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53252917 : สาขาวิชาบริหารการศึกษา
คําสําคัญ : รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
วรลักษณ จันทรผา : รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน. อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธ : ผศ.ดร.ประเสริฐ อินทรรักษ และรศ. ดร.ชุมศัก ดิ์
อินทรรักษ. 390 หนา.
การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 2) เพื่ อนําเสนอรูป แบบการบริห ารสถานศึกษาแบบมี สวนรว มของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษา 3) เพื่ อ ทราบผลการยื น ยั น รู ป แบบการบริ ห ารสถานศึก ษาแบบมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมตัวอยาง คือ สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึ กษาขั้นพื้ นฐาน จํา นวน 201 โรงเรีย น ผู ใหข อมูล คือ ผูบริ หารสถานศึกษา ผู แทนครูในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่นๆ
ผูแทนผูปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแ ก
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ สถิติที่ ใช ในการวิ เคราะหข อมูล ไดแก คา ความถี่ ค ารอ ยละ ค ามัชฌิมเลขคณิ ต
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ฐานนิยม การวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ การวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ และ
การวิเคราะหเนื้อหา
ผลการวิจัยพบวา
1. องค ประกอบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ระดั บ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คนและ 15 คน มีองคประกอบอยางละ 8
องคประกอบ โดยมีองคประกอบที่เหมือนกัน 6 องคประกอบ ไดแก 1) คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา
2) คุณลั กษณะของผู บริห าร 3) การสร างเครือข ายการมี สว นรว ม 4) การดํ าเนิน งานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 5) คุณลักษณะของครู 6) การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด และองคประกอบที่
แตกตางกัน ไดแก 1) การจัดการกระบวนการมีสวนรวม 2) สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา
3) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 4) ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของ
สถานศึกษา
2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เปนพหุองคประกอบที่มีความสัมพันธกัน
3. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีความเหมาะสม มีความเปนไปได เปนประโยชน และถูกตองครอบคลุม
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53252917 : MAJOR : EDUCATIONAL ADMINISTRATION
KEY WORD : PARTICIPATIVE ADMINISTRATION MODEL
WORALUK CHANPHA : PARTICIPATIVE ADMINISTRATION MODEL OF BASIC
EDUCATIONAL COMMITTEE IN THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION COMMISSION. THESIS
ADVISORS : ASST.PROF.PRASERT INTARAK. Ed.D, ASSOC.PROF.CHOOMSAK INTARAK. Ed.D.
390 pp.
The purposes of this research were to : 1) identify factors of participative administration of basic
education committee in the Office of the Basic Education Commission, 2) propose participative administration
model of basic education committee in the Office of the Basic Education Commission, and 3) confirm
participative administration model of basic education committee in the Office of the Basic Education
Commission. The sample of this study included 201 schools under the Office of the Basic Education
Commission. The respondents were administrators, teacher representatives working under the Office of
the Basic Education Commission, chairman, member of the Office of the Basic Education Commission, parents
representative from the Office of the Basic Education Commission and parents. Instruments used were
questionnaire and interview form. The statistics for analyzing the data were frequency, percentage, arithmetic
mean, standard deviation, mode, exploratory factor analysis, path analysis and content analysis.
The findings were as follows :
1. The factors of participative administration of basic education committee in the Office of the Basic
Education Commission for the point of view of nine members have six factors as same as the point of view of
fifteen members such as 1) characteristic of institution committee, 2) characteristic of administrators,
3) cooperative network establishment, 4) role of school board, 5) characteristic of teachers, and 6) support from
original affiliation. There were four factors that two member groups have differences point of view such as
1) cooperative management, 2) internal and external surrounding of institution, 3) relationship between school
and community, and 4) satisfactory towards administration committee and success
2) The participative administration model of basic education committee in the Office of the Basic
Education Commission was related multi-factors.
3) The participative administration model of basic education committee in the Office of the Basic
Education Commission was appropriate, possible, useful and accuracy.
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กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้สําเร็จลุลวงไดดว ยดีเพราะไดรับความอนุเคราะห อยางดียิ่งจาก
ผู ช ว ยศาสตราจารย ดร.ประเสริ ฐ อิ น ทร รั ก ษ รองศาสตราจารย ดร.ชุ ม ศั ก ดิ์ อิ น ทร รั ก ษ
ผู ช ว ยศาสตราจารย ว า ที่ พั น ตรี ดร.นพดล เจนอั ก ษร ดร.ป ญ ญา แก ว กี ยู ร และคณาจารย
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน ที่กรุณาใหคําแนะนํา ดูแล ชวยเหลือ ผูวิจัยเปน
อยางดียิ่ง ผูวิจัยกราบขอบพระคุณดวยความเคารพเปนอยางสูง ณ โอกาสนี้
ขอกราบขอบพระคุณผูทรงคุณ วุฒิและผูเชี่ยวชาญทุกทาน ที่ไดกรุณ าใหสัมภาษณ
ตรวจสอบเครื่องมือในการวิจัยและยืน ยัน รูปแบบการวิจัย ขอกราบขอบพระคุณ ผูอํา นวยการ
สถานศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกทาน
ที่ใ หค วามอนุเคราะหใ นการทดลองใชเครื่องมือและใหขอมูลในการตอบแบบสอบถามที่เปน
ประโยชนอยางดียิ่งสําหรับการวิจัย
ขอขอบคุณนักศึกษาปริญญาเอก สาขาบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากรรุนพี่ๆ
และเพื่อนๆรุน 8/1 ทุก ทาน ขอขอบคุณนักศึกษาปริญญาโท สาขาวิจัยและประเมิน ผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร รุน 11 ทุกทานที่ใหความชวยเหลือและเปนกําลังใจใหงานวิจัยสําเร็จ
ลุลว งไปไดดวยดี
ขอกราบขอบพระคุณคุณพอ คุณแม และญาติพี่นองที่เคารพนับถือทุกทาน ที่สงเสริม
สนับสนุน ใหกําลังใจผูวิจัยในทุกเรื่องของชีวิต
คุณคาและประโยชนอัน พึงมีจากวิทยานิพนธฉบับนี้ ขอนอมอุทิศดวยความกตัญู
กตเวทีแดบิดา มารดาและครูบาอาจารยที่เปนผูประสิทธิประสาทความรู ตลอดจนอบรมสั่งสอนให
ผูวิจัยประสบผลสําเร็จมาจนบัดนี้
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บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในประเทศไทย 30
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานตาม
ความเห็นนักวิชาการ
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บทที่
แนวคิดและรูปแบบการมีสวนรวม
แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษา
บทบาทการมีสวนรวมของชุมชนตอโรงเรียน
ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม
แนวคิด ทฤษฎีการบริหารแบบมีสวนรวม
ความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวม
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารแบบมีสวนรวม
องคประกอบของการบริหารแบบมีสวนรวม
ประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวม
แนวคิดและความรูพนื้ ฐานเกี่ยวกับรูปแบบ
ความหมายของรูปแบบ
ประเภทของรูปแบบ
คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี
การทดสอบรูปแบบ
สรุป
3 วิธีดําเนินการวิจยั
ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการ
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย
ระเบียบวิธีวิจัย
แผนแบบการวิจัย
ประชากร
กลุมตัวอยาง
ตัวแปรที่ศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
การเก็บรวบรวมขอมูล
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54
60
65
70
76
76
77
80
89
95
95
96
98
99
101
102
102
102
102
105
107
107
107
108
114
114
116
117

