สําคัญของระเบียบฉบับนี้ก็คือ การกําหนดใหโรงเรียนประถมศึกษา ในสังกัด สปช. ทุกแหง 
จํานวน 31,232 โรงเรียน มีคณะกรรมการศึกษาแหงละ 5-15 คน เพื่อทําหนาที่ใหคําปรึกษา และ
แสวงหาความชวยเหลือในดานตางๆ ใหกับโรงเรียน กลาวคือ

1. ใหคําปรึกษาแนะนําแกโรงเรียนในการกําหนดแนวทางการพัฒนาและกิจกรรมการ
เรียนการสอนของโรงเรียน ใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น

2. แสวงหาความชวยเหลือและความรวมมือจากประชาชน หนวยงานและสวนราชการ 
เพื่อพัฒนาโรงเรียน

3. เสนอแนะและประสานงานระหวางโรงเรียนกับชุมชน หนวยงานและสวนราชการ
เพื่อใหโรงเรียนไดมีสวนรวมในการใหบริการแกชุมชนและการพัฒนาทองถิ่น

4. แตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการศึกษา
ประจําโรงเรียนประถมศึกษามอบหมาย
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ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการแตงตั้งกรรมการศึกษาประจําโรงเรียน
ประถมศึกษา พ.ศ.2525 เปดโอกาสใหชุมชนมีสวนรวมเปนคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียน
และมีหนาที่ใหคําปรึกษาแนะนําแกโรงเรียน เร่ืองการกําหนดแนวทางในการพัฒนาแสวงหาความ
รวมมือและความรวมมือจากประชาชน ประสานงานกับชุมชนและหนวยงานอ่ืน จากระเบียบ    
ดังกลาวจะเห็นไดวาชุมชนมีสวนรวมในการบริหารการศึกษา ในระดับโรงเรียนประถมศึกษา และ
มีบทบาทที่สําคัญยิ่งในการบริหารการศึกษา

ในป พ.ศ.2539 กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2539 ใหโรงเรียนถือปฏิบัติและกําหนดรายละเอียดของ
ระเบียบไวพอสังเขปดังนี4้5

ขอ 5 ใหมีคณะกรรมการโรงเรียนทุกโรงเรียน อยางนอยโรงเรียนละ เกาคน และไมเกิน
สิบหาคน ประกอบดวยสามสวนเทากัน ดังนี้

5.1 ผูบริหารโรงเรียนและขาราชการครูในโรงเรียน
5.2 ผูปกครองนักเรียนและศิษยเกาของโรงเรียน
5.3 ผูทรงคุณวุฒิจากประชาชน ผูนําทางศาสนา บุคคลในองคกรปกครอง 

ทองถิ่นและหรือขาราชการอ่ืนที่ไมสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
ใหผูบริหารโรงเรียนประชุมขาราชการครูในโรงเรียน กําหนดจํานวนและคัดเลือก

กรรมการทั้งสามสวน เสนอรายชื่อใหประธานคณะกรรมการการประถมศึกษาอําเภอแตงตั้ง
หากโรงเรียนใดมีจํานวนขาราชการครูไมครบสัดสวนที่กําหนดใหเสนอกรรมการในสวน

อ่ืนเพิ่มจนครบจํานวนตามวรรคแรก
ใหคณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่ง ใน 5.2 หรือ 5.3 เปนประธานและอีกคนหนึ่ง

เปนรองประธาน และใหผูบริหารโรงเรียนเปนกรรมการและเลขานุการโดยตําแหนง
ขอ 7 คุณสมบัติทั่วไปของกรรมการ

7.1 เปนผูสนใจพัฒนาการศึกษา
7.2 เปนผูมีความประพฤติดี
7.3 มีภูมิลําเนาอยูในอําเภอที่โรงเรียนตั้งอยู

ขอ 8 ใหคณะกรรมการโรงเรียนมีวาระอยูในตําแหนงคราวละสามป
ขอ 11 คณะกรรมการโรงเรียนมีหนาที่ ดังนี้

                                                       
45กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติกระทรวงศึกษาธิการ, 1-3.
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11.1 กําหนดนโยบายแผนแมบทและแผนพัฒนาโรงเรียน
11.2 ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน
11.3 ใหคําปรึกษาเสนอแนะแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารการเงินและ

งบประมาณของโรงเรียน การแสวงหาและใหสนับสนุนดานการเงิน วัสดุครุภัณฑ อุปกรณตาง ๆ 
ตลอดจนวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น การจัดกิจกรรม เสริมสรางการพัฒนาการของ
นักเรียนทุกดาน ทั้งในและนอกโรงเรียน

11.4 รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนของโรงเรียน ภาคเรียนละ
หนึ่งคร้ัง

11.5 ประสานงานกับองคกรในทองถิ่นทั้งภาครัฐและเอกชน และเสริมสราง
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนเพื่อใหการพัฒนาโรงเรียน และใหมีการใชบริการจาก    
โรงเรียนใหโรงเรียนเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและรวมกันพัฒนาชุมชนและทองถิ่น

11.6 แตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินการอยางใดอยาง
หนึ่งตามที่คณะกรรมการโรงเรียนมอบหมาย

ขอ 12 ใหมีการประชุมคณะกรรมการโรงเรียนอยางนอยเปนปละส่ีคร้ัง แลวรายงานให
หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอทราบ

สรุป สํานักงานคณะกรรมการประถมศึกษาแหงชาต ิ ไดกําหนดใหโรงเรียนเปนหนวย
ปฏิบัติการที่สําคัญที่สุดอันที่จะดําเนินการตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อใหไดผลผลิตทาง
การศึกษาอันหมายถึงเด็กและเยาวชนที่มีคุณภาพ และโรงเรียนมีมาตรฐานสูงข้ึน การบริหาร
ระดับโรงเรียนไดกําหนดใหอยูภายใตการบริหารของคณะบุคคล คือ คณะกรรมการโรงเรียนถือวา
เปนยุทธศาสตรสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม

ตอมาในป พ.ศ.2543 กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกระเบียบใหมเกี่ยวกับคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน "ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา           
ข้ันพื้นฐาน พ.ศ.2543"

บทบาทหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและผูเกี่ยวของ

1. บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คือ บุคคลที่มีความตั้งใจเสียสละและอุทิศตนเพื่อ

เขามามีสวนรวมพัฒนาการศึกษาของชุมชนและทองถิ่นตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2543 เปนผูที่ไดรับการแตงตั้งจากผูบังคับบัญชา
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เหนือสถานศึกษาข้ึนไปหนึ่งระดับ ซึ่งมีบทบาทหนาที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2543 สอดคลองกับมาตรา 40 ของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่กําหนดใหทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษา ดังนี้

1) กําหนดนโยบาย และแผนพัฒนาของสถานศึกษา
2) ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
3) ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของ

ทองถิ่น
4) กํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
5) สงเสริม และสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาข้ันพื้นฐานอยาง

ทั่วถึง มีคุณภาพ และไดมาตรฐาน
6) สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความ

สามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
7) เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานงบประมาณดาน

การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
8) สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอและ

ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุกดาน รวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี
ศิลปะและวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ

9) เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนตลอดจนประสานงานกับ
องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชน และมีสวนในการ
พัฒนาชุมชนและทองถิ่น

10) ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษากอนเสนอตอ
สาธารณชน

11) แตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการดําเนินงานตามระเบียบนี้ตามที่
เห็นสมควร

12) ปฏิบัติการอ่ืนตามที่ไดรับมอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษานั้น

บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในสวนที่ไดกําหนดไวตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2543 มีความ
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สําคัญมากตอการพัฒนา การศึกษาของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาไดรับการแตงตั้ง
ตามระเบียบนี ้ จําเปนที่จะตองรับรู บทบาทของตนเองและรอบรู ในเร่ืองของการจัดการศึกษาพอ
สมควร เพื่อจะไดปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพตอการบริหาร
โรงเรียน รายละเอียดบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา มีดังนี้

1. กําหนดนโยบาย แผนแมบท และแผนพัฒนาของสถานศึกษา
นโยบายและแผนพัฒนาสถานศึกษา เปนเสมือน “เข็มทิศ” ที่จะนําพาสถานศึกษา

ไปสูเปาหมายปลายทางของความสําเร็จ ดังนั้นเพื่อใหพัฒนาสถานศึกษามีความสอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาจะเปนผูมีบทบาทสําคัญในการเสนอปญหา
และความตองการของทองถิ่นไดเปนอยางดี

บทบาทหนาท่ีของสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ควรมีบทบาทท่ีควบคูกัน
ดังน้ี

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1. จัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวของกับการกําหนด
นโยบาย และการจัดทําแผนพัฒนาของสถาน
ศึกษา
2. เสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํานโยบาย
และแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
3. นําเสนอรางนโยบาย และแผนพัฒนาการ
ศึกษา ตอคณะกรรมการสถานศึกษา
4. นํานโยบาย และแผนไปสูการปฏิบัติที่เปน
รูปธรรม

1. ศึกษาหาความรูและทําความเขาใจเร่ือง
การวางแผน และการจัดทําแผนพัฒนาการ
ศึกษา จากเอกสารและแหลงความรูตางๆ
2. แตงตั้งคณะอนุกรรมการในการจัดทําราง
นโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของสถาน
ศึกษา
3. พิจารณากําหนดนโยบาย และแผน
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
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2. ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
กอนส้ินปงบประมาณ สถานศึกษานํานโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของ

สถานศึกษามาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําป เพื่อใชเปนกรอบการปฏิบัติงานในปงบประมาณตอ
ไป ซึ่งแผนปฏิบัติการดังกลาว จะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษากอน
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาจะมีบทบาทควบคูกัน ดังนี้

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1. เสนอแตงตั้ง คณะอนุกรรมการจัดทําแผน
ปฏิบัติการของสถานศึกษา
2. นํานโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาและ
งบประมาณที่ไดรับ มาจัดทําแผนปฏิบัติการ
ประจําปใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันปญหา 
และความตองการของชุมชนและทองถิ่น
3. เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการ
4. ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป
5. ประเมินผลการดําเนินการเปนระยะและนํา
ผลมาปรับปรุงแกไขอยางตอเนื่อง
6. สรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการ
ประจําปและรายงานผลตามที่ระเบียบกําหนด

1. ศึกษานโยบาย แผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. พิจารณาเห็นชอบแตงตั้งอนุกรรมการจัด
ทําแผนปฏิบัติการประจําปของสถานศึกษา
3. พิจารณาใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการ
ประจําป
4. ใหการสนับสนุนการดําเนินการตามแผน
ปฏิบัติการของสถานศึกษา
5. กํากับติดตามการดําเนินการตามแผน
ของสถานศึกษา
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3. ใหความเห็นชอบในการจัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการ
ของทองถ่ิน

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน มีหนาที่จัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองสภาพปญหาและ
ความตองการของชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ คณะกรรมการสถานศึกษาจะชวยเสนอแนะความ
ตองการของทองถิ่นไดเปนอยางดี จึงควรมีบทบาทควบคูกับสถานศึกษา ดังนี้

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1. ผูรับผิดชอบงานวิชาการ รวมกับผูปฏิบัติการ
สอน ศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแกนกลาง สภาพ
ความตองการของทองถิ่น แหลงความรูและ
ภูมิปญญาทองถิ่น
2. จัดทําสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพ
ปญหา ความตองการของทองถิ่นและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค
3. เสนอเพื่อขอความเห็นชอบสาระหลักสูตรที่
สถานศึกษาจัดทําข้ึน
4. พัฒนาหลักสตรูใหสามารถนําไปใชจัด
กิจกรรมการเรียนการสอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพ

1. ศึกษาสภาพปญหา ความตองการ
ภูมิปญญาทองถิ่น และนําเสนอให
สถานศึกษาไวใชเปนขอมูลประกอบการจัดทํา
สาระหลักสูตร
2. พิจารณาใหความเห็นชอบในสาระหลัก
สูตรที่สถานศึกษาจัดทํา
3. สงเสริมและสนับสนุนใหสถานศึกษาได
สามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตาม
หลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
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4. กําหนดและติดตาม การดําเนินการตามแผนของสถานศึกษา
การดําเนินการตามแผนของสถานศึกษา ซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

สถานศึกษา เมื่อสถานศึกษาดําเนินการไปแลว ผลของการดําเนินการเปนอยางไร มีปญหาและ
อุปสรรคหรือไม เปนเร่ืองที่คณะกรรมการสถานศึกษาจะตองรับรู เพื่อจะไดเขามาชวยสนับสนุน
หรือแกปญหา ใหการจัดการศึกษาของสถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา จึงควรมีบทบาทที่ควบคูกันไป ดังนี้

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1. จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติ
การประจําป
2. สรุปรายงานผลการดําเนินตามแผนแผน
ปฏิบัติประจําป ใหคณะกรรมการสถานศึกษา
ทราบ ภาคเรียนละ 1 คร้ัง
3. พัฒนาปรับปรุง การดําเนินการตามแผนให
เกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติมากข้ึน

1. ศึกษาแนวทางการดําเนินการและปฏิทิน
การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการของ
สถานศึกษา
2. รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
แผนปฏิบัติการของสถานศึกษา รวมทั้งให
ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
3. ติดตามดูแล ชวยเหลือแกปญหาและ
สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาสามารถ
ดําเนินการ จัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ

5. สงเสริมและสนับสนุน ใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขึ้นพื้นฐาน
อยางท่ัวถึง มีคุณภาพ ไดมาตรฐาน

คณะกรรมการสถานศึกษา เปนบุคคลที่อยูในทองถิ่น มีความใกลชิดกับผูปกครอง
ของนักเรียน รูสภาพปญหาและความตองการของทองถิ่นเปนอยางดี สามารถรวมกับสถานศึกษา
กําหนด แนวทางที่จะกําใหเด็กทุกคนไดเขาเรียนอยางทั่วถึง และไดเรียนอยางมีคุณภาพ จึงควร
กําหนดบทบาทสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาควบคูกัน ดังนี้
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บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1. จัดทําขอมูลพื้นฐานของเด็ก ในเขตบริการ
โรงเรียน
2. เกณฑเด็กทุกคนใหไดเขาเรียนจนจบการ
ศึกษาภาคบังคับ 9 ป
3. ติดตามดูแลชวยเหลือเด็กที่มีปญหาทางการ
เรียนใหมาเรียนอยางสม่ําเสมอ
4. ประสานความรวมมือกับผูปกครอง เพื่อให
เด็กไดเรียนจนจบหลักสูตรของการศึกษาภาค
บังคับ

1. รวมและสนับสนุนการดําเนินการในการ
จัดทําขอมูลพื้นฐานของเด็กในเขตบริการของ
โรงเรียน
2. ประสานความรวมมือสรางความเขาใจ
กับประชาชนทั่วไป และผูปกครองของ
นักเรียน เพื่อใหเห็นความสําคัญในการศึกษา
3. สนับสนุนชวยเหลือ เด็กที่ขาดแคลน หรือมี
ความตองการชวยเหลือเปนพิเศษเพื่อให 
สามารถไดเรียนจนจบหลักสูตร

6. สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ ใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ

สิทธิและความเสมอภาคในการที่เด็กทุกคนจะไดรับการศึกษา ไมวาจะเปนเด็กที่มี
ความพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มีความตองการพิเศษ เด็กทุกคนจะตองไดรับการพัฒนา
อยางเต็มศักยภาพ สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ควรจะตองทําหนาที่ควบคูกัน
ดังนี้

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1. สํารวจขอมูลเกี่ยวกับเด็กพิการ เด็กดอย
โอกาส และเด็กที่มีความตองการพิเศษ
2. จัดใหเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มี
ความตองการพิเศษไดเขาเรียนและไดรับการ
พัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
3. จัดทําส่ือจัดหา เคร่ืองเมือ อุปกรณการเรียน
ตางๆ ที่ใชประกอบการเรียนการสอน รวมทั้งส่ิง
อํานวยความสะดวกสําหรับเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ ใหสามารถเรียนอยูใน
สถานศึกษาอยางมีความสุข

1. ศึกษาขอมูลเด็กที่มีความพิการ เด็กดอย
โอกาส และเด็กที่มีความตองการพิเศษใน
ทองถิ่น เพื่อเสนอขอมูลใหกับสถานศึกษา
2. สนับสนุนส่ิงตางๆ ที่จะเปนส่ือเคร่ืองมือ
อุปกรณการเรียน และส่ิงอํานวยความสะดวก
ใหกับสถานศึกษา เพื่อชวยเหลือเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษในลักษณะตางๆ
3. สนับสนุน สงเสริมเด็กที่มีความตองการ
พิเศษใหไดรับการพัฒนาอยางเต็มศักยภาพ
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7. เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานงบ
ประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารท่ัวไปของสถานศึกษา

กระทรวงไดกระจายอํานาจในการบริหารและการจัดการศึกษาในดานวิชาการ      
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ใหสถานศึกษาดําเนินการไดเกิด
ความคลองตัวมากข้ึน คระกรรมการสถานศึกษาในฐานที่เปนผูที่กําหนดนโยบายในการบริหาร
งานของสถานศึกษา ขอเสนอแนวทางในการบริหารงานทั้ง 4 ดานของสถานศึกษา จึงเปนส่ิง
สําคัญที่จะนําไปสูการปฏิบัติที่ดี สอดคลองกับนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
จึงควรกําหนดบทบาทหนาที่ควบคูกันไว ดังนี้

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1. กําหนดแนวทางการบริหารงานในดานวิชา
การ งบประมาณ บุคคล และบริหารทั่วไปไวใน
แผนปฏิบัติการประจําป
2. นําขอสรุปที่เปนขอเสนอของคณะกรรมการ
สถานศึกษาไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมทั้ง 4
ดาน
3. เสนอใหคณะกรรมการไดมีสวนรวมในการ
ดําเนินการตามภารกิจทั้ง 4 ดานของ
สถานศึกษา

1. เสนอแนะแนวทางในการบริหาร และ
จัดการในดานงานวิชาการ งบประมาณ
บุคลากร และบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
2. รวมเปนคณะทํางาน ในสวนที่เกี่ยวของกับ
ภารกิจของสถานศึกษาทั้ง 4 ดาน เพื่อใหการ
บริหาร และการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

8. สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากร เพื่อการศึกษาตลอดจนเปนวิทยากรภายนอก
และภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเสริมสรางการพัฒนาการของนักเรียนทุกวัย รวมทั้งสืบสานจารีต
ประเพณ ีศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ

คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่ไดรับการยอมรับของบุคคลในทองถิ่น เปนผูที่
สามารถชวยระดมทรัพยากรตางๆ ทั้งภายในทองถิ่นและนอกทองถิ่น เขามาชวยในการพัฒนา
ปรับปรุงสถานศึกษาไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถที่จะเขามาชวยเสริมสรางการพัฒนาของ
นักเรียนไดในหลายๆ ดาน จึงควรมีบทบาทที่ควบคูกับสถานศึกษา ดังนี้
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บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1. เสนอแนวทางในการระดมทรัพยากรตางๆ
มาชวยในการพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
2. รวมวางแผนในการดําเนินงานกับคณะ
กรรมการสถานศึกษาในการระดมทรัพยากรมา
ใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา
2. จัดหาวิทยากรภายนอก และภูมิปญญา
ทองถิ่นมาชวยสอนในเร่ืองที่เกี่ยวของกับ
วิชาการ และวิชาชีพชุมชนและทองถิ่น
3. จัดกิจกรรมเพื่อสืบสารจารีตประเพณี และ
วัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ

1. รวมกําหนดแนวทางในการระดม
ทรัพยากรตางๆ ทั้งภายนอก และภายใน
ทองถิ่น เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
2. สงเสริมการใชวิทยากรภายนอและ
ภูมิปญญาทองถิ่น เชน ดานวิชาชีพในทองถิ่น
มาใหความรูกับนักเรียน โดยจัดหาและเขา
ไปมีสวนรวมเปนวิทยากรภายนอก
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน
จารีตประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรมของ
ทองถิ่น และของชาติ โดยรวมเปนคณะ
กรรมการดําเนินการ

9. เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงาน
กับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวนรวม
ในการพัฒนาชุมชน และทองถิ่น

คณะกรรมการสถานศึกษา เปนผูแทนของกลุมบุคคลตางๆ ที่อยูใกลชิดกับ
ประชาชนในพื้นที ่ บทบาทในฐานะกรรมการสถานศึกษาจะทําหนาที่ตัวแทนของสถานศึกษา
เสริมสรางความสัมพันธกับประชาชน หรือองคกรตางๆ ใหความสําคัญของสถานศึกษา และนํา
สถานศึกษาเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน และทองถิ่นไดเปนอยางดี บทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและสถานศึกษาจึงควรควบคูกัน ดังนี้
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บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1. พัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา ใหมีความ
พรอมในทุกดานทั้งในดานสภาพแวดลอมทั่วไป 
ที่สะอาดรมร่ืน สวยงาม นาอยู มีบรรยากาศที่
เอ้ือตอการเรียนการสอน
2. พัฒนาสถานศึกษาใหเปนแหลงที่จะศึกษา
หาความรู โดยปรับปรุงหองสมุด หองปฏิบัติ
การเรียนในวิชาตางๆ ใหมีความสมบูรณพรอม
ที่จะใชทั้งภายในสถานศึกษา และใหบริการ
บุคคลภายนอก
3. เขาไปรวมจัดกิจกรรมตางๆ ที่จะเปน
ประโยชนตอประชาชน และทองถิ่น เพื่อให
ประชาชนในทองถิ่น มีความเปนอยูที่ดีข้ึน

1. ประสานกับประชาชน และองคกรตางๆ ทั้ง
ภาครัฐ และเอกชนใหเขามารวมกัน
พัฒนา ปรับปรุงสถานศึกษาใหมีความ
พรอมที่จะเปนแหลงวิทยาการของชุมชน และ
เปนแหลงที่จะใหบริการชุมชน
2. ทําหนาที่เปนตัวแทนของสถานศึกษา
ประสานสัมพันธกับชุมชนและองคกร
ภายนอกใหเปนความสําคัญของสถานศึกษา 
และใชสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของ
ชุมชน และเปนแหลงบริการชุมชน
3. สงเสริม สนับสนุนใหสถานศึกษาเขาไปมี
สวนในการจัดกิจกรรมตางๆ ของชุมชน และ
ทองถิ่น เพื่อพัฒนาความเปนอยูของ
ประชาชน

10. ความเห็นชอบ ใหรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษากอนเสนอ
ตอสาธารณชน

คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับผิดชอบในการดําเนินการของสถานศึกษาเมื่อ
ส้ินป สถานศึกษาจะตองจัดทําสรุปรายงานการดําเนินการเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาได
รับทราบ และเห็นชอบรายงานตอสาธารณชน ซึ่งสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาจึงมี
บทบาทควบคูกัน ดังนี้
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บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1. จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานประจําป
2. เสนอคระกรรมการสถานศึกษาเพื่อรับทราบ
และเห็นชอบใหรายงานตอสาธารณชน
3. รายงานผลการดําเนินการประจําป
ของสถานศึกษาใหสาธารณชนไดทราบ โดยใช
ส่ือตางๆ เชน เอกสารส่ิงพิมพหรือส่ิงอ่ืนๆ

1. รับทราบและใหความเห็นชอบรายงานผล
การดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา
2. เสนอแนะเพื่อปรับปรุง รายงานผลการ
ดําเนินงานประจําป ใหมีความสมบูรณยิ่งข้ึน
กอนนําไปเผยแพรตอสาธารณชน

11. แตงตั้งท่ีปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินงานตามระเบียบตาม
ท่ีเห็นสมควร

นอกจากคณะกรรมการสถานศึกษาแลว ยังมีผูนําของชุมชนหรือประชาชนใน
ทองถิ่น อีกไมนอยที่ยินดีที่จะเขามาชวยในการพัฒนาสถานศึกษา ดังนั้น เพื่อเปดโอกาสใหบุคคล
ดังกลาวไดเขามามีสวนรวมคณะกรรมการสถานศึกษา จึงมีบทบาทสําคัญที่จะสรรหาบุคคลเพื่อ
แตงตั้งเปนที่ปรึกษา และคณะอนุกรรมการ เพื่อชวยดําเนินงานในภารกิจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงข้ึนได สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา จึงควรมี
บทบาทควบคูกัน ดังนี้

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1. สํารวจ และจัดทําเนียบบุคคลที่มีความ
สามารถ และบุคคลตัวอยางดานตางๆ ที่
ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิตไดรับการ
ยอมรับจากสาธารณชน
2. เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
ตอคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อแตงตั้งเปนที่
ปรึกษา และหรือคณะอนุกรรมการตามภารกิจ
ที่ระเบียบกําหนด

1. พิจารณาแตงตั้งปรึกษา และ/หรือคณะ
อนุกรรมการตามภารกิจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามความจําเปน และความ
เหมาะสม
2. สงเสริมสนับสนุนเปนที่ปรึกษา ใหคณะ
อนุกรรมการไดปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็ม
ศักยภาพในการชวยเหลือกิจกรรมของ
สถานศึกษา
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12. ปฏิบัติการอ่ืนตามท่ีไดรับมอบหมาย จากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษา
น้ันๆ

การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา นอกจากภารกกิจที่ระเบียบกําหนดไว
ยังมีหลายส่ิงหลายอยางที่มีความจําเปนตองไดรับความรวมมือไดรับการสนับสนุนจากคณะ
กรรมการสถานศึกษา เชน เร่ืองนโยบายหรือเร่ืองเรงดวนที่หนวยงานตนสังกัด ไดแจงให
สถานศึกษาปฏิบัติ ซึ่งส่ิงตางๆ เหลานั้น ถาไดรับความรวมมือไดรับการสนับสนุนจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา ก็จะทําใหงานในภารกิจของสถานศึกษาประสบความสําเร็จไดรวดเร็ว
ข้ึน สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาจึงควรมีบทบาทควบคูกัน ดังนี้

บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1. นํานโยบาย แนวปฏิบัติหรือเร่ืองเรงดวนที่
หนวยงานตนสังกัดแจงใหสถานศึกษาไดปฏิบัติ
เสนอคณะกรรมการสถานศึกษาไดทราบ
2. ประสานความรวมมือในการดําเนินการรวม
กับคณะกรรมการสถานศึกษาที่ปรึกษา และ/
หรือคณะทํางานเพื่อใหการดําเนินงานใน
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายสําเร็จลุลวง

1. รับทราบใหความเห็นและขอเสนอแนะใน
การดําเนินงานตามภารกิจที่หนวยงานตน
สังกัดของสถานศึกษานั้นมอบหมาย
2. ใหความรวมมือ สงเสริมสนับสนุนการ
ดําเนินการในภารกิจที่สถานศึกษาจะตอง
ปฏิบัติตามงานที่ไดรับมอบหมายใหบังเกิดผล
สําเร็จ

2. บทบาทหนาท่ีของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ
ในการดําเนินการตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการการศึกษา

ข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2543 นอกจากคณะกรรมการสถานศึกษาแลว ยังมีผูที่มีสวนเกี่ยวของในหลาย
ระดับ และบุคคล จึงนําเสนอบทบาทหนาที่ของบุคคลดังกลาว ดังนี้

2.1 ผูบริหารสถานศึกษา
1) ทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาโดยตําแหนง
2) ดําเนินการสรรหากรรมการสถานศึกษาจากกลุมบุคคลตางๆ ตามระเบียบขอ 5

(ยกเวน กลุมผูทรงคุณวุฒิ) ไดแก ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน     ผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น และผูแทนศิษยเกา กลุมละ 1 – 2 คน รวมทั้งส้ิน 5 – 10 คน

3) ดําเนินการรวมกับผูแทนจากกลุมบุคคลที่ไดรับคัดเลือกตามขอ 2) เสนอรายชื่อ
ผูทรงคุณวุฒิไมเกิน 8 คน แลวคัดเลือกใหเหลือกึ่งหนึ่ง

4) ดําเนินการรวมกับผูแทนที่ไดรับคัดเลือกตามขอ 2) และ 3) คัดเลือกประธานจาก
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ผูแทนตามระเบียบขอ 5 (1) (3) (4) (5) และ (6) ยกเวน (2) เปนประธานและอีกคนหนึ่งเปน
รองประธาน

5) จัดทําคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาและนําเสนอ ใหหัวหนาการประถม
ศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ/ผูอํานวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ลงตามแตงตั้ง

6) ดําเนินการใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางนอยภาคเรียนละ
2 คร้ัง และรายงานการประชุมตอหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ/ผูอํานวยการ
การประถมศึกษากรุงเทพมหานคร

7) ดําเนินการสรรหากรรมการทดแทน และนํารายชื่อเสนอหัวหนาการประถมศึกษา
อําเภอ/กิ่งอําเภอ/ผูอํานวยการการประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เพื่อลงนามแตงตั้งในกรณีที่
กรรมการสถานศึกษาชุดเดิมตองพนจากตําแหนงตามวาระแรก เมื่อครบกําหนด 2 ป ตาม
ระเบียบขอ 10 ภายใน 45 วัน และในกรณีที่ตําแหนงกรรมการในองคประกอบใดวางลงกอนครบ
วาระเกินกวา 90 วัน ใหดําเนินการภายใน 30 วัน นับตั้งแตวันที่ตําแหนงนั้นวางลง

2.2 หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอ/กิ่งอําเภอ/ผูอํานวยการการประถมศึกษา
กรุงเทพมหานคร

1) พิจารณาลงนามในคําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษา กรรมการ
สถานศึกษา

2) เสริมและสนับสนุนใหการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนไปตาม
ระเบียบฯ

2.3 คณะกรรมการสถานศึกษา มีหนาที่ดังตอไปนี้
1) ปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
2) ดําเนินการคัดเลือกประธาน และรองประธานจากผูแทนกลุมบุคคล ตามระเบียบ

ขอ 5 (1) (3) (4) (5) และ (6)
3) มีมติใหกรรมการสถานศึกษาพนจากตําแหนงตามระเบียบขอ 11 (10)

2.4 เลขาธิการคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
กําหนดหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวา

ดวย คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2543
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แรงจูงใจ

ตามแนวคิดสมัยใหมเกี่ยวกับบุคคลในองคกรนั้น ผูปฏิบัติงานทุกคนควรมีสวนรวมใน
การแสดงความคิดเห็น  และมีสวนรวมรับผิดชอบในงานที่ตนปฏิบัติอยู   ซึ่งแตกตางไปจากหลัก
เดิมที่เชื่อวา อํานาจหรือแนวความคิดมาจากบุคคลเพียงคนเดียว ดังนั้น การสรางแรงจูงใจให
บุคคลเขามาทํางานไดแสดงความรูความสามารถของตนออกมาเพื่อดําเนินกิจการตางๆ ใหบรรลุ
เปาหมายที่ไดวางเอาไว  จึงมีความสําคัญเปนอยางมาก

ความหมายของแรงจูงใจ (Motivation)
เนื่องจากแรงจูงใจสามารถ    เร่ิมตนไดจากทางกาย   ไดจากทางจิตใจ และไดจากทาง

สังคมหรือส่ิงแวดลอม  คําจํากัดความของแรงจูงใจจึงเปนไปอยางกวางขวาง หนวยงานหรือ   
องคการตางๆ ที่ใชแรงจูงใจเปนเคร่ืองมือเปนเคร่ืองมือในการบริหาร ก็ใหคําจํากัดความไปตามที่
ตนปรารถนาดวยเหตุผลตางๆ   เหลานี้  จึงขอรวบรวมคําจํากัดความแรงจูงใจดังตอไปนี้

เมอรเรย  (Murray)    มีความเห็นวา   แรงจูงใจเปนองคประกอบภายใน   ซึ่งกระตุน
หรือนําทางหรือเปนตัวรวมพฤติกรรมตางๆ ไปสูเปาหมายที่วางไว และเราจะอนุมานเกี่ยวกับ
แรงจูงใจไดจากพฤติกรรมที่แสดงออกมา47

บีช (Beach) กลาววา  แรงจูงใจคือ   ความเต็มใจที่จะใชพลังเพื่อดําเนินไปถึงจุดหมาย
ที่วางไวไดสําเร็จ48

แบเรอสัน   และ   สไตนเนอร  (Bereson  and  Steiner)   กลาววา   แรงจูงใจเปนภาวะ
ภายในที่คอยเสริมกําลังหรือกระตุน   หรือทําใหเคล่ือนไหว   เพื่อที่จะนําทางพฤติกรรม    หรือเพื่อ
บงชี้แนวทางพฤติกรรมไปสูเปาหมายตางๆ49

โกลเดนสัน  (Goldenson)  ไดใหคําจํากัดความไววา “แรงจูงใจเปนกลไกของพฤติกรรม
ซึง่ประกอบไปดวยกระบวนการของการเร่ิมตน การดาํเนนิตอไปและควบคมุกจิกรรมของอินทรีย” 50

                                                       
48Dales S. Beach,  Personal : Management People at Work (New York : The 

Macmillan Co., 1959), 379.
49Bernard Bereson and Gary A. Steiner, Human Behavior (New York : 

Harcourt, Brace & World Inc., 1964), 240.
50Robert  M. Goldenson, The  Encyclopedia  of  Human  Behavior (New  York :

Boubleday & Company, Inc., 1970), 833.
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 ลูธาน   (Luthans)   กลาววา   กระบวนการเบื้องตนของการเกิดแรงจูงใจ   จะเกิดจาก
ความตองการทําใหเกิดแรงขับหรือแรงจูงใจ   เพื่อนําไปสูเปาหมาย52

แผนภูมิที่   3     กระบวนการเบื้องตนของการเกิดแรงจูงใจ
ที่มา     :   Fred  Luthans, Organizational Behavior, 4th ed. (New York : McGraw-Hill
Book Company, 1985), 183.