บทที่
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
การนําเสนอขอมูล
สรุป
4 การวิเคราะหขอมูล
ตอนที่ 1 องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
การวิเคราะหเอกสาร
การสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ
การวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ตอนที่ 2 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
การวิเคราะหรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ตอนที่ 3 ผลการตรวจสอบยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5 สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
อภิปรายผล
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
รายการอางอิง
ภาคผนวก
ภาคผนวก ก หนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญใหขอมูลสัมภาษณ
รายชื่อผูใหสัมภาษณและแบบสัมภาษณ
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117
119
119
120
121
121
121
159
218
218
266
280
290
291
299
331
331
332
334
343
344

บทที่

หนา

ภาคผนวก ข หนังสือขอความอนุเคราะหทดลองใชเครื่องมือวิจัย
รายชื่อสถานศึกษาทดลองใชเครื่องมือวิจัย
ภาคผนวก ค ผลการวิเคราะหคาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย
ภาคผนวก ง หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
รายชื่อสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง
ภาคผนวก จ แบบสอบถาม
ภาคผนวก ฉ หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบยืนยันรูปแบบ
รายชื่อผูเชี่ยวชาญและแบบตรวจสอบยืนยันรูปแบบ
ประวัติผูวจิ ัย

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

349
352
358
368
380
390

สารบัญตาราง
ตารางที่
1
2
3
4
5
6

7

8
9

10

11

12
13

จํานวนประชากร กลุมตัวอยาง
จํานวนผูใ หขอมูล
ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis)
ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview)
คารอยละสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของตัวแปร
การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 9 คน
คาเฉลี่ย ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของตัวแปร
การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 15 คน
คา KMO and Bartlett’s Test of Sphericity
องคประกอบ คาความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวนและคารอยละของ
ความแปรปรวนสะสมของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
องคประกอบ คาความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวนและคารอยละ
ของความแปรปรวนสะสมของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคาไอเกน
เทากับ 1.00 ขึ้นไป
องคประกอบที่มีตวั แปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)
เทากับ 0.55 ขึ้นไปและมีจํานวนตัวแปรบรรยายองคประกอบนั้นๆ
ตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
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110
111
122
141
159

162

173
184

186

188

189
190
191

ตารางที่
14
15
16
17
18
19
20
21

22

23

24
25
26
27
28
29
30
31
32

องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
คา KMO and Bartlett’s Test of Sphericity
องคประกอบ คาความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวนและคารอยละ
ของความแปรปรวนสะสมของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
องคประกอบ คาความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวนและคารอยละ
ของความแปรปรวนสะสมของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีคาไอเกน
เทากับ 1.00 ขึ้นไป
องคประกอบที่มีตวั แปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading)
เทากับ 0.55 ขึ้นไปและมีจํานวนตัวแปรบรรยายองคประกอบนั้นๆ
ตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป
องคประกอบที่ 1
องคประกอบที่ 2
องคประกอบที่ 3
องคประกอบที่ 4
องคประกอบที่ 5
องคประกอบที่ 6
องคประกอบที่ 7
องคประกอบที่ 8
คาสถิติวัดความสอดคลองคาสถิติวัดความสอดคลอง ความกลมกลืน
ของรูปแบบและขอมูลเชิงประจักษ
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193
195
196
197
198
199
201

202

204

205
206
207
208
209
210
211
212
213
219

ตารางที่
หนา
33 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางองคประกอบการบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
220
34 คาสถิติวัดความสอดคลองคาสถิติวัดความสอดคลอง ความกลมกลืน
ของรูปแบบและขอมูลเชิงประจักษ
244
35 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางองคประกอบการบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
245
36 คาความถี่และคารอยละของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒทิ ี่มีตอองคประกอบ
ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ดานความเหมาะสม
280
37 คาความถี่และคารอยละของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒทิ ี่มีตอองคประกอบ
ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ดานความเปนไปได
281
38 คาความถี่และคารอยละของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒทิ ี่มีตอองคประกอบ
ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ดานความเปนประโยชน
282
39 คาความถี่และคารอยละของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒทิ ี่มีตอองคประกอบ
ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ดานถูกตองครอบคลุม
283
40 คาความถี่และคารอยละของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒทิ ี่มีตอองคประกอบ
ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ดานความเหมาะสม
285
41 คาความถี่และคารอยละของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒทิ ี่มีตอองคประกอบ
ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ดานความเปนไปได
286
42 คาความถี่และคารอยละของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒทิ ี่มีตอองคประกอบ
ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ดานความเปนประโยชน
287
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43 คาความถี่และคารอยละของความคิดเห็นจากผูทรงคุณวุฒทิ ี่มีตอองคประกอบ
ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ดานถูกตองครอบคลุม
288
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สารบัญแผนภูมิ
แผนภูมิที่
หนา
1
กรอบแนวคิดในการวิจยั
13
2
ขั้นตอนการดําเนินงานวิจัย
106
3
แผนผังของแผนแบบการวิจัย
107
4
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานของสถานศึกษาที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษา
9 คน
200
5
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานของสถานศึกษาที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษา
15 คน
214
6
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน
221
7
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษากับการจัดการ
กระบวนการมีสวนรวม
225
8
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการจัดการกระบวนการ
มีสวนรวม
227
9
ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของครูกับการจัดการกระบวนการมีสวนรวม 228
10 ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดกับ
การจัดการกระบวนการมีสวนรวม
229
11 ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา
กับการจัดการกระบวนการมีสวนรวม
231
12 ความสัมพันธระหวางการจัดการกระบวนการมีสวนรวมกับ
การสรางเครือขายการมีสวนรวม
232
13 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษากับ
การสรางเครือขายการมีสวนรวม
233
14 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการสรางเครือขาย
การมีสวนรวม
234
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แผนภูมิที่
หนา
15 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของครูกับการสรางเครือขายการมีสว นรวม
235
16 การสรางเครือขายการมีสวนรวมกับการดําเนินงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
236
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แผนภูมิที่
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บทที่ 1
บทนํา
โลกในปจจุบันเปนสังคมแหงการเรียนรูที่แพรกระจายและเชื่อมโลกใหเปนหนึ่งเดียว
ดว ยวิทยาการกาวหนาทางเทคโนโลยีและสารสนเทศ ความสําคัญของการพัฒนาประเทศและ
การแขงขัน ระหวางนานาประเทศ มิไดขึ้น อยูกับระบบทุนทรัพยากรธรรมชาติ เครื่องจัก รหรือ
แรงงานอีกตอไป แตขึ้นอยูก ับศักยภาพและคุณภาพของคนเปนสําคัญ โลกในอนาคตจึงเนนคนเปน
ศูนยกลางพัฒนา1 จึงจําเปนอยางยิ่งที่ประเทศจะตองพัฒนาคนในชาติใหมีความรู ความสามารถ
และมีทักษะที่สามารถจะรวมมือกันพัฒนาบานเมือง เพื่อแขงขันในประชาคมโลกไดอยางเหมาะสม
ทัดเทียม และยั่งยืน พรอมทั้งบูรณาการวิถีชีวิตไทยใหอยูในสังคมที่เปลี่ยนแปลงนั้นอยางเหมาะสม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 หมวดที่ 1 มาตรา 8 และหมวด 2
มาตรา 10 กําหนดใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวา 12
ป อยางทั่วถึงและมีคุณภาพ โดยไมเสียคาใชจาย และการจัดการศึกษาดังกลาว เปนการศึกษาตลอด
ชีวิตสําหรับประชาชน โดยสังคมมีสว นรว มในการจัด การศึก ษา ดังนั้น ความสัมพัน ธร ะหวาง
โรงเรี ยนกับ ชุม ชนจึง ไมส ามารถแยกออกจากกั น ได แม วา รัฐ จะมีหน าที่ และงบประมาณใน
การบริหารราชการแผนดินก็ตาม หากใหเปนภาระของรัฐแตเพียงฝายเดียวการศึกษาก็คงกาวไปได
อย า งไม มี ป ระสิ ท ธิภ าพ เพราะระบบการศึ ก ษาที่ รั ฐ จัด ขึ้ น เป น การศึ ก ษาแบบแยกส ว นตาม
ภาระหนาที่ของแตละหนวยงาน โดยรวมศูนยอํานาจการตัดสินใจไวที่สวนกลางเพียงแหงเดียวทํา
ใหการดําเนินงานลาชา ปจจุบันนี้เปนยุคขอมูลขาวสารหรือยุคโลกาภิวัตนจึงจําเปนตองปรับเปลี่ยน
การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ
โดยการเปดโอกาสใหบุคคล ชุมชนและองคกรตางๆในชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารและ
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สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา, ความสําคัญของการศึกษา
เขาถึงเมื่อ 18 มกราคม 2556. เขาถึงจาก http://www.onesqa.or.th
1

2
การจัดการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายในการบริหารโรงเรียนในรูปของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาเปนตัวเชื่อมโยง ระหวางภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชนกับความรูสมัยใหม
อันเปนผลตอกิจกรรมการเรียนการสอนในยุคปฏิรูปการศึกษา ซึ่งตรงกับแนวคิดหลักในการจัด
การศึกษาเพื่อทุกคนทุกฝาย (Education for All) และทุกคนทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
(All for Education) อันเปนหลักการพื้นฐานที่ไดรับการยอมรับทั่วโลก
ปจ จุ บั น นี้ เ ป น ยุ ค ข อมู ล ข า วสารหรื อ ยุค โลกาภิ วั ต น จึ ง จํ า เป น ต อ งปรั บ เปลี่ ย น
การบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมแนวคิดเกี่ยวกับการกระจายอํานาจ
โดยการเปดโอกาสใหบุคคล ชุมชนและองคกรตางๆในชุมชนเขามามีสวนรวมในการบริหารและ
การจัดการศึกษา ซึ่งสอดคลองกับแนวนโยบายการปฏิรูปการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พ.ศ.2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 9(6) ไดกลาววาการมีสวนรวม
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน
องควิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น มาตรา 24 (6) กลาวไววา
จัดการเรียนรูใหเกิดขึ้นไดทุกเวลาทุกสถานที่ มีการประสานความรวมมือกับบิดามารดา ผูปกครอง
และบุค คลในชุ มชนทุก ฝายเพื่ อรว มกัน พัฒ นาผูเรียนตามศัก ยภาพ และมาตรา 29 กลาวว า
ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน
องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น สงเสริม
ความเขมแข็งของชุมชนโดยการจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชนเพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษา
อบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูลขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตางๆเพื่อ
พัฒ นาชุ ม ชนให ส อดคล อ งกั บ สภาพป ญหาและความต อ งการรวมทั้ ง วิ ธี ก ารสนั บ สนุ น ให มี
การแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน มาตรา 58 (2) กลาววา ใหบุคคลครอบครัว
ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน
ศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโดยเปนผูจัดและ
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษาและมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระ
คาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน
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ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
โรงเรียนในฐานะที่เปน หนว ยปฏิบัติที่สําคัญที่ตองแสดงบทบาทใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติที่เนนการบริหารแบบมีสวนรวม โดยเปดโอกาส