ความสําคัญของแรงจูงใจ
แรงจูงใจหรือการจูงใจ (motivation) เปนภาระหนาที่อันสําคัญที่นักบริหารและหัวหนา

งาน จะตองสรางสรรคและจัดใหมีข้ึนในองคการหรือหนวยงาน เพื่อเปนปจจัยสําคัญในการ
บริหารงานขององคการ เพราะแรงจูงใจหรือการจูงใจ จะชวยบําบัดความตองการความจําเปน
และความเดือดรอนของบุคคลในองคการได จะทําใหขวัญในการปฏิบัติงานของพนักงาน
เจาหนาที่ดีข้ึน มีกําลังใจในการปฏิบัติงาน และเกิดประโยชนตอการบริหารงาน   ดังนี้คือ

1. เสริมสรางกําลังใจในการปฏิบัติงานใหแกแตละบุคคลในองคการ   และแกหมูคณะ
เปนการสรางพลังรวมกันของกลุม

2. สงเสริมและเสริมสรางสามัคคีธรรมในหมูคณะ   เปนการสรางพลังงานดวยความ
สามัคคี

3. สรางกําลังขวัญและทาทีที่ดีในการปฏิบัติงานแกคนงานและพนักงานเจาหนาที่ใน    
องคการ

4. ชวยเสริมสรางใหเกิดความจงรักภักดีตอองคการ

                                                       
52Fred  Luthans,  Organizational  Behavior,  4th ed. (New  York  :  McGraw-Hill

Book  Company,  1985), 183.

เปาหมาย
(goals)

แรงขับหรือ
แรงจูงใจ
(drives)

ความตองการ
(needs)
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5. ชวยทําใหการควบคุมงาน  ดําเนินไปดวยความราบร่ืน  อยูในกรอบแหงระเบียบวินัย
และมีศีลธรรมอันดีงาม   ลดอุบัติเหตุและอันตรายในการปฏิบัติงาน

6. เกื้อหนุนและจูงใจใหสมาชิกขององคการเกิดความคิดสรางสรรคในกิจการตาง ๆ  ใน
องคการ   เปนการสรางความกาวหนาใหแกพนักงานและองคการ

7. ทําใหเกิดศรัทธาและความเชื่อมั่นในองคการที่ตนปฏิบัติอยูทําใหเกิดความสุขกาย   
สุขใจและความพึงพอใจในการทํางาน

8. การจูงใจกอในเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน53

จากความคิดเห็นของนักวิชาการหลายๆ  ทานดังไดกลาวมาแลว  พอจะสรุปไดวาปจจัย
จูงใจเปนส่ิงสําคัญทีท่าํใหเกดิความพงึพอใจในการปฏิบตังิานของบคุลากรในองคการหรือหนวยงาน
ซึ่งหนวยงานและผูบริหารหนวยงานจะตองสรรคสรางใหมีข้ึนและดํารงอยูในหมูผูปฏิบัติงาน  เพื่อ
สามารถใชเปนเคร่ืองมือจูงใจใหสมาชิกขององคการไดอุทิศทั้งแรงกายและแรงใจปฏิบัติงานให
เกิดประโยชนสูงสุดแกองคการ

ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ
จากที่เราไดทราบแลววา  พฤติกรรมของคนจะถูกกําหนด และควบคุมโดยแรงจูงใจ

ตางๆ   และแรงจูงใจเหลานี้  ก็ยังมีลักษณะแตกตางกันออกไป  สําหรับแตละคน   ความรูในเร่ือง
ดังกลาวไดรับการศึกษาอยางกวางขวาง จนกระทั่งตั้งเปน ทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับแรงจูงใจซึ่งจะได
นํามาเสนอดังตอไปนี้

ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว
(Maslow’s General Theory of Human Motivation)

มาสโลว  (Maslow)    ไดตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษยไวดังนี้คือ
1.  มนุษยมีความตองการและความตองการนี้จะมีอยูตลอดเวลาและไมมีที่ส้ินสุดความ

ตองการนั้นข้ึนอยูกับวา  เขามีส่ิงนั้นอยูแลวหรือยังขณะที่ความตองการใดไดรับความตอบสนอง
แลวความตองการอยางอ่ืนจะเขามาแทนที่   กระบวนการนี้ไมมีที่ส้ินสุด

2.  ความตองการทีไ่ดรับการตอบสนองแลว   กจ็ะมใิชแรงจงูใจสําหรับพฤตกิรรมอีกตอไป
ความตองการที่ไมไดรับการตอบสนองเทานั้น  ที่เปนส่ิงจูงใจพฤติกรรม

                                                       
53สมพงษ   เกษมสิน,  การบริหารงานบุคคลแผนใหม, พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ : ไทย

วัฒนาพานิช , 2523), 316-317.
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3.  ความตองการของมนษุยมเีปนลําดบัข้ันตามความสําคญั ในขณะทีค่วามตองการ
ข้ันต่าํไดรับการตอบสนองแลวความตองการที่สูงข้ึนข้ันตอไปก็จะตามมา ลําดับข้ันของ
ความตองการ ไดรับการตอบสนองกอนความตองการที่สูงข้ึนข้ันตอไปก็จะตามมา  ลําดับข้ันของ
ความตองการนี้ก็คือ “Hierarchy of Needs”  ซึ่งม ี5 ลําดับข้ันคือ

(1)   ความตองการทางดานรางกาย  (physiological   needs)  เปนความตองการ
ข้ันพืน้ฐานและจาํเปนทีสุ่ดสําหรับการดาํรงชวิีตของมนษุย เปนความตองการทีม่นษุยตองการไดรับการ
ตอบสนองกอนความตองการอ่ืน ๆ  ความตองการดานนี ้ ไดแก  ความตองการอาหาร  น้าํ  อากาศ ที่
อยูอาศยั

(2) ความตองการความปลอดภัย  (safety  needs)    เมื่อความตองการดาน
รางกายไดรับการตอบสนอง มนุษยก็จะเกิดความตองการความปลอดภัยเปนความรูสึกที่ตองการ
ความมั่นคงปลอดภัย การไดรับความคุมครอง การไดอยูในสังคมที่เปนระเบียบมีกฎหมายที่จะ
ชวยคุมครองใหพนอันตรายตางๆ

(3)ความตองการดานสังคม (social needs)  เปนความตองการมีมิตรสัมพันธกับ
บุคคลทั่วๆ  ไป   ตองการใหสังคมยอมรับตนเขาเปนสมาชิก  ไดมีสวนรวมในสังคม

(4)  ความตองการทีจ่ะมฐีานะเดนในสังคม  (esteem needs)   ตองการไดรับการ
ยกยอง เคารพนับถือจากคนในสังคม รวมถึงความเชื่อมั่นในตนเอง   ความสําเร็จ   ความสามารถ
ความเปนอิสระและเสรีภาพ

(5)  ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิด   (the needs for self-
actualization)   เมื่อความตองการทั้ง  4  ข้ันขางตน   ไดรับการตอบสนองแลว   มนุษยจะเกิด
ความตองการอยากจะเปนในส่ิงที่ตนอยากจะเปน   แตก็เปนการยากลําบากในการที่จะบรรลุถึง
ความตองการข้ันนี้ไดโดยมีลักษณะเรียงลําดับจากต่ําไปหาสูง54 ตามรายละเอียดในแผนภูมิที ่ 3

                                                       
54Abraham  H.  Maslow,   Motivation  and  Personality, 2nd ed. (New York :

Harper & Row Publishers Inc., 1970), 35-46.
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แผนภูมิที่   4   ลําดับข้ันความตองการ  (hierarchy of needs)   ของมาสโลว
ที่มา  :  ธงชัย    สันติวงษ,  องคการและการบริหาร, พิมพคร้ังที่ 6 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช,
2533), 384.

ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความ
นึกคิด(ตองการที่จะไดรับส่ิงตาง ๆ  ทุกอยาง
หรือเปนอะไร ๆ   ตามที่ตนปรารถนา)

ความตองการที่จะมีฐานะเกินในสังคม  (ตองการที่จะไดรับ
การยกยอง  สรรเสริญ  มีเกียรติ  และเปนที่นับถือของคนอ่ืน ๆ
)

ความตองการทางดานสังคม
(ตองการที่จะไดรับการยอมรับจากสังคม)

ความตองการทางดานความปลอดภัย
 (ตองการที่จะใหพนหรือปลอดภัยจากอันตราย  ความเจ็บปวดและการอดอยาก

 ความตองการทางดานรางกาย
(ตองการเกี่ยวกับ อาหาร น้ํา และส่ิงอ่ืน ๆ ที่จะตอบสนองความตองการทางดานรางกายได
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ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม
(Vroom’s Expectancy Theory)

วรูม  (Vroom)   ไดทําการศึกษาวิจัยในกลางป ค.ศ.1960 และไดตั้งทฤษฎี
ความคาดหวัง  (Expectancy  Theory)   บนพื้นฐานของขอสมมติฐานที่วา

1.   พฤติกรรมเปนผลที่เกิดข้ึนจากบุคคล   กับส่ิงแวดลอมรอบตัว
2. ในองคการบุคคลจะแสดงพฤติกรรม  ที่เปนผลจากการตัดสินใจของตนเอง
3. แตละคนมีความตองการ  ความปรารถนา   และเปาหมายที่แตกตางกัน
4. พฤติกรรมที่แสดงออกของบุคคล จะอยูบนพื้นฐานของระดับการรับรู และการ    

คาดหวังวาจะไดรับผลตอบแทน    หรือผลลัพธที่ตนปรารถนา   (desired  outcomes)55

วรูม  (Vroom)   ไดอธิบายทฤษฎีความคาดหวังของเขาวา   แรงจูงใจของบุคคลข้ึนอยู
กับปริมาณความตองการตอส่ิงหนึ่งส่ิงใด   และความคาดหวังตอความนาจะเปนของการกระทําที่
จะนําไปสูส่ิงนั้น   ซึ่งรูปแบบของแรงจูงใจ   จะประกอบดวย

1. ความพึงพอใจ   (satisfaction)   หมายถึง   ความตองการของบุคคล   ที่จะบรรลุ
เปาหมายหรือผลลัพธ   สวนตน   (a personal goal or outcome)

2. การปฏิบัติ   (instrumentality :  performance-reward  linkage)   เปนการรับรูถึง
โอกาสที่จะไดรับรางวัล  หรือผลลัพธ   ที่เปนผลมาจากการปฏิบัติ

3. ความคาดหวัง (expectancy) เปนความเชื่อวาส่ิงที่ไดปฏิบัตินั้น  จะเปนที่ยอมรับ
ยกยองจากองคการ  และคนรอบขาง

แรงจูงใจ   ทําใหเกิดความคาดหวัง (expectancy) การปฏิบัติ (instrumentality)   และ
ความพึงพอใจ (satisfaction) เทาๆ  กัน56   ดังแสดงในแผนภูมิที่  5

                                                       
55David E. Nadler and Edward E. Lawler III, Motivation : A Diagnostic

Approach, 217.
56Victor  H.  Vroom, Work and Motivation (New York : John Wiley, 1964), 18.
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แผนภูมิที่  5 ทฤษฎีความคาดหวังของวรูม  (Adaptation  of  Vroom’ s  Expectancy  Theory
of Motivation)

ที่มา  :   สมยศ  นาวีการ, การบริหารตามสถานการณ (กรุงเทพฯ : พูลสวัสดิ์การพิมพ, 2523),
225.

ความปรารถนา

ความไมปรารถนา
ตาน

ทางเลือกที่   1

แรงผลักดัน
(ความพยายาม)

ความปรารถนา

ความไมปรารถนา
ตาน

ทางเลือกที่  2

ความพึงพอใจ

ความคาดหวัง การปฏิบัติ

ความพึงพอใจ

การไดรับ
หรือบรรลุ

การนึกคิด
หรือการ

หวัง

ความพยายาม การปฏิบัติ   ผลลัพธสวนตน
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ทฤษฎีการจูงใจของแมกเกรเกอร
(McGregor’s Theory’s X and Theory’s Y)

“The Human Side of Entreprise” ที่แมกเกรเกอรเขียนไวนั้น เนื้อหาไดบอกถึงส่ิงที่
ผูบริหารจะตองพบในการบริหารงานบุคคล ในทัศนะของแมกเกรเกอรเขาไดแบงลักษณะของ
ผูใตบังคับบัญชาออกเปน 2 ประเภท เปนที่มาของทฤษฎี X และทฤษฎี Y57

จากแนวคิกการแบงลักษณะผูใตบังคับบัญชาออกเปน 2 ทฤษฎีดังกลาวนั้นความ
คาดหมายในผูใตบังคับบัญชาแตละลักษณะสามารถเปรียบเทียบใหเห็นไดดังนี้

ตารางที่  1  การเปรียบเทียบลักษณะคนตามทฤษฎี X และทฤษฎี Y

ทฤษฎี X ทฤษฎี Y
1. คนสวนมากโดยธรรมชาติไมชอบทํางาน
2. คนงานเปนผูตาม คอยฟงคําส่ัง
3. คนชอบใหถูกลงโทษเพื่อเพิ่มผลงาน
4. คนงานไมสนใจในงานที่ทํา
5. โดยพื้นฐานคนงานสนใจตนเอง
6. ชอบหลีกเล่ียงความรับผิดชอบ
7. คนงานไมสนใจเปาหมายขององคการ

1. คนงานโดยมากมีความสุขกับการทํางาน
2. คนงานชอบทีจ่ะชวยเหลือผูอ่ืนในงานตาง ๆ
3. การลงโทษไมไดสงผลใหผลผลิตเพิ่ม
4. คนงานสนใจในงานที่ตนทํา
5. โดยพื้นฐานแลวคนงานจริงใจกับงาน
6. คนงานจะมีความรับผิดชอบตองานเอง
7. คนงานสนใจในเปาหมายขององคการ

ที่มา :  Keneth Scott and Allan Walker, Making Management Work (Singapore: Simon &
Schuster Ltd., 1992), 73.

ทฤษฎี X  ถาเปรียบเทียบกับทฤษฎีการจูงใจของมาสโลวแลว ทฤษฎี X จะตั้งอยูบนขอ
สมมติฐานของการตอบสนองความตองการระดับต่ํา  คือ ความตองการทางดานรางกาย  และ

                                                       
57Douglas McGregor, The Human Side of Enterprise (New York : McGraw-Hill

Book Company,1960), 33 – 57.
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ความตองการดานความปลอดภัย  จากเหตุที่เชื่อวาคนงานไมชอบทํางาน  พยายามหลีกหนีงาน
เห็นแกตัว  ไมเอาใจใสตอองคการ  และมักตอตานการเปล่ียนแปลง

ดังนั้นแนวคิดการบริหารเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคขององคการจึงตองใชวิธีบังคับส่ังการ
โดยตรง  การจูงใจดวยผลตอบแทนทางดานการเงิน  และการใชระเบียบวินัยและอํานาจควบคุม
หรือแมกระทั่งการขมขูดวยวิธีการลงโทษตางๆ  และมุงตอบสนองความตองการในระดับต่ํา

ทฤษฎี X มีลักษณะตรงขามกับทฤษฎี Y จะตองอยูบนขอสมมติฐานของการตอบสนอง
ความตองการระดับสูง  คือ  ความตองการมีชื่อเสียง ความตองการการยอมรับและความตองการ
สําเร็จในชีวิต  จากสาเหตุที่เชื่อวาคนงานมีความรับผิดชอบงานเอง ตองการพัฒนาตัวเอง เห็นวา
การทาํงานมคีวามสนกุสนาน  ดงันัน้แนวการบริหารดานการจงูใจจงึไมสามารถจะใชการออกคาํส่ัง
การควบคุม การปูนบําเหน็จรางวัล การลงโทษทางวินัย  แตจะเปนการจัดสภาพแวดลอมให
เหมาะสม  คนงานจะควบคุมและส่ังการดวยตนเอง  เพื่อความสําเร็จในเปาหมายขององคการ
เขายอมรับวา  เปาหมายและกิจกรรมของฝายบริหารนั้น จะตองเขากันไดกับความตองการหรือ
เปาหมายสวนบุคคลของพนักงานแตละคน  ผูบริหารตามทฤษฎี Y เชื่อวา  การตอบสนองความ
ตองการระดับสูงนั้นจะมีความสําคัญตอการพัฒนาตนเองของพนักงานแตละคน58

การจะเชื่อวาทฤษฎีไหนถูกตองนั้น  ยอมจะข้ึนอยูกับบุคคลแตละคนที่เขามาเกี่ยวของ
กับสถานการณ  ลักษณะขององคการและปจจัยอ่ืน ๆ ที่มีความซับซอนอีกเปนจํานวนมาก  แต
อยางไรก็ตาม  จากการวิจัยสวนมากไดชี้ใหเห็นวาการใชแนวของทฤษฎี Y  ในระยะยาวแลวจะกอ
ใหเกิดความสําเร็จในผลการปฏิบัติงานไดมากกวา

ทฤษฎีการจูงใจของเฮอรชเบิรก
(Frederick Herzberg)

มุงความสนใจไปที่องคประกอบ  2  ชุดดวยกัน  คือ
1. องคประกอบที่เรียกวา องคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ (Motivative

Factors)  มีอยู  5  ประการ คือ
1.1 ความสําเร็จของงาน (Achievement)  หมายถึง การที่คนงานไดเสร็จส้ินและ

ประสบผลสําเร็จอยางดี  เมื่องานประสบผลสําเร็จจึงเกิดความรูสึกพอใจและปราบปล้ืมในผล
สําเร็จของงานนั้น
                                                       

58Stephen P. Robbins, Organizational Behavior : concepts, controversies and
applications, 3rd ed. (New Jersey : prentice-Hall Book Company, 1997), 124.   
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1.2 การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับ
นับถือ  ไมวาจากผูบังคับบัญชา  จากเพื่อน  จากผูมาขอรับคําปรึกษาหรือจากบุคคลในหนวยงาน
การยอมรับนี้จะอยูในรูปของการยกยอง  ชมเชย  หรือการยอมรับในความรูสึก และความสามารถ

1.3 ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง  งานที่นาสนใจที่ตองอาศัยความคิด
ริเร่ิม  สรางสรรค  ทาทาย  หรือเปนงานที่สามารถทําตั้งแตตนจนจบไดโดยลําพัง
        1.4 ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดข้ึนจากการ
ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบงาน และมีอํานาจในงานที่รับผิดชอบอยางเต็มที่

1.5 ความกาวหนาในตําแหนงการงาน (Advancement) หมายถึง ไดรับเล่ือนข้ัน
เล่ือนตําแหนงใหสูงข้ึน การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติม

2. องคประกอบที่เกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในการทํางาน องคประกอบนี้เรียกวา
องคประกอบค้ําจุน (Hygiene Factors) มีอยู 11 ประการ คือ

2.1 เงินเดือน (Salary) หมายถึง เงินเดือนและการเล่ือนข้ันเงินเดือนนั้นเปนที่พอใจ
ของบุคคลในหนวยงาน

2.2 โอกาสที่ไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง
โอกาสที่ไดรับการแตงตั้งเล่ือนตําแหนง และไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ

2.3 ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา (Interpersonal Relation Subordinate)
หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํางานรวมกัน  มีความเขาใจอันดีและความสัมพันธอันดีกับ
ผูใตบังคับบัญชา

2.4 ฐานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับของสังคม  มีเกียรติ
และศักดิ์ศรี

2.5 ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (Interpersonal Relation Superior)     
หมายถึง การติดตอ ระหวางบุคคลกับผูบังคับบัญชาที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน  ความ
สามารถทํางานรวมกันและเขาใจซึ่งกันและกัน

2.6 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (Interpersonal Relation-Peers) หมายถึง
การติดตอระหวางบุคคลกับเพื่อนรวมงานที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน  ความสามารถ
ทํางานรวมกันและเขาใจซึ่งกันและกัน

2.7 เทคนิคการนิเทศ (Supervision technical) หมายถึง  ความสามารถของผูบังคับ
บัญชาในการดําเนินงาน หรือความยุติธรรมในการบริหาร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



83

2.8 นโยบายการบริหารงานของบริษัท หมายถึงการจัดการ (Management) การ
บริหารงานขององคการ และการติดตอส่ือสารในองคการ

2.9 สภาพการทํางาน (Working Condition)  ไดแก สภาพทางกายภาพของงาน เชน
แสง เสียง อากาศ ชั่วโมงการทํางาน และส่ิงแวดลอมอ่ืน ๆ เชน อุปกรณหรือเคร่ืองมือตาง ๆ

2.10 ความเปนอยูสวนตัว (Personal Life) หมายถึง ความรูสึกดีหรือไมดีอันเปน
ผลที่ไดรับจากงานของเขา

2.11 ความมั่นคงในงาน (Job Security) หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความ
มั่นคงในงาน  ความยั่งยืนของอาชีพ หรือความมั่นคงขององคการ

องคประกอบทั้งสองดานนี้  เปนส่ิงที่คนงานตองการ เพราะเปนแรงจูงใจในการ
ทํางาน  องคประกอบหรือปจจัยกระตุนเปนองคประกอบที่สําคัญทําใหเกิดความสุขในงาน (Job 
satisfaction)  สวนปจจัยค้ําจุนทําหนาที่เปนตัวปองกันมิใหคนเกิดความทุกขหรือความไม        
พึงพอใจในงานข้ึน  เมื่อใดที่คนงานไดรับการตอบสนองปจจัยชนิดนี้อยางเพียงพอแลว  จะไมมี
ความพึงพอใจในงาน  แตมิไดหมายความวาความพึงพอใจจะเกิดข้ึนเพราะปจจัยค้ําจุนเปนเพียง
ตัวปองกันมิใหความไมพึงพอใจเกิดข้ึน  ความพึงพอใจจะเกิดข้ึนตอเมื่อปจจัยกระตุนไดรับการ   
ตอบสนอง59

             การจูงใจจึงเปนเร่ืองสําคัญยิ่ง  เปนการสรางกําลังใจในการทํางาน พฤติกรรมดาน
ตางๆ ของมนุษยเกิดจากแรงจูงใจ  บุคคลแตละคนจะทํางานเต็มที่ตามสามารถหรือศักยภาพของ
ตนเองถาเขามีความพอใจในงานหรือมีปจจัยจูงใจที่ตรงกับความตองการของเขาก็จะทุมเทกําลัง
ใจใหกับการปฏิบัติงานทําใหองคการมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ

ทฤษฎีการจูงใจของพอรเตอรและลอรเลอร
(Porter and Lawler)

โดยเรียกชื่อทฤษฎีนี้วา  “การบูรณาการการจูงใจ” (an integrated model of
motivation)  ทฤษฎีนี้ไดปรับปรุงจากแนวคิดของวรูม  ในเร่ืองความสัมพันธระหวางความ
พึงพอใจกับการปฏิบัติงาน  โดยเขาเห็นวา การปฏิบัติงานยอมกอใหเกิดรางวัลหรือผลตอบแทน
ในขณะเดียวกันรางวัลหรือผลตอบแทนกอใหเกิดความพึงพอใจของลูกจาง จึงเปนที่มาของ
สมมติฐานของทฤษฎีคือ ความสัมพันธระหวางการปฏิบัติงานและความพึงพอใจจะถูกเชื่อมโยง
ดวยรางวัลหรือผลตอบแทน นั่นคือ ระดับความพึงพอใจเปนผลมาจากการปฏิบัติงาน และจํานวน
                                                       

59Ibid., 113-115.
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รางวัลที่ไดรับจริงกับการรับรู เกี่ยวกับความยุติธรรมของรางวัลนั้น ซึ่งในขณะเดียวกับระดับ
ความพึงพอใจที่เกิดข้ึนจะมีผลยอนกลับตอการปฏิบัติงานดวย  จากแนวคิดนี้สามารถแสดง
ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับการปฏิบัติงานไดดังนี้

ไดรับรางวัลที่
เหมาะสม

รางวัล
ภายใน

การปฏิบัติงาน
ที่ประสบความสําเร็จ

ความพึงพอใจ

รางวัล
ภายนอก

แผนภูมิที่ 6  การปฏิบัติงานที่ดีมีอิทธิพลตอความพึงพอใจในการทํางาน
ที่มา :  Richard J. Kackman, Edward E. Lawler, and Lyan W. Porter, Perspective on
Behavior in Organization (New York : McGraw-Hill Book Co., 1977), 47.

เทคนิคการจูงใจในการทํางาน
การศึกษาเพื่อทําความเขาใจปจจัยที่สงผลตอความพึงพอใจในการทํางานหรือปจจัยที่

เปนส่ิงจูงใจในการทํางานอยางถองแท จะทําใหผูบริหารนําสาระมากําหนดเปนกลยุทธ หรือ
ยุทธวิธีที่จะดําเนินการใหผูรวมงานรวมมือทํางานอยางมีประสิทธิภาพได  กลยุทธหรือกลวิธีที่จะ
ดําเนินการเรียกวา เทคนิคการจูงใจในการทํางาน  เทคนิคการจูงใจในการทํางานเปนการประยุกต
หลักการ ทฤษฎี สูการปฏิบัติที่ตองประกอบดวยสาระ ดานความรูทักษะปฏิบัติและทัศนคติ
ดังนั้น นอกจากทราบธรรมชาติและความตองการอ่ืนๆ แลว  ผูบริหารตองมีเทคนิควิธีการคงจะกอ
ประโยชนเต็มที่
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เทคนิคการจูงใจไลเคิรท (Likert)
ไลเคิรท ใชวิธีการทําใหมีสวนรวมในการบริหาร (participative management

approach) โดยเขาและเพื่อนรวมงานพยายามหาความกระจางจากคําถามที่วา การบริหารแบบ
ใดจะทําใหเกิดผลลัพธที่ดีที่สุด กลาวคือ ระหวางการบริหารงานแบบเผด็จการและแบบเขาไปมี
สวนรวมในการบริหารทุกข้ันตอน จากการศึกษาพบวา นักบริหารที่นําเอาวิธีการมนุษยสัมพันธที่
มีประสิทธิภาพมาใช โดยการใหบุคคลผูอยูในระดับการทํางานที่ต่ํากวามารวมใหการตัดสินใจใน
สวนที่เกี่ยวของกับคน จะทําใหเกิดการประสานงานที่ดีกวา เปนแรงจูงใจที่ดีกวา และทําใหไดผล
ผลิตหรือการบริการจํานวนมากกวาข้ึนในหนวยงาน

เทคนิคการจูงใจของมาโย (Mayo)
มาโย (Mayo) กลาวถึงการจูงใจคนงานในโรงงานฮอรธอรน (Hawthorne industry)

ของบริษัทเวิสเทิรน อิเลคทริคคอมปานีในป ค.ศ. 1930 โดยมาดัดแปลงความเขมของแสงสวางใน
ที่ทํางาน อัตราสวนของการจายคาจาง ชวงเวลาพักผอน และสภาพแวดลอมตางๆ ของโรงงาน
เพื่อศึกษาปจจัยใดมีผลตอการผลิต ปรากฏวา ผลผลิตสูงข้ึนแมวาสภาพแวดลอมจะจัดไดเลวกวา
เดิม จึงเปนที่สรุปไดวา การที่ผลผลิตเพิ่มนั้นเพราะมีการเอาใจใสเปนพิเศษตอคนงาน ทําใหคน
งานรูสึกถึงสภาพพิเศษในสายตาของเพื่อนรวมงาน แสดงใหเห็นถึง ทัศนคติมีความสําคัญตอการ
จูงใจ เพราะคนงานคือส่ิงที่มีชีวิตจิตใจ ไมใชเคร่ืองจักร

เทคนิคการจูงใจของสกินเนอร (Skinner)
สกินเนอร เปนผูหนึ่งที่มีแนวคิดสนับสนุนเร่ือง การดัดแปลงพฤติกรรมเปนเคร่ืองมือของ

การจูงใจอยางหนึ่ง และเชื่อวาพฤติกรรมของคนเกิดข้ึนเนื่องจากมีส่ิงเรา โดยส่ิงเรานั้นอาจเปนได
ทั้งทางดานบวก (positive) เชน การใหสัญญาจะเพิ่มเงินเดือน การเล่ือนตําแหนง การมอบหมาย
งานที่ดีกวาเดิม หรืออาจเปนส่ิงเราในดานลบ (negative) เชน การขูวาจะลดตําแหง ลดคาจาง
หรือการใหยายไปทํางานในตําแหนงอ่ืนๆ  สกินเนอรเชื่อมั่นวา การเสริมแรงทางบวก (positive
reinforcement) หรือการใหรางวัลเปนวิธีที่ดีกวาการลงโทษ ซึ่งเปนการสรางพฤติกรรมที่ไม
พึงปรารถนา ใหเกิดข้ึนได  ดังนั้น นักการบริหารที่ยึดหลักของสกินเนอรจึงเนนในเร่ืองการชมเชย
การกระตุน การใหความชวยเหลือแกผูปฏิบัติงานในการแกไขปญหา  การเสริมแรงทางบวก ถาจะ
ใหมีประสิทธิภาพจริงๆ จะตองอาศัยการมอบหมายงานใหเหมาะสมกับคุณสมบัติของผูปฏิบัติ
งาน และใหมีสวนรวมในการตั้งเปาหมายและวิธีการดําเนินงานดวย จึงจะไดผลดีที่สุด
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โควิน  คลังแสง ไดศึกษาและรวบรวมแนวคิดของนักวิชาการอันวาดวย ปจจัยที่เปน
ส่ิงจูงใจในการทํางานและเทคนิคการจูงใจในการทํางานที่สามารถนํามาใชได สรุปไดดังนี้

ตารางที่ 2  ปจจัยและเทคนิคการจูงใจในการทํางาน

ปจจัยท่ีเปนสิ่งจูงใจ
ใหคนปฏิบัติงาน

เทคนิคการจูงใจในการทํางาน
ท่ีตอบสนองปจจัย

1. ความสําเร็จในการทํางาน หมายถึง การ
ทํางานไดตามเปาหมาย ตามกําหนดเวลา
สามารถแกปญหาได

เทคนิคการติดตามผลงานและนิเทศงาน
เทคนิคการบริหารแบบยึดวัตถุประสงค

2. การใหการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับ
การชมเชยยกยอง ไววางใจจากผูบังคับบัญชา
เพื่อนรวมงานและบุคคลอ่ืน

เทคนิคการใหรางวัลและส่ิงลอใจ

3. ลักษณะงานที่ปฏิบัติ หมายถึง งานที่สงเสริม
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค ทาทาย ความสามารถ
ชวยปฏิบัติไมนาเบื่อ

เทคนิคการใหรางวัลและส่ิงลอใจ
เทคนิคการขยายหนาที่รับผิดชอบ
เทคนิคการประชุมและอภิปรายกลุม

4. ความรับผิดชอบ หมายถึง ความตั้งใจ
ความสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบ
การจูงใจตนเองและอิสระในการทํางาน

เทคนิคการบริหารแบบมีสวนรวม
เทคนิคการส่ังการและมอบหมายงาน

5. ความกาวหนา หมายถึง การที่งานที่ปฏิบัติ
ไดรับการพัฒนา โอกาสในการเล่ือนตําแหนง
หรือเล่ือนระดับสูงข้ึน การไดรับการพัฒนา
ความรูความสามารถ

เทคนิคการใหรางวัลและส่ิงลอใจ
เทคนิคการชมเชย
เทคนิคการยอมรับความสําเร็จ
เทคนิคการมอบหมายงานและขยายหนาที่
รับผิดชอบ
เทคนิคการสงเสริมใหไดรับการพัฒนาตนเอง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



87

ตารางที่ 2 (ตอ)
ปจจัยท่ีเปนสิ่งจูงใจ
ใหคนปฏิบัติงาน

เทคนิคการจูงใจในการทํางาน
ท่ีตอบสนองปจจัย

6. ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา หมายถึง
ความจริงใจและเต็มใจของผูบังคับบัญชาใน
การรับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะและความ
ชวยเหลือเกื้อกูลจากผูบังคับบัญชา โอกาสได
รับการพบปะสังสรรคกับผูบังคับบัญชา

เทคนิคการบริหารแบบมีสวนรวม
เทคนิคการสรางความสัมพันธ
เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการนิเทศ
เทคนิคการติดตามและนิเทศงาน
เทคนิคการชี้แนะ
เทคนิคการสรางความสัมพันธ

7. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน หมายถึง
ความสัมพันธทั้งโดยหนาที่การงาน และโดย
สวนตัว การไดรับความรวมมือ เต็มใจ ปฏิบัติ
งาน การทํางานเปนคณะ

เทคนิคการบริหารแบบมีสวนรวม
เทคนิคการสรางความสัมพันธ
เทคนิคกลุมสรางคุณภาพงาน
เทคนิคการประชุมและอภิปรายกลุม
เทคนิคการบริหารงานแบบยึดวัตถุประสงค

8. ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา หมายถึง
ความสัมพันธทั้งโดยหนาที่การงานและโดย
สวนตัว การไดรับความรวมมือ เต็มใจในการ
ปฏิบัติงาน การทํางานเปนคณะ