3
ใหครอบครัว ชุมชน ทองถิ่นเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางแทจริง2 ดังนั้น ความสัมพันธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนจึงไมสามารถแยกออกจากกันได อีกทั้งในปจจุบันเปนยุคขอมูลขาวสาร
จึงจําเปนตองปรับเปลี่ยนการบริหารและการจัดการศึกษาเพื่อใหสอดคลองกับสภาพสังคมแนวคิด
เกี่ยวกับการกระจายอํานาจโดยการเปดโอกาสใหบุคคล ชุมชนและองคกรตางๆในชุมชนเขามามี
สวนรว มในการบริหารและการจัด การศึกษา กระทรวงศึกษาธิการจึงมีนโยบายในการบริหาร
โรงเรียนในรูปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมาเปน ตัวเชื่อมโยง ระหวางภูมิปญญา
ทอ งถิ่น ของชุ มชนกับ ความรูส มั ยใหมอั น เป น ผลต อกิ จ กรรมการเรี ยนการสอนในยุ ค ปฏิ รู ป
การศึกษา ซึ่งตรงกับแนวคิดหลักในการจัดการศึกษาเพื่อทุกคนทุกฝาย (Education foe All) และ
ทุกคนทุกฝายมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (All for Education) อันเปนหลักการพื้นฐานที่ไดรับ
การยอมรับทั่วโลก
การบริหารแบบมีสวนรวมจึงเปนการบริหารที่เหมาะสมกับสภาวการณในปจจุบันและ
สอดคลองกับนโยบายตางๆของรัฐ การบริหารแบบมีสวนรวมเปนการบริหารที่ผูบริหารเปดโอกาส
ให ผู ร ว มงานเข า มามี บ ทบาทในการพิ จ ารณาป ญ หาและตั ด สิ น ใจร ว มกั น รั บ ผิ ด ชอบใน
การบริหารงานบางอยาง เพื่อประโยชนใ นการระดมกําลังความคิด และแบงภาระหนาที่ข อง
ผูบริหาร3 รวมทั้งผูบริหารเปนบุคคลที่ทําหนาที่จูงใจใหผูปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของไดมีโอกาสมี
สวนรวมในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติงาน รวมรับผิดชอบ เพื่อการพัฒนางานที่ปฏิบัติให
มีคุ ณ ภาพสู งขึ้ น 4 ซึ่ง การมี ส ว นร ว มสามารถเข า มามี สว นร ว มไดห ลายลั ก ษณะ ดัง ที่ โ คเฮน
และอัฟชอฟฟ (Cohen.J and Uphoff.D) ไดแบงขั้นตอนการมีสวนรวมออกเปน 4 ขั้นตอน คือ การมี
สวนรวมในการตัดสินใจ (Decision Making) การมีสวนรวมในการปฏิบัติ (Implementation) การมี
สวนรวมในผลประโยชน (Benefits) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) การบริหาร
แบบมีสวนรวมมีองคประกอบที่สําคัญในการบริหารหลายประเด็น ดังที่ แอนโทนี (Anthony) ได
ระบุถึงองคประกอบสําคัญในการบริหารแบบมีสวนรวม ไดแก

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

2

สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, “รูปแบบการมีสวนรวมในสถานศึกษา,” วารสารวิชาการ 8,1
(มกราคม 2545) : 9.
3
ธีระ รุณเจริญ, ความเปนมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา
(กรุงเทพฯ : ขางฟาง, 2550), 185-187.
4
วินัย ดิสสงค, การบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2549), 49.

4
1. ผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชามี ส ว นในการตั ด สิ น ใจ (subordinate involvement) โดย
ผูใตบังคับบัญชาจะเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในกาตัดสินใจของคนและ
ตัดสินใจอยางมีความรับผิดชอบดวยความรอบคอบ มีเหตุผลและคํานึงถึงประโยชนขององคการ
เปนหลัก
2. สิ่งที่ตัดสินใจตองเปนเรื่องสําคัญ (involvement in important decisions or issues)
การบริหารแบบมีสวนรวมจะตองเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนในการตัดสินใจ
ในเรื่องสําคัญ โดยความสําคัญดังกลาวเปน ความสําคัญของทั้งองคก ารและตัว ผูใตบังคับบัญชา
การที่ผูบริหารเลือกเฉพาะเรื่องที่ไมสําคัญหรือไมเกี่ยวขอมาใหผูใตบังคับบัญชามีสวนรวมลักษณะ
เชนนี้ไมใชลักษณะที่ถูกตองของการบริหารแบบมีสวนรวม
3. มีการแบงอํานาจใหแกผูใตบังคับบัญชา (share authority) ตามหลักการแลวการแบง
อํานาจการตัดสินใจของผูบริหารใหแกผูใตบังคับบัญ ชาไมไดทําใหอํานาจของผูบริหารลดลงแต
การแบงอํานาจการตัดสินใจไปใหผูใตบังคับบัญชากลับทําใหผูใตบังคับบัญชาเขามารวมรับผิดชอบ
งานมากขึ้ น ถ า ผู บ ริ ห ารกลั ว การเสี ย อํ า นาจส ว นนี้ แ ละไม ย อมแบ ง ป น การตั ด สิ น ใจไปให
ผูใตบังคับบัญชาการบริหารแบบมีสวนรวมก็อาจไมเกิดขึ้นได5
จากความสําคัญดังกลาวชี้ใ หเห็น วา การบริหารแบบมีสวนรว มมีค วามสําคัญที่จ ะ
นําไปสูเปาหมายและบรรลุวัตถุประสงคของการจัดการศึกษา และในการบริหารแบบมีสวนรวม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนบุคคลที่มีความสําคัญตอการจัดการศึกษา ดังกฎหมายและ
พระราชบัญญัติไดกําหนดถึง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ดังนี้ พระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 บัญญัติไววา
“...ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นในสถานศึกษาขั้นพื้ นฐาน และในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา เพื่อทํา
หนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทน
ครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทน
พระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ ผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารสถานศึกษาเปน
กรรมการและเลขานุการ...”
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1978), 2-3.

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

5
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่
ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 ไดกําหนดเกี่ยวกับบทบาท
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวดังนี้
“...ขอ 6 ใหสถานศึกษามีอํานาจปกครองดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหสถานศึกษาเวนแตการจําหนายอสังหาริมทรัพยที่มีผูอุทิศใหสถานศึกษา
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...”
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป น องค ค ณะบุ ค คลที่ ทํ า งานร ว มกั น กั บ
สถานศึกษาเพื่อใหสถานศึก ษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการดวยตนเองไดตามกรอบที่
กฎหมายกําหนด ดังนั้น ความหลากหลายของบุคคลที่เขารวมเปนคณะกรรมการจึงตองเอื้อตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ตองอาศัยความรู ความสามารถและประสบการณในดานตางๆบุคคล
ที่ไดรับการคัด เลือ กเขาเปน คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน จึงมีค วามสําคัญตอการจั ด
การศึกษา ดังนี้
ผูแทนผูปกครอง เปนผูสะทอนปญหาและความตองการดานคุณภาพทางการศึกษาและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนทั้งในสวนที่คาดหวังและสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นและ
รวมกับครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผูแทนครู เปน ผูที่มีค วามชํานาญในสายวิชาชีพมีความสําคัญตอการนําเสนอขอมูล
ดานกระบวนการเรียนรู ปญหา และความตองการการสนับสนุน ชวยเหลือ รวมทั้งรายงานผล
การจัดการศึกษา
ผูแทนองคกรชุมชน เปนผูสะทอนสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาผูเรียน
ซึ่งเปนสมาชิกสวนหนึ่งของชุมชนและใหความรวมมือกับสถานศึกษาทั้งในดานภูมิปญญาทองถิ่น
และแหลงเรียนรู
ผูแทนองคกรปกครองสว นทองถิ่น เปน ผูสะทอนสภาพปญหาและความตองการที่
ครอบคลุมทั้งเขตพื้นที่บริการของสถานศึก ษาและมีค วามสําคัญตอสถานศึกษาอยางยิ่งในเรื่อง
การขอรับการสนับสนุน ดานงบประมาณ ทรัพ ยากรทางการจัด การศึก ษาและเชื่อมโยงพัฒ นา
การศึกษากับแผนพัฒนาทองถิ่น
ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา เปนผูสะทอนภาพความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจ
ตอสถาบัน การศึก ษาที่ต นไดรับการศึก ษา ชว ยจรรโลงคุณ คาของสถาบันไปสูศิษ ยรุน หลังให
ประสบความสําเร็จในการศึกษาเชนกัน
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6
ผูแทนพระภิกษุและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ เปนผูนําเสนอและเติมเต็ม
ขอมูลดานคุณ ธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาซึ่งเปนสวนสําคัญในการจัดการเรียนรู
เพื่อใหนักเรียนเปนคนดีของสังคม
ผูทรงคุณวุฒิ เปนผูที่มีความรู ความสามารถและประสบการณในดานตางๆที่จะชวย
เสริมใหสถานศึกษาจัดการศึกษาไดครอบคลุมในทุกๆดานอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพทําให
สถานศึกษามีความเขมแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผูบริหารสถานศึกษา ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุก ารซึ่งเปนสัญลัก ษณข อง
สถานศึ ก ษาเป น บุ ค คลสํ า คั ญ ที่ จ ะสะท อ นของการบริ ห ารจั ด การ ผู ช ว ยเหลื อ ให คํ า ปรึ ก ษา
สรางแรงจูงใจ กระตุนการทํางาน ทบทวนรายงาน สะทอนความคิดเปดโอกาสใหผูแทนแตละกลุม
ไดแสดงบทบาทอยางเต็มที่ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม รายงานผลการประชุมและ
สนับสนุนดานอุปกรณ หองประชุม วัสดุใ ชสอย ฯลฯ รวมทั้งการพิจ ารณานํามติ ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปสูการปฏิบัต6ิ
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ปญหาของการวิจัย
การบริ ห ารสถานศึ ก ษาโดยการมีส ว นรว มนั้ น เป น การที่ผู บ ริ หารเปด โอกาสให
ผูรวมงานเขามามีบทบาทในการพิจารณาปญหาและตัดสินใจรวมกันรับผิดชอบในการบริหารงาน
บางอย า ง เพื่ อ ประโยชน ใ นการระดมกํ า ลั ง ความคิ ด และแบ ง ภาระหน า ที่ ข องผู บ ริ ห าร7
ซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนองคคณะบุคคลที่ทํางานรวมกันกับสถานศึกษาเพื่อให
สถานศึกษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการดวยตนเองไดตามกรอบที่กฎหมายกําหนด
ในการบริหารงานแบบมีสว นรว มของสถานศึก ษาและคณะกรรมการสถานศึก ษา
ขั้ น พื้ น ฐานมั ก ประสบป ญ หาทั้ ง ในด า นวิ ช าการ งบประมาณ การบริ ห ารงานบุ ค คลและ
การบริหารงานทั่วไปอัน เกิด ปญ หาจากทั้งผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึก ษา
ผูบริหารสถานศึกษาเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการดึงสมรรถภาพของคณะกรรมการสถานศึกษามา
ใชใหเกิดประโยชนตอการบริหารและการจัดการศึกษาอยางเต็มที่ ผูบริหารสถานศึกษาจําเปนตอง
6

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน, คูมือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2547), 8-10.
7
ธีระ รุญเจริญ, ความเปนมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา
( กรุงเทพฯ : ขางฟาง, 2550), 185-187.

7
พึ่งพาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใหเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการมากยิ่งขึ้น
โรงเรียนควรยอมรับในความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาอยางจริงใจ ผูบริหารโรงเรียน
และครูควรมองเห็นศักยภาพและความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษาเปดโอกาสใหเขามามี
สวนรวมและใหมีบทบาทมากขึ้น มีการเตรียมความพรอมของคณะกรรมการสถานศึกษา ควรศึกษา
คุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ควรมีในการปฏิบัติหนาที่ของตนใหมีประสิทธิภาพ ใน
สว นของผูบริหารสถานศึก ษา ในการบริหารงานแบบมีสว นรว มมัก เกิด ปญหาขาดเทคนิค ใน
การบริหารแบบมีสวนรวมผูบริหารสถานศึกษา บุคลากรในสถานศึกษา ไมเห็นความสําคัญของ
คณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งการไมเขาใจในบทบาทหนาที่ข องทั้งฝายบริหาร การขาด
ความสัมพัน ธกับชุมชน ไมใ หค วามสําคัญกับผูเขามามีสว นรว ม ทํางานโดยไมปรึก ษาหารือ
จําบุคคลที่ใหการชวยเหลือไมได ไมเรงแกปญหา ประพฤติตนไมเหมาะสม และกีดกันการเขามามี
สวนรวมของคนในชุมชน การแตงตั้งผูทํางานรวมกับชุมชนไมเหมาะสม ไมตอบแทนชุมชน ไม
กําหนดบทบาทที่เหมาะสมแกผูเขามารวม สถานศึกษาทําใหประชาชนเดือดรอน ความเอาใจใส
นักเรียนนอยลง ไมมีผลงานที่ประสบความ สําเร็จและขาวในทางลบของสถานศึกษา และปญหา
จากคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน อาจเกิด จากปญ หาทางเศรษฐกิจ การปฏิบั ติต าม
วัฒนธรรม ระบบบางประการของสังคมไทย เชน ระบบอุปถัมภ ระบบผูใหญ ผูนอย8
สํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ไดสรุปการพัฒนาการมีสวนร วมใน
การเขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาจากอดีตถึงปจจุบันที่เปนปญหาอุปสรรคตอการบริหารจัดการ
แบบองคคณะบุคคลในระดับสถานศึกษา ไวดังนี้ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความ
ชัดเจนเรื่องบทบาทหนาที่วาตนเองจะทําอะไร ทําอยางไร และทําเพื่ออะไร บุคคลที่เขารวมเปน
คณะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญไดรับการรองขอจากสถานศึกษามากกวาไดรับการคัดสรรจาก
กลุมที่มีสว นเกี่ย วของอยางแทจ ริง ทําใหข าดการกระตือรือรน ในการทําหนาที่ วิธีก ารทํางาน
รวมกันของคณะกรรมการสถานศึกษายังขาดทักษะและประสบการณ เชน ทักษะการรวมประชุม
ตัด สิน ใจ เปน ตน สถานศึก ษาสวนหนึ่งยังคิด วา คณะกรรมการสถานศึก ษาสว นหนึ่งเปน เพียง
ผูสนับสนุนดานทรัพยากรทางการศึกษามากกวาเปนผูรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมดําเนินงาน รวมรับ
ผลที่ เกิ ด ขึ้น ระบบขอ มูลสารสนเทศเพื่อ การบริ หารขาดคุ ณ ภาพ จึงเปน จุด อ อนที่สํา คัญ ของ
การบริ ห ารจั ด การการนํ า ข อ มู ล ไปใช ใ นการพิ จ ารณาของคณะกรรมการเพื่ อ การตั ด สิ น ใจ
การแกปญหาหรือพัฒนางานการศึกษา สวนใหญจึงอยูบนพื้นฐานของความรูสึกและประสบการณ
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38.