เทคนิคการบริหารแบบมีสวนรวม

9. นโยบายการบริหารงาน หมายถึง นโยบาย
ในการบริหารงาน กําหนดนโยบาย การ
กระจายและมอบหมายงาน การมีสวนรวมใน
การกําหนดนโยบาย

เทคนิคการบริหารแบบมีสวนรวม
เทคนิคการบริหารแบบยึดวัตถุประสงค
เทคนิคการกระจายอํานาจและมอบหมาย
หนาที่ความรับผิดชอบ
เทคนิคการบริหารแบบมีสวนรวม

10. การปกครองบังคับบัญชา หมายถึง การ
มอบอํานาจ ความยุติธรรมในการปกครอง
บัญชา ความสามารถและความสุขุมของ
ผูบังคับบัญชา

เทคนิคการส่ังการและมอบหมายงาน
เทคนิคการสรางความสัมพันธ
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ตารางที่ 2 (ตอ)
ปจจัยท่ีเปนสิ่งจูงใจ
ใหคนปฏิบัติงาน

เทคนิคการจูงใจในการทํางาน
ท่ีตอบสนองปจจัย

11. การนิเทศงาน หมายถึง การใหความ
ชวยเหลือ แนะนํา การติดตามและการตรวจ-
สอบ การสงเสริมศักยภาพสวนบุคคลและการ
ใชบทบาทความเปนผูนําในการนิเทศ

เทคนิคการติดตามและนิเทศงาน
เทคนิคการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อการนิเทศ

12. สภาพแวดลอมในการทํางาน หมายถึง
ความเปนสัดสวนของอาคารสถานที่ ส่ิงอํานวย
ความสะดวก บรรยากาศ ลักษณะแวดลอมทาง
กายภาพและสภาพแวดลอมทางสังคม

เทคนิคการปรับปรุงสภาพแวดลอมใน
การทํางาน

13. ความมั่นคงในการปฏิบัติงาน หมายถึง
ความมั่นคงของตําแหนงงานและองคการ 
ความถาวรในการจางงาน การมีงานใหปฏิบัติ
อยางตอเนื่อง ความรักและการใหคุณคาแก
งานที่ปฏิบัติ

เทคนิคการใหรางวัลและส่ิงลอใจ
เทคนิคการใหรางวัล
เทคนิคการชมเชย
เทคนิคการขยายบทบาทหนาที่
ความรับผิดชอบ

14. เงินเดือน หมายถึง ความเหมาะสมของเงิน
เดือนและข้ันของเงินเดือน ความเหมาะสมกับ
งานที่ รับผิดชอบและความเหมาะสมในการ
พิจารณาเล่ือนข้ันเงินเดือน

เทคนิคการใหรางวัลและส่ิงลอใจ
เทคนิคการติดตามและนิเทศ

15. ผลประโยชนเกื้อกูล หมายถึง ประโยชนได
รับจากการปฏิบัติงาน เชน สวัสดิการตางๆ การ
ลาพักวันหยุด การไดรับบําเหน็จบํานาญ และ
คาชดเชยเมื่อเจ็บปวยหรือพิการจากการปฏิบัติ
งาน

เทคนิคการใหรางวัลและส่ิงลอใจ

ที่มา :  โควิน  คลังแสง, “การสรางชุดพัฒนาตนเอง เร่ืองเทคนิคการจูงใจในการทํางาน สําหรับ
ผูบริหารวิชาการในสถานศึกษา สังกัดกรมอาชวีศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต สาขา
วิชาการอุดมศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2536), 52-57.
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ยุทธศาสตรสวนผสมทางการตลาด
งานการตลาดเปนงานศิลปะอยางหนึ่ง    เพราะการที่บริษัทจะดําเนินงานเพื่อเสนอ

สินคาและบริการ   โดยทําใหลูกคาไดรับความพอใจนั้น    นักการตลาดจําเปนตองใชเทคนิคทาง
ดานการวางแผน   กําหนดนโยบายในการดําเนินงานที่ถูกตองรัดกุม   จะตองมีความสามารถที่จะ
ใชมาตรการทางตลาดหลายๆ  อยางมารวมกัน   เพื่อใหไดผลดีที่สุดตอองคการ  ซึ่งแนนอนที่สุด
จําเปนตองใชศิลปะในการเลือกสรรสวนประกอบตางๆ   ทางการตลาดที่เหมาะสม   ซึ่งเรียกวา
“สวนผสมทางการตลาด   (the  Marketing   mix)60

ในปพุทธศักราช   2491   คัลลิตัน  (Culliton)  ไดเสนอรายงานการวิจัยเกี่ยวกับตนทุน
ทางการตลาดของผูผลิตและไดกลาวถึง “นักบริหารการตลาด” ไวในรายงานวา นักบริหาร
การตลาดเปนทั้ง   “ผูทําการตัดสินใจ  (decider)”  และเปน  “นักศิลปะ”  (artist)”  ในขณะเดียว
กันจึงควรเรียกนักบริหารรวมๆ  วาเปน   “ผูผสมเคร่ืองปรุง   (Mixer   of  ingredients)61 ตอมาใน
ปพุทธศักราช    2507  บอรเดน   (Borden)   ไดนําแนวคิดของ   คัลลิตัน  มาพัฒนาใช   โดย
กลาวสรุปวา

บอรเดนไดเสนอแนวคิดยุทธศาสตรสวนผสมทางการตลาด   อันเปนจุดเร่ิมแรกของการ
นํายุทธศาสตรสวนผสมทางการตลาด มาใชในการตลาดอยางจริงจังไว  12   ประการ   คือ

1. แผนเกี่ยวกับสินคา (merchandising  product  planning) ไดแก (1) ขอพิจารณา
เกี่ยวกับสินคาหรือบริการ (2) ขอพิจารณาเกี่ยวกับการผลิตสินคาใหม และ (3) ขอพิจารณา
เกี่ยวกับแผนการคนควาและวิจัยทางการตลาด

2. การกําหนดราคา (pricing) ไดแก (1) การกําหนดระดับราคาสินคาที่จะนําออก
จําหนาย (2) ขอพิจารณาในแงจิตวิทยาเกี่ยวกับราคาสินคา (3) ขอพิจารณาเกี่ยวกับการกําหนด
ราคาสินคา

3. เคร่ืองหมายการคา (branding) ไดแก  นโยบาย  การใชตราแยกกันสําหรับสินคา
แตละอยางที่ผลิตข้ึน หรือใชตราเดียวรวมกันสําหรับสินคาหลายอยาง

4. ชองทางการจําหนาย (channels  of  distribution) ไดแก   (1)   ขอพิจารณา

                                                       
60พิบูล   ทีปะปาล,   หลักการตลาด   (กรุงเทพฯ : มิตรสัมพันธกราฟฟคอารต, 2528),

43.
61Neil  N.  Borden,  “The  Concept  of  the  Marketing  Mix,” Journal  of

Advertising   Research 2, 7 (June  1964) : 119.
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เกี่ยวกับการเลือกชองทางจําหนาย เชน การขายใหผูใชโดยตรง   ขายผานผูคาสง   ขายผานผูขาย
ปลีก  ขายผานตัวแทนหรือนายหนา  (2)  ขอพิจารณา   เกี่ยวกับการเลือกลูกคาที่รับสินคาไป
จําหนาย  (3)   วิธีการที่จะใหความรวมมือกับลูกคาที่รับสินคาไปจําหนาย

5. การขายโดยพนักงาน   (personal  selling)   ไดแก    (1)   การกําหนดหนาที่ของ
พนักงานขายและวิธีในการขาย    (2)   การวางรูปหนวยงาน   การคัดเลือก   การอบรม   และการ
แนะแนวเทคนิคในการขายที่จะนํามาใชในการจําหนาย

6. การโฆษณา   (advertising)  ไดแก   (1)   การประมาณคาใชจาย  (2)   แบบของคํา
โฆษณาที่มุงไปถึงรานคาหรือผูบริโภค  (3)  การเลือกส่ือที่จะใชในการโฆษณา

7. การสงเสริมการตลาด   (promotion)  ไดแก   วิธีการเผยแพรในการขาย
8. หีบหอ  (package)  หมายถึง  ความสําคัญของหีบหอที่มีตอการคาหรือการจัดทํา

หีบหอ
9. การจัดแสดงสินคา (presenting) หมายถึงความสําคัญและการใหบริการตามความ

ตองการของลูกคา
10. การใหบริการ  (servicing)   หมายถึง   ความสําคัญและการใหบริการตามความ

ตองการของลูกคา
11. การขนสงและการเก็บรักษาสินคา  (physical handling)
12. การวิเคราะหและคนหาขอเท็จจริง   (fact finding and analysis)
ตอมาภายหลังจากที่ไดมีการยอมรับแนวคิดมุงการตลาด  (the  marketing  concept)

อันเปนปรัชญาทางธุรกิจซึ่งเกิดข้ึนเมื่อไมนานมานี ้  ตามแนวความคิดที่วา  กุญแจที่จะไขไปสู
ความสําเร็จตามเปาหมายขององคการนั้น   จะประกอบดวยการพิจารณากําหนดความจําเปน
และความตองการของตลาดเปาหมายทุกกลุมดําเนินงานโดยมีจุดหมายเดียวกัน คือ  ผลิตสินคา
และบริการตามความตองการของลูกคา  เพื่อใหสามารถขายไดมีกําไรและในขณะเดียวกันจะตอง
ใหลูกคาไดรับความพอใจดวย62การทํางานของแผนการตลาดก็ตองพัฒนาหรือสรางสรรคสวน
ผสมทางการตลาดข้ึนมา    เพื่อดําเนินการใหบรรลุจุดประสงคที่วางไว   เพราะสวนผสมทางการ

                                                       
62Ibid., 112-113.
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ตลาดเปนการรวมการตัดสินใจทางการตลาดทั้งหมด   แมวาจะไดทําการวิเคราะหเลือกตลาด
เปาหมายอยางดีที่สุดแลวก็ตาม63

แม็คคาธี   กลาววา   ยุทธศาสตรสวนผสมทางการตลาดเปนกระบวนการหนึ่งในสอง
ของยุทธศาสตรทางการตลาด   ซึ่งบริษัทนํามาประสมกันเพื่อตอบสนองความตองการของลูกคา
ในตลาดเปาหมาย64 แนวคิดนี้เกิดจากการที่เขาเห็นวามีวิธีที่จะเลือกกระทําไดหลายทางที่จะตอบ
สนองความตองการของลูกคา   เชนผลิตภัณฑอาจทําไดหลายรูปแบบหลายอยาง หลายสี และ
อาจรวมถึงการบริการที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑนั้นๆ บรรจุภัณฑอาจทําไดหลายขนาด หลายหลาก
สี ตลอดจนวัสดุของผลิตภัณฑดังกลาวก็มีหลายชนิด

 การโฆษณาก็มีวิธีกระทําไดหลายอยาง เชน ทางหนังสือพิมพ วิทยุ โทรทัศน ปาย
โฆษณา เปนตน  นอกจากนี้ปจจัยที่เกี่ยวของกับการกําหนดราคา และวิธีการจัดจําหนายก็มีวิธีให
เลือกปฏิบัติไดหลายทางเชนกัน65  จึงไดกําหนดแบงยุทธศาสตรสวนผสมทางการตลาดออกเปนส่ี
กระบวนการ หรือ 4 P’s ดังนี้คือ

1.  ยุทธศาสตรดานผลิตภัณฑ    (product   strategy)  คือ    การพิจารณาออกแบบ
หรือพัฒนาผลิตภัณฑข้ึนมาใหตรงกับความตองการของตลาดและลูกคา โดยผลิตภัณฑนี้  หมาย
ถึง  รูปแบบหรือรูปรางของผลิตภัณฑ และรวมไปถึงบริการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้นๆ สวนสําคัญที่
สุดของเร่ืองผลิตภัณฑ  คือ  การมุงพยายามพัฒนาใหมีส่ิงซึ่งสามารถตอบสนองความตองการ
ของลูกคา

2.  ยุทธศาสตรดานสถานท่ี  (place   strategy)  คือ   การนําผลิตภัณฑไปใหถึง
ตลาด  เปาหมาย เพราะผลิตภัณฑที่ดีหากไมสามารถไปถึงทันเวลาและสถานที่ซึ่งมีความตองการ
แลว  ผลิตภัณฑนั้นๆ  ก็จะไรความหมาย   ดังนั้น   ในดานของสถานที่จึงตองมีการพิจารณาถึง
สถานที่ รูปแบบหรือรูปรางของผลิตภัณฑและรวมไปถึงบริการที่เกี่ยวของกับผลิตภัณฑนั้นๆ  สวน
สําคัญที่สุดของเร่ืองผลิตภัณฑ คือ การมุงพยายามพัฒนาใหมีส่ิงซึ่งสามารถตอบสนองความ
ตองการของลูกคา เวลา และบุคคลที่สินคาและบริการควรจะถูกนําไปเสนอขายสินคาและบริการ

                                                       
63Philip  Kotler,  Principles  of  Marketing, 3rd ed. (Englewood Cliffs :  Prentice-

Hall Inc., 1986), 16-18.
64พิบูล  ทีปะปาล,  หลักการตลาด, 44.
65Jerome E. McCarthy, Basic Marketing : A Managerial Approach, 7th ed.

(Illinois : Richard D. Irwin, Inc., 1982), 40.
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จะไปถึงลูกคา โดยผานชองทางการจําหนายที่มีกิจกรรมทางการตลาดตางๆ มากมายเกี่ยวของ
อยู โดยมีคนกลาง (middle men) หลายทอดดวยกันกวาจะถึงมือผูบริโภคที่นักการตลาดตอง
เกี่ยวของอยางหลีกเล่ียงไมได

3.  ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการจําหนาย (promotion  strategy) หมายถึงการ
แจง   การบอกกลาว  และการขายความคิด   ความเขาใจใหลูกคาไดรู    การสงเสริมการจําหนาย
จะเกี่ยวของกับวิธีการตางๆ ที่ใชสําหรับส่ือความไดถึงตลาดเปาหมาย   เพื่อใหไดทราบถึงผลิต
ภัณฑที่ตองการวาไดมีจําหนาย ณ ที่ใด ณ ระดับราคาใด    การสงเสริมการจําหนายประกอบดวย
(1) การขายโดยพนักงาน  (personal selling) หมายถึง  ความสัมพันธที่เกี่ยวของโดยตรงแบบตัว
ตอตัวระหวางผูขายและลูกคา  (2) การขายสง (mass selling)   เปนการส่ือความติดตอกับลูกคา
จํานวนมาก ๆ   พรอมกันในเวลาเดียวกัน (3) การสงเสริมการขาย (sale promotion)  เปนวิธีการ
ที่ใชเสริมหรือสนับสนุนการขายโดยพนักงานและการขายทั่วไป

4. ยุทธศาสตรดานราคา  (price strategy)   ในการที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ  การตลาด
และการสงเสริมการจําหนายใหถูกตองเหมาะสมนั้น ราคา (price)   จะเปนกลไกสําคัญที่สามารถ
ดึงดูดความสนใจใหเกิดข้ึนมาได  ในการกําหนดราคานี้จะตองมีการพิจารณาทั้งลักษณะของการ
แขงขันในตลาด  ปฏิกิริยาของลูกคาตอราคาที่แตกตางกัน  นอกจากนี้ผูจัดการตลาดจะตองทราบ
เกี่ยวกับการกําหนดสวนเพิ่ม (markups) สวนลด (discounts) และเงื่อนไขการขาย (terms of
sale) อ่ืนๆ ส่ิงเหลานี้จะตองระมัดระวังพิจารณากําหนดใหถูกตอง   หากลูกคาไมยอมรับในเร่ือง
ราคาเมื่อใด แผนงานตางๆ    ที่กําหนดไวจะปฏิบัติไมได66

             ในการวิจัยค ร้ังนี้ ผู วิจัยไดนําหลักการยุทธศาสตรทางการตลาดของแม็คคาธี  
(McCarthy) โดยการใชยุทธศาสตรดานผลิตภัณฑมาบูรณาการ เปนความมีชื่อเสียงของโรงเรียน
เปนวิธีการของผูบริหาร ที่ตองใชหลักการจูงใจใหเกิดความภาคภูมิใจ และยุทธศาสตรดาน
สงเสริมการจําหนาย มาบูรณาการเปนดานผลประโยชนที่จะไดรับ คือการไดรับการยอมรับของ
ทองถิ่น ความพอใจในการเขามารวมพัฒนาโรงเรียน

การบูรณาการปจจัยจูงใจกับการตลาดของแม็คคาธี
การบูรณาการปจจัยจูงใจของเฮอรซเบิรก (Herzberg) ซึ่งเปนทฤษฎีองคประกอบคู

(two-factor theory) กลาวคือปจจัยจูงใจ (motivator factors) และปจจัยกระตุน (hygiene
factors)  ปจจัยจูงใจเปนปจจัยที่นําไปสูทัศนคติในทางบวก ไดแก การไดรับการยอมรับนับถือ
                                                       

66Ibid., 42-44.
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ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ และความกาวหนาในตําแหนงการงาน เพราะทําใหเกิดความ
พึงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีลักษณะสัมพันธกับเร่ืองของงานโดยตรง สวนปจจัยค้ําจุนเปนปจจัยที่
ปองกันไมใหเกิดความไมพึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไดแก โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาใน
อนาคต ฐานะของอาชีพ และความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา/เพื่อนรวมงาน27 ซึ่งมีลักษณะเปน
ภาวะแวดลอมหรือเปนสวนประกอบของงาน  ปจจัยนี้อาจจะนําไปสูความไมพึงพอใจในการ
ปฏิบัติงานได  สวนยุทธศาสตรทางดานการตลาดของแม็คคาธีนั้น มีอยู 2 ปจจัยไดแก
ยุทธศาสตรดานผลิตภัณฑ หรือ ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน และยุทธศาสตรดานการสงเสริมการ
จําหนาย หรือ ผลประโยชนที่จะไดรับ28 นํามาบูรณาการเขาดวยกันเปนปจจัยที่ศึกษา ซึ่งเปนเหตุ
จูงใจใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความตองการเขามามีสวนรวมในการบริหาร     
โรงเรียน ดังรายละเอียดตอไปนี้

1. การไดรับการยอมรับนับถือ (Recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือ
ไมวาจากผูบังคับบัญชา จากเพื่อน จากผูมาขอรับคําปรึกษาหรือจากบุคคลในหนวยงาน การ
ยอมรับนี้จะอยูในรูปของการยกยอง ชมเชย หรือการยอมรับในความรูสึก และความสามารถ

2. ลักษณะของงาน (Work itself) หมายถึง  งานที่นาสนใจที่ตองอาศัยความคิดริเร่ิม
สรางสรรค  ทาทาย  หรือเปนงานที่สามารถทําตั้งแตตนจนจบไดโดยลําพัง

3. ความรับผิดชอบ (Responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดข้ึนจากการไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบงาน และมีอํานาจในงานที่รับผิดชอบอยางเต็มที่

4. โอกาสท่ีไดรับความกาวหนาในอนาคต (Possibility of Growth) หมายถึง
โอกาสที่ไดรับการแตงตั้งเล่ือนตําแหนง และไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ

ความกาวหนาในตําแหนงการงาน (Advancement) หมายถึง ไดรับเล่ือนข้ันเล่ือน
ตําแหนงใหสูงข้ึน การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติม

                                                       
27อุทัย  ปญญาโกญ, “ปจจัยจูงใจที่มีผลตอการปฏิบัติงานของครูประถมศึกษาสังกัด

สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2539), 38-41.

28สุชาดา  อังศุจินดา,  “การใชยุทธศาสตรเชิงรุกในการจัดการ เพื่อจูงใจผูปกครองนํา
เด็กกอนประถมศึกษาเขาเรียนในโรงเรียนเอกชน” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544), 66-79.
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5. ฐานะของอาชีพ (Status) หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับของสังคม  มีเกียรติและ
ศักดิ์ศรี

6. ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (Interpersonal Relation-Peers) หมายถึง
การติดตอระหวางบุคคลกับเพื่อนรวมงานที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน  ความสามารถ
ทํางานรวมกันและเขาใจซึ่งกันและกัน

ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา (Interpersonal Relation Superior)     หมายถึง
การติดตอ ระหวางบุคคลกับผูบังคับบัญชาที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน  ความสามารถ
ทํางานรวมกันและเขาใจซึ่งกันและกัน

7. ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน หรือ ยุทธศาสตรดานผลิตภัณฑ (product
strategy)  คือ    การพิจารณาออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑข้ึนมาใหตรงกับความตองการของ
ตลาดและลูกคา โดยผลิตภัณฑนี้  หมายถึง  รูปแบบหรือรูปรางของผลิตภัณฑ และรวมไปถึง
บริการที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑนั้นๆ สวนสําคัญที่สุดของเร่ืองผลิตภัณฑ  คือ  การมุงพยายามพัฒนา
ใหมีส่ิงซึ่งสามารถตอบสนองความตองการของลูกคา

8. ผลประโยชนท่ีจะไดรับ หรือ ยุทธศาสตรดานการสงเสริมการจําหนาย
(promotion  strategy) หมายถึง การแจง   การบอกกลาว  และการขายความคิด   ความเขาใจให
ลูกคาไดรู  การสงเสริมการจําหนายจะเกี่ยวของกับวิธีการตางๆ ที่ใชสําหรับส่ือความไดถึงตลาด
เปาหมาย เพื่อใหไดทราบถึงผลิตภัณฑที่ตองการวาไดมีจําหนาย ณ ที่ใด ณ ระดับราคาใด
การสงเสริมการจําหนายประกอบดวย (1) การขายโดยพนักงาน (personal selling) หมายถึง
ความสัมพันธที่เกี่ยวของโดยตรงแบบตัวตอตัวระหวางผูขายและลูกคา (2) การขายสง (mass
selling)   เปนการส่ือความติดตอกับลูกคาจํานวนมากๆ  พรอมกันในเวลาเดียวกัน (3) การ
สงเสริมการขาย (sale promotion) เปนวิธีการที่ใชเสริมหรือสนับสนุนการขายโดยพนักงานและ
การขายทั่วไป

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ

งานวิจัยในประเทศ
ไพศาล  อินทับทัน ไดศึกษาบทบาทของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถม

ศึกษาและผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี ผลการศึกษาพบวา 
บทบาทของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา ตามทัศนะของคณะกรรมการ
ศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษาและผูบริหารโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
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สิงหบุรี ปฏิบัติหนาที่จริงอยูในเกณฑนอย และบทบาทที่เปนจริงของคณะกรรมการศึกษาประจํา
โรงเรียนประถมศึกษาแตกตางกับบทบาทที่คาดหวังอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสอง
กลุมมีความคาดหวังที่จะใหคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษาปฏิบัติหนาที่ตามที่
กําหนดไวมากกวาที่ไดปฏิบัติอยูจริง กลาวคือ ทั้งสองกลุมตองการใหคณะกรรมการศึกษาประจํา
โรงเรียนประถมศึกษาปฏิบัติหนาที่ในดานการประสานงานกับสถาบันตางๆ ในชุมชนเปนอันดับ
หนึ่ง รองลงมาไดแก ดานการใหคําแนะนําหรือเสนอแนะแกผูบริหาร และดานการใหความ      
ชวยเหลือหรือสนับสนุนกิจการ ทั่วไปของโรงเรียนตามลําดับ29

ประกอบ  คุณารักษ และคณะ ไดทําการวิจัยเร่ือง รูปแบบความรวมมือขององคกร    
ชุมชน (คณะกรรมการศึกษา) ตอการพัฒนาคุณภาพการประถมศึกษา ปรากฏผลการวิจัย ดังนี้

1. คณะกรรมการศึกษายังปฏิบัติงานตามหนาที่ และมีความพึงพอใจในผลงานของตัว
เองอยูในระดับคอนขางมาก นับไดวาสอดคลองกับผลการศึกษาของนักวิชาการทุกทานที่ศึกษา
มากอนหนาที่ทุกประการ เร่ืองที่นายินดีประการหนึ่งก็คือ กรรมการศึกษากับโรงเรียนมีความ
สัมพันธกันคอนขางดี เมื่อมีปญหาหรือตองการความชวยเหลือประการใด มักจะใหความรวมมือ
กันเสมอมา เพียงแตระดับของการทุมเทใหแกกันและกันยังคงอยูในระดับต่ํา เพราะกรรมการ
ศึกษาเห็นวา การดําเนินงานโรงเรียนนั้นเปนเร่ืองของครูโดยเฉพาะ

2. ประสิทธิผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการศึกษาข้ึนอยูกับการประชุมปรึกษาและ
การทํางานรวมกัน การคลุกคลีกันและการเกื้อกูลกันระหวางกรรมการศึกษากับทางโรงเรียนสวน
หนึ่ง และอีกสวนหนึ่งข้ึนอยูกับความเขาใจในหนาที่และการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการศึกษาเอง 
ยิ่งกวานั้นยังพบอีกวา การปรึกษาหารือและรวมกันปฏิบัติงาน การคลุกคลีกันและการเกื้อกูลกัน
นั้น ก็ข้ึนอยูกับการที่กรรมการศึกษามีความเขาใจในหนาที่และการปฏิบัติหนาที่ของตนดวย และ

                                                       
29ไพศาล  อินทับทัน, “การศึกษาบทบาทของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียน

ประถมศึกษา ตามทัศนะของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษาและบริหาร
โรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสิงหบุรี” (ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชา
การบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ บางแสน, 2527),
บทคัดยอ.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



96

แตละเร่ืองที่กลาวมามีความสัมพันธกันมาในเกือบทุกๆ เร่ือง30

ไพโรจน  พรหมมีเนตร ทําการศึกษาการปฏิบัติงานของกรรมการศึกษาประจําโรงเรียน
ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก พบวา การแสวงหาความ     
ชวยเหลือและความรวมมือจากประชาชน หนวยงาน และสวนราชการของกรรมการศึกษาเพื่อ
พัฒนาโรงเรียน สวนใหญเปนเร่ืองการจัดหารายไดเพื่อบํารุงการศึกษาและขอแรนงงานจากชุมชน
เพื่อพัฒนาอาคารสถานที่ การปรับปรุงบริเวณโรงเรียน31

สุนทร  ชอบทําดี ไดศึกษาบทบาทของคณะกรรมการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
อางทอง พบวา คณะกรรมการการศึกษาสวนใหญมีสวนรวมในการประชาสัมพันธโรงเรียน มีสวน
รวมในการประชุมผูปกครองประสานงานใหมีการเผยแพรขาวสารในที่ชุมชน มีสวนรวมเสนอแนะ
และประสานงานใหโรงเรียนรวมกับหนวยงานอ่ืนใหบริการความรูแกประชาชนที่โรงเรียน และ
แสวงหาความชวยเหลือจากชุมชนนํามาปรับปรุงอาคารสถานที่ไวบริการชุมชน ในดานการรวม
กิจกรรมกับชุมชน มีบทบาทขอความรวมมือใหโรงเรียนจัดกิจกรรมประเพณีของทองถิ่นใหครู   
นักเรียนรวมพัฒนาชุมชน และสนับสนุนใหโรงเรียนจัดกิจกรรมรวมกับประชาชน ในดานการให
ชุมชนมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียน มีบทบาทขอความรวมมือประชาชนรวมกิจกรรมวัน
สําคัญที่โรงเรียนชวยพัฒนาโรงเรียนดวยแรงงาน ชางกอสราง และวิทยากรซึ่งยังมีนอย และ 
แสวงหาความชวยเหลือนักเรียนจากชุมชนโดยจัดหาอาหารกลางวัน ทุนนักเรียน และดานการ
เสริมสรางความสัมพันธกับชุมชนและหนวยงานอ่ืนในทองถิ่น มีบทบาทแสวงหาความชวยเหลือ
จากประชาชน นํามาสนับสนุนกิจกรรมของกลุมโรงเรียนในการแขงขันกีฬา งานวันเด็ก เขาคาย

                                                       
30ประกอบ  คุณารักษ และคณะ, โครงการกรรมการศึกษารูปแบบการรวมมือของ

องคกรชุมชน (คณะกรรมการศึกษา) ตอการพัฒนาคุณภาพภาพการประถมศึกษา : รายงานฉบับ
สมบูรณ (กรุงเทพฯ : สํานักคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ,
2531), 8.

31ไพโรจน  พรหมมีเนตร, “การปฏิบัติงานของกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถม
ศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต
สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2534), บทคัดยอ.
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พักแรม จากกลุมบุคคล ศิษยเกาจัดตั้งกองทุน มูลนิธิเพื่อพัฒนาโรงเรียน และใหขอมูลและการให
บริการของโรงเรียนแกหนวยงานอ่ืน คือ วัด สถานีอนามัย และสภาตําบล32

จุฬาพร  ดีสุคนธ ไดศึกษาสภาพและปญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของกรรมการ
ศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ พบวา 
กรรมการศึกษาสวนใหญใหคําปรึกษาแนะนําเกี่ยวกับการจัดหาวัสดุอุปกรณใหกับโรงเรียน การ
ปรับปรุงซอมแซมหองเรียน สําหรับการแสวงหาความชวยเหลือและความรวมมือจากประชาชน 
ตลอดจนประสานงานกับชุมชน หนวยงานและสวนราชการนั้น พบวา จะเปนการจัดหาวัสดุ
อุปกรณ การสงเสริมสุขภาพอนามัย การแจงความประพฤติของนักเรียนแกโรงเรียน33

นรีวรรณ พรหมชุม และคณะ ทําการวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของกรรมการศึกษาประจํา
โรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมูบานในเขตชนบทยากจนจังหวัดขอนแกน พบวา
กรรมการศึกษาไมมีลักษณะเปนตัวแทนของคนในชุมชนทั้งเพศ อายุและฐานะทางเศรษฐกิจและ
สังคม สําหรับปญหาในการมีสวนรวมของกรรมการศึกษาสวนใหญคือ ขาดความรูเกี่ยวกับงาน
และบทบาทของตนเอง ไมมีเวลาพอ และถูกขอบริจาคทรัพยส่ิงของ สวนปญหาของกรรมการ
ศึกษาเกือบคร่ึงหนึ่ง คือ ผูบริหารโรงเรียนไมใหโอกาสในการมีสวนรวมและขาดความรวมมือจาก
ประชาชนไปติดตอ34

                                                       
32สุนทร  ชอบทําดี, “บทบาทของคณะกรรมการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธระหวาง

โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดอางทอง”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2534), บทคัดยอ.

33จุฬาพร  ดีสุคนธ, “สภาพและปญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทของกรรมการศึกษา
ประจําโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2537), 96.

34นรีวรรณ พรหมชุม และคณะ, “ การวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของกรรมการศึกษา
ประจําโรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมูบานในเขตชนบทยากจนจังหวัดขอนแกน”
(วิทยานิพนธปริญญาการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2537), ก-ค.
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ตัน  ใจดี ไดทําการวิจัยเร่ือง การปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
ตามทรรศนะของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ปการศึกษา 2539 : ศึกษา
กรณีจังหวัดพะเยา ผลการวิจัยพบวา  การปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 
โดยสวนรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมากทุกดาน ไดแก ดานการวางแผนสรางความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชน ดานการสรางและเผยแพรเกียรติประวัติของโรงเรียน ดานการใหบริการ
ชุมชน ดานการเปนผูนํา และใหความรวมมือในการพัฒนาชุมชน และดานการไดรับความ
สนับสนุนจากชุมชน35

ปฐม  พฤกษาไพบูลย ไดทําการศึกษาความรูความเขาใจของคณะกรรมการโรงเรียน 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม ผลการศึกษาพบวา กรรมการโรงเรียนทั้ง 3 
สวน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการโรงเรียน พ.ศ. 2539 และดานความรูความเขาใจ    
เกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และปรัชญาที่อยูเบื้องหลังการแตงตั้งคณะกรรมการโรงเรียนอยูใน
ระดับปานกลางยังไมเปนที่นาพอใจเทาที่ควร ปญหาที่พบ คือ กรรมการโรงเรียนสวนใหญยังไมได
เขารับการอบรมสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียน ตามระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการโรงเรียน พ.ศ. 2539 โรงเรียนขาดการประชาสัมพันธที่ดี 
กรรมการโรงเรียนขาดการกระตุนและโรงเรียนยังไมมีการสรุปรายงานผลการดําเนินงานของ  
คณะกรรมการโรงเรียนอยางเปนทางการและเปนระบบ36

วราภรณ  วงศใหญ ไดทําการวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษา
ของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัย พบวา 
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ ครูจะเขารวมกิจกรรมเกี่ยวกับชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ
งานประเพณีตาง ๆ ของชุมชนสูง เปดโอกาสใหบุคคลที่เหมาะสมมาเปนคณะกรรมการศึกษา

                                                       
35ตัน  ใจดี, “การปฏิบัติงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน ตามทรรศนะ

ของผูบริหารโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา ปการศึกษา 2539 : ศึกษากรณีจังหวัด
พะเยา” (ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2540), 166-167.