ธีระ รุญเจริญ, การบริการโรงเรียนยุคปฏิรูปการศึกษา ( กรุงเทพฯ : ขางฟาง, 2550),

8
เดิม ในอดี ต สถานศึก ษาขาดความคล องตั ว ในการบริ หาร ป จ จุ บัน สถานศึก ษาเปน นิติบุ ค คล
มีความคลองตัวสูง สามารถบริหารกิจการไดดวยตนเอง แตคณะกรรมการสถานศึกษาบางสวนยัง
ขาดความชัดเจนในบทบาทหนาที่จะตองมีการกํากับ สงเสริม และสนับสนุนจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาอยางใกลชิดและบทบาทที่กฎหมายกําหนดไวไมสงผลใหคณะกรรมกาสถานศึกษาได
เขามามีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนอยางแมจริง การมีสวนรวมสวนใหญเกิดจากความตองการ
ของโรงเรี ยนโดยโรงเรีย นเป น ผู ดํา เนิ น การเอง 9 สอดคล องกับ อุ ทัย บุ ญ ประเสริ ฐที่ ก ล าวว า
คณะกรรมการโรงเรีย นถู ก มอบหมายหน าที่ และความรับ ผิด ชอบมากมายแตบุ ค ลากรที่เ ป น
คณะกรรมการยังขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมอยูมาก เชน ขาดความรูเรื่องการบริหารโรงเรียน สมาชิก
ในคณะกรรมการโรงเรี ยนที่ตั้ ง ขึ้น ใหม ทั้ งครู ลู ก จ าง ผูป กครอง หรื อนั ก เรี ยนตา งมีค วามรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนนอยมาก ทั้งดานงบประมาณ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก
บุคลากร นโยบายเรื่องอื่นๆที่จําเปนสําหรับการตัดสินใจและการบริหาร ขาดทักษะกระบวนการ
กลุม สมาชิกในคณะกรรมการโรงเรียนสวนมากจะขาดทักษะเรื่องกระบวนการตัดสินใจเปนกลุม
การลดปญหาความขัด แยง การแกปญหาและทัก ษะอื่น ๆ ขาดความชัด เจนในบทบาท สมาชิก
สว นใหญ ยังไมเข าใจบทบาทหนา ที่ข องตนเองหรื อของคณะกรรมการวามี อํา นาจหนาที่และ
ความรั บผิ ด ชอบมากนอยเพี ยงใด ไม แน ใ จว าคณะกรรมการโรงเรี ยนที่ตนเองสั งกัด นั้น เป น
คณะกรรมการที่ปรึก ษาหรือเปนคณะกรรมการที่มีหนาที่ตัดสิน ใจ 10 ซึ่งสอดคลองกับ สนธิรัก
เทพเรณู ที่ ก ล าวถึง การบริห ารงานในรู ปคณะกรรมการ เปน การสรา งความร ว มมือ และการ
ประสานงานที่ ดี ใ นการปฏิ บั ติ ง าน ตลอดจนสามารถป อ งกั น ความลํ า เอี ย งที่ จ ะพึ ง มี ขึ้ น ได
สวนปญหาที่ไดรับจากการดําเนินงานนั้น คือ ทําใหการดําเนินงานลาชา สิ้นเปลือง ทั้งงานและเวลา
ทั้งยังขาดผูรับผิดชอบในผลงานในระบบคณะกรรมการสมาชิกตองรับผิดชอบในผลงานอยาง
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน, คูมือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2547), 21-22.
10
อุทัย บุญประเสริฐ, “หลักการบริหารแบบใชโรงเรียนเปนฐาน (School-Based
Management),” เอกสารการนําเสนอการประชุมเชิงปฏิบัตกิ าร เรื่อง การกําหนดภารกิจ โครงสราง
และอัตรากําลังของสถานศึกษา วันที่ 17-19 กรกฎาคม 2546 ณ Ever Green Hill Resort กาญจนบุรี.

9
แทจริง กลาวคือการบริหารงานในระบบคณะกรรมการสมาชิกตองรับผิดชอบรวมกันแตสิ่งใดก็
ตามถาถือวาเปนความรับผิดชอบของทุกคนแลว มักดูเหมือนวาไมมีผูใดรับผิดชอบเลย 11
ซึ่งในการขจัด ปญหาตางๆที่เกิด ขึ้นการบริหารแบบมีสวนรว มของคณะกรรมการ
สถานศึก ษาในการพัฒนาคุณภาพการศึก ษาของสถานศึกษา ผูวิจัยจึง สนใจและตองการศึก ษา
รูปแบบการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานว า ควรมี อ งค ป ระกอบใดบ า ง มาเป น แนวคิ ด ในการพั ฒ นากระบวนการบริ ห าร
สถานศึก ษาแบบมีสวนรว มของคณะกรรมการสถานศึก ษา ระดับการศึกษาขั้น พื้น ฐานใหเกิด
ประสิทธิผล โดยอาศัยหลักการ แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยตางๆเปนแนวทาง
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วัตถุประสงคของการวิจัยสำ

1. เพื่อทราบองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3. เพื่อทราบผลการยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ขอคําถามของการวิจัย
เพื่อใหสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวจิ ัยจึงตั้งขอคําถามของการวิจัย
ดังตอไปนี้
1. องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีอะไรบาง
2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานเปนอยางไร
3. ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนอยางไร
11