36ปฐม  พฤกษาไพบูลย, “ความรูความเขาใจของคณะกรรมการโรงเรียน สังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม” (ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2540), บทคัดยอ.
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ประจําโรงเรียน กรรมการศึกษามีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวทางการศึกษาไดดี 
และสามารถเสนอแนะใหขอมูลเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียนได และกรรมการศึกษา
สามารถใหความชวยเหลือในการพัฒนาดานอาคารสถานที่และส่ิงแวดลอมในโรงเรียนไดเปน
อยางดี มีการประชุมกรรมการศึกษาและผูปกครอง ปละ 2-3 คร้ัง37

วาด  หนูมา ไดทําการวิจัย เร่ือง การศึกษาปจจัยและกระบวนการที่ชุมชนมีสวนรวมใน
การพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผลตอคุณภาพการศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะ
กรณีโรงเรียนดีเดนรางวัลพระราชทานในจังหวัดชัยนาทและอุทัยธานี ผลการวิจัยพบวา กรรมการ
ศึกษาประจําโรงเรียนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ที่ตนรับผิดชอบ มีการประชุมกรรมการศึกษา
ปละ 4-5 คร้ัง โรงเรียนเนนและรวมกิจกรรมทางศาสนาของชุมชนเพื่อรักษาความสัมพันธที่ดีกับ
ชุมชน กรรมการศึกษาและผูปกครองนักเรียนสวนใหญมีความพรอมที่เสียสละและอุทิศเวลาให
กับโรงเรียน มีความเชื่อและศรัทธาในพระพุทธศาสนา และเห็นความสําคัญของการศึกษาเลา
เรียนของนักเรียน38

สนอง  เครือมาก ไดทําการวิจัยเร่ือง การศึกษาบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ       
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร  ผลการวิจัย พบวา

1. สภาพทั่วไปของกลุมตัวอยางคณะกรรมการโรงเรียนสวนมากเปนเพศชาย (รอยละ 
87.6) อายุตั้งแต 30 ปข้ึนไป (รอยละ 93.4) มีระดับการศึกษาชั้นประถมศึกษา (รอยละ 52.3) 
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (รอยละ 46.4) เขาดํารงตําแหนงเปนคณะกรรมการโรงเรียนโดยการ
คัดเลือกจากคณะครูในโรงเรียน (รอยละ 36.2) เขารวมประชุมสัมมนาของคณะกรรมการโรงเรียน 
(รอยละ 90.9 รับรูขาวสารเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียนจากเอกสารประกอบ

                                                       
37วราภรณ  วงศใหญ, “การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก” (ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก,
2543), 123-133.

38วาด  หนูมา, “การศึกษาปจจัยและกระบวนการที่ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนา
โรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผลตอคุณภาพการศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณี
โรงเรียนดีเดนรางวัลพระราชทานในจังหวัดชัยนาทและอุทัยธานี” (ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก,
2540), 252-253.
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การประชุมสัมมนา (รอยละ 85.8) ระดับการรับรูเกี่ยวกับบทบาทหนาที่อยูในระดับปานกลาง 
(รอยละ 75.1) มีเวลาใหกับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนโดยมีเวลาใหกับงานในโรงเรียน
เพียงบางงาน (รอยละ 58.0)

2. สภาพโรงเรียนและการดําเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับคณะกรรมการโรงเรียน
ประถมศึกษาโรงเรียนกลุมตัวอยางสวนมาก ตั้งอยูนอกเขตเทศบาล-สุขาภิบาล (รอยละ 64.0) 
แตงตั้งคณะกรรมการโรงเรียน จํานวน 15 คน (รอยละ 88.0) มีการดําเนินการจัดประชุมคณะ
กรรมการบริหารโรงเรียน (รอยละ 52.0) การปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนมีการประเมิน
ผลการดําเนินการ (รอยละ 100) การจัดทําแผนการจัดตั้ง จัดสรรงบประมาณและแผนการจัดซื้อ
จัดจางของโรงเรียนดําเนินการโดยคณะกรรมการโรงเรียนหรือคณะอนุกรรมการโรงเรียนเปนผูจัด
ทํา (รอยละ 45.8)

3. ผลการดําเนินการประชุมคณะกรรมการโรงเรียน การดําเนินการประชุมคณะ
กรรมการโรงเรียนของโรงเรียนสวนมาก เร่ืองที่ดําเนินการไดแก เร่ืองเกี่ยวกับการปรับปรุง ดูแล 
รักษาอาคารสถานที่ของโรงเรียน (รอยละ 100) รองลงมา ไดแก  การจัดกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ 
และการจัดงาน / กิจกรรมหารายไดเขาโรงเรียน (รอยละ 48.0)

4. ความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่และการมีสวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียน 
คณะกรรมการโรงเรียนมีความเขาใจเกี่ยวกับบทบาทหนาที่ และการมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน
กับโรงเรียนทุกรายการ มีผลการปฏิบัติงานนาพอใจ

5. ปญหาและอุปสรรคเกี่ยวกับการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียนในทุก ๆ 
ดาน คือ ดานการสนับสนุนการศึกษาของโรงเรียน ดานการปฏิบัติหนาที่ตามระเบียบฯ และดาน
การประกันคุณภาพโรงเรียน ในภาพรวมและทุกรายการมีปญหาและอุปสรรคอยูในระดับนอย

6. ปญหาอุสรรคในการดําเนินงานของโรงเรียนเกี่ยวกับคณะกรรมการโรงเรียนสวน
มากมีปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานในเร่ืองเกี่ยวกับคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งมี
ภารกิจสวนตัวมาก ไมคอยมีเวลาใหกับโรงเรียน

7. ความพึงพอใจของคณะกรรมการโรงเรียน คณะกรรมการโรงเรียนมีความพึงพอใจ
ตอการปฏิบัติหนาที่ในภาพรวมและทุกรายการอยูในระดับมาก39

                                                       
39สนอง  เครือมาก, การศึกษาบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร (พิจิตร : สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัด
พิจิตร, 2540), ค-จ.
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ประยูร  เห็มทอง ไดทําการวิจัยเร่ือง ศึกษาการดําเนินงานดานความสัมพันธระหวาง  
โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนประถมศึกษา ตามทรรศนะของผูบริหารโรงเรียนและผูนําชุมชน : 
กรณีศึกษาเฉพาะจังหวัดหนองบัวลําภู ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมทาง
วิชาการและแสดงผลงานของนักเรียน เพื่อเปดโอกาสใหชุมชนไดเขามามีสวนรวมการประสาน
งานดานสุขภาพอนามัยเพื่อใหความชวยเหลือชุมชน การเขารวมประเพณีตาง ๆ ของชุมชน    
การใหความรวมมือ ปรึกษา และรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนและผูปกครองนักเรียน เพื่อเปน
แนวทางในการพัฒนานักเรียนและการใหคําปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูบริหารโรงเรียน     
คณะครู และชุมชน เพื่อกิจกรรมของโรงเรียนจะมีสวนรวมในการดําเนินงานระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนสูง40

ประสาน  รักพวง และคณะ ไดทําการวิจัยเร่ือง สภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการ
โรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตาก ผลการวิจัยพบวา สภาพการดําเนินงาน
ดานบทบาทหนาที่ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา 
พ.ศ.2539 ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับปานกลาง สําหรับรายการที่มีการปฏิบัติสูงสุด คือ 
ใหการสนับสนุนการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจําปของโรงเรียน รองลงมา คือ มีสวนรวม
รับทราบความกาวหนาของการดําเนินงานตามแผนของโรงเรียน สวนรายการที่มีการปฏิบัติต่ําสุด 
คือ มีสวนรวมในการกําหนดนโยบายจัดทําแผนแมบทและแผนพัฒนาโรงเรียน เมื่อเปรียบเทียบ
สภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนดานบทบาทหนาที่ตามระเบียบกระทรวง    
ศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2539 พบวา คณะกรรมการโรงเรียน
ที่มีสถานภาพแตกตางกัน มีการปฏิบัติแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 เมื่อ
ทดสอบความแตกตางกันเปนรายคู พบวา  กลุมผูบริหารโรงเรียนและขาราชการครูในโรงเรียนมี

                                                       
40ประยูร  เห็มทอง, “ศึกษาการดําเนินงานดานความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน

ของโรงเรียนประถมศึกษา ตามทรรศนะของผูบริหารโรงเรียนและผูนําชุมชน : กรณีศึกษาเฉพาะ
จังหวัดหนองบัวลําภู” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2541), 65-66.
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การปฏิบัติสูงกวาผูปกครองนักเรียนและศิษยเกาของโรงเรียนและกลุมผูทรงคุณวุฒิ และกลุม     
ผูทรงคุณวุฒิมีการปฏิบัติสูงกวากลุมผูปกครองนักเรียนและศิษยเกาของโรงเรียน41

สุรพล  เปรมเล็ก ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของคณะกรรมการโรงเรียนใน     
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี พบวา       
(1) คุณลักษณะที่พึงประสงคของคณะกรรมการโรงเรียน ทั้งโดยภาพรวมและแตละดานอยูใน
ระดับมาก (2) คุณลักษณะที่พึงประสงคของคณะกรรมการโรงเรียนจําแนกแตละกลุม คือ กลุม   
ผูบริหารโรงเรียนและผูแทนครู อยูในระดับมาก สวนกลุมผูปกครองและศิษยเกาอยูในระดับมาก 
และสําหรับกลุมผูทรงคุณวุฒิจากประชาชน อยูในระดับมาก และสามารถจัดอันดับโดยภาพรวม
เรียงตามอันดับดังนี้ อันดับที่ 1 ดานมนุษยสัมพันธ อันดับที่ 2 ดานบุคลิกภาพ อันดับที่ 3 ดาน 
เจตคติ อันดับที่ 4 ดานความสามารถในการปฏิบัติงาน อันดับที่ 5 ดานประสบการณ และดันดับที่ 
6 ดานความรู (3) คุณลักษณะที่พึงประสงคของคณะกรรมการโรงเรียนตามความคิดเห็นของ     
แตละกลุมไมมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .0542

ชูศักดิ์  ชาญชาง ไดศึกษา พฤติกรรมของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของ      
คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พบวา (1) พฤติกรรมของผูบริหารโรงเรียน อยูในระดับมาก
ทุกดาน ทั้งในภาพรวมและจําแนกเปนรายดาน (2) การมีสวนรวมตามบทบาทของคณะกรรมการ
โรงเรียนอยูในระดับปานกลาง ยกเวนดานการรับทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนและ
ดานการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนอยูในระดับมาก (3) พฤติกรรมของ     

                                                       
41ประสาน  รักพวง และคณะ, “สภาพการดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียน สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดตาก” (ปริญญานิพนธมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการ
ศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พิษณุโลก, 2542), 60-61.

42สุรพล  เปรมเล็ก, “คุณลักษณะที่พึงประสงคของคณะกรรมการโรงเรียนในโรงเรียน
ขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี” (วิทยานิพนธ
ปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร,
2543), บทคัดยอ.
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ผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมตามบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพ
รวมพบวามีสองดานคือดานการจูงใจ และการกําหนดเปาหมาย43

วรณิช  สุวรรณฉิม ไดศึกษาบทบาทคณะกรรมการโรงเรียนที่สงผลตอคุณภาพนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม พบวา (1) บทบาทคณะ
กรรมการโรงเรียนประถมศึกษา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (2) ระดับคุณภาพนักเรียน  
โรงเรียนประถมศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับนาพอใจ ข้ันปานกลาง และ (3) บทบาทคณะ
กรรมการโรงเรียนดานการรับทราบความกาวหนาในการพัฒนาโรงเรียนสงผลตอคุณภาพนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม44

จุฑารัตน ชํานาญกิจ ไดศึกษาพลังอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาจังหวัดพังงา พบ
วา (1) พลังอํานาจของผูบริหารโรงเรียนโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ยกเวนอํานาจ
การบังคับอยูในระดับปานกลาง (2) การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียน 
โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง (3) พลังอํานาจของผูบริหารโรงเรียนที่สงผลตอ
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมโรงเรียน โดยภาพรวมมีสองดาน คือ พลังอํานาจ 
การใหรางวัลและพลังอํานาจตามกฎหมาย45

ชัญชณา ดอนทอง ไดศึกษา ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
เกี่ยวกับการนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น พบวา (1) คณะกรรมการ

                                                       
43ชูศักดิ์  ชาญชาง, “พฤติกรรมของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

โรงเรียนประถมศึกษา” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543), บทคัดยอ.

44วรณิช  สุวรรณฉิม, “บทบาทคณะกรรมการโรงเรียนที่สงผลตอคุณภาพนักเรียน
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดนครปฐม” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544),
บทคัดยอ.

45จุฑารัตน  ชํานาญกิจ, “พลังอํานาจของผูบริหารที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการโรงเรียน : กรณีศึกษา โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาจังหวัดพังงา”
(วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2544), บทคัดยอ.
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สถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการพัฒนา  
หลักสูตรทองถิ่นพบวาอยูในระดับมากทุกลักษณะ อันดับแรกคือการปรับกิจกรรมการเรียนการ
สอน และอันดับสุดทายคือการปรับหรือเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาวิชา (2) ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐาน เมื่อจําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยภาพรวมพบวามี    
ความคิดเห็นแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และพิจารณาเปนรายลักษณะ
พบวา ในลักษณะการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานใน   
โรงเรียนขนาดใหญและขนาดเล็ก มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ในลักษณะการปรับหรือเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาวิชา คณะกรรมการสถานศึกษา           
ข้ันพื้นฐานในโรงเรียนขนาดใหญและขนาดกลางมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05  เมื่อจําแนกตามกลุมคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโดยภาพรวมพบวามี
ความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001  และพิจารณาเปนรายลักษณะ
พบวาในลักษณะการปรับกิจกรรมการเรียนการสอน การปรับหรือเพิ่มเติมรายละเอียดเนื้อหาวิชา 
และการปรับหรือเลือกใชส่ือการเรียนการสอนใหเหมาะสม คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
กลุมผูทรงคุณวุฒิ กลุมผูแทนครูและเลขานุการคณะกรรมการ กับกลุม   ผูแทนองคกรชุมชนและ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001   
(3) ปญหาในการนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น พบวา ครูและ         
ผูมีสวนเกี่ยวของในการพัฒนาหลักสูตร ไมมีความรูในการพัฒนาหลักสูตรขาดงบประมาณ ส่ือ 
อุปกรณ และแหลงภูมิปญญาในทองถิ่นและมีขอเสนอแนะคือ ควรมีการสํารวจและรวบรวม    
ภูมิปญญาในทองถิ่นโดยประสานสัมพันธกับชุมชน และการจัดทําหลักสูตรสถานศึกษาควรมีการ
สอบถามความตองการของชุมชนและผูเรียน46

กลาวโดยสรุป การมีสวนรวมของคณะกรรมการโรงเรียน เปนเร่ืองเกี่ยวกับการเขาไป
รวมประชุมปรึกษาหารือ แสดงความคิดเห็น รวมกิจกรรมวันสําคัญและงานประเพณีของทองถิ่น 
การจัดหาวัสดุอุปกรณใหกับโรงเรียน การปรับปรุงซอมแซมหองเรียน อาคารเรียนและบริเวณ   

                                                       
46ชัญชณา  ดอนทอง, “ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานเกี่ยวกับ

การนําภูมิปญญาชาวบานมาใชในการพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น” (วิทยานิพนธปริญญา
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2544),
บทคัดยอ.
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โรงเรียน การแสวงหาความชวยเหลือและความรวมมือจากชุมชน ตลอดจนการประสานงานกับ
ชุมชน หนวยงานและสวนราชการเพื่อกิจการของโรงเรียน

งานวิจัยตางประเทศ
สมิท (Smith) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับบทบาทตัวแทนประชาชนในการวางแผนและ

พัฒนาการศึกษา พบวา
1. คณะกรรมการศึกษา ผูบริหารโรงเรียนและประชาชน มีความตองการที่จะแสดง

ความคิดเห็นเกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ อันจะทําใหเกิดผลสําเร็จในการพัฒนาการศึกษา
2. คณะกรรมการจากประชาชน ไมเห็นดวยเกี่ยวกับเร่ืองตาง ๆ ที่ทางโรงเรียนดําเนิน

การเพียงฝายเดียว โดยที่คณะกรรมการไมไดมีสวนรับรู
3. คณะกรรมการโรงเรียนและผูบริหารเห็นพองตองกันวา โรงเรียนจะเจริญกาวหนาข้ึน

กวาเดิมมากหากไดมีคณะกรรมการดังกลาวเขารวมในกิจกรรมตาง ๆ ของโรงเรียน47

ฮาคาเนน (Hakanen) ไดทําการวิจัยการสํารวจความคิดเห็นของผูปกครองและกลุม  
นักวิชาการเกี่ยวกับการติดตอส่ือสารระหวางโรงเรียนกับชุมชนในมลรัฐเซาทดาโคตา โดยใชกลุม
ตัวอยางในมลรัฐเซาทดาโคตา ผลการวิจัยพบวา

1. ผูปกครองยังขาดความรูที่เพียงพอเกี่ยวกับความเปนไปของโรงเรียนและการศึกษา
ไดเสนอแนะใหมีการติดตอส่ือสารระหวางโรงเรียนกับชุมชนใหมากข้ึน

2. การขาดขอมูลขาวสารและการติดตอภายในชุมชน ทําใหผูปกครองขาดความ
สัมพันธกันภายในชุมชน

3. เคร่ืองมือที่ใชติดตอไมเพียงพอ มีขอเสนอแนะใหแจงนโยบายการติดตอระหวาง   
โรงเรียนกับชุมชน จุดมุงหมาย ความรับผิดชอบ รายละเอียดเกี่ยวกับการเงิน เวลา และความ   
จําเปนดานอ่ืน ๆ ของโรงเรียนใหชุมชนทราบ48

                                                       
47Jane Elizabeth Smith, “The Role of citizens Committees in the Planning and

Development of the Gentenial Education Park in Plymouth, Michigan,” Dissertation
Abstracts International 32, 3 (November 1971) : 2377-A.

48William W. Hakanen, “Some Aspects of the Informal Social Participation of
Farm Families in South Dacota,” Dissertation Abstracts International 35,6 (June1975) :
6004-A.
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เรย (Ray) ไดวิจัยเร่ือง  ภารกิจของครูใหญโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาที่เซาทคารโลไรนา 
ซึ่งไดรับการเลือกสรรใหเปนโรงเรียนชุมชน โดยศึกษาจากผูบริหารโรงเรียน ศึกษาธิการจังหวัด
คณะกรรมการโรงเรียน ประธานผูปกครอง และรอยละ 10 ของครูที่เกี่ยวของกับโรงเรียน พบวา

1. ความคาดหวังบทบาทของครูใหญที่เขากันไดอยางสมเหตุสมผลกับกลุมที่แตกตาง
กันในขอบเขตของการวางแผนโรงเรียน บุคลิกภาพของนักเรียน ภาวะผูนําชุมชน และการจัดยาน
พาหนะโรงเรียน

2. เจตคติของครูใหญในฐานะผูอํานวยความสะดวก และเปนบุคคลที่เอ้ืออํานวยตอ
โปรแกรมการเรียนการสอนมากกวากิจกรรมรวมกัน

3. ครูใหญจะตองเกี่ยวของกับอิทธิพล อํานาจหนาที่ และการตัดสินใจตอนโยบายของ
โรงเรียน

4. การรายงานของคณะกรรมการโรงเรียน มีอัตราความสัมพันธที่ต่ํากวากลุมอ่ืน ๆ ทั้ง
หมด

5. ขอมูลในการสนับสนุนจากประชาชนมีผลตอความสัมพันธกับนโยบายทาง         
การศึกษา

6. ขอมูลสะทอนใหเห็นความตองการของผูปกครอง ครูและครูใหญตองการกระจาย
อํานาจและอํานาจหนาที่ยิ่งใหญสําหรับครูใหญ ควรเปนอํานาจสวนกลางของบุคคล องคการและ
การบริหาร

7. ความขัดแยงอาจจะเกิดข้ึนสืบตอไป แตเขาเหลานี้ก็หวังวาคงจะเปล่ียนแปลงได แต
อยางไรก็ตามความคาดหวังในการสรางงานก็อุบัติข้ึนได และคงจะมีความผิดพลาดบาง49

พอลลอซซี่ (Fallozzi) ไดทําการวิจัยเร่ือง รูปแบบของชุมชนตอการเขาไปเกี่ยวของกับ
การตัดสินใจของโรงเรียนทองถิ่น ในมลรัฐนิวเจอรซี ่ ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสอบถามคณะ
กรรมการศึกษา ผลการวิจัยพบวา รูปแบบที่ใชในการจัดการศึกษาควรขยายออกไปเปนรูปแบบ
ของชุมชนเมืองดวย สวนฝายชุมชนควรเสนอนโยบายที่ตรงกับความสามารถของตน และส่ิงที่   

                                                       
49Alesshire F. Ray, “The Dynamic of Communication and Trust as School

Board and Superintendent Prepare for Public Meeting,” Dissertation Abstracts
International 41, 6 (August 1980) : 492-A.
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โรงเรียนควรคํานึงถึงคือ ความรับผิดชอบกิจกรรมที่โรงเรียนจัดข้ึนและอยูในวิสัยที่เปนไปได     
การปฏิบัติจะตองเปนไปอยางตอเนื่อง50

ราเชล (Rickens Bonfield Rachelle) ไดศึกษาผลการปฏิบัติตอกันทางสังคมดานความ
สัมพันธของคณะกรรมการและผูอํานวยการโรงเรียน โดยสํารวจเฉพาะกิจกรรมที่ชวยสรางความ
สัมพันธตามบทบาทของคณะกรรมการโรงเรียนและบทบาทของผุอํานวยการโรงเรียน จํานวน 10 
กิจกรรมหลัก  ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการโรงเรียนและอํานวยการโรงเรียนมีความเห็นวา  
กิจกรรมทางสังคม 9 ใน 10 กิจกรรมเปนกิจกรรมที่ชวยสรางความสัมพันธที่ด ี และกิจกรรมที่  
ชวยสรางความสัมพันธภายในของคณะกรรมการโรงเรียนที่ดี มีระดับสูงที่สุด 3 กิจกรรมคือ      
กิจกรรมคณะกรรมการโรงเรียนทํางานรวมกัน (Pennsylvania School Board Association 
Topical Workshop) กิจกรรมรับประทานอาหารรวมกันหลังการประชุม (Dinner or 
Refreshment Before or After Board Meeting) และกิจกรรมรับประทานรวมกันในกลุมเล็กๆ
(Intermediate Unit Dinner Workshop)  สวนกิจกรรมทั้งทั้งคณะกรรมการโรงเรียนและผูอํานวย
การโรงเรียนใหความสนใจเอาใจใสมากที่สุดคือกิจกรรมประชุมรวมกันของคณะกรรมการโรงเรียน 
(Pennsylvania School Board Association Topical Conferences)  สรุปไดวาคณะกรรมการ
โรงเรียนและผูอํานวยการโรงเรียนมีสวนรวมในกิจกรรมทางสังคมและชี้ใหเห็นวากิจกรรมทาง
สังคมมีผลตอการสรางความสัมพันธมากกวากิจกรรมอ่ืนๆ  กิจกรรมทางสังคมบางกิจกรรมมีสวน
รวมอยูในระดับต่ํา แตสงผลตอความสัมพันธของคณะกรรมการโรงเรียนและผูอํานวยการโรงเรียน
สูง51

แคธลีน เจ. เคล็บส (Kathleen J. Klebs) ไดศึกษาเร่ืองการตัดสินใจของคณะกรรมการ
โรงเรียน : ตนเหตุ และส่ิงที่มีอิทธิพล จากกลุมตัวอยางที่เปนคณะกรรมการโรงเรียนประจําตําบล
แหงเมืองเนพเพอรวิล มลรัฐอิลลินนอยส 203 คน  การศึกษาวิจัยมีเหตุมาจากในป 1933 คณะ
กรรมการศึกษาเมืองเนพเพอรวิล ไดออกเสียงสนับสนุนใหใชหลักสูตรสุขภาพอนามัยที่มีการสอน
เพศศึกษาในโรงเรียน ซึ่งไดรับการตอตานจากเสียงที่ไมเห็นดวย  ผลของการวิจัยแสดงใหเห็นถึง

                                                       
50Gloria Vega Fallozzi, “Role Perceptions of Administrators and Community

Representatives in Participatory Decision Making,” Dissertation Abstracts International
42,4 (May 1981) : 1481.

51Ricken Bonfield Rachelle, “The Perceived Effect of Social Interaction on the
School Board/Superintendent” (Ed.D. Dissertation, Temple University, 1994), 3706-A.
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ภารกิจของคณะกรรมการโรงเรียนที่มีคุณภาพนั้นมีผลกระทบตอระดับการตัดสินใจของ        
คณะกรรมการโรงเรียน52

โดยสรุปแลว การวิจัยของตางประเทศเกี่ยวกับการมีสวนรวมนั้น แสดงใหเห็นวา การมี
สวนรวมของประชาชนเปนหลักการสําคัญของประชาธิปไตย การจัดการศึกษาจะประสบผล
สําเร็จได โรงเรียนและชุมชนจะตองรวมมือกันอยางจริงจังตามบทบาทหนาที่ของทั้งสองฝาย  
อยางเหมาะสม

สรุป

การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับงานวิจัยในคร้ังนี้ ไดมุงศึกษาปจจัยใน
การเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา  จะเห็นไดวาสาระ
แนวคิดของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีฐานะเปนองคกรคณะบุคคลซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของระบบการดําเนินงานของโรงเรียนที่มีขอบขายและบทบาทตามแตระบบการศึกษาจะกําหนด
ไว  บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พ.ศ. 2543 จึงมีความชัดเจนมากข้ึน
สวนการนําชุมชนเขารวมในกิจกรรมโรงเรียน ก็เปนเงื่อนไขสําคัญที่สงเสริมระบบการศึกษาและ
เปนการเร่ิมตนความรวมมือในการปฏิบัติงานของโรงเรียนไดอยางแทจริง

ปจจัยจูงใจเปนการเหตุทําใหบุคคลเขามาทํางานได ดวยความรูความสามารถของตน
เพื่อดําเนินกิจการตางๆ ใหบรรลุเปาหมายที่วางไว  แรงจูงใจมีความสําคัญตอผูบริหาร ที่จะตอง
สรางสรรคและจัดใหมีข้ึนในองคการหรือหนวยงาน เพื่อความสําเร็จของการทํางานไดดีข้ึน
ทฤษฎีแรงจูงใจที่สําคัญไดแก ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว วรูม แมกเกรเกอร เฮอรซเบิรก
พอรเตอร และลอรเลอร เปนตน

สวนยุทธศาสตรการตลาด เปนแนวความคิดของแม็คคาธี ที่นําสวนผสมการตลาดใน
การตอบสนองความตองการของลูกคาเพื่อใหบรรลุเปาหมาย มีอยู 4 ประการคือ ดานผลิตภัณฑ
สถานที่ การจําหนาย และราคา

จากแนวความคิดตางๆ ผูวิจัยไดนํามาบูรณาการปจจัยดานตางๆ ที่เปนเหตุจูงใจให
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความตองการเขามามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนได 8
ประการ คือ การไดรับการยอมรับนับถือ ลักษณะของงาน ความรับผิดชอบ โอกาสที่ไดรับความ
                                                       

52Kathleen J. Klebs, School Board Decision Making : Factor and Influences
(Illinois : University of Illinois, 1994), abstract.
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กาวหนาในอนาคต ฐานะของอาชีพ ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน
และผลประโยชนที่จะไดรับ เปนตน
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บทท่ี 3

วิธีดําเนินการวิจัย

งานวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยจูงใจในการเขาเปนคณะกรรมการ    
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษาข้ันพื้นฐาน เพื่อนําผลของการวิจัยไปใชเปนแนวทางใน
การสงเสริมและพัฒนาการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโอกาสตอไป 
การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) ซึ่งมีผูให
ขอมูล 6 กลุม คือ กลุมผูแทนผูปกครอง กลุมผูแทนครู กลุมผูแทนองคกรชุมชน กลุมผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น กลุมผูแทนศิษยเกา กลุมผูทรงคุณวุฒิ เปนผูตอบแบบสอบถาม การดําเนิน
การวิจัยคร้ังนี้ประกอบดวยกระบวนการ 2 ข้ันตอน คือ ข้ันตอนการดําเนินการวิจัย และระเบียบ
การวิธีวิจัย

ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยดําเนินไปอยางเปนระบบและบรรลุเปาหมายของการวิจัย จึงกําหนด

รายละเอียดและวิธีการศึกษาคร้ังนี้ออกเปน 3 ข้ันตอน

ขั้นตอนท่ี  1  การจัดเตรียมโครงการ
เปนการศึกษาสาเหตุและสภาพปญหาและอุปสรรคตางๆ ในการบริหารงานของ       

โรงเรียนประถมศึกษา  ทั้งจากวรรณกรรมที่เกี่ยวของ  เอกสารตํารา  ขอมูล  การสัมภาษณบุคคล
และงานวิจัยตางๆ แลวนําไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษา  ขอคําแนะนําและความเห็นชอบในการจัด
ทําโครงรางงานวิจัยเสนอขออนุมัติโครงรางจากบัณฑิต เมื่อไดรับอนุมัติไดจัดสรางเคร่ืองมือ
ทดสอบและปรับปรุงเคร่ืองมือ รับขอเสนอตางๆ   มาปรับปรุงใหสมบูรณยิ่งข้ึน

ขั้นตอนท่ี  2  การดําเนินการวิจัย
เปนข้ันตอนที่ผูวิจัยนําเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยซึ่งไดรับการตรวจสอบคุณภาพโดยวิธี

การหาความเชื่อมั่นแลว ไปเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแลวนําขอมูลที่ไดมาตรวจสอบความ     
ถูกตอง วิเคราะหและแปลผลการวิเคราะหขอมูล
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ขั้นตอนท่ี  3  การรายงานผลการวิจัย
              เปน ข้ันตอนการจัดทํารางรายงานการวิจัยเสนอคณะกรรมการผูตรวจสอบ           
วิทยานิพนธเพื่อตรวจสอบความถูกตอง  ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามที่คณะกรรมการและ
อาจารยที่ปรึกษาเสนอแนะ แลวจัดทําเปนรายงานการวิจัยฉบับสมบูรณเสนอตอบัณฑิตวิทยาลัย 
เพื่อขออนุมัติเปนสวนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร

ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหงานวิจัยมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด และเปนไปตามวัตถุประสงคของ

การวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวิธีวิจัยไว ซึ่งประกอบดวยแผนแบบ
การวิจัย ประชากรตัวอยางและขนาดของตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา เคร่ืองมือและการสรางเคร่ือง
มือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูล และสถิติที่ใชในการวิจัย มีรายละเอียดดังนี้

แผนแบบการวิจัย
ในการวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) ที่มีแผนแบบการ

วิจัยในลักษณะของตัวอยางกลุมเดียวไมมีการทดลอง (the one shot, non-experimental case 
study) ซึ่งเขียนเปนแผนผัง (diagram) ไดดังนี้

             O

  R  X

R หมายถึง  ตัวอยางที่ไดมาจากการสุม
X หมายถึง  ตัวแปรที่ศึกษา

                         O  หมายถึง  ขอมูลที่ไดจากการศึกษา
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ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้ไดแกโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถม

ศึกษาจังหวัดราชบุรี ซึ่งจําแนกเปนกลุมโรงเรียนตางๆ มีจํานวนโรงเรียนทั้งส้ิน 48 แหง              
ดังรายละเอียดในตารางที่ 3

ตัวอยาง
ตัวอยางของการวิจัยไดมาจากการสุมอยางงาย (simple random sampling) โดยเลือก

จากกลุมโรงเรียนที่เปนประชากร 48 กลุมมากลุมละ  1  โรงเรียน ไดตัวอยาง 48 โรงเรียน ผูให  
ขอมูลแตละโรงเรียนที่เปนตัวอยาง กําหนดผูใหขอมูลซึ่งเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
โรงเรียนละ 6 คน โดยวิธีการสุมอยางงาย จากคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน คือผูแทน    
ผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา และ   
ผูทรงคุณวุฒิ โดยสุมมาเพียงกลุมละ 1 คน รวมผูใหขอมูลทั้งส้ิน 288 คน ดังรายละเอียดใน      
ตารางที่ 3

ตารางที่ 3 ประชากร ตัวอยางและผูใหขอมูลจําแนกตามกลุมโรงเรียน

เมือง บาน โพธา- ดําเนิน บาง ปาก จอม วัด สวน บาน รวม
โปง ราม สะดวก แพ ทอ บึง เพลง ผ้ึง คา

ประชากร 7 7 6 4 3 8 5 1 4 3 48
ตัวอยาง 7 7 6 4 3 8 5 1 4 3 48
ผูใหขอมูล 42 42 36 24 18 48 30 6 24 18 288

ตัวแปรท่ีศึกษา
ตัวแปรที่ใชในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ประกอบดวยตัวแปรพื้นฐาน ตัวแปรในการวิจัย

 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
1. ตัวแปรพื้นฐาน เปนตัวแปรที่เกี่ยวกับขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก 

เพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่การงาน
2. ตัวแปรตน เปนตัวแปรที่เกี่ยวของกับปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย
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2.1 การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือไมวาจาก    
ผูบังคับบัญชา จากเพื่อน จากผูมาขอรับคําปรึกษาหรือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับนี้จะ
อยูในรูปของการยกยอง ชมเชย หรือการยอมรับในความรู ความสามารถ

2.2 ลักษณะของงาน หมายถึง งานที่นาสนใจที่ตองอาศัยความคิดริเร่ิม         
สรางสรรค ทาทาย หรือเปนงานที่สามารถทําตั้งแตตนจนจบไดโดยลําพัง

2.3 ความรับผิดชอบ หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดข้ึนจากการไดรับมอบหมายให
รับผิดชอบงาน    และมีอํานาจในงานที่รับผิดชอบอยางเต็มที่

2.4 โอกาสที่ไดรับความกาวหนาในอนาคต หมายถึง  โอกาสที่ไดรับการแตงตั้ง
เล่ือนตําแหนง   และไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ

2.5 ฐานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับของสังคม  มีเกียรติ  และ
ศักดิ์ศรี

2.6 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน หมายถึง  การติดตอระหวางบุคคลกับเพื่อน
รวมงานที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน   ความสามารถทํางานรวมกันและเขาใจซึ่งกันและกัน

2.7 ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน หมายถึง วิธีการของผูบริหารโรงเรียน ที่แสดง
ออกเพื่อจูงใจใหผูอ่ืนภาคภูมิใจในผลการปฏิบัติงานในส่ิงที่ตนเองประสงค

2.8 ผลประโยชนที่จะไดรับ หมายถึง คณะกรรมการศึกษาไดรับการยอมรับของ
ทองถิ่น จึงชวยระดมทรัพยากรตาง ๆ ทั้งภายในทองถิ่นและนอกทองถิ่น เขาชวยในการพัฒนา
ปรับปรุงโรงเรียน

การสรางเคร่ืองมือและวิธีการสรางเคร่ืองมือในการวิจัย
เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยคร้ังนี้เปนแบบสอบถามจํานวนหนึ่งฉบับ โดยแบงออกเปน   

สองตอน มีรายละเอียดดังนี้
ตอนที่ 1  แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ในเร่ือง เพศ 

อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา ตําแหนงหนาที่ มีลักษณะเปนแบบตัวเลือกที่กําหนดคําตอบไวให 
(forced choice)
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเปนคณะกรรมการสถานศึกษา      
ข้ันพื้นฐาน โดยมีขอคําถาม 5 ระดับของไลเคิรท (Likert's rating scale)2  จําแนกตามตัวแปรยอย
ทั้ง 8 ตัวแปรดังตอไปนี้

1) การยอมรับนับถือ
2) ลักษณะของงาน
3) ความรับผิดชอบ
4) โอกาสที่ไดรับความกาวหนาในอนาคต
5) ฐานะของอาชีพ
6) ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
7) ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน
8) ผลประโยชนที่จะไดรับ
โดยผูวิจัยกําหนดน้ําหนักของคาคะแนนเปน 5 ระดับ ซึ่งมีความหมายดังนี้
ระดับ 1   หมายถึง ปจจัยจูงใจในการเปนคณะกรรมการสถาน

ศึกษาข้ันพื้นฐานอยูในระดับนอยที่สุดใหมีน้ําหนักคะแนน 1
ระดับ 2   หมายถึง ปจจัยจูงใจในการเปนคณะกรรมการสถาน

ศึกษาข้ันพื้นฐานอยูในระดับนอยใหมีน้ําหนักคะแนน 2
ระดับ 3   หมายถึง ปจจัยจูงใจในการเปนคณะกรรมการสถาน

ศึกษาข้ันพื้นฐานอยูในระดับปานกลางใหมีน้ําหนักคะแนน 3
ระดับ 4   หมายถึง ปจจัยจูงใจในการเปนคณะกรรมการสถาน

ศึกษาข้ันพื้นฐานอยูในระดับมากใหมีน้ําหนักคะแนน 4
ระดับ 5   หมายถึง ปจจัยจูงใจในการเปนคณะกรรมการสถาน

    ศึกษาข้ันพื้นฐานอยูในระดับมากที่สุดใหมีน้ําหนักคะแนน 5

ผูวิจัยไดดําเนินการสรางเคร่ืองมือเปนแบบสอบถามโดยมีข้ันตอนดังนี้
ข้ันที่ 1 ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ แลวนําผลการศึกษามาปรับปรุงเคร่ืองมือภายใต

คําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ

                                                       
2Rensis Likert, อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน, วิธีวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร (กรุงเทพฯ : 

โรงพิมพและทําปกเจริญผล, 2540), 114-115.
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ข้ันที่ 2 ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) แบบสอบถามโดยนํา
แบบสอบถามที่ผูวิจัยปรับปรุงข้ึนใชใหอาจารยที่ปรึกษา และผูทรงคุณวุฒิ (ภาคผนวก ก) 
พิจารณาตรวจสอบ ปรับแกตามรายละเอียดของตัวแปรที่ไดนิยามไวในบทที่ 1

ข้ันที่ 3 นําแบบสอบถามที่ไดปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (try out) กับคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ทีไมไดรับเลือกเปนกลุม
ตัวอยางแลวนํามาวิเคราะหคาความเชื่อมั่น

ข้ันที่ 4 นําแบบสอบถามที่ไดกลับคืนมาหาคาความเชื่อมั่น (reliability) โดยวิธีของ 
ครอนบาค (Cronbach)3 โดยใชสัมประสิทธิแอลฟา ( α -coefficient) ผลการวิเคราะหแบบ     
สอบถามเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานไดคาความเชื่อมั่นเทากับ .91

การเก็บรวบรวมขอมูล
1. ผูวิจัยทําเร่ืองเสนอหัวหนาภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตรถึง

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร เพื่อขอหนังสือขอความรวมมือผานเลขาธิการ
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ แจงผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดขอความ    
รวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากโรงเรียนที่เปนตัวอยาง

2. ผูวิจัยจัดทําหนังสือนําสงพรอมแบบสอบถาม สงไปยังสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดราชบุรี  เพื่อจัดสงสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอ / กิ่งอําเภอ และโรงเรียนในสังกัดที่
เปนตัวอยาง จํานวน  48  กลุมโรงเรียน  โรงเรียนละ 6 ฉบับ  จํานวน  288  คน

3. ผู วิจัยเก็บแบบสอบถามกลับคืนระหวางเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน         
พ.ศ. 2545 โดยทางไปรษณียในโรงเรียนที่อยูหางไกล และสงกลับทางไปรษณียมายังผูวิจัยโดย
ตรง เพราะผูวิจัยไดเขียนชื่อ ที่อยู สําหรับการสงคืนพรอมกับติดแสตมปไวอยางเรียบรอย โรงเรียน
ที่อยูใกลผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเองหรือมอบหมายใหตัวแทนชวยเก็บรวบรวมขอมูล
กลับคืนมาหากลาชากวากําหนดผูวิจัยจะตองติดตาม

                                                       
3Lee J. Cronbach, Essentials of Psychological Testing, 3rd ed. (New York : 

Harper & Row Publisher, 1974), 161.
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การวิเคราะหขอมูล
      เพื่อตอบคําถามการวิจัย  ผูวิจัยขอนําเสนอข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล ดังตอไปนี้

ข้ันตอนที่ 1 การลงรหัสและบันทึกขอมูลเปนการนําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมา
บันทึกลงในเทปคอมพิวเตอร

ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะหขอมูลแบงขอมูลออกเปน 3 ระดับ คือ
2.1 ขอมูลทั่วไป เปนขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับสภาพสวนตัวของผูใหขอมูลใช       

คาความถี่ (frequencies) และคารอยละ (percentage)
  2.2 การวิเคราะหปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ใชคาเฉล่ีย ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การวิเคราะหระดับปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน    

ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการวิเคราะหตามแนวคิดของเบสท (Best)4 คือ
คาน้ําหนักคะแนนเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49 แสดงวา  ปจจัยจูงใจในการเปนคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยูในระดับนอยที่สุด
คาน้ําหนักคะแนนเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.49 แสดงวา ปจจัยจูงใจในการเปนคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยูในระดับนอย
คาน้ําหนักคะแนนเฉล่ีย 2.50 ถึง 3.49 แสดงวา ปจจัยจูงใจในการเปนคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยูในระดับปานกลาง
คาน้ําหนักคะแนนเฉล่ีย 3.50 ถึง 4.49 แสดงวา ปจจัยจูงใจในการเปนคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยูในระดับมาก
คาน้ําหนักคะแนนเฉล่ีย 4.50 ถึง 5.00 แสดงวา  ปจจัยจูงใจในการเปนคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานอยูในระดับมากที่สุด
2.3 การวิเคราะหความแตกตางระหวางปจจัยจูงใจในการเปนคณะกรรมการ   

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเมื่อจําแนกตามกลุมใชการวิเคราะหการทดสอบแบบคาเอฟ (F-test)

                                                       
4John W. Best, Research in Education (Englewood Cliffs, New Jersey : 

Prentice-Hall Inc., 1970), 190.
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สรุป

การดําเนินการวิจัยในคร้ังนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยจูงใจในการเปน
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี    
เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยใชกลุมโรงเรียนประถมศึกษาในสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี จํานวน 48 กลุมโรงเรียน กลุมโรงเรียนละ 1 โรงเรียน
ซึ่งเปนประชากรเปาหมายเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)  ตัวอยางไดจากสุมอยางงายได
ตัวอยาง 48 โรงเรียน  ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง 1 คน  ผูแทนครู  1 คน ผูแทน
องคกรชุมชน 1 คน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น 1 คน ผูแทนศิษยเกา 1 คน ผูทรงคุณวุฒิ 1
คน รวมโรงเรียนละ 6 คน โดยวิธีสุมอยางงาย (simple random sampling) ไดจํานวนผูใหขอมูล
ทั้งส้ิน 288 คน  แบบสอบถามจํานวน 1 ฉบับ มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ
ของไลเคิรท (Likert‘s rating scale) ที่สรางจากแนวคิดการบริหารองคการของไลเคิรท (Likert)
และปจจัยแรงจูงใจของทฤษฎีการบริหารองคกร สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ (%)
คาเฉล่ีย ( X ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบความแตกตางแบบคาเอฟ    
(F-test)
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บทท่ี 4

การวิเคราะหขอมูล

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อทราบปจจัยจูงใจในการเปนคณะกรรมการสถานศึกษา   
ข้ันพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี เพื่อทราบ
ปจจัยจูงใจที่เปนเหตุจูงใจใหคณะกรรมการสถานศึกษาพึงพอใจตอการเปนกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน และเพื่อทราบความแตกตางจําแนกตามกลุมขอคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
โดยมีผูตอบแบบสอบถามจํานวน 282 คน จาก 47 โรงเรียน คิดเปนรอยละ 97.2  การวิเคราะห
ขอมูลม ี4 ข้ันตอนดังนี้

ตอนที่ 1  ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล
ตอนที่ 2  การวิเคราะหระดับปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษา

ข้ันพื้นฐาน
ตอนที่ 3  การวิเคราะหความแตกตางระหวางปจจัยจูงใจในการเปนคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล
ขอมูลทั่วไปที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูลนั้น ผูวิจัยนําเสนอในสอง

ลักษณะ คือ ภาพรวมของผูตอบแบบสอบถาม และจําแนกเปนรายกลุม ดังมีรายละเอียดใน
ตารางที่ 4
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ตารางที่ 4  ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม

                          6 กลุม
ผูแทน

ผูปกครอง
ผูแทน
ครู

ผูแทน
องคกรชุมชน

ผูแทนองคกร
ปกครอง

สวนทองถิ่น

ผูแทน
ศิษยเกา

ผูทรง
คุณวุฒิ

รวม 6 กลุม

      ขอมูลท่ัวไป f % f % f % f % f % f % f %
เพศ
    ชาย
    หญิง

23
24

48.9
51.1

23
24

48.9
51.1

29
18

61.7
38.3

42
5

89.4
10.6

23
24

48.9
51.1

36
11

76.6
23.4

176
106

62.4
37.6

รวม 47 100.0 47 100.0 47 100.0 47 100.0 47 100.0 47 100.0 282 100.0
อายุ
    ต่ํากวา 25 ป
    25-35 ป
    มากกวา 35 ป

2
8
37

4.2
17.1
78.7

-
1
46

-
2.1
97.9

-
9
38

-
19.1
80.9

-
13
34

-
27.7
72.3

5
15
27

10.6
32.0
57.4

-
1
46

-
2.1
97.9

7
47
228

2.5
16.7
80.8

รวม 47 100.0 47 100.0 47 100.0 47 100.0 47 100.0 47 100.0 282 100.0
ระดับการศึกษา
   ต่ํากวาปริญญาตรี
   ปริญญาตรี
   สูงกวาปริญญาตรี

39
7
1

83.0
14.9
2.1

4
40
3

8.4
85.3
6.3

29
16
2

61.7
34.1
4.2

37
9
1

78.8
19.1
2.1

35
12
-

74.5
25.5

-

29
18
-

61.7
38.3

-

172
103
7

61.0
36.5
2.5

รวม 47 100.0 47 100.0 47 100.0 47 100.0 47 100.0 47 100.0 282 100.0
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ตารางที่ 4 (ตอ)

                          6 กลุม
ผูแทน

ผูปกครอง
ผูแทน
ครู

ผูแทน
องคกรชุมชน

ผูแทนองคกร
ปกครอง

สวนทองถิ่น

ผูแทน
ศิษยเกา

ผูทรง
คุณวุฒิ

รวม 6 กลุม

      ขอมูลท่ัวไป f % f % f % f % f % f % f %
อาชีพ
   รับราชการ
   รัฐวิสาหกิจ
   เกษตรกรรม
   คาขาย
   ขาราชการบํานาญ
   กอสราง
   รับจาง
   นักบวช
   อูซอมรถยนต
   อ.บ.ต.
   แมบาน
   แพทยประจําตําบล
   และอื่นๆ

8
1
27
7
1
-
2
-
-
-
-
-
1

17.0
2.1
57.6
14.9
2.1
-

4.2
-
-
-
-
-

2.1

47
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

100.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

9
1
15
16
2
1
1
-
-
-
-
-
2

19.2
2.1
32.0
34.1
4.2
2.1
2.1
-
-
-
-
-

4.2

9
-

21
14
1
-
1
-
-
-
-
-
1

19.2
-

44.7
29.8
2.1
-

2.1
-
-
-
-
-

2.1

12
1
20
6
2
-
2
-
1
1
-
1
1

25.5
2.1
42.8
12.8
4.2
-

4.2
-

2.1
2.1
-

2.1
2.1

7
1
18
8
7
1
-
1
-
-
1
-
3

14.9
2.1
38.5
17.0
14.9
2.1
-

2.1
-
-

2.1
-

6.3

89
4

103
51
14
2
6
1
1
1
1
1
8

31.5
1.4
36.5
18.0
5.0
.7
2.1
.4
.4
.4
.4
.4
2.8

รวม 47 100.0 47 100.0 47 100.0 47 100.0 47 100.0 47 100.0 282 100.0
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ตารางที่ 4 (ตอ)

                          6 กลุม
ผูแทน

ผูปกครอง
ผูแทน
ครู

ผูแทน
องคกรชุมชน

ผูแทนองคกร
ปกครอง

สวนทองถิ่น

ผูแทน
ศิษยเกา

ผูทรง
คุณวุฒิ

รวม 6 กลุม

      ขอมูลท่ัวไป f % f % f % f % f % f % f %
ประสบการณ
   1-5 ป
   6-10 ป
   มากกวา 10 ป

29
10
8

61.7
21.3
17.0

22
15
10

46.8
31.9
21.3

30
8
9

63.8
17.0
19.2

30
11
6

63.8
23.4
12.8

34
10
3

72.3
21.3
6.4

19
12
16

40.5
25.5
34.0

168
66
48

59.6
23.4
17.0

รวม 47 100.0 47 100.0 47 100.0 47 100.0 47 100.0 47 100.0 282 100.0
เขามาดํารงตําแหนงโดย
- ผูบริหารโรงเรียนเสนอช่ือแตงตั้ง
- การชักชวนของผูบริหารและ
   คณะครู
- การคัดเลือกจากคณะกรรมการ
  ชุดเดิม
- คัดเลือกโดยคณะครูในโรงเรียน
- ชุมชนเปนผูคัดเลือก
- สมัคร
- คัดเลือกจากคณะกรรมการ
  ชุดใหม
- อื่นๆ

7
4

12

12
11
-
-

1

15.0
8.4

25.5

25.5
23.5

-
-

2.1

16
1

6

21
3
-
-

-

34.0
2.1

12.8

44.7
6.4
-
-

-

5
9

6

13
13
1
-

-

10.5
19.2

12.8

27.7
27.7
2.1
-

-

10
5

11

8
12
-
-

1

21.3
10.5

23.5

17.1
25.5

-
-

2.1

6
8

6

14
12
1
-

-

12.8
17.1

12.8

29.7
25.5
2.1
-

-

13
10

3

10
10
-
1

-

27.7
21.3

6.3

21.3
21.3

-
2.1

-

57
37

44

78
61
2
1

2

20.2
13.1

15.6

27.7
21.6
.7
.4

.7
รวม 47 100.0 47 100.0 47 100.0 47 100.0 47 100.0 47 100.0 282 100.0
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จากตารางที่ 4 สถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ในภาพรวมนั้น สวนใหญเปน
ชาย จํานวน 176 คน รอยละ 62.4 และเปนหญิงจํานวน 106 คน รอยละ 37.6 สวนใหญมีอายุ
มากกวา 35 ป จํานวน 228 คน รอยละ 80.9 มีวุฒิการศึกษาในระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน
172 คน รอยละ 61.0 รองลงมาเปนปริญญาตรี จํานวน 103 คน รอยละ 36.5 สวนใหญประกอบ
อาชีพเกษตรกรรม จํานวน 103 คน รอยละ 36.5 รองลงมารับราชการจํานวน 89 คน รอยละ 31.5
มีประสบการณในการดํารงตําแหนง 1-5 ป จํานวน 168 คน รอยละ 59.6 และเขามาดํารง
ตําแหนงเปนกรรมการโดยคณะครูเปนผูเลือก จํานวน 78 คน รอยละ 27.7 รองลงมาคือชุมชน
เลือกเขามาเอง จํานวน 61 คน รอยละ 21.6

ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามจําแนกตามกลุม กลุมผูแทนผูปกครอง เปนชาย
จํานวน 23 คน รอยละ 48.9 และเปนหญิงจํานวน 24 คน รอยละ 51.1 มีอายุมากวา 35 ปข้ึนไป
จํานวน 37 รอยละ 78.7 ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 39 คน รอยละ 83.0 มีอาชีพ
สวนใหญเปนเกษตรกรรม จํานวน 27 รอยละ 57.6 มีประสบการณในการทํางานกรรมการ
สถานศึกษา อยูระหวาง 1-5 ป จํานวน 29 คน รอยละ 61.7 และสวนใหญเขามาเปนกรรมการ
สถานศึกษาโดยคณะกรรมการชุดเดิมและโดยคณะครูคัดเลือกเขามาเปน จํานวน 12 คน รอยละ
25.5 และรองลงมาไดรับการคัดเลือกจากชุมชนเอง จํานวน 11 คน รอยละ 23.5

ผูแทนครู เปนชายจํานวน 23 คน รอยละ 48.9 และเปนหญิงจํานวน 24 คน รอยละ
51.1 มีอายุมากวา 35 ปข้ึนไป จํานวน 46 รอยละ 97.9 ระดับการศึกษาปริญญาตรี จํานวน 40
คน รอยละ 85.3 มีอาชีพเปนครูทั้งหมด จํานวน 47 รอยละ 100.0 มีประสบการณในการทํางาน
กรรมการสถานศึกษา อยูระหวาง 1-5 ป จํานวน 22 คน รอยละ 46.8 และสวนใหญเขามาเปน
กรรมการสถานศึกษาโดยคณะครูคัดเลือกเขามาเปน จํานวน 21 คน รอยละ 44.7 และรองลงมา
ผูบริหารโรงเรียนเสนอชื่อแตงตั้ง จํานวน 16 คน รอยละ 34.0

ผูแทนองคกรชุมชน เปนชายจํานวน 29 คน รอยละ 61.7 และเปนหญิงจํานวน 18 คน
รอยละ 38.3 มีอายุมากวา 35 ปข้ึนไป จํานวน 38 รอยละ 80.9 ระดับการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรี จํานวน 29 คน รอยละ 61.7 มีอาชีพสวนใหญคาขาย จํานวน 16 คน รอยละ 34.1
รองลงมาเปนเกษตรกรรม จํานวน 15 รอยละ 32.0 มีประสบการณในการทํางานกรรมการ
สถานศึกษา อยูระหวาง 1-5 ป จํานวน 30 คน รอยละ 63.8 และสวนใหญเขามาเปนกรรมการ
สถานศึกษาโดยคณะครูคัดเลือกและจากชุมชนเอง จํานวน 13 คน รอยละ 27.7

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนชายจํานวน 42 คน รอยละ 89.4 และเปนหญิง
จํานวน 5 คน รอยละ 10.6 มีอายุมากวา 35 ปข้ึนไป จํานวน 34 รอยละ 72.3 ระดับการศึกษาต่ํา
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กวาปริญญาตรี จํานวน 37 คน รอยละ 78.8 มีอาชีพสวนใหเปนเกษตรกรรม จํานวน 21 รอยละ
44.7 มีประสบการณในการทํางานกรรมการสถานศึกษา อยูระหวาง 1-5 ป จํานวน 30 คน
รอยละ 63.8 และสวนใหญเขามาเปนกรรมการสถานศึกษาโดยชุมชนเปนผูคัดเลือก จํานวน 12
คน ตอยละ 25.5 รองลงมาเปนคณะกรรมการชุดเดิมและโดยผูบริหารโรงเรียนเปนผูเลือก จํานวน
11และ 10 คน รอยละ 23.5 และ 21.3 ตามลําดับ

ผูแทนศิษยเกา เปนชายจํานวน 23 คน รอยละ 48.9 และเปนหญิงจํานวน 24 คน
รอยละ 51.1 มีอายุมากวา 35 ปข้ึนไป จํานวน 27 รอยละ 57.4 ระดับการศึกษาต่ํากวา
ปริญญาตรี จํานวน 35 คน รอยละ 74.5 มีอาชีพสวนใหเปนเกษตรกรรม จํานวน 20 รอยละ 42.8
มีประสบการณในการทํางานกรรมการสถานศึกษา อยูระหวาง 1-5 ป จํานวน 34 คน รอยละ
72.3 และสวนใหญเขามาเปนกรรมการสถานศึกษาโดยคณะครูคัดเลือกเขามาเปน จํานวน 14
คน   รอยละ 29.7 และรองลงมาไดรับการคัดเลือกจากชุมชนเอง จํานวน 12 คน รอยละ 25.5

ผูทรงคุณวุฒิ เปนชายจํานวน 36 คน รอยละ 76.6 และเปนหญิงจํานวน 11 คน รอยละ
23.4 มีอายุมากวา 46 ปข้ึนไป จํานวน 46 รอยละ 97.9 ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี
จํานวน 29 คน รอยละ 61.7 มีอาชีพเปนเกษตรกรรม จํานวน 18 รอยละ 38.5 มีประสบการณใน
การทํางานกรรมการสถานศึกษา อยูระหวาง 1-5 ป จํานวน 19 คน รอยละ 40.4 และสวนใหญ
เขามาเปนกรรมการสถานศึกษาโดยผูบริหารโรงเรียนเสนอชื่อแตงตั้ง จํานวน 13 คน รอยละ 27.7
และรองลงมาเปนการชักชวนของผูบริหารและคณะครู คัดเลือกโดยคณะครู และชุมชนเปน
ผูคัดเลือกเขามา จํานวน 10 คน รอยละ 21.3 เทากัน

ตอนท่ี 2  การวิเคราะหระดับปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

การวิเคราะหระดับปจจัยจูงใจที่ทําใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานพึงพอใจ
ในการเขามาเปนกรรมการโรงเรียนนั้น ยอมเปนส่ิงชักชวนใหแตละองคกรตระหนักและให
ความสําคัญเปนพิเศษไดตอไปในอนาคต ดังรายละเอียดในตารางที่ 5
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ตารางที่ 5  การวิเคราะหระดับปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานจําแนกตามกลุม

6 กลุม ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน

ผูแทนศิษยเกา ผูทรงคุณวุฒิ รวม 6 กลุม

ปจจัยจูงใจ
X SD คา

ระดับ
X SD คา

ระดับ
X SD คา

ระดับ
X SD คา

ระดับ
X SD คา

ระดับ
X SD คา

ระดับ
X SD คา

ระดับ
1. การยอมรับ
    นับถือ (X1)

3.46 .42 ปาน
กลาง

3.25 .70 ปาน
กลาง

3.36 .25 ปาน
กลาง

3.70 .32 มาก 3.44 .44 ปาน
กลาง

3.47 .17 ปาน
กลาง

3.45 .42 ปาน
กลาง

2. ลักษณะ
    ของงาน (X2)

3.84 .46 มาก 3.79 .39 มาก 3.85 .31 มาก 3.87 .17 มาก 3.79 .22 มาก 3.73 .25 มาก 3.82 .31 มาก

3. ความรับผิด-
    ชอบ (X3)

4.22 .21 มาก 4.25 .24 มาก 4.03 .21 มาก 4.28 .14 มาก 4.19 .29 มาก 4.31 .14 มาก 4.21 .22 มาก

4. โอกาส
    กาวหนา (X4)

3.48 .43 ปาน
กลาง

3.73 .43 มาก 3.72 .42 มาก 3.59 .49 มาก 3.45 .47 ปาน
กลาง

3.64 .13 มาก 3.60 .41 มาก

5. ฐานะของ
    อาชีพ (X5)

3.92 .19 มาก 4.18 .31 มาก 3.95 .37 มาก 3.96 .27 มาก 4.14 .34 มาก 4.07 .16 มาก 4.04 .29 มาก

6. ความ
    สัมพันธ (X6)

4.04 .29 มาก 4.23 .21 มาก 4.15 .36 มาก 4.07 .27 มาก 4.08 .23 มาก 4.19 .18 มาก 4.13 .27 มาก

7. ชื่อเสียงของ
    โรงเรียน (X7)

4.25 .24 มาก 4.26 .20 มาก 4.22 .42 มาก 4.30 .40 มาก 4.39 .15 มาก 4.34 .22 มาก 4.31 .24 มาก

8. ผลประโยชน
    (X8)

4.17 .24 มาก 4.28 .25 มาก 4.15 .33 มาก 4.19 .23 มาก 4.21 .19 มาก 4.23 .20 มาก 4.22 .24 มาก

รวม (Xtot) 3.92 .26 มาก 4.00 .19 มาก 3.93 .28 มาก 4.00 .15 มาก 3.96 .21 มาก 4.00 .14 มาก 3.97 .21 มาก
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จากตารางที่ 5 แสดงปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคา X  = 4.00 และ S.D. = .14  เมื่อวิเคราะห
รายดานพบวา ปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษา ปจจัยดานความมีชื่อเสียง
ของโรงเรียน (X7) มาเปนอันดับแรก อยูในระดับมาก โดยมีคา X  = 4.34 และ S.D. = .22  รอง
ลงมาเปนปจจัยดานความรับผิดชอบ  (X3) อยูในระดับมาก โดยมีคา X  = 4.31 และ S.D. = .14
และอันดับสุดทายคือปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ (X1) อยูในระดับปานกลาง โดยมีคา
X  = 3.47 และ S.D. = .17

สวนปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน จําแนกตาม
กลุม  ผูแทนผูปกครอง ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคา X  = 3.92 และ S.D. = .26  เมื่อ
วิเคราะหรายดานพบวา ปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษา ปจจัยดาน
ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน (X7) มาเปนอันดับแรก อยูในระดับมาก โดยมีคา X  = 4.25 และ
S.D. = .24  รองลงมาเปนปจจัยดานความรับผิดชอบ  (X3) อยูในระดับมาก โดยมีคา X  = 4.22
และ S.D. = .21 และอันดับสุดทายคือปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ (X1) อยูในระดับ
ปานกลาง โดยมีคา X  = 3.46 และ S.D. = .42

ผูแทนครู ปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคา X  = 4.00 และ S.D. = .19  เมื่อวิเคราะหรายดานพบวา
ปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษา ปจจัยดานผลประโยชนที่จะไดรับ (X8)
มาเปน    อันดับแรก อยูในระดับมาก โดยมีคา X  = 4.28 และ S.D. = .25  รองลงมาเปนปจจัย
ดานความมีชื่อเสียงของโรงเรียน (X7) อยูในระดับมาก โดยมีคา X  = 4.26 และ S.D. = .20 และ
อันดับสุดทายคือปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ (X1) อยูในระดับปานกลาง โดยมีคา X  =
3.25 และ S.D. = .70

ผูแทนองคกรชุมชน ปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคา X  = 3.93 และ S.D. = .28  เมื่อวิเคราะห
รายดานพบวา ปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษา ปจจัยดานความมีชื่อเสียง
ของโรงเรียน (X7) มาเปนอันดับแรก อยูในระดับมาก โดยมีคา X  = 4.22 และ S.D. = .42  รอง
ลงมาเปนปจจัยดานความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน (X6) ปจจัยดานผลประโยชนที่จะไดรับ (X8)
อยูในระดับมาก โดยมีคา  X  = 4.15 ทั้งสองดาน และ S.D. = .36 กับ .33 ตามลําดับ และ
อันดับสุดทายคือปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ (X1) อยูในระดับปานกลาง โดยมีคา X  =
3.36 และ S.D. = .25
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ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคา X  = 4.00 และ S.D. = .15  เมื่อ
วิเคราะหรายดานพบวา ปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษา ปจจัยดาน
ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน (X7) มาเปนอันดับแรก อยูในระดับมาก โดยมีคา X  = 4.30 และ
S.D. = .41  รองลงมาเปนปจจัยดานความรับผิดชอบ  (X3) อยูในระดับมาก โดยมีคา X  = 4.28
และ S.D. = .14 และอันดับสุดทายคือปจจัยดานโอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต (X4)
อยูในระดับมาก โดยมีคา X  = 3.59 และ S.D. = .49

ผูแทนศิษยเกา ปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคา X  = 3.96 และ S.D. = .21  เมื่อวิเคราะหรายดานพบวา
ปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษา ปจจัยดานความมีชื่อเสียงของโรงเรียน
(X7) มาเปนอันดับแรก อยูในระดับมาก โดยมีคา X  = 4.39 และ S.D. = .15  รองลงมาเปน
ปจจัยดานผลประโยชนที่จะไดรับ (X8) อยูในระดับมาก โดยมีคา X  = 4.21 และ S.D. = .19
และอันดับสุดทายคือปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ (X1) อยูในระดับปานกลาง โดยมีคา
X  = 3.44 และ S.D. = .44

ผูทรงคุณวุฒิ ปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยมีคา X  = 4.00 และ S.D. = .14  เมื่อวิเคราะหรายดานพบวา
ปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษา ปจจัยดานความมีชื่อเสียงของโรงเรียน
(X7) มาเปนอันดับแรก อยูในระดับมาก โดยมีคา X  = 4.34 และ S.D. = .22 รองลงมาเปนปจจัย
ดานความรับผิดชอบ  (X3) อยูในระดับมาก โดยมีคา X  = 4.31 และ S.D. = .14 และอันดับ
สุดทายคือปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ (X1) อยูในระดับปานกลาง โดยมีคา X  = 3.47
และ S.D. = .17

ตอนท่ี 3  การวิเคราะหความแตกตางระหวางปจจัยจูงใจในการเปนคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

การวิเคราะหความแตกตางระหวางปจจัยในการเปนคณะกรรมการสถานศึกษา      
ข้ันพื้นฐานเปนการเปรียบเทียบตัวแทนกลุมตางๆ ของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยใชโรงเรียน
เปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis)  การวิเคราะหความแตกตางนี้ เปนการตรวจสอบปจจัย
จูงใจในการเขามาเปนกรรมการ โดยการทดสอบแบบเอฟ (F-test)  ดังรายละเอียดในตารางที่ 6
ดังนี้
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ตารางที่ 6  การวิเคราะหความแตกตางระหวางปจจัยจูงใจในการเปนคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน

ปจจัยจูงใจ SS df MS F Sig.
1. การไดรับการยอมรับ            ระหวางกลุม
    นับถือ (X1)                           ภายในกลุม
                                              รวม

.896
7.315
8.211

5
41
46

.179

.178
1.004 .427

2. ลักษณะของงาน (X2)           ระหวางกลุม
                                              ภายในกลุม
                                              รวม

.097
4.125
4.222

5
41
46

.019

.101
.193 .964

3. ความรับผิดชอบ (X3)           ระหวางกลุม
                                              ภายในกลุม
                                              รวม

.403
1.853
2.256

5
41
46

.081

.045
1.784 .138

4. โอกาสที่ไดรับความ             ระหวางกลุม
     กาวหนาในอนาคต (X4)      ภายในกลุม
                                              รวม

.554
7.088
7.642

5
41
46

.111

.173
.640 .670

5. ฐานะของอาชีพ (X5)            ระหวางกลุม
                                              ภายในกลุม
                                              รวม

.470
3.309
3.779

5
41
46

.094

.081
1.165 .343

6. ความสัมพันธกับ                 ระหวางกลุม
    เพื่อนรวมงาน (X6)               ภายในกลุม
                                              รวม

.206
3.021
3.227

5
41
46

.041

.074
.560 .730

7. ความมีช่ือเสียงของ              ระหวางกลุม
    โรงเรียน (X7)                       ภายในกลุม
                                              รวม

.193
2.498
2.692

5
41
46

.039

.061
.634 .675

8. ผลประโยชนที่จะไดรับ (X8)  ระหวางกลุม
                                              ภายในกลุม
                                              รวม