สนธิรัก เทพเรณู. “กลไกในการบริหารงานในรูปคณะกรรมการ,” วารสารสถาบัน
พัฒนาผูบ ริหารการศึกษา. 16,5 (มิถุนายน-กรกฎาคม 2547) : 13.
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สมมติฐานของการวิจัย
1. องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานเปนพหุองคประกอบ
2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานเปนพหุองคประกอบที่มคี วามสัมพันธกัน
3. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐานมีความเหมาะสม มีความเปนไปได เปนประโยชน และถูกตองครอบคลุม
กรอบแนวคิดในการวิจัย
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การวิจัยเพื่อทราบองคประกอบและเพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมี
สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยไดกําหนดกรอบแนวคิด
ในการวิจัยจากองคความรูในเรื่อง การบริหารแบบมีสวนรวม โดยนําแนวคิดทฤษฎีของนักวิชาการ
ที่มีแนวคิดเกี่ยวกับองคประกอบของการบริหารแบบมีสวนรวม ดังนี้ แอนโทนี (Anthony) ไดระบุ
ถึงองคประกอบสําคัญในการบริหารแบบมีสวนรวม 3 ประการ ดังนี้ 1) ผูใตบังคับบัญชามีสวนใน
การตัดสินใจ (subordinate involvement) 2) สิ่งที่ตัดสินใจตองเปนเรื่องสําคัญ (involvement in
important decisions or issues) 3) มีการแบงอํานาจใหแกผูใตบังคับบัญชา (share authority) 12
สแวนสเบอร (Swansburg) ไดแบงองคประกอบที่สําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมไว ดังนี้
1) การไววางใจกัน (trust) 2) ความผูกพัน (Commitment) 3) เปาหมายและวัตถุประสงค (Goals
and objectives) 4) ความเป น อิส ระที่ จ ะรับผิ ดชอบและสามารถดูแ ลตนเองได (Autonomy)
5) คุณลักษณะอื่นๆ (Other characteristics) 13 ธรรมรส โชติกุญชร กลาวถึง ลักษณะที่สําคัญของ
การบริหารแบบมีสวนรวม ดังนี้ 1) เปนกระบวนการของการใหผูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของใน
กระบวนการตัดสินใจ 2) เปนการมีสวนรวมอยางแข็งขันของบุคคล 3) ใชความคิดสรางสรรคและ
ความเชี่ยวชาญในการแกปญหาของการบริหาร 4) ผูบริหารแบงอํานาจหนาที่การบริหารใหกับ

12

William P.Antony, Participative management (Massachusetts : AdditionWesley, 1978), 2-3.
13
Swansburg, R, Management and Leadership for Nurse Management (Boston :
Jones and Bartlett, 1996), 391-394.
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ผูใตบังคับบัญชา 5) ผูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของอยางแทจริง14 อุทัย บุญประเสริฐ ไดกลาวถึง
แนวคิด พื้นฐานของการบริหารแบบมีสว นรว ม ดังนี้ 1) ความเชื่อเรื่องธรรมชาติข องมนุษ ย
(assumptions about human nature) 2) ความคิดเกี่ยวกับความเปนองคการของโรงเรียน (concept of
school organization) 3) ดานรูปแบบการตัดสินใจ (decision making style) 4) แบบภาวะผูนํา
(leadership style) 5) กลยุทธการใชอํานาจ (use of power)15 พัตติ (Putti) ไดกลาวถึงวิธีการบริหาร
แบบมีสวนรวมมี 8 รูปแบบ คือ 1) การวางแผนแบบสแกนลอน (The Scanlon Plan) 2) เจเคกรุป
(Jishu Kanri JK) 3) การปรึกษาตามสายบังคับบัญชา (Consultative Hierarchy) 4) ทีกรุป (T-Group
Approach or sensitivity) 5) การบริหารที่มีสว นเกี่ย วของกับผู บริหารระดับต างๆในองคก ร
(Multiple Management) 6) คิว ซี ซี (Quality Control Circle) 7) แนวทางการใชคณะกรรมการใน
การบริหารแบบมีสว นรวม (Committee Approach for Participation) 8) การมีสว นรว มและ
การสรางทีม (Participation and Team Building)16 เดวิค แมคเคลแลนด (David McClelland)
กลาวถึงสิ่งจูงใจของมนุษยในการทํางานใหเกิด ผลสําเร็จ ทั้งในระดับบุคคลและระดับ สังคม คือ
1) ความตองการผลสัมฤทธิ์ (need for achievement) 2) ความตองการความผูกพัน (need for
affiliation) 3) ความตองการมีอํานาจบารมี (need for power)17 เฮอรซเบอรก (Herzberg) ไดกลาวถึง
องคประกอบ 2 ชุด ที่ทําใหเกิดความสุขในการทํางาน องคประกอบแรก คือ องคประกอบที่ทําให
เกิดความพึงพอใจ (motivative factors) ไดแก 1) ความสําเร็จของงาน (achievement) 2) การไดรับ
การยอมรับ (recognition) 3) ลัก ษณะของงาน (work itself) 4) ความรับผิดชอบ (responsibility)
5) ความกาวหนาในตําแหนงการงาน (advancement) องคประกอบที่สอง คือ องคประกอบค้ําจุน
(hygiene factor) ไดแก 1) เงินเดือน 2) โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต 3) ความสัมพันธ
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ธรรมรส โชติกุญชร, “การบริหารแบบมีสวนรวม” ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและ
แนวทางปฏิบัตใิ นการบริหารการศึกษา หนวยที่ 9-12 (กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), 224.
15
อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - based management)
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 26-31.
16
Joseph M.Putti, Management : A function approach (Singapore : McGraw Hill
Book Company, 1987), 186.
17
David C.McClelland, The Achieving Socity (New York: Van Nostrand, 1961), 100112.