.095
2.459
2.555

5
41
46

.019

.060
.317 .900

ภาพรวม (Xtot)                  ระหวางกลุม
                                 ภายในกลุม

                             รวม

.053
1.846
1.900

5
41
46

.011

.045
.237 .944
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จากตารางที่ 6 การวิเคราะหความแตกตางระหวางปจจัยจูงใจในการเปนคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของตัวแทนกลุมตางๆ ในโรงเรียน พบวาไมมีความแตกตางกัน 
ซึ่งสอดคลองกับขอสมมติฐานที่ผูวิจัยไดกําหนดไว
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บทท่ี 5

การอภิปรายผล และขอเสนอแนะ

การวิจัยคร้ังนี้เปนการวิจัยเชิงบรรยาย (descriptive research) ที่มุงศึกษาการใหทราบ
ปจจัยจูงใจในการเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานัก
งานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี มีวัตถุประสงคสองประการ คือ ประการที่หนึ่ง เพื่อทราบ
ปจจัยจูงใจของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ทั้งในภาพรวมและเมื่อ
จําแนกตามกลุมของคณะกรรมการ  ประการที่สอง เพื่อเปรียบเทียบความคิดเห็นดานปจจัยจูงใจ
ในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนสังกัดสํานักงานการประถม
ศึกษาจังหวัดราชบุรี จํานวน 47 โรงเรียน โดยมีคณะกรรมการฯ โรงเรียนละ 6 คน ซึ่งประกอบดวย
ตัวแทนกลุมละ 1 คน รวมจํานวน 282 คน เปนผูใหขอมูล  เคร่ืองมือที่ใชเปนแบบสอบถาม
จํานวนหนึ่งฉบับ แบงเปนสองตอน คือ ตอนที่หนึ่ง เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบ
ถาม  ตอนที่สอง เกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการฯ  สถิตที่ใชในการวิเคราะห
ไดแก คารอยละ (%) คาเฉล่ีย ( X ) คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบคาเอฟ
(F-test)

สรุปผลการวิจัย
จากการวิเคราะหขอมูล  ผลของการวิเคราะหสามารถสรุปไดดังนี้
1. ระดับปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในภาพรวม

อยูในระดับมาก โดยมีปจจัยดานความมีชื่อเสียงของโรงเรียนมาเปนอันดับแรก รองลงมาเปนผล
ประโยชนที่จะไดรับและความรับผิดชอบตามลําดับ และอันดับสุดทายไดแกปจจัยดานการไดรับ
การยอมรับนับถือ

เมื่อพิจารณาจําแนกตามกลุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวา กลุม
ผูแทนผูปกครอง ปจจัยจูงใจในการเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ปจจัยดานความมี
ชื่อเสียงของโรงเรียนมาเปนอันดับแรก และการไดรับการยอมรับนับถือเปนอันดับสุดทาย

ผูแทนครู พบวา ปจจัยจูงใจการเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ปจจัยดาน
ผลประโยชนที่จะไดรับมาเปนอันดับแรก และการไดรับการยอมรับนับถือเปนอันดับสุดทาย
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ผูแทนองคกรชุมชน พบวา ปจจัยจูงใจการเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ปจจัย
ดานผลประโยชนที่จะไดรับมาเปนอันดับแรก และการไดรับการยอมรับนับถือเปนอันดับสุดทาย

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา ปจจัยจูงใจการเปนกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ปจจัยดานความมีชื่อเสียงของโรงเรียนมาเปนอันดับแรก และโอกาสที่ไดรับความ
กาวหนาในอนาคตเปนอันดับสุดทาย

ผูแทนศิษยเกา พบวา ปจจัยจูงใจการเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ปจจัยดาน
ความมีชื่อเสียงของโรงเรียนมาเปนอันดับแรก และการไดรับการยอมรับนับถือเปนอันดับสุดทาย

ผูทรงคุณวุฒิ พบวา ปจจัยจูงใจการเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ปจจัยดาน
ความมีชื่อเสียงของโรงเรียนมาเปนอันดับแรก และการไดรับการยอมรับนับถือเปนอันดับสุดทาย

2. การเปรียบเทียบความแตกตางปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ทั้ง 6 กลุมคือ ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิ พบวา ไมมีความแตกตางกัน ซึ่ง
สอดคลองกับขอสมมติฐานที่กําหนดไว

การอภิปรายผล
หลังจากที่ผูวิจัยไดสรุปผลการวิจัยแลว  ผูวิจัยสามารถอภิปรายผลไดพอสังเขปดังตอไป

นี้
1. การวิเคราะหระดับปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษา           

ข้ันพื้นฐานในภาพรวม ปจจัยรวมในการจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการฯ อยูในระดับมาก
สวนปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือและโอกาสที่ไดรับความกาวหนาในอนาคตอยูในระดับ
ปานกลาง  และเมื่อจําแนกตามกลุมของคณะกรรมการฯ ภาพรวมอยูในระดับมากทั้งหมด สวน
ปจจัยดานการไดรับการยอมรับอยูในระดับปานกลางเกือบทั้งหมด ยกเวนกลุมผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นที่อยูในระดับมากเพียงกลุมเดียว  ดังมีรายละเอียดดังนี้

1.1 ในภาพรวม จะเห็นไดวาปจจัยจูงใจที่ทําใหคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานเขามาทํางาน อยูในระดับมาก โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความมีชื่อเสียงของโรงเรียน
ความรับผิดชอบ และผลประโยชนที่จะไดรับเปนปจจัยที่เกื้อหนุน และเอ้ืออํานวยจูงใจให
คณะกรรมการยินดีตอบรับการเชื้อเชิญ และแมแตสมัครเขามาดวยความเต็มใจ เปนเพราะชื่อ
เสียงของโรงเรียน และเปนความรับผิดชอบรวมกัน  พรอมกันนั้น ยังเอ้ือประโยชนในการจัดการ
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ศึกษาทั้งความตองการของโรงเรียน และความตองการของชุมชน ควบคูกันไปดวย ซึ่งสอดคลอง
กับแนวความคิดของมาสโลว (Maslow) ที่วา ความตองการของมนษุยมเีปนลําดบัข้ันตามความ
สําคญั ในขณะทีค่วามตองการข้ันต่าํไดรับการตอบสนองแลวความตองการที่สูงข้ึนข้ันตอไปก็จะ
ตามมา ลําดับข้ันของความตองการนี้ก็คือ “Hierarchy of Needs” ซึ่งม ี5 ลําดับข้ัน คือ (1) ความ
ตองการทางดานรางกาย (physiological needs) เปนความตองการข้ันพืน้ฐานและจาํเปนทีสุ่ดสําหรับ
การดาํรงชวิีตของมนษุย เปนความตองการทีม่นษุยตองการไดรับการตอบสนองกอนความตองการอ่ืนๆ
ความตองการดานนี ้ ไดแก ความตองการอาหาร น้าํ อากาศ ทีอ่ยูอาศยั (2) ความตองการความ
ปลอดภัย (safety needs) เมื่อความตองการดานรางกายไดรับการตอบสนอง มนุษยก็จะเกิด
ความตองการความปลอดภัยเปนความรูสึกที่ตองการความมั่นคงปลอดภัย การไดรับความ
คุมครอง การไดอยูในสังคมที่เปนระเบียบมีกฎหมายที่จะชวยคุมครองใหพนอันตรายตางๆ
(3) ความตองการดานสังคม (social needs) เปนความตองการมีมิตรสัมพันธกับบุคคลทั่วๆ ไป
ตองการใหสังคมยอมรับตนเขาเปนสมาชิก และไดมีสวนรวมในสังคม (4) ความตองการทีจ่ะมี
ฐานะเดนในสังคม (esteem needs) ตองการไดรับการยกยอง เคารพนับถือจากคนในสังคม รวมถึง
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความสําเร็จ ความสามารถ ความเปนอิสระและเสรีภาพ (5) ความตองการ
ที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิด (the needs for self-actualization) เมื่อความตองการทั้ง
4 ข้ันขางตน ไดรับการตอบสนองแลว มนุษยจะเกิดความตองการอยากจะเปนในส่ิงที่ตนอยากจะ
เปน แตก็เปนการยากลําบากในการที่จะบรรลุถึงความตองการข้ันนี้ไดโดยมีลักษณะเรียงลําดับ
จากต่ําไปหาสูง และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสนอง  เครือมาก ที่ไดศึกษาหนาที่ของ
คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดกําแพงเพชร พบวา
ความพึงพอใจของคณะกรรมการโรงเรียนตอการปฏิบัติหนาที่ในภาพรวมและทุกรายการอยูใน
ระดับมาก

เหตุผลอีกประการหนึ่งในการสมัครเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 
เปนเพราะคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานทราบวาเปนเร่ืองใหม ที่ตองมีการตื่นตัว และ
สืบเนื่องจากการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ที่ประกาศ
บทบาทและหนาที่อยางชัดเจนใหแกคณะกรรมการไดปฏิบัติตามไดอยางถูกตอง กลาวคือ
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานมีความสําคัญมากตอการพัฒนาการ
ศึกษาของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาไดรับการแตงตั้งตามระเบียบนี้ จําเปนที่จะตอง
รับรูบทบาทของตนเองและรอบรูในเร่ืองของการจัดการศึกษาพอสมควร เพื่อจะไดปฏิบัติงานตาม
บทบาทหนาที่ไดอยางถูกตอง และมีประสิทธิภาพตอการบริหารโรงเรียน และผูบริหาร

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



132

สถานศึกษาทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษาโดยตําแหนง ดําเนิน
การสรรหากรรมการสถานศึกษาจากกลุมบุคคลตางๆ ตามระเบียบ ดําเนินการรวมกับผูแทนจาก
กลุมบุคคลที่ไดรับคัดเลือกเสนอรายชื่อผูทรงคุณวุฒิ และผูแทนกลุมตางๆ จัดทําคําส่ังแตงตั้ง
คณะกรรมการสถานศึกษาและนําเสนอใหหัวหนาการประถมศึกษาอําเภอแตงตั้ง และดําเนินการ
ใหมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เปนตน

พรอมกันนั้น จากขอมูลทั่วไป จะเห็นไดวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
สวนใหญเปนชาย มีอายุมากกวา 35 ป มีประสบการณชีวิต และอยูในชวงผูใหญตอนกลางหรือ
ตอนปลาย ยอมมีความคิด ความสุขุมรอบคอบมากกวา  ดังนั้น ผูบริหารและคณะครู จึงเชื้อเชิญ
บุคคลเหลานี้เขามาโดยการคัดเลือก และการแตงตั้ง ซึ่งเปนระบบการสรรหาประเภทหนึ่ง สวน
ใหญแลวการคัดเลือกจะนําผูอาวุโส มีประสบการณชีวิต เขามารวมกันเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ซึ่งเปนความรวมมือรวมกันพัฒนาโรงเรียน เปนการกระจายอํานาจการ
ปกครองสวนทองถิ่น และยังสอดลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่ตองการใหมีการ
กระจายอํานาจไปสูทองถิ่นอยางแทจริง และการมีสวนรวมกันในการปกครองดวยเชนกัน ไมใชยึด
อํานาจไวสวนกลางเหมือนแตกอน  จะเห็นไดวาในปจจุบันนี้ ไดมีนโยบายจากสวนกลางใหมีการ
มอบหมายอํานาจและกระจายอํานาจให เอ้ือประโยชนตอการพัฒนาโรงเรียนไดอยางรวดเร็ว เปน
รูปธรรม และเปนประชาธิปไตย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปฐม  พฤกษาไพบูลย ที่ไดศึกษา
ความรูความเขาใจของคณะกรรมการโรงเรียน สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม
ผลการศึกษาพบวา กรรมการโรงเรียนทั้ง 3 สวน มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการดําเนินงานของ
คณะกรรมการโรงเรียนตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการโรงเรียน พ.ศ.
2539 และดานความรูความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ แนวคิด และปรัชญาที่อยูเบื้องหลังการแตงตั้ง
คณะกรรมการโรงเรียนเปนอยางดี

ปจจัยที่คณะกรรมการสถานศึกษาเขามาเปนกรรมการ เพราะความมีชื่อเสียงของ
โรงเรียนและความรับผิดชอบรวมกัน ซึ่งจะเห็นไดวาคณะกรรมการฯ สวนหนึ่งจะเปนผูปกครอง
ของเด็กนักเรียน แตอีกสวนหนึ่งไมใช เหตุผลที่เขามารวมกันเปนคณะกรรมการ อาจเปนเพราะชื่อ
เสียงของโรงเรียนในพื้นที่นั้น หรือผลประโยชนสวนตัวที่มีตอโรงเรียนซึ่งมีอยูก็อาจเปนไปได  อยาง
ไรก็ตาม การที่โรงเรียนมีชื่อเสียง ชุมชนยอมรู และอยากใหบุตรหลานของตนเขามาศึกษาใน
โรงเรียนดังกลาว เพราะลูกหลานจะไดข้ึนชื่อวาไดมาศึกษาโรงเรียนประจําจังหวัดซึ่งมีชื่อเสียง
เปนโรงเรียนที่บุคคลทั่วไปใหการยอมรับ และเปนที่ชื่นชอบแกทุกฝาย จึงเปนอีกเหตุผลหนึ่งที่ทํา
ใหคณะกรรมการสถานศึกษาตองการเขามามีสวนรวมในการเปนคณะกรรมการดวย ซึ่งตรงกับ
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แนวความคิดของเฮอรซเบิรก (Herzberg) ที่กลาววา องคประกอบดานปจจัยกระตุนและ
ปจจัยค้ําจุนเปนส่ิงที่ทุกคนตองการ เพราะเปนแรงจูงใจในการกระทําใดๆ ก็ตาม ซึ่งทําใหเกิด
ความสุข (happiness) และความพึงพอใจ (satisfaction) ได  เมื่อใดที่คนไดรับการตอบสนอง
อยางเพียงพอแลว ความพงึพอใจจะเกดิข้ึนกต็อเมือ่ปจจยักระตุนไดรับการตอบสนอง และจากงาน
วิจยัของวราภรณ  วงศใหญ ซึ่งไดศึกษาเร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาการศึกษาของ
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัย พบวา
โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ ครูจะเขารวมกิจกรรมและงานประเพณีตางๆ ของชุมชนสูง เปด
โอกาสใหบุคคลที่เหมาะสมมาเปนคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียน กรรมการศึกษามีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการเคล่ือนไหวทางการศึกษาไดดี และสามารถเสนอแนะใหขอมูลเกี่ยวกับ
การดําเนินงานของโรงเรียนได สวนงานวิจัยของวาด  หนูมาไดศึกษาเร่ือง การศึกษาปจจัยและ
กระบวนการที่ชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนประถมศึกษาที่มีประสิทธิผลตอคุณภาพการ
ศึกษา : ศึกษาเปรียบเทียบเฉพาะกรณีโรงเรียนดีเดนรางวัลพระราชทานในจังหวัดชัยนาทและ
อุทัยธาน ีผลการวิจัยพบวา กรรมการศึกษาประจําโรงเรียนมีความเขาใจในบทบาทหนาที่ที่ตนรับ
ผิดชอบ กรรมการศึกษาและผูปกครองนักเรียนสวนใหญมีความพรอมที่เสียสละและอุทิศเวลาให
กับโรงเรียน และเห็นความสําคัญของการศึกษาเลาเรียนของนักเรียน
 อยางไรก็ตาม ผลการวิจัยที่พบวาการไดรับการยอมรับนับถืออยูในระดับปานกลาง
เปนเพราะวาคณะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญมีอาชีพเปนเกษตรกรรม และมีวุฒิการศึกษาต่ํา
กวาปริญญาตรี หรือการมีบทบาทในการบริหารโรงเรียนอยูในระดับต่ํา ไมมีอิทธิพลตอหนาที่การ
งานของครู หรือการพัฒนาโรงเรียนรวมกัน หรือใหการตัดสินลงโทษฝายใดฝายหนึ่งที่ไมปฏิบัติ
ตามมติของที่ประชุมได จึงเปนไปไดวาการยอมรับการตัดสินใจอยูในระดับต่ําตามไปดวย หรือ
การใหความสําคัญของกลุมยังอยูแบบดั้งเดิมไมมีการปรับเปล่ียนตอการปฏิรูปการศึกษาซึ่งมี
ความเปนไปไดเชนกัน

ดังนั้น จึงสรุปไดวา ปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐานอยูในระดับมากทั้งในภาพรวมและปจจัยรายดาน เปนเพราะวาความชัดเจนในบทบาท
หนาที่มีความพรอมมากข้ึน มีความเขาใจรวมกัน การคัดเลือกบุคลากรที่นิยมความมีชื่อเสียงของ
โรงเรียนและใหความรวมมือ การเขามามีบทบาท และมีสวนรวมในการปฏิรูปการศึกษา

1.2 เมื่อจําแนกตามกลุมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวาใน
ภาพรวมมีปจจัยจูงใจอยูในระดับมากทุกกลุม เปนเพราะวาคณะกรรมการฯ สวนใหญมี
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ประสบการณมากพอสมควร กลาวคือมีอายุมากกวา 35 ปข้ึนไป จึงมีความพรอมและความเขาใจ
ที่ดีในบทบาทหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพอลลอซซี่ (Fallozzi) ซึ่งได
ศึกษาเร่ือง รูปแบบของชุมชนตอการเขาไปเกี่ยวของกับการตัดสินใจของโรงเรียนทองถิ่น ในมลรัฐ
นิวเจอรซี ่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยสอบถามคณะกรรมการศึกษา ผลการวิจัยพบวา รูปแบบที่ใช
ในการจัดการศึกษาควรขยายออกไปเปนรูปแบบของชุมชนเมือง สวนฝายชุมชนควรเสนอ
นโยบายที่ตรงกับความสามารถของตน และส่ิงที่โรงเรียนควรคํานึงถึงคือ ความรับผิดชอบ
กิจกรรมที่โรงเรียนจัดข้ึนและอยูในลักษณะวิสัยที่สามารถปฏิบัติได และการปฏิบัติจะตองเปนไป
อยางตอเนื่อง  สวนปจจัยรายดาน ดานการไดรับการยอมรับนับถืออยูในระดับปานกลางเกือบทุก
กลุม เปนเพราะการเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานนี้ ยังเปนเร่ืองที่คอนขางใหม โดย
เฉพาะอยางยิ่งในเร่ืองการเขามามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนรวมกันนั้น ยังเปนเร่ืองที่ตองใช
เวลา และประสบการณในการเรียนรูรวมกันอีกระยะเวลาหนึ่ง จึงเปนไปไดที่การไดรับการยอมรับ
นับถือยังอยูในระดับปานกลางเทานั้น เปนเพราะวาผูบริหารโรงเรียนไมใหโอกาสในการมีสวนรวม
และขาดความรวมมือจากโรงเรียนที่ไปติดตอกับประชาชนหรือคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่ง
สอดคลองกับงานวิจัยของนรีวรรณ  พรหมชุม ที่ไดศึกษาเร่ืองการมีสวนรวมของกรรมการศึกษา
ประจําโรงเรียนในโครงการการศึกษาเพื่อพัฒนาหมูบานในเขตชนบทยากจน จังหวัดขอนแกน พบ
วาปญหาในการมีสวนรวมของกรรมการศึกษาสวนใหญคือ ขาดความรูเกี่ยวกับงานและบทบาท
ของตนเอง ไมมีเวลาพอ และถูกขอบริจาคทรัพยส่ิงของ แตปญหาของกรรมการศึกษาเกือบคร่ึง
หนึ่ง คือ ผูบริหารโรงเรียนไมใหโอกาสในการมีสวนรวม และขาดความรวมมือไปโดยปริยาย  สวน
กลุมผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น การไดรับการยอมรับนับถืออยูในระดับมาก เปนเพราะ
กระบวนการมีสวนรวมในการทํางานกับองคกรทองถิ่น สืบเนื่องจากบุคลากรที่เปนสมาชิกบริหาร
และสมาชิกสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนกลุมผูนําชุมชนกลุมเดียวกับคณะกรรมการสถาน
ศึกษา ดังนั้น รูปแบบการทํางานรวมกันระหวางโรงเรียนและชุมชนจะคลายคลึงกัน คือ (1) รวม
กันกําหนดเปาหมายและกิจกรรมที่จะดําเนินการ (2) รวมกันพิจารณาตัวบุคคลที่เกี่ยวของและ
ติดตอเพื่อขอความรวมมือ (3) ประชุมเพื่อวางแผนการทํางานทั้งหมดและแบงหนาที่กันทํางาน
(4) ทําหนังสือแตงตั้งคณะกรรมการ (5) ประชุมรวมกันเปนระยะเพื่อตรวจสอบความกาวหนา
ผลงานและปญหาในการทํางานของคณะกรรมการฝายตางๆ (6) รวมกันดําเนินงาน และ (7) รวม
กันประเมินผลการทํางาน รวมกันรับผลจากการดําเนินงาน ไดเปนอยางดี

ผูแทนผูปกครอง พบวา ปจจัยจูงใจในการเขามาเปนกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน มีปจจัยดานความมีชื่อเสียงของโรงเรียนมาเปนอันดับแรก และการไดรับการยอมรับ
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นับถือเปนอันดับสุดทาย เปนเพราะสภาพแวดลอมที่ดีของโรงเรียนเปนปจจัยสําคัญในการ
ตัดสินใจเขามารวมเปนคณะกรรมการฯ  และเหตุผลอีกประการหนึ่งคือ บุตรหลานอยูในโรงเรียน
ยอมไดรับผลประโยชนตามไปดวย จากการศึกษาในสถานที่มีชื่อเสียง จึงเปนการรับประกันไดวา
ในอนาคตบุตรหลานของเขาจะไดเรียนสูงๆ ตอไป และทํางานที่ดีในอนาคต  สวนการไดรับการ
ยอมรับนับถือนั้นไมใชปจจัยหลักในการตัดสินใจเขามารวมในการเปนคณะกรรมการฯ ดูเหมือน
เปนเร่ืองไกลตัวเกินไป จับตองไมได และยังไมเปนรูปธรรมที่แทจริง  ดังนั้น จึงอยูในระดับ
ปานกลางเทานั้น

ผูแทนครู พบวา ปจจัยจูงใจในการเขามาเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ปจจัย
ดานผลประโยชนที่จะไดรับมาเปนอันดับแรก และการไดรับการยอมรับนับถือเปนอันดับสุดทาย
เปนเพราะการเขามาเปนคณะกรรมการฯ ขาราชการตองการปจจัยสนับสนุนในดานตางๆ อาจ
เปนผลงาน และการไตเตาในหนาที่การงาน จึงคํานึงถึงผลประโยชนมาเปนอันดับตนๆ  ทําหนาที่
นี้แลวจะไดคาตอบแทนอะไรบาง หรือเวลาที่เสียไปหรือไม จึงเปนไปไดวา ความคิดเชนนี้คงมีอยู
บางไมมากก็นอย ถึงอยางไรก็ตาม การทําหนาที่เพิ่ม หรือรับภาระเพิ่มนั้น ไมมีใครตองการ หรือ
เสียสละตนเองเพื่อผูอ่ืน โดยที่ไมไดผลตรงตามที่ตองการได ดังปรากฎในทฤษฎีของเฮอรซเบิรก
และมาสโลว ที่กลาวถึงความตองการในการทํางาน และความตองการจําเปนข้ันพื้นฐานของ
มนุษยที่ตองการความมั่นคง และความปลอดภัย มาในอันดับตนๆ กอน แลวจึงยอมเสียสละที่ตน
เองมีความพรอมแลวตอไป  สวนปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือนั้น ขาราชการครูสวนใหญ
อาจไมคิดมากนัก เพราะตนเองเปนขาราชการ มีการงานที่มั่นคงอยูแลว  การไดรับการยอมรับ
นับถือจึงเปนเร่ืองไกลตัวเกินไป และยังอยูในโลกแหงอนาคตมากกวา

ผูแทนองคกรชุมชน พบวา ปจจัยจูงใจในการเขามาเปนกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพื้นฐาน ปจจัยดานผลประโยชนที่จะไดรับมาเปนอันดับแรก และการไดรับการยอมรับนับถือ
เปนอันดับสุดทาย เปนเพราะการใหความรวมมือกับโรงเรียนผูแทนองคกรชุมชน ยอมสามารถให
ผลประโยชนดวยกันทั้งสองฝายได ทั้งในชุมชน และโรงเรียนซึ่งเปนองคกรหนึ่งที่มีความมั่นคง
และมีผลประโยชนในการแสวงหาไดดวย สวนปจจัยดานการไดรับการยอมรับนับถือ ยังเปนเร่ือง
ไกลตัวเกินไปที่จะเปนปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการฯ

ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น พบวา ปจจัยจูงใจในการเขามาเปนกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ปจจัยดานความมีชื่อเสียงของโรงเรียนมาเปนอันดับแรก และโอกาสที่ได
รับความกาวหนาในอนาคตเปนอันดับสุดทาย เปนเพราะชื่อเสียงของโรงเรียนที่ทําใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นตองการเขามารวมเปนคณะกรรมการฯ ดวย  เมื่อโรงเรียนมีชื่อเสียงแลว      
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องคกรปกครองสวนทองถิ่นก็ยอมไดรับส่ิงดีๆ ตามไปดวย ความชวยเหลือ และการเสนอขอความ
อนุเคราะหงบประมาณก็สามารถนํามาปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมตอไป  สวนปจจัยดานโอกาสที่
ไดรับความกาวหนาในอนาคตก็มีความตองการจําเปนเชนกันสําหรับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ซึ่งกําลังพัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง  ดังนั้น หนวยงานองคกรปกครองสวนทองถิ่น มีความ
ตองการความเจริญกาวหนาอยางมั่นคง และมีการพัฒนาที่ยั่งยืนตอไป ดวยการสนับสนุนจาก
โรงเรียนที่มีชื่อเสียงควบคูกันไป

ผูแทนศิษยเกา พบวา ปจจัยจูงใจในการเขามาเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ปจจัยดานความมีชื่อเสียงของโรงเรียนมาเปนอันดับแรก และการไดรับการยอมรับนับถือเปน
อันดับสุดทาย เปนเพราะศิษยเกาตองการเห็นโรงเรียนของตนเองมีชื่อเสียง มีการยอมรับตอ
สาธารณชนทุกระดับ  ยอมเปนเคร่ืองหมายที่ดีตอการพัฒนาของโรงเรียนไดตอไป  สวนปจจัย
ดานการไดรับการยอมรับนั้น ผูแทนศิษยเกายังไมตองการปจจัยดานนั้น เพราะเปนเร่ืองยังหาง
ไกล  ผูแทนศิษยเกามีความคิดวาตองการมาชวยพัฒนาโรงเรียนตอไปกอน ใหมีชื่อเสียงมากกวา
เดิม เพื่อบุตรหลานของตนเองและของชุมชนที่จะเขามาศึกษาตอไป

ผูทรงคุณวุฒิ พบวา ปจจัยจูงใจในการเขามาเปนกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
ปจจัยดานความมีชื่อเสียงของโรงเรียนมาเปนอันดับแรก และการไดรับการยอมรับนับถือเปน
อันดับสุดทาย เปนเพราะวา ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญแลวไดรับการคัดเลือกจากผูบริหารแตงตั้ง แต
ใจจริงแลวปจจัยที่ผูทรงคุณวุฒิตองการคือชื่อเสียงของโรงเรียนดีอยูแลว จึงอยากเขามารวมดวย
และอีกประการหนึ่งเร่ืองเวลา ผูทรงคุณวุฒิสวนใหญจะเปนขาราชการบํานาญ และผูมี
ประสบการณจากชุมชน จึงมีเวลาใหความชวยเหลือโรงเรียนไดมากกวาดวย  สวนเร่ืองการไดรับ
การยอมรับนับถือคงไมใชสาระสําคัญมากนัก เพราะคิดวาผูบริหาร และคณะครูมีความรูความ
สามารถมากกวาพวกเขาเสียอีก จึงไมไดคิดในสวนนี้มากนัก

ดังนั้น พอสรุปไดวาปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาจําแนก
ตามกลุมนั้นอยูในระดับมาก เปนเพราะโรงเรียนมีชื่อเสียงจึงตองการเขามารวมเปนคณะ
กรรมการสถานศึกษา เพื่อชวยใหโรงเรียนมีการพัฒนาที่ดีตอไป และเพื่อบุตรหลานของตนเอง
และชุมชนจะไดรับการศึกษาที่ดีจากโรงเรียนที่คณะกรรมการสถานศึกษาเขามารวมกันเปน   
คณะกรรมการดวย
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2. การเปรียบเทียบความแตกตางดานปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน พบวาไมมีความแตกตางกัน เปนเพราะความตระหนักในภาระหนาที ่และ
ความชัดเจนในบทบาทการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาไดรับการชี้แจง และการ
พิจารณาการคัดเลือกเปนอยางดี ซึ่งไดรับการคัดเลือกจากคณะกรรมการชุดเดิม ผูบริหาร
คณะครู และชุมชนเปนผูคัดเลือกเขามา ยอมเปนที่ประจักษ และพยานยืนยันความพรอม คุณวุฒิ
และวุฒิภาวะที่เหมาะสมแลวในการเขามามีสวนรวมในการบริหารโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับงาน
วิจัยของ สุรพล  เปรมเล็ก ที่ไดศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงคของคณะกรรมการโรงเรียนใน
โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ที่พบวา
คุณลักษณะที่พึงประสงคของคณะกรรมการโรงเรียนตามความคิดเห็นของแตละกลุมไมมีความ
แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

และอีกประการหนึ่งก็คือ ระเบียบของคณะกรรมการสถานศึกษา มีความรัดกุม ชัดเจน
และมีการชี้แจงใหรับทราบในบทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ไดอยางถองแท
แลว เปนที่เขาใจกัน ยอมรับในขอบเขตการตัดสินใจ มีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนรวมกัน จึงมี
นโยบายที่สอดคลองกับโรงเรียน และจากระเบียบการของกระทรวงที่ตองยึดปฏิบัติรวมกัน ซึ่ง
สอดคลองกับแนวความคิดของวิทท (Whitt) ที่กลาววา เร่ืองการชักนําประชาชนเขามารวมงานกับ
ทางโรงเรียน ซึ่งพอนํามาใชกับคณะกรรมการศึกษาไดวา ประกอบดวย 4 ข้ันตอนงายๆ ซึ่งเปนที่
เขาใจกันดีอยูแลว คือ ข้ันตอนที่หนึ่ง เปนการชักนําประชาชนเขาสูโรงเรียน ข้ันตอนนี้ควรมี
กิจกรรมการสํารวจชุมชน ทําความรูจักกับองคกรชุมชน และจัดโครงการบริการชุมชน  ข้ันตอน
ที่สอง เปนการเราความสนใจ เพื่อใหชุมชนเขาใจและเห็นคลอยตามดวยวิธีการจูงใจลักษณะ
ตางๆ  ข้ันตอนที่สาม การใหประชาชนมีสวนรวมดวยความยินดีและเต็มใจ และดวยการให
ประชาชนหรือองคกรชุมชนรับรูปญหาพรอมกับการขอรองใหชวย  และข้ันตอนสุดทาย เปนการ
จัดตั้งองคกร หรือถามีองคกรอยูแลวคือ คณะกรรมการศึกษา ก็ใหมีการกําหนดหนาที่ความ
รับผิดชอบของกรรมการแตละคนพรอมกับมอบหมายงานในหนาที่ตางๆ ตามที่ตกลงกันใน
คณะกรรมการแลวใหสมาชิกรับไปดําเนินการ จึงทําใหปจจัยจูงใจการเขามาเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษา พบวา ไมมีความแตกตางกัน

ดังนั้น จึงสรุปไดวา ปจจัยในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน
จําแนกตามกลุมของคณะกรรมการ พบวา ไมมีความแตกตางกัน เปนเพราะความเขาใจใน
บทบาทและหนาที่ ตามกรอบที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไว
อยางชัดเจน  พรอมกันนั้น ความตั้งใจสวนตัวที่อยากเขามารวมกันเปนคณะกรรมการ เพราะ
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ตองการเขามาชวยเหลือดวยความเต็มใจ และผานข้ันตอนการเลือกสรรที่ดีจากคณะกรรมการ
แลวอยางเหมาะสม

ขอเสนอแนะ
เพื่อใหปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการฯ ผูวิจัยอาศัยขอคนพบจากการวิจัย

ผนวกกับการศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวของ และขอสังเกตของผูวิจัยเองจัดทําเปนขอเสนอแนะข้ึน
เพื่อเปนแนวทางใหกลุมโรงเรียน ไปพิจารณาดําเนินงาน ในการสงเสริมปจจัยจูงในใหเกิดผลตอ
ขวัญกําลังใจและการจูงใจใหคณะกรรมการฯ เขามาชวยบริหารโรงเรียน จึงขอเสนอแนะแนวทาง
สําหรับเปนทางเลือกนําไปใชและเปนแนวทางสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป ดังนี้

ขอเสนอแนะท่ัวไป
ขอเสนอแนะทั่วไปเพื่อประโยชนในการปรับปรุงปจจัยจูงใจสําหรับคณะกรรมการ   

สถานศึกษาข้ันพื้นฐานตอไป เพื่อจะไดทํางานไดอยางมีประสิทธิผลมากข้ึน ดังนี้
1. ระดับปจจัยจูงในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน โดยรวมอยูใน

ระดับมาก สวนปจจัยการไดรับการยอมรับนับถืออยูในระดับปานกลางเปนสวนใหญ ควรใหมีการ
รณรงคดานคุณภาพของคณะกรรมการฯ ในทุกกลุม ไมวาจะเปนผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู        
ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา และผูทรงคุณวุฒิก็ตาม
ยอมตองการปจจัยจูงใจดานตางๆ เพื่อเขามารวมกันบริหารโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพอยางแทจริงตอไป สมตามเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ     
พ.ศ. 2542

ดานการไดรับการยอมรับนับถือของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานนั้น ควร
สรรหา และสนับสนุนคณะกรรมการฯ ที่มีวุฒิการศึกษาในระดับปริญญาตรีเพิ่มข้ึน หรือสงเสริม
การศึกษาตอเนื่อง เพื่อเปนการเพิ่มคุณวุฒิจะไดเปนที่ยอมรับนับถือทามกลางผูบริหารและ
คณะครูมากข้ึนตามไปดวย  โรงเรียนตองหาวิธีการใหเกียรติแกเขาดวยวิธีการประชาสัมพันธ
ความดีความชอบของบุคลากรที่มีอยู ประกาศเกียรติคุณผูอุปการะคุณ ใหโลหรางวัล หรือรางวัล
อ่ืนๆ ที่เปนการใหเกิดการยอมรับนับถือดีข้ึน

ดานโอกาสที่ไดรับความกาวหนาในอนาคต จะเห็นไดวา ความเจริญกาวหนาในวิชาชีพ
นั้น เปนส่ิงสําคัญและจําเปนตอการพัฒนาตนเอง และผูอ่ืนรวมกัน  ดังนั้น จึงควรคํานึงถึง
ประเด็นความกาวหนาในวิชาชีพของคณะกรรมการฯ ที่เขามารวมกันแลว จะสามารถมี
ความกาวหนาในวิชาชีพไดอยางไรบาง เปนประเด็นที่ควรสงเสริมและสนับสนุนเปนอยางยิ่ง
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แนวทางการสงเสริมความกาวหนาในการงาน การประกาศเกียรติคุณแกสาธารณชนใหรับรู และ
การใหรางวัล ยอมเปนประจักษพยานสวนบุคคลสําหรับผูใหความรวมมือและการชวยเหลือแก
โรงเรียนไดเปนอยางดี

ดานผลประโยชนที่จะไดรับ การที่คณะกรรมการฯ เขามารวมกับทางโรงเรียนแลวยอม
ตองการ หรือแสวงหาผลประโยชนบางไมมากก็นอย  จึงเปนประเด็นที่ควรสงเสริมใหมีสวัสดิการ
และผลประโยชน จูงใจเพิ่มข้ึน เพื่อจะไดเขามารวมอยางจริงจังตอไป และทุมเทใหกับภารกิจ
แทจริงได  แตที่สําคัญตองไมละเมิด หรือผิดกฎระเบียบของคณะกรรมการฯ  จึงตองสามารถ
ตรวจสอบได และมีการบันทึกจากมติของคณะกรรมการฯ ในการจัดสวัสดิการตางๆ หรือผล
ประโยชนที่พึงไดพึงมีตอบุคคลในการเขามารวมเปนคณะกรรมการฯ ไดอยางแข็งขัน และเต็มใจ
แทจริงตอไป

2. ความแตกตางดานความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษาพื้นฐาน พบวาไมมีความแตกตางกัน เปนเพราะพฤติกรรม แนวความคิด และเจตคติ
เปนไปในทางเดียวกัน หรือสอดคลองกัน ภาพที่พบจึงไมแตกตางกัน  ดังนั้น จึงควรสนับสนุน
หลักการ แนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจน และประโยชนที่เอ้ือตอการเขามาเปนกรรมการรวมกัน
เพราะตองรับภาระหนาที่เพิ่มเติมจากสวนที่ปฏิบัติอยูแลว อาจเปนการเอาเปรียบโดยมิไดตั้งใจได
จําเปนตองระบุถึงผลประโยชนที่พึงไดรับบางพอประมาณ มีความชัดเจนโปรงใส ตรวจสอบได
และใหประโยชนเอ้ือแกทุกฝาย ไมฝกใฝฝายใดฝายหนึ่งจนเกินไป

ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังตอไป
เพื่อใหปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการฯ โรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ไดมีการศึกษาอยางลุมลึกยิ่งข้ึน ผูวิจัยขอเสนอแนว
ความคิดใหมีการศึกษาวิจัยดังนี้ คือ

1. ควรศึกษาปจจัยจูงใจดานการยอมรับนับถือวามีองคประกอบอะไรบางเพื่อทําให
คณะกรรมการสถานศึกษาไดรับการยอมรับเพิ่มข้ึน

2. ควรศึกษาแนวทางการจัดสวัสดิการ และผลประโยชนที่เอ้ือตอการเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อเปนการจูงใจใหบุคลากรทองถิ่นเขามามีบทบาทเพิ่มมากข้ึนในการมีสวนรวม
การบริหารโรงเรียน

3. ควรศึกษาองคประกอบดานปจจัยที่สงผลตอการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการ
สถานศึกษา เพื่อทําใหการบริหารงานดีข้ึน คลองตัว และรวดเร็ว
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รายชื่อผูทรงคุณวุฒิ

1. ดร. บุญทรง  สังขทอง ผูจัดการสหกรณออมทรัพยครูราชบุรี
สํานักงานสหกรณออมทรัพยครูราชบุรี อําเภอเมือง
จังหวัดราชบุรี

2. นางสาวบุบผา  ซังพุก ศึกษานิเทศก 8 สํานักงานการประถมจังหวัดราชบุรี
หนวยศึกษานิเทศก สํานักงานการประถมจังหวัดราชบุรี
อําเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

3. นายนพแสน  สมยานนทนากุล หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก
สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก
อําเภอดําเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี

4. นายหัสนัย  ยามชวง ศึกษานิเทศก 9 สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบางแพ
อําเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี

5. นายฉลองชัย  อัมพรสินธุ ศึกษานิเทศก 7สํานักงานการประถมศึกษากิ่งอําเภอบานคา
อําเภอบานคา จังหวัดราชบุรี
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(สําเนา)

ที่ ศธ 1122.04/2848      สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอนครชัยศรี
      ที่วาการอําเภอนครชัยศรี นครปฐม  73120

30 ตุลาคม      2545

เร่ือง  ขอทดลองเคร่ืองมือ
เรียน  ผูอํานวยการโรงเรียนวัดหวยพลู, วัดกลางบางแกว, อจญ. วัดสําโรง, วัดใหมฯ, บานคลอง
         บางกระจับ
ส่ิงที่สงมาดวย  แบบสอบถาม  จํานวน  6 ชุด

ดวย ภาควิชาบริหารการศึกษา ขอความอนุเคราะหให นางสาวสุวรรณา  จิตรสมบูรณ
นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการ
ศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งไดรับอนุมัติใหทําวิทยานิพนธ เร่ือง “ปจจัยแรงจูงใจในการเขามา
เปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถม
ศึกษาจังหวัดราชบุรี” ทําการทดสอบความเชื่อมั่นของเคร่ืองมือในสถานศึกษาของทาน เพื่อนําไป
ปรับปรุงแกไขกอนนําไปใชในการวิจัย กลุมตัวอยาง หวังเปนอยางยิ่งวาคงไดรับความอนุเคราะห
จากทานเปนอยางดี

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

นายกําชัย  จําเนียร
(นายกําชัย    จําเนียร)

หัวหนาการประถมศึกษาอําเภอนครชัยศรี
งานบริหารทั่วไป
โทร. 0-3433-1793
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(สําเนา)

ที่ ทม (นฐ) 1109/2238 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร
พระราชวังสนามจันทร นครปฐม 73000

13 พฤศจิกายน 2545

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล
เรียน  ผูอํานวยการการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี

ดวย นางสาวสุวรรณา จิตรสมบูรณ  นักศึกษาระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา ภาควิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร  กําลังทําวิทยานิพนธ 
เร่ือง “ปจจัยจูงใจในการเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรียน สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี” มีความประสงคจะขอเก็บรวบรวมขอมูลจากคณะกรรมการ     
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัดหนวยงานของทานเพื่อประกอบการทําวิทยานิพนธ ใน
การนี้บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร จึงขอความอนุเคราะหจากทานโปรดแจงโรงเรียนที่
เปนกลุมตัวอยางทราบ เพื่อขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามใหแกนักศึกษาดังกลาวดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดใหความอนุเคราะห  จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ผศ.ดร. จิราวรรณ  คงคลาย
(ผูชวยศาสตราจารย ดร. จิราวรรณ คงคลาย)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

สํานักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย
โทร. 034243435, 034218788
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แบบสอบถามเพื่อการวิจัย
เร่ือง

ปจจัยแรงจูงใจในการเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี

***************************

คําชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม
1. แบบสอบถามฉบับนี้ สําหรับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน 6 กลุมเปนผูตอบ
2. แบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค เพื่อศึกษาปจจัยจูงใจในการเปนคณะ

กรรมการสถานศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา
3. คําตอบของทานมีคายิ่งตอการวิจัยคร้ังนี้ ขอทานโปรดตอบแบบสอบถามตามความ

เปนจริงมากที่สุด เพื่อประโยชนตอสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
4. ขอมูลที่ทานระบุไวในแบบสอบถามนี ้ จะไมมีผลกระทบหรือกอใหเกิดความเสียหาย

ตอทานแตอยางไร
5. แบบสอบถามฉบับนี้แบงออกเปน 2 ตอน คือ

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 ปจจัยจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน

ผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งจะไดรับความอนุเคราะหจากทานดวยดี จึงขอขอบคุณมา ณ
โอกาสนี้ดวย

นางสาวสุวรรณา  จิตรสมบูรณ
นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา

ภาควิชาการบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยา มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนท่ี 1   สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง  โปรดทําเคร่ืองหมาย ü ลงใน (   ) หนาขอความที่ตรงกับสถานภาพความเปนจริงใน

  ปจจุบันของทาน

1. เพศ
(      )  ชาย
(      )  หญิง

2. อายุ
(      )  ต่ํากวา 25 ป
(      )  25 – 35 ป
(      )  มากกวา 35 ป

3. ระดับการศึกษา
(      )  ต่ํากวาปริญญาตรี
(      )  ปริญญาตรี
(      )  สูงกวาปริญญาตรี

4. อาชีพ
(      )  รับราชการ
(      )  รัฐวิสาหกิจ
(      )  เกษตรกรรม
(      )  คาขาย
(      )  อ่ืนๆ ระบ ุ………………………….
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5. ผูตอบแบบสอบถามเปนคณะกรรมการสถานศึกษาท่ีมาจาก
(      )  ผูแทนผูปกครอง
(      )  ผูแทนครู
(      )  ผูแทนองคกรชุมชน
(      )  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(      )  ผูแทนศิษยเกา
(      )  ผูทรงคุณวุฒิ

6. ประสบการณในการเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (คณะกรรมการ
โรงเรียน / คณะกรรมการศึกษา)
(      )  1 – 5 ป
(      )  6 – 10 ป
(      )  มากกวา 10 ป

7. ทานเขามาดํารงตําแหนง เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนแหงน้ี
โดยวิธีใด
(      )  ผูบริหารโรงเรียนเสนอชื่อ แตงตั้ง
(      )  การชักชวนของผูบริหารและคณะครู
(      )  การคัดเลือกจากคณะกรรมการชุดเดิม
(      )  คัดเลือกโดยคณะครูในโรงเรียน
(      )  ชุมชนเปนผูคัดเลือก
(      )  อ่ืนๆ (ระบ)ุ ……………………………..
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ตอนท่ี 2  ปจจัยแรงจูงใจในการเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานในโรงเรีนประถม
   ศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี

คําชี้แจง  ปจจัยตางๆ ขางลางนี้ ในขอใดเปนเหตุจูงใจที่ทําใหทานยินยอมเขามาเปนกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานเรียงลําดับจากมากที่สุด ไปหานอยที่สุด ในแตละขอ ขอใหทาน
เลือกตอบ เพียงชองเดียว โดยกาเคร่ืองหมาย ü ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกที่แทจริง
ของทานที่สุด

ตัวอยาง

เห็นดวยในระดับ
ขอ

ปจจัยแรงจูงใจในการเขามา
เปนคณะกรรมการสถาน

ศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาก
ท่ีสุด

มาก ปาน
กลาง

นอย นอย
ท่ีสุด

สําหรับผู
วิจัย

0 ตองการความมีเกียรติ มีชื่อเสียง ü

00 ความภาคภูมิใจที่ใหความชวย
เหลือโรงเรียน ü

จากขอ 0   แสดงวา   ผูตอบแบบสอบถามทําเคร่ืองหมาย ü ในชองเห็นดวยในระดับมาก
หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจที่เขามาเพื่อตองการความมี
เกียรติ มีชื่อเสียง อยูในระดับมาก

จากขอ 00  แสดงวา    ผูตอบแบบสอบถามทําเคร่ืองหมาย ü ในชองเห็นดวยในระดับมากที่
สุด หมายถึง ผูตอบแบบสอบถามมีแรงจูงใจที่เขามาเพื่อความภาคภูมิใจที่
ใหความชวยเหลือโรงเรียน อยูในระดับมากที่สุด
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ปจจัยแรงจูงใจในการเขามาเปน คาสถิติ
ขอ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน X S.D. ระดับ

1

2

3

4

การไดรับการยอมรับนับถือ
ตองการใหชุมชนหรือบุคคลในหนวยงาน
ยกยองชมเชย
ตองการใหผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนยอมรับ
ในความรูความสามารถ
ตองการใหชุมชนหรือบุคคลในหนวยงาน
ยอมรับในความรูความสามารถ
ตองการใหผูบังคับบัญชาหรือเพื่อนยกยอง
ชมเชย

3.47
3.39

3.50

3.61

3.39

.855

.967

.929

.911

.967

มาก
ปานกลาง

มาก

มาก

ปานกลาง

1

2
3
4

ลักษณะของงาน
งานที่ปฏิบัติเปนงานที่นาสนใจตองอาศัย
ความคิดริเร่ิมสรางสรรค
งานที่ปฏิบัติเปนงานที่มีความทาทาย
งานที่ตองอาศัยการมีสวนรวมในการทํางาน
การทํางานที่มีสวนรวมที่สามารถทําตั้งแต
ตนจนจบไดโดยลําพัง

3.82
3.97

3.82
4.21
3.25

.544

.625

.743

.657
1.079

มาก
มาก

มาก
มาก

ปานกลาง

1

2

3
4

ความรับผิดชอบ
ยินดีใหความรวมมือในการดําเนินงานที่ตอง
รับผิดชอบ
เกิดความพึงพอใจที่จะไดรับมอบหมายใน
การทํางาน
มีความภาคภูมิใจในงานที่ตองรับผิดชอบ
มีความพอใจ มีอํานาจในงานที่รับผิดชอบ
อยางเต็มที่

4.19
4.33

4.20

4.23
4.00

.509

.599

.589

.608

.696

มาก
มาก

มาก

มาก
มาก
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ปจจัยแรงจูงใจในการเขามาเปน คาสถิติ
ขอ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน X S.D. ระดับ

1

2

3

4

โอกาสท่ีไดรับความกาวหนาในอาชีพ
ตองการโอกาสที่ไดรับการแตงตั้ง หรือเล่ือน
ตําแหนง
ตองการมีโอกาสเขาอบรม หรือรวมประชุม
สัมมนา เพิ่มพูนความรูที่หลากหลาย กอให
เกิดความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ
การประสานงานกับองคกรทองถิ่นทั้งรัฐและ
เอกชนเพื่อมีโอกาสรับความกาวหนาใน
อาชีพ
การมีโอกาสถายทอดทักษะวิชาชีพของตน

3.62
3.12

3.85

3.72

3.77

.736
1.081

.856

.862

.819

มาก
ปานกลาง

มาก

มาก

มาก

1

2

3
4

ฐานะของอาชีพ
ตองการใหชุมชนในสังคมยอมรับในอาชีพ
ของทาน
ความรูสึกภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองซึ่งมี
เกียรติและศักดิ์ศรี
การทํางานทําใหสังคมยอมรับในอาชีพ
สังคมมีความพึงพอใจในฐานอาชีพ

4.02
3.85

4.16

4.02
4.04

.642

.828

.730

.740

.730

มาก
มาก

มาก

มาก
มาก

1

2

3

ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน
ติดตอกับเพื่อนรวมงานที่มีการรวมงานอันดี
ตอกัน
ประสานงานกับเพื่อนรวมงานที่มีความ
สัมพันธอันดีตอกัน
ประชาสัมพันธใหบุคคลภายนอกเห็นการ
ทํางานกับเพื่อนรวมงานที่มีความสามารถ มี
ความรวมมือที่ดี

4.12
4.13

4.13

4.05

.529

.581

.605

.676

มาก
มาก

มาก

มาก

4 เกิดความรูสึกประทับใจที่ดีตอเพื่อนรวมงาน 
ซึ่งเขาใจกันและกัน

4.15 .619 มาก
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ปจจัยแรงจูงใจในการเขามาเปน คาสถิติ
ขอ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน X S.D. ระดับ

1

2

3

4

ความมีชื่อเสียงของโรงเรียน
พึงพอใจในการบริหารงานที่ประสบความ
สําเร็จของผูบริหารโรงเรียน
ตองการใหสถานศึกษามีผลการดําเนินงาน
ที่ประสบผลสําเร็จทางดานวิชาการและกีฬา
เกิดความภาคภูมิใจในคุณภาพของนักเรียน
ในดานคุณธรรม จริยธรรม ที่พึงประสงคของ
ชุมชน
การสรางความเขาใจกับชุมชน เพื่อใหเห็น
ผลการดําเนินงานของสถานศึกษา

4.29
4.20

4.43

4.24

4.28

.517

.650

.594

.683

.618

มาก
มาก

มาก

มาก

มาก

1

2

3

4

ผลประโยชนท่ีไดรับ
การไดรับการยอมรับของชุมชนกอใหเกิด
ความมั่นคงในการดํารงชีวิต
ตองการระดมทรัพยากรดานตางๆ ทั้งภาย
ในและภายนอกทองถิ่นมาใชในการพัฒนา
สถานศึกษา
การพัฒนาโรงเรียนใหเปนที่ยอมรับของทอง
ถิ่นนําไปเปนแบบอยางเพื่อเกียรติของวงศ
ตระกูล
การมีสวนรวมในการพัฒนาสถานศึกษากอ
ใหเกิดความภาคภูมิใจเพื่อชุมชนของตนเอง

4.20
3.98

4.29

4.17

4.35

.517

.698

.636

.687

.638

มาก
มาก

มาก

มาก

มาก
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ภาคผนวก จ
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ประกาศคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
เร่ือง  การจัดแบงกลุม และตั้งชื่อกลุมโรงเรียนประถมศึกษา

สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
                    

อาศัยอํานาจตามความในขอ 9 ของระเบียบคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ
วาดวยกลุมโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2543 สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ได
ดําเนินการจัดแบงกลุมโรงเรียน และตั้งชื่อกลุมโรงเรียน ในสังกัดสํานักงานการประถมอําเภอ / กิ่ง
อําเภอ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี ในคราวประชุมคร้ัง
ที่ 1 / 2544 เมื่อวันที ่15 มกราคม 2544 ดังนี้

สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี  แบงเปน  7  กลุมโรงเรียน
1. กลุมโรงเรียนหวยชินสีห  ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม จํานวน  7  โรงเรียน

1.1 โรงเรียนวัดใหญอางทอง (เทียนประชาสรรค) ตําบลอางทอง
1.2 โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี ตําบลอางทอง
1.3 โรงเรียนวัดโพธิ์ดก ตําบลอางทอง
1.4 โรงเรียนวัดแคทราย (บุญประชาสรรค) ตําบลคูบัว
1.5 โรงเรียนชุมชนวัดคูบัว ตําบลคูบัว
1.6 โรงเรียนวัดบานโพธิ์ ตําบลคูบัว
1.7 โรงเรียนวัดหนามพุงดอ (ชุน เล่ือน พิมพ ประชาสามัคคี) ตําบลคูบัว
ท่ีตั้งสํานักงานกลุม  โรงเรียนอนุบาลเมืองราชบุรี

2. กลุมโรงเรียนแกนจันทน  ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม จํานวน  9  โรงเรียน
2.1 โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี ตําบลหวยไผ
2.2 โรงเรียนวัดเขาถ้ํากุญชร ตําบลหวยไผ
2.3 โรงเรียนวัดหวยไผ ตําบลหวยไผ
2.4 โรงเรียนวัดทุงหญาคมบาง ตําบลดอนแร
2.5 โรงเรียนวัดนาหนอง (วิธานราษฎรอนุกูล) ตําบลดอนแร
2.6 โรงเรียนวัดเจติยาราม (บัณฑิตประชานอยพานิช) ตําบลเจดียหัก
2.7 โรงเรียนวัดหวยหมู (อมรธรรมรัตราษฎรบํารุง) ตําบลเจดียหัก
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2.8 โรงเรียนวัดเขางูสันติธรรม ตําบลเจดียหัก
2.9 โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาส (เจริญธรรมวิทยา) ตําบลเจดียหัก
ท่ีตั้งสํานักงานกลุม  โรงเรียนวัดอรุณรัตนคีรี

3. กลุมโรงเรียนคีรีสัมพันธ    ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม จํานวน  7  โรงเรียน
    3.1 โรงเรียนวัดน้ําพุ (สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะห 54) ตําบลน้ําพุ
    3.2 โรงเรียนบานหนองนางแพรว (บุญเหลือราษฎรวิทยาคาร) ตําบลน้ําพุ
    3.3 โรงเรียนบานชัฏเจริญ ตําบลน้ําพุ
    3.4 โรงเรียนวัดหวยปลาดุก  (อนันกูลอุปถัมภ) ตําบลหินกอง
    3.5 โรงเรียนบานทุงนอย  (มิตรภาพที ่12) ตําบลหินกอง

        3.6 โรงเรียนวัดหนองกระทุม (สังฆรักษราษฎรบํารุง) ตําบลหินกอง
    3.7 โรงเรียนวัดหนองตาหลวง ตําบลหินกอง
    ท่ีตั้งสํานักงานกลุม  โรงเรียนบานชัฏเจริญ

4. กลุมโรงเรียนโรงเรียนเขาวัง   ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม จํานวน  8  โรงเรียน
    4.1 โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ชวงสุวนิช) ตําบลหนาเมือง
    4.2 โรงเรียนอนุบาลราชบุรี ตําบลหนาเมือง

    4.3 โรงเรียนวัดดอนแจง (ไสวราษฎรวิทยาคาร) ตําบลดอนตะโก
                  4.4 โรงเรียนวัดใหมนครบาล (นอย ไววนิชกุลสงเคราะห) ตําบลดอนตะโก

     4.5 โรงเรียนวัดดอนตะโก (วังประชารัฐอุปถัมภ) ตําบลดอนตะโก
     4.6 โรงเรียนวัดทาโขลง (พยุงประชานุกูล) ตําบลหลุมดิน
     4.7 โรงเรียนวัดทายเมือง ตําบลพงสวาย
     4.8 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎรบูรณะ (โพธิ์ราษฎรวิทยาคาร) ตําบลพงสวาย
    ท่ีตั้งสํานักงานกลุม   โรงเรียนวัดเขาวัง (แสง ชวงสุวนิช)

5. กลุมโรงเรียนเขางู  ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม จํานวน  9  โรงเรียน
    5.1 โรงเรียนวัดดอนตลุง ( ราษฎรศรัทธาทาน) ตําบลเกาะพลับพลา
    5.2 โรงเรียนวัดเกาะลอย (ชุณหะวัตราษฎรรังสรรค) ตําบลเกาะพลับพลา
    5.3 โรงเรียนวัดหวยตะแคง (พรประชานุกูล) ตําบลเกาะพลับพลา
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    5.4 โรงเรียนบานเขาสวนหลวง ตําบลเกาะพลับพลา
    5.5 โรงเรียนบานเขากรวด ตําบลเกาะพลับพลา
     5.6 โรงเรียนวัดโสดาประดิษฐาราม ตําบลเขาแรง
     5.7 โรงเรียนวัดเขาวังสดึงษ ตําบลเขาแรง
     5.8 โรงเรียนวัดบางกระ ตําบลหนองกลางนา
     5.9 โรงเรียนวัดประเสริฐราษฎรรังสรรควิทยา ตําบลหนองกลางนา
   ท่ีตั้งสํานักงานกลุม  โรงเรียนวัดดอนตลุง (ราษฎรศรัทธาทาน) 

6. โรงเรียนคุรุสัมพันธ  ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม จํานวน  7  โรงเรียน 1 สาขา
    6.1 โรงเรียนวัดบางล่ี (วุฒิพันธุวิทยา) ตําบลโคกหมอ
     6.2 โรงเรียนวัดโพธิ์ราษฎรศรัทธาธรรม ตําบลสามเรือน
     6.3 โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร) ตําบลพิกุลทอง
     6.4 โรงเรียนวัดบานกลวย  (เฟอราษฎรบํารุง) ตําบลทาราบ
            โรงเรียนวัดบานกลวย (สาขาวัดบานชอง) ตําบลทาราบ
     6.5 โรงเรียนวัดอัมพวัน ตําบลบางปา
     6.6 โรงเรียนวัดพเนินพลู ตําบลบางปา
     6.7  โรงเรียนวัดไผลอม (เจริญราษฎรวิทาคม) ตําบลบางปา
   ท่ีตั้งสํานักงานกลุม   โรงเรียนวัดพิกุลทอง (แปลกประชาคาร)

7. กลุมโรงเรียนวารีสัมพันธ ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม จํานวน  8 โรงเรียน
    7.1 โรงเรียนวัดศาลเจา (เรือง เล็บครุฑ) ตําบลคุงกระถิน
     7.2 โรงเรียนวัดเกาะลอยอุดมเอกธาราม ตําบลคุงกระถิน
     7.3 โรงเรียนวัดเกตุนอย ตําบลคุงกระถิน
     7.4 โรงเรียนวัดคุงกระถิน (ราษฎรสามัคคีอุทิศ) ตําบลคุงน้ําวน
     7.5 โรงเรียนวัดเหนือวน ตําบลคุงน้ําวน
     7.6 โรงเรียนวัดราชคาม (ชุมประชานุกูล) ตําบลคุงน้ําวน
     7.7 โรงเรียนวัดจันทคามวิทยา ตําบลคุงน้ําวน
     7.8 โรงเรียนวัดใหมราษฎรบํารุงเจริญธรรม ตําบลบานไร
    ท่ีตั้งสํานักงานกลุม   โรงเรียนวัดศาลเจา (เรือง เล็บครุฑ) 
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สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานโปง   แบงเปน   7   กลุมโรงเรียน
1. กลุมโรงเรียนเขาขลุง  ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม จํานวน  10 โรงเรียน

1.1 โรงเรียนวัดไผสามเกาะ  (ปญญาประชาสามัคคี) ตําบลเขาขลุง
1.2 โรงเรียนวัดสัมมาราม ตําบลเขาขลุง
1.3 โรงเรียนวัดเขาขลุง ตําบลเขาขลุง
1.4 โรงเรียนบานดอนไมสาย ตําบลเขาขลุง
1.5 โรงเรียนบานหนองไกขัน ตําบลเขาขลุง
1.6 โรงเรียนวัดสระส่ีมุม ตําบลเขาขลุง
1.7 โรงเรียนวัดเขาแจง ตําบลเขาขลุง
1.8 โรงเรียนบานโปงยอ (จําเริญ โฆสิตสกุล) ตําบลเขาขลุง
1.9 โรงเรียนวัดเจริญธรรม (รัฐประชานุเคราะห) ตําบลเขาขลุง
1.10 โรงเรียนบานหวยยาง ตําบลเขาขลุง
ท่ีตั้งสํานักงานกลุม  โรงเรียนวัดไผสามเกาะ  (ปญญาประชาสามัคคี)

2. กลุมโรงเรียนหนองปลาหมอ-บานมวง ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม
จํานวน 7 โรงเรียน

       2.1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ ตําบลหนองปลาหมอ
       2.2 โรงเรียนวัดมาบแค ตําบลหนองปลาหมอ

            2.3 โรงเรียนวัดหนองหิน (วิเชียรประชานุกูล) ตําบลหนองปลาหมอ
       2.4 โรงเรียนวัดสระตะโก  (หันประชาสามัคคี) ตําบลหนองปลาหมอ

   2.5 โรงเรียนวัดมวง (สํานักงานสลากกินแบงรัฐบาลสมทบสราง 367)
ตําบลบานมวง

   2.6 โรงเรียนวัดบัวงาม ตําบลบานมวง
   2.7 โรงเรียนบานหนองคา ตําบลบานมวง

      ท่ีตั้งสํานักงานกลุม   โรงเรียนชุมชนวัดหนองปลาหมอ
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3. กลุมโรงเรียนเบิกไพร – คุงพยอม ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 7
โรงเรียน
3.1 โรงเรียนอนุบาลบานโปง (วัดปากแรต) ตําบลเบิกไพร

      3.2 โรงเรียนวัดหุบกระทิง ตําบลเบิกไพร
     3.3 โรงเรียนวัดบางพัง ตําบลเบิกไพร
     3.4 โรงเรียนวัดตาล ตําบลคุงพยอม
     3.5 โรงเรียนวัดลําพยอม ตําบลคุงพยอม
     3.6 โรงเรียนบานตลาดนัด (เมธาราษฎรสามัคคี) ตําบลคุงพยอม
     3.7 โรงเรียนวัดโพธิ์บัลลังก ตําบลคุงพยอม
      ท่ีตั้งสํานักงานกลุม   โรงเรียนวัดหุบกระทิง

4. กลุมโรงเรียนกรับใหญ  ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 6 โรงเรียน
4.1 โรงเรียนวันมหาราช (ผาณิตพิเชฐวงศ 1) ตําบลกรับใหญ
4.2 โรงเรียนวัดหนองประทุน ตําบลกรับใหญ

       4.3 โรงเรียนชุมชนบานหวยกระบอก (สามัคคีวิทยา) ตําบลกรับใหญ
       4.4 โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ) ตําบลกรับใหญ
      4.5 โรงเรียนวัดอออีเขียว (รัฐราษฎรมิตรผลอนุกูล) ตําบลกรับใหญ
       4.6 โรงเรียนวัดหนองกลางดาน (สมบุญประชานุเคราะห) ตําบลกรับใหญ
     ท่ีตั้งสํานักงานกลุม   โรงเรียนวัดหนองเสือ (ประชาอุทิศ)

5. กลุมโรงเรียนทาผา –ลาดบัว  ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 7 โรงเรียน
5.1 โรงเรียนชุมชนวัดทาผา ตําบลทาผา

    5.2 โรงเรียนวัดโกสินารายณ ตําบลทาผา
     5.3 โรงเรียนวัดดอนเสลา (ปาน พูน รัฐ ราษฎรบํารุง) ตําบลทาผา
    5.4 โรงเรียนวัดยางหัก ตําบลทาผา
    5.5 โรงเรียนวัดบานฆองนอย (โทกุหลาบทิพยประชาสรรค) ตําบลทาผา
    5.6 โรงเรียนวัดลาดบัวขาว ตําบลลาดบัวขาว
    5.7 โรงเรียนวัดรางวาลย ตําบลลาดบัวขาว

                     ท่ีตั้งสํานักงานกลุม   โรงเรียนชุมชนวัดทาผา
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6. กลุมโรงเรียนสวนปากนคร  ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 8 โรงเรียน
6.1 โรงเรียนวัดตาผา ตําบลนครชุมน
6.2 โรงเรียนวัดใหญ (บุญเอ่ียมอนุเคราะห) ตําบลนครชุมน
6.3 โรงเรียนวัดหัวหิน (ลนพิบูลยประชาสรรค) ตําบลนครชุมน
6.4 โรงเรียนวัดอัมพวนาราม (ดงมะมวง) ตําบลนครชุมน
6.5 โรงเรียนคายลูกเสือบานโปง (สโมสรไลออนบานโปงอุปถัมภ) ตําบลสวนกลวย
6.6 โรงเรียนวัดหนองหญาปลอง (วิบูลย-ทัศนีย สินประสงค ราษฎรอุปถัมภ) ”

    6.7 โรงเรียนวัดโคกหมอ (ประชาสามัคคี) ตําบลปากแรต
    6.8 โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม ตําบลปากแรต
     ท่ีตั้งสํานักงานกลุม  โรงเรียนวัดใหญ (บุญเอ่ียมอนุเคราะห)

7. กลุมโรงเรียนไตรบูรพา   ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 8 โรงเรียน
7.1 โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5) ตําบลหนองออ
7.2 โรงเรียนวัดหนองออ (ธรรมธรใยประชาสามัคค)ี ตําบลหนองออ
7.3 โรงเรียนวัดหัวโปงมิตรภาพที่ 224 ตําบลหนองออ
7.4 โรงเรียนบานลาดใหญ ตําบลหนองออ
7.5 โรงเรียนวัดหนองกบ (ขุนทองประชานุเคราะห) ตําบลหนองกบ
7.6 โรงเรียนวักหนองปลาดุก ตําบลหนองกบ
7.7 โรงเรียนวัดบึงกระจับ (รัฐประชาตันติธนานนท) ตําบลหนองกบ
7.8 โรงเรียนวัดอริยวงศาราม (หนองน้ําขาว) ตําบลดอนกระเบื้อง
ท่ีตั้งสํานักงานกลุม  โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5)

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอโพธาราม   แบงเปน  6  กลุมโรงเรียน
1. กลุมโรงเรียนบานเลือก  ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 8 โรงเรียน
    1.1 โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ ตําบลหนองโพ
    1.2 โรงเรียนบานหนองกระทุม (จันทรประชานุเคราะห) ตําบลหนองโพ
    1.3 โรงเรียนวัดโบสถ (อินทรัฐราษฎรบํารุง) ตําบลบานเลือก
    1.4 โรงเรียนชุมชนวัดบานเลือก (โพธาภิรมย) ตําบลบานเลือก
    1.5 โรงเรียนวัดพระศรีอารย ตําบลบานเลือก
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    1.6 โรงเรียนวัดหุบมะกลํ่า ตําบลบานเลือก
1.7 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง (ดอนกระเบื้องราษฏรบํารุง) ตําบลดอนกระเบื้อง

ท่ีตั้งสํานักงานกลุม โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ

2. กลุมโรงเรียนบานสิงห  ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 10 โรงเรียน
2.1 โรงเรียนชุมชนวัดกําแพงใต (กําแพงสังฆรักษวิทยา) ตําบลบานสิงห
2.2 โรงเรียนวัดหนองออ (คงคสุวรรณราษฎรนุเคราะห) ตําบลบานสิงห
2.3 โรงเรียนอนุบาลโพธาราม (ชุมชนวัดบานสิงห) ตําบลบานสิงห
2.4 โรงเรียนวัดบางกะโด (สามัคคีวิทยาคาร) ตําบลบานสิงห
2.5 โรงเรียนวัดบานฆอง (พิพิธกิตติโสภณ) ตําบลบานฆอง
2.6 โรงเรียนวัดดีบอน (กลอมเอกชัยวิทยา) ตําบลบานฆอง
2.7 โรงเรียนวัดบอมะกรูด (รัตนราษฏรรัฐอุปถัมภ) ตําบลบานฆอง
2.8 โรงเรียนวัดบางลาน ตําบลดอนทราย
2.9 โรงเรียนวัดดอนทราย (สุวรรณรัฐราษฎรอุปถัมภ) ตําบลดอนทราย
2.10 โรงเรียนวัดทามะขาม (ทามะขามประชาอุทิศ) ตําบลดอนทราย
ท่ีตั้งสํานักงานกลุม โรงเรียนชุมชนวัดกําแพงใต (กําแพงสังฆรักษวิทยา)

3. กลุมโรงเรียนโพธาสัมพันธ  ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 10 โรงเรียน
      3.1 โรงเรียนวัดจอมประสาท (อุดมวิทยา) ตําบลคลองขอย
      3.2 โรงเรียนวัดมณีโชติ (เทียบประชานุเคราะห) ตําบลคลองขอย
      3.3 โรงเรียนวัดคงคาราม (อินทราชผดุงศิลป) ตําบลคลองตาคต
      3.4 โรงเรียนธรรมาธิปไตย ตําบลคลองตาคต
      3.5 โรงเรียนวัดบานหมอ (ประชารังษี) ตําบลคลองตาคต
      3.6 โรงเรียนบานเกาะโพธิ์งาม ตําบลคลองตาคต
      3.7 โรงเรียนบานหาดสําราญ มิตรภาพที ่207 ตําบลคลองตาคต
      3.8 โรงเรียนชุมชนวัดเจ็ดเสมียน (สัจจามงคลรัฐราษฎรนุกูล) ตําบลเจ็ดเสมียน
      3.9 โรงเรียนวัดสนามชัย ตําบลเจ็ดเสมียน
      3.10 โรงเรียนวัดตึกหิรัญราษฎร (มหาธีรราชอนุสสรณ) ตําบลเจ็ดเสมียน
   ท่ีตั้งสํานักงานกลุม  โรงเรียนวัดจอมประสาท (อุดมวิทยา)
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4. กลุมโรงเรียนทาชุมพล  ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 11 โรงเรียน
    4.1 โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน ตําบลทาชุมพล
   4.2 โรงเรียนวัดทาหลวงพล (ถาวรวิทยา) ตําบลทาชุมพล
    4.3 โรงเรียนวัดชัยรัตน (ปญญาประชานุกูล) ตําบลทาชุมพล
    4.4 โรงเรียนวัดเกาะ (ไววรวิทย) ตําบลสรอยฟา
    4.5 โรงเรียนวัดขนอน (ศรัทธาสุวรรณราษฎรอุปถัมภ) ตําบลสรอยฟา
     4.6 โรงเรียนวัดสรอยฟา (สุวรรณโพธาประชานุกูล) ตําบลสรอยฟา
     4.7 โรงเรียนวัดบางโตนด (วิบูลยเกียรติราษฎรอุทิศ) ตําบลบางโตนด
     4.8 โรงเรียนวัดสมถะ (สมถวิทยาคาร) ตําบลบางโตนด
     4.9 โรงเรียนวัดศรีประชุมชน ตําบลบางโตนด

4.10 โรงเรียนบานหนองสองหอง (อินทปญญาราษฎรนุกูล) ตําบลชําแระ
4.11 โรงเรียนวัดหนองกลางดง (อธกิราษฎรคณารักษ) ตําบลชําแระ

   ท่ีตั้งสํานักงานกลุม   โรงเรียนชุมชนวัดเฉลิมอาสน

5. กลุมโรงเรียนบางแกว  ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 9 โรงเรียน
    5.1 โรงเรียนวัดชองพราน ตําบลเตาปูน
    5.2 โรงเรียนวัดโคกทอง (ปริปุณอินทรประชาวิทยา) ตําบลเตาปูน
    5.3 โรงเรียนวัดเขาราบ (เจริญผลพิทยาคาร) ตําบลเตาปูน
    5.4 โรงเรียนวัดเขาพระ ตําบลเตาปูน
    5.5 โรงเรียนวัดนางแกว ตําบลนางแกว
    5.6 โรงเรียนวัดเขาคาง ตําบลนางแกว
    5.7 โรงเรียนบานเนินมวง (ประชาบํารุง) ตําบลธรรมเสน
    5.8 โรงเรียนบานหนองตาพุด (สํานักงานสลากกินแบงสงเคราะห 220)

ตําบลธรรมเสน
    5.9 โรงเรียนวัดแกวฟา ตําบลธรรมเสน

               ท่ีตั้งสํานักงานกลุม   โรงเรียนวัดนางแกว
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6. กลุมโรงเรียนเขาชะงุม  ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 9 โรงเรียน
    6.1 โรงเรียนบานหนองกวาง ( กรป. กลางอุปถัมภ) ตําบลหนองกวาง
    6.2 โรงเรียนบานหนองใยบัว ตําบลหนองกวาง
    6.3 โรงเรียนบานหนองครึม ตําบลหนองกวาง
    6.4 โรงเรียนบานพุลุง (กรป. กลางอุปถัมภ) ตําบลเขาชะงุม
    6.5 โรงเรียนวัดระฆังทอง ตําบลเขาชะงุม
    6.6 โรงเรียนบานเขาแหลม ตําบลเขาชะงุม
    6.7  โรงเรียนวัดเขาชะงุม ตําบลเขาชะงุม
    6.8 โรงเรียนวัดเขาสม ตําบลเขาชะงุม
    6.9 โรงเรียนวัดหนองมะคา ตําบลเขาชะงุม
    ท่ีตั้งสํานักงานกลุม โรงเรียนวัดเขาสม

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอดําเนินสะดวก   แบงเปน 4  กลุมโรงเรียน
1. กลุมโรงเรียนคุรุวิทยา   ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 8 โรงเรียน
    1.1 โรงเรียนวัดอุบลวรรณา (นิ่มพิณมุขประชานุกูล) ตําบลศรีสุราษฎร
    1.2 โรงเรียนวัดหลักหกรัตนาราม ตําบลศรีสุราษฎร
    1.3 โรงเรียนชุมชนวัดประสาทสิทธิ์ (ศรีพรหมินทร) ตําบลประสาทสิทธิ์
    1.4 โรงเรียนบานดอนไผ (ราษฎรรังสรรค) ตําบลดอนไผ
    1.5 โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม (เล่ียมชนะปรียาประชาสรรค) ตําบลดอนไผ
    1.6 โรงเรียนบานดอนฟกทอง (พิณจันทนวงศประชาสรรค) ตําบลขุนพิทักษ
    1.7 โรงเรียนวัดสอนประดิษฐวราราม (สระนอยประชาบํารุง) ตําบลขุนพิทักษ
    1.8 โรงเรียนวัดพิทักษเทพาวาส (พิทักษรัฐประชาสรรค) ตําบลขุนพิทักษ
ท่ีตั้งสํานักงานกลุม โรงเรียนวัดอุบลวรรณา (นิ่มพิณมุขประชานุกูล)

2. กลุมโรงเรียนคุรุสัมพันธ    ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 7 โรงเรียน
     2.1 โรงเรียนชุมชนวัดราษฎรเจริญธรรม ตําบลดําเนินสะดวก
     2.2  โรงเรียนวัดโชติทายการาม (ธรรมวิรัตราษฎรบํารุง) ตําบลดําเนินสะดวก
     2.3 โรงเรียนวัดปรกเจริญ ตําบลตาหลวง
     2.4 โรงเรียนบานรางสีหมอก (โพธิ์รัฐจี่ประชาสรรค) ตําบลทานัด
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     2.5 โรงเรียนวัดอมรญาติสมาคม (อมรวิทยาคาร) ตําบลทานัด
     2.6 โรงเรียนวัดคูหาสวรรค ตําบลส่ีหมื่น
     2.7 โรงเรียนวัดใหมส่ีหมื่น ตําบลส่ีหมื่น

               ท่ีตั้งสํานักงานกลุม  โรงเรียนชุมชนวัดราษฎรเจริญธรรม

3. กลุมโรงเรียนสหคุรุวิทย   ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 6 โรงเรียน
     3.1 โรงเรียนอนุบาลดําเนินสะดวก (วัดโคกบํารุงราษฎร รตนลาโภประชาสรรค)

ตําบลดอนกรวย
     3.2 โรงเรียนวัดสนามไชย (สนามไชยประชานุกูล) ตําบลดอนกรวย
     3.3 โรงเรียนบานหนองสลิด (อดุลยทองแพประชาสรรค) ตําบลดอนกรวย
     3.4 โรงเรียนชุมชนวัดดอนคลังมิตรภาพที่ 178 ตําบลดอนคลัง
     3.5 โรงเรียนวัดบัวงาม  (โสภณปทุมรักษประชาสรรค) ตําบลบัวงาม
     3.6 โรงเรียนวัดตาลเรียง (เชยประชานุกูล) ตําบลบัวงาม
    ท่ีตั้งสํานักงานกลุม โรงเรียนอนุบาลดําเนินสะดวก (วัดโคกบํารุงราษฎร รตนลาโภ

                                                 ประชาสรรค)

4. กลุมโรงเรียนบานไรแพงพวย   ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 6 โรงเรียน
      4.1 โรงเรียนวัดทาเรือ ตําบลแพงพวย

     4.2 โรงเรียนวัดเนกขัมมาราม (ถนอมราษฎรอุทิศ) ตําบลแพงพวย
     4.3 โรงเรียนบานหนองไกแกว (เพิ่มเจริญประชานุกูล) ตําบลแพงพวย
   4.4 โรงเรียนวัดสีดาราม  (เทพเชยประชานุกูล ) ตําบลแพงพวย
    4.5 โรงเรียนวัดชาวเหนือ (เกยูรนิพนธสะอาดราษฎรรังสรรค) ตําบลบานไร
    4.6 โรงเรียนวัดบานไร ตําบลบานไร
    ท่ีตั้งสํานักงานกลุม   โรงเรียนวัดทาเรือ

สํานักงานกระประถมศึกษาอําเภอบางแพ    แบงเปน   3  กลุมโรงเรียน
1. กลุมโรงเรียนบางแพรมเย็น  ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 8 โรงเรียน

1.1โรงเรียนอนุบาลบางแพ (ชุมชนวัดบางแพใต วันชัยประชาสรรค) ตําบลบางแพ
1.2 โรงเรียนวัดทาราบ (วันชัยประชานุกลู) ตําบลบางแพ
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1.3 โรงเรียนวันดอนเซง (แชมสูตอุดมศิริราษฎร) ตําบลบางแพ
1.4 โรงเรียนวัดเหนือ ตําบลบางแพ
1.5 โรงเรียนบานกุม ตําบลบางแพ
1.6 โรงเรียนชุมชนวัดกลางวังเย็น (เร่ิมประชานุกูล) ตําบลวังเย็น
1.7 โรงเรียนวัดหลวง (คลึงวิทยาคม) ตําบลวังเย็น
1.8 โรงเรียนวัดหนองมวง (หงษวิทยาคาร) ตําบลวังเย็น
ท่ีตั้งสํานักงานกลุม  โรงเรียนวัดทาราบ (วันชัยประชานุกลู)

2. กลุมโรงเรียนโพธิ์แกว   ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 7 โรงเรียน
    2.1 โรงเรียนวัดหัวโพ (หัวโพประศาสนวิทยา) ตําบลหัวโพ
    2.2 โรงเรียนวัดแหลมทอง ตําบลหัวโพ
    2.3 โรงเรียนวัดดอนมะขามเทศ (กิติยานุกูล) ตําบลหัวโพ
    2.4 โรงเรียนวัดแกว  (รัตนบินวิทยาคาร ) ตําบลวัดแกว
    2.5 โรงเรียนวัดบานใหม ตําบลวัดแกว
    2.6 โรงเรียนวัดทํานบ (ปญญาพลพิพัฒน ประชานุกูล) ตําบลวัดแกว
    2.7 โรงเรียนวัดหนองเอ่ียน (หนองเอ่ียนประชาสรรค) ตําบลวัดแกว
 ท่ีตั้งสํานักงานกลุม   โรงเรียนวัดบานใหม

3. กลุมโรงเรียนไตรมิตรสัมพันธ   ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 9 โรงเรียน
   3.1 โรงเรียนวัดลําน้ํา (กัลยาณราษฎรบํารุง ) ตําบลดอนใหญ
   3.2 โรงเรียนวัดตาลเตี้ย ตําบลดอนใหญ
   3.3 โรงเรียนวัดดอนใหญ  (ทรัพยประชาสรรค) ตําบลดอนใหญ
    3.4 โรงเรียนวันดอนสาลี ตําบลดอนใหญ
    3.5 โรงเรียนวัดดอนคา  (ชอบธรรมประชานุกูล) ตําบลดอนคา
    3.6 โรงเรียนวัดดอนพรม ตําบลดอนคา
    3.7 โรงเรียนวัดตากแดด (รอดประชานุกูล) ตําบลดอนคา
    3.8 โรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหัก ตําบลโพหัก
    3.9 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม ตําบลโพหัก
   ท่ีตั้งสํานักงานกลุม โรงเรียนชุมชนวัดใหญโพหัก
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สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอปากทอ  แบงเปน  8 กลุมโรงเรียน
1. กลุมโรงเรียนปากทอ  ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 6 โรงเรียน
     1.1 โรงเรียนอนุบาลปากทอ ตําบลปากทอ
     1.2 โรงเรียนวัดปากทอ  (ปากทอวิทยาคาร ) ตําบลปากทอ
     1.3 โรงเรียนวัดโคกพระเจริญ (แถวธรรมรังษีเกษมราษฎรบํารุง) ตําบลปากทอ
     1.4 โรงเรียนวัดยางงาม (พิบูลสุนทรราษฏรรังสฤษฏ) ตําบลวัดยางงาม
     1.5 โรงเรียนวัดหัวปา ( ศุกรศรประชาสรรค ) ตําบลวัดยางงาม
     1.6 โรงเรียนวัดวันดาว (ชุบยมสอาดราษฎรรังสรรค ) ตําบลวัดวันดาว
  ท่ีตั้งสํานักงานกลุม   โรงเรียนอนุบาลปากทอ

2. กลุมโรงเรียนดอนทราย   ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 6 โรงเรียน
    2.1 โรงเรียนวัดดอนทราย ( ไชยประชาสรรค ) ตําบลดอนทราย
    2.2 โรงเรียนบานเขาถ้ํา ตําบลดอนทราย
    2.3 โรงเรียนบานหนองบัวหิ่ง (สนิทราษฎรบํารุง ) ตําบลดอนทราย
    2.4 โรงเรียนบานไพรสะเดา ตําบลดอนทราย
    2.5 โรงเรียนบานเขาถาน ตําบลดอนทราย
    2.6 โรงเรียนบานเขาอีสาน ตําบลดอนทราย
  ท่ีตั้งสํานักงานกลุม   โรงเรียนวัดดอนทราย ( ไชยประชาสรรค )

3. กลุมโรงเรียนหนองกระทุม   ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 5 โรงเรียน
   3.1 โรงเรียนวัดหนองกระทุม ตําบลหนองกระทุม
   3.2 โรงเรียนวัดราษฎรสมานฉันท ตําบลหนองกระทุม
   3.3 โรงเรียนบานเขาชาง (คงชวนสมบัติประชานุสรณ) ตําบลหนองกระทุม
    3.4 โรงเรียนวัดโพธิศรี ตําบลหนองกระทุม
    3.5 โรงเรียนวัดพิบูลวนาราม (รัฐ – สวางชัยนาวาอุปถัมภ) ตําบลหนองกระทุม
  ท่ีตั้งสํานักงานกลุม   โรงเรียนบานเขาชาง (คงชวนสมบัติประชานุสรณ)
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4. กลุมโรงเรียนปาไก    ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 5 โรงเรียน
     4.1 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บานหนองเกตุ) ตําบลปาไก
     4.2 โรงเรียนวัดปาไก ( สวนประชานุกูล) ตําบลปาไก
     4.3 โรงเรียนวัดหนองบัว ตําบลบอกระดาน
     4.4 โรงเรียนบานบอตะครอ ตําบลบอกระดาน
     4.5 โรงเรียนวัดวิมลมรรคาราม (รัตนาลังการ รัฐประชานุกูล) ตําบลบอกระดาน
   ท่ีตั้งสํานักงานกลุม   โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 64 (บานหนองเกตุ)

5. กลุมโรงเรียนวังยางโทน  ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 7 โรงเรียน
    5.1 โรงเรียนบานหวยยางโทน ตําบลยางโทน
    5.2 โรงเรียนบานหนองลังกา ตําบลยางโทน
    5.3 โรงเรียนบานหัวเขาจีน ตําบลยางโทน
    5.4 โรงเรียนบานพุเกตุ ตําบลยางโทน
    5.5 โรงเรียนบานมณีลอย ตําบลวังมะนาว
    5.6 โรงเรียนวัดสวางอารมณ  (คําวอนประชานุกูล) ตําบลวังมะนาว
    5.7 โรงเรียนวัดวังมะนาว (อิสสโรปถัมภ) ตําบลวังมะนาว

     ท่ีตั้งสํานักงานกลุม   โรงเรียนบานมณีลอย

6. กลุมโรงเรียนทุงหลวง   ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 8 โรงเรียน 1 สาขา
    6.1 โรงเรียนชุมชนวัดทุงหลวง ตําบลทุงหลวง
    6.2 โรงเรียนบานพุคาย ตําบลทุงหลวง
    6.3 โรงเรียนวัดสันติการาม ตําบลทุงหลวง
    6.4 โรงเรียนบานหนองน้ําใส ตําบลทุงหลวง
    6.5 โรงเรียนบานหนองไผ ตําบลทุงหลวง
    6.6 โรงเรียนบานเขาพระเอก ตําบลทุงหลวง
    6.7 โรงเรียนวัดสนามสุทธาวาส (พรหมประชานุกูล) ตําบลทุงหลวง
    6.8 โรงเรียนบานหนองวัวดํา ตําบลทุงหลวง
           โรงเรียนบานหนองวัวดํา (สาขาบานเนินทอง) ตําบลทุงหลวง
ท่ีตั้งสํานักงานกลุม  โรงเรียนชุมชนวัดทุงหลวง
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7. กลุมโรงเรียนอางหิน  ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน 5 โรงเรียน  1 สาขา
7.1 โรงเรียนบานโปง ตําบลอางหิน
7.2 โรงเรียนบานอางหิน ตําบลอางหิน
       โรงเรียนบานอางหิน (สาขาบานหวยตนหาง) ตําบลอางหิน
7.3 โรงเรียนบานนาคอก มิตรภาพที่ 104 ตําบลอางหิน
7.4 โรงเรียนบานหนองโก ตําบลอางหิน
7.5 โรงเรียนวัดเขากูบอินทราราม ตําบลอางหิน
ท่ีตั้งสํานักงานกลุม โรงเรียนบานโปง

8. กลุมโรงเรียนยางหัก ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน  7 โรงเรียน  1 สาขา
    8.1 โรงเรียนบานทายาง ตําบลยางหัก
    8.2 โรงเรียนบานไทรงาม ตําบลยางหัก
    8.3 โรงเรียนบานหวยศาลา ตําบลยางหัก
    8.4 โรงเรียนบานหินสี ตําบลยางหัก
           โรงเรียนบานหินสี (สาขาบานลานคา) ตําบลยางหัก
     8.5 โรงเรียนบานยางคู ตําบลยางหัก
     8.6 โรงเรียนสีวะรา ตําบลยางหัก
     8.7 โรงเรียนบานแมประจัน ตําบลยางหัก
ท่ีตั้งสํานักงานกลุม โรงเรียนบานทายาง

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอจอมบึง    แบงเปน  5 กลุมโรงเรียน
1. กลุมโรงเรียนปากชอง ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน  8 โรงเรียน

     1.1 โรงเรียนวัดเขาปนทอง ตําบลปากชอง
     1.2 โรงเรียนวัดปากชอง ตําบลปากชอง
     1.3 โรงเรียนวัดนาสมอ ตําบลปากชอง
     1.4 โรงเรียนบานหวยยาง ตําบลปากชอง
     1.5 โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบํารุง ตําบลปากชอง
     1.6 โรงเรียนบานหนองตาเนิด ตําบลปากชอง
     1.7 โรงเรียนบานหนองไผ ตําบลปากชอง
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     1.8 โรงเรียนบานพุแค ตําบลปากชอง
ท่ีตั้งสํานักงานกลุม  โรงเรียนวัดเขาปนทอง

2. กลุมโรงเรียนบึงสัมพันธ   ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน  7 โรงเรียน
   2.1 โรงเรียนอนุบาลจอมบึง ตําบลจอมบึง

     2.2 โรงเรียนบานรางมวง ตําบลจอมบึง
   2.3 โรงเรียนบานตลาดควาย (ประชานุกูล) ตําบลจอมบึง
   2.4  โรงเรียนบานหนองขนาก ตําบลจอมบึง
   2.5 โรงเรียนบานจอมบึง (วาปพรอมประชาศึกษา) ตําบลจอมบึง
   2.6 โรงเรียนวันครู 2503 (บานหนองบัว) ตําบลจอมบึง
   2.7 โรงเรียนบานหนองกระทุม ตําบลจอมบึง
ท่ีตั้งสํานักงานกลุม โรงเรียนอนุบาลจอมบึง

3. กลุมโรงเรียนสหพัฒนา  ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน  9  โรงเรียน
    3.1 โรงเรียนบานหนองศาลเจา ตําบลเบิกไพร
    3.2 โรงเรียนวัดปาเขาสัมมะงา ตําบลเบิกไพร
    3.3 โรงเรียนบานหนองปรือ ตําบลเบิกไพร
    3.4 โรงเรียนบานเบิกไพร ตําบลเบิกไพร
    3.5 โรงเรียนวัดชัฏใหญ ตําบลรางบัว
    3.6 โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว (แหลมราษฎรบํารุง) ตําบลรางบัว
    3.7 โรงเรียนวัดหนองบัวคาย ตําบลรางบัว
    3.8 โรงเรียนบานหนองนกกระเรียน ตําบลรางบัว
    3.9 โรงเรียนบานหนองแรง (แหลมสุขประชานุกูล) ตําบลรางบัว

ที่ตั้งสํานักงานกลุม  โรงเรียนบานเบิกไพร

4. กลุมโรงเรียนดานทับตะโก   ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน  7  โรงเรียน
    4.1 โรงเรียนวัดดานทับตะโก ตําบลดานทับตะโก

      4.2 โรงเรียนบานหวยทาชาง ตําบลดานทับตะโก
    4.3 โรงเรียนบานทุงกระถิน ตําบลดานทับตะโก

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



179

    4.4 โรงเรียนบานหนองสีนวล ตําบลดานทับตะโก
    4.5 โรงเรียนบานไกรกสิงขร ตําบลดานทับตะโก
    4.6 โรงเรียนบานหนองไกเถื่อน ตําบลดานทับตะโก
    4.7 โรงเรียนบานหุบพริก ตําบลดานทับตะโก
ท่ีตั้งสํานักงานกลุม  โรงเรียนวัดดานทับตะโก

5. กลุมโรงเรียนมหาราช    ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน  9  โรงเรียน
    5.1 โรงเรียนบานวังปลา ตําบลแกมอน
    5.2 โรงเรียนมหาราช 7 ตําบลแกมอน

           5.3 โรงเรียนบานพุมวงราษฎรบํารุง ตําบลแกมอน
    5.4 โรงเรียนบานหนองปากชัฏ ตําบลแกมอน
    5.5 โรงเรียนบานรางเฆ ตําบลแกมอน
    5.6 โรงเรียนบานพุตะเคียน ตําบลแกมอน
    5.7 โรงเรียนบานทุงแฝก ตําบลแกมอน
    5.8 โรงเรียนบานสันดอน ตําบลแกมอน
    5.9 โรงเรียนบานทุงแจง ตําบลแกมอน
 ท่ีตั้งสํานักงานกลุม   โรงเรียนบานทุงแจง

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอวัดเพลง   แบงเปน 1 กลุมโรงเรียน
1. กลุมโรงเรียนวัดเพลงสัตตศึกษา ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม จํานวน 7 โรงเรียน
    1.1 โรงเรียนอนุบาลวัดเพลง (หรีดศรัทธาประชานุกูล) ตําบลวัดเพลง
    1.2 โรงเรียนวัดศรัทธาราษฎร ตําบลวัดเพลง
    1.3 โรงเรียนจรูญศรีวิทยาประชานุกูล ตําบลวัดเพลง
    1.4 โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ ตําบลเกาะศาลพระ
    1.5 โรงเรียนวัดเวียงทุน (นิลศรีวิทยา) ตําบลเกาะศาลพระ
    1.6 โรงเรียนวัดแจงเจริญ (บุญเหลือประชาสงเคราะห) ตําบลจอมประทัด
    1.7 โรงเรียนบานปากสระ (วงษทวีทรัพยประชานุกูล) ตําบลจอมประทัด
ท่ีตั้งสํานักงานกลุม  โรงเรียนวัดเกาะศาลพระ
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สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอสวนผ้ึง   แบงเปน  4  กลุมโรงเรียน
1. กลุมโรงเรียนปาหวาย   ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน  6  โรงเรียน
     1.1 โรงเรียนธรรมศาสตร – จุฬา 2 ตําบลปาหวาย
     1.2 โรงเรียนบานหนองหมอขาว  (ศิริทวีอุปถัมภ) ตําบลปาหวาย
     1.3 โรงเรียนบานกลวย ตําบลปาหวาย
     1.4 โรงเรียนบานทุงศาลา ตําบลปาหวาย
     1.5 โรงเรียนอนุบาลสวนผ้ึง ตําบลปาหวาย
     1.6 โรงเรียนบานหนองขาม ตําบลปาหวาย
ท่ีตั้งสํานักงานกลุม   โรงเรียนอนุบาลสวนผ้ึง  ตําบลปาหวาย

2. กลุมโรงเรียนทาเคย   ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน  6  โรงเรียน
    2.1 โรงเรียนบานชัฏหนองหมี ตําบลทาเคย
    2.2 โรงเรียนบานมะขามเอน ตําบลทาเคย
    2.3 โรงเรียนวัดรางเสนหนครจันทร ตําบลทาเคย
    2.4 โรงเรียนวัดเขาไกแจ ตําบลทาเคย
    2.5 โรงเรียนสมนึกวิทิศวรการ ตําบลทาเคย
    2.6 โรงเรียนวัดเขากล้ิง (รุงเจริญธรรม) ตําบลทาเคย

  ท่ีตั้งสํานักงานกลุม   โรงเรียนวัดเขาไกแจ

3. กลุมโรงเรียนสวนผ้ึง  ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน  5  โรงเรียน   1 สาขา
    3.1 โรงเรียนบานหวยผาก ตําบลสวนผ้ึง
    3.2 โรงเรียนสินแรสยาม ตําบลสวนผ้ึง
    3.3 โรงเรียนบานตะโกลาง ตําบลสวนผ้ึง
    3.4 โรงเรียนชุมชนบานบอ ตําบลสวนผ้ึง
             โรงเรียนชุมชนบานบอ ( สาขาวังสมปอย) ตําบลสวนผ้ึง
    3.5 โรงเรียนบานนาขุนแสน ( และประชานุกูล) ตําบลสวนผ้ึง

ท่ีตั้งสํานักงานกลุม   โรงเรียนชุมชนบานบอ
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4. กลุมโรงเรียนตะนาวศรี    ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน  4  โรงเรียน
    4.1 โรงเรียนรุจิรพัฒน ตําบลตะนาวศรี
    4.2 โรงเรียนบานทามะขาม ตําบลตะนาวศรี
    4.3 โรงเรียนบานสวนผ้ึง ตําบลตะนาวศรี
    4.4 โรงเรียนบานบอหวี ( กลุมนักขาวหญิง 2 ) ตําบลตะนาวศรี

   ท่ีตั้งสํานักงานกลุม   โรงเรียนบานสวนผ้ึง

สํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานคา   แบงเปน 3 กลุมโรงเรียน
1. กลุมโรงเรียนบานคา  ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน  6  โรงเรียน
    1.1 โรงเรียนบานลําพระ ตําบลบานคา
    1.2 โรงเรียนอนุบาลบานคา ตําบลบานคา
    1.3 โรงเรียนบานบึง ( สันติมโนประชาสรรค ) ตําบลบานคา
    1.4 โรงเรียนบานโปงเจ็ด ตําบลบานคา

       1.5 โรงเรียนประชาพัฒนาวิทย ตําบลบานคา
    1.6 โรงเรียนบานเกาตนมะคา ตําบลบานคา
 ท่ีตั้งสํานักงานกลุม  โรงเรียนอนุบาลบานคา

2. กลุมโรงเรียนบานบึง   ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม จํานวน  6  โรงเรียน   1 สาขา
     2.1 โรงเรียนบานโปงกระทิงบน ตําบลบานบึง
   2.2 โรงเรียนบานโปงกระทิงลาง ตําบลบานบึง
     2.3 โรงเรียนบานพุบอนบน ตําบลบานบึง
     2.4 โรงเรียนบานรองเจริญ ตําบลบานบึง
     2.5 โรงเรียนน้ําตกหวยสวนพลู ตําบลบานบึง
     2.6 โรงเรียนโรตาร่ี 1 บานพุน้ํารอน ตําบลบานบึง
           โรงเรียนโรตาร่ี 1 บานพุน้ํารอน   (สาขาบานพุหิน) ตําบลบานบึง

 ท่ีตั้งสํานักงานกลุม  โรงเรียนบานโปงกระทิงลาง
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3. กลุมโรงเรียนหนองพันจันทร ประกอบดวยโรงเรียนในกลุม  จํานวน  5  โรงเรียน
    3.1 โรงเรียนวัดหนองพันจันทร ตําบลหนองพันจันทร
    3.2 โรงเรียนวัดยอดสุวรรณคีรี ตําบลหนองพันจันทร
   3.3 โรงเรียนบานหนองจอก (จิตติ – บุญศรี) ตําบลหนองพันจันทร
   3.4 โรงเรียนวัดชองลาภ (โชคลาภประชาพัฒนา) ตําบลหนองพันจันทร
   3.5 โรงเรียนบานหนองโก ตําบลหนองพันจันทร
ท่ีตั้งสํานักงานกลุม  โรงเรียนวัดหนองพันจันทร

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ  ณ  วันที่   15   มกราคม  2544

พลวัต  ชยานุวัตร
(นายพลวัต ชยานุวัตร)

รองผูวาราชการจังหวัด  ปฏิบัติราชการแทน
ผูวาราชการจังหวัดราชบุรี

ประธานกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี
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ประวัติผูวิจัย

ชื่อ-สกุล นางสาวสุวรรณา  จิตรสมบูรณ
ท่ีอยู 183/31 ตําบลปากทอ อําเภอปากทอ จังหวัดราชบุรี
ท่ีทํางานปจจุบัน โรงเรียนอนุบาลบานคา หมูที ่1 ตําบลบานคา กิ่งอําเภอบานคา

จังหวัดราชบุรี

ประวัติการศึกษา
2526 ปริญญาศึกษาศาสตรบัณฑิต (ศษ.บ) สาขาวิชาสังคมศึกษา

มหาวิทยาลัยรามคําแหง กรุงเทพมหานคร
2545 ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม

ประวัติการทํางาน
2529 อาจารย 1 โรงเรียนบานพอก อําเภอปรางคกู

จังหวัดศรีสะเกษ
2534 อาจารย 1 โรงเรียนบานคา อําเภอสวนผ้ึง

จังหวัดราชบุรี
2537-ปจจุบัน  อาจารย 2  โรงเรียนบานคา อําเภอสวนผ้ึง

จังหวัดราชบุรี
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