12
กับผูใตบังคับบัญชา 4) ฐานะของอาชีพ 5) ความสัมพันธกับผูบังคับบัญชา 6) ความสัมพันธกับ
เพื่อนรวมงาน 7) เทคนิคการนิเทศ 8) นโยบายและการบริหารงานของบริษัท 9) สภาพการทํางาน
10) ความเปนอยูสวนตัว 11) ความมั่นคงในงาน 18 ลอเลอร (Lawer) กลาวถึง ไดเสนอแนวคิดที่
เกี่ยวของกับการบริหารแบบมีสวนรวม ดังนี้ 1) สารสนเทศ (information) 2) ความรูและทักษะ
(Knowledge and skills) 3) อํานาจ (power) 4) รางวัล (reward)19 ไบรยแมน (Bryman) ไดเสนอแนว
ทางการบริหารงานแบบมีสวนรวม ไว 4 ประการ คือ 1) บรรยากาศของการมีสวนรวม 2) จะทํา
ใหผูใตบังคับบัญชาสามารถเลือกเปาหมายที่เขาเห็นคุณคา ดังนั้น ผูบังคับบัญชาควรเพิ่มเปาหมาย
สวนบุค คล (individual goal) กับเปาหมายองคก าร (organization goal) ใหเทาเทียมกัน 3) ผูมี
สว นร ว มจะเพิ่ ม การควบคุม งานมากขึ้ น ถ า มี แ รงจู ง ใจและความมีอิ ส ระเพิ่ ม ขึ้ น ซึ่ ง จะทํ า ให
ผูใตบังคับบัญชามีความเพียงพยายามในการปฏิบัติงานมากขึ้น 4) เมื่อบุคคลเขาไปมีสวนรวมใน
กระบวนการตัดสินใจเขาจะมี ego-involved20 ลิเคอรท (Likert) กลาวถึงสาระสําคัญของการบริหาร
แบบมี ส ว นร ว ม ดั ง นี้ 1) การรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น และข อ เสนอแนะของผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา
2) การกระตุนจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาเกิดกําลังใจในการปฏิบัติงาน 3) ระบบการติดตอสื่อสาร
ภายใตองคการ 4) การมีปฏิกิริยาโตตอบกัน อยางเปดเผย 5) การตัด สินใจ 6) การควบคุมงาน
7) การเห็นความสําคัญของการพัฒนาพนักงานโดยการฝกอบรม 21
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Frederic Herzberg, Mausner Barnard and B.B. Snydemen, The Motivation to
Work (New York: John Wiley&Sons, 1959), 113-115.
19
Lawler.E.E, High Involvement Management (San Francise: Jersey, 1986),47.
20
Bryman A, Leadership and Organization (London : Routedge&Kegan Paul, 1986),
139.
21
Rensis Likert, New Patterms of Management (New York : Mcgraw-Hill Book
Company Inc., 1961), 223.
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แนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวม
ของสแวนสเบอร (Swansburg)
แนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวม
ของเดวิค แมคเคลแลนด (David McClelland)

แนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวม
ของเฮอรซเบอรก (Herzberg)
แนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวม
ของธรรมรส โชติกุญชร

แนวคิดการบริหารแบบมีสวนรวม
ของแอนโทนี (Anthony)
แนวคิดการบริหารแบบมี
สวนรวมของเรนซิส ไลเคิรท
(Rensis Likert)
แนวคิดการบริหารแบบมี
สวนรวมของไบรยแมน

แนวคิดการบริหารแบบมี
สวนรวมของลอเลอร (Lawer)
แนวคิดการบริหารแบบมี
สวนรวมของพัตติ (Putti)

รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาแบบมี
สวนรวมของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

แนวคิดการบริหารแบบมี
สวนรวมของอุทัย บุญประเสริฐ
เอกสารงานวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ทั้งในประเทศและตางประเทศ

สัมภาษณความคิดเห็น
ของผูเชี่ยวชาญ

แนวคิดการบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมจากเอกสารอื่นๆ

แผนภูมิที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
ที่มา
: William P.Antony, Participative management (Massachusetts : Addition-Wesley,
1978), 2-3.
: Swansburg, R, Management and Leadership for Nurse Management (Boston :
Jones and Bartlett, 1996), 391-394.
: ธรรมรส โชติกุญชร, “การบริหารแบบมีสวนรวม” ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและ
แนวทางปฏิบัตใิ นการบริหารการศึกษา หนวยที่ 9-12 (กรุงเทพมหานคร :
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540), 224.
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: อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - based management)
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 26-31.
: Joseph M.Putti, Management : A function approach (Singapore : McGraw Hill
Book Company, 1987), 186.
: David C.McClelland, The Achieving Socity (New York: Van Nostrand, 1961),
100-112.
: Frederic Herzberg, Mausner Barnard and B.B. Snydemen, The Motivation to
Work (New York: John Wiley&Sons, 1959), 113-115.
: Bryman A, Leadership and Organization (London : Routedge&Kegan Paul,
1986), 139.
: Rensis Likert, New Patterms of Management (New York : Mcgraw-Hill Book
Company Inc., 1961), 223.
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คํานิยามศัพทเฉพาะ
การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม หมายถึง การทํางานรวมกันระหวางผูบริหาร
สถานศึกษาและคณะบุคคลในการกําหนดเปาหมาย วางแผนการดําเนินงาน โดยทุกคนมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ กอใหเกิดความรวมมือ ความผูกพันของผูเกี่ยวของทุกฝาย
รู ป แบบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
หมายถึง กระบวนการบริหารสถานศึกษาที่เกิดจากความรวมมือของสถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใหเกิดประสิทธิผล โดยแบงรูปแบบเปน
2 ประเภท คือ รูปแบบของสถานศึก ษาที่มีคณะกรรมการสถานศึก ษา 9 คน และรูปแบบของ
สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หมายถึง โรงเรียนที่เปดทําการสอนตั้งแตระดับชั้นอนุบาลปที่ 1
– ชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตตรวจราชการ
ภาคกลาง กระทรวงศึกษาธิการ

15

บทที่ 2
วรรณกรรมที่เกี่ยวของ
การวิจั ยเรื่ อง รูป แบบการบริหารสถานศึก ษาแบบมีส ว นร ว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสาร ขอเขียน ทฤษฎี งานวิจัยที่
เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศเพื่อนํามาประกอบการศึกษาวิเคราะหงานวิจัย ซึ่งไดจัดแบงเนื้อหา
1) แนวคิด ทฤษฎี คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 2) แนวคิด ทฤษฎี การมี สว นรว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) แนวคิด ทฤษฎี การบริหารแบบมีสวนรวม 4) แนวคิดและ
ความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบ ดังนี้
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แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความเปนมาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
การจัดการประถมศึกษาของประเทศไทยนั้น ประชาชนที่มีบทบาท และหนาที่ในรูป
ของคณะกรรมการ ตั้งแตเริ่มประกาศใชพระราชบัญญัติประถมศึกษา พุทธศักราช 2464 โดยครั้ง
แรกเรียกวา กรรมการศึกษา ถือวาเปนตัวแทนที่มอบภาระใหประชาชนไดเขามา มีสวนรวมใน
การดําเนินกิจกรรมทางการศึกษาประชาบาล มอบใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูแตงตั้งจากบุคคลที่
เห็ น ว า เหมาะสม ต อ มามี ก ารโอนโรงเรี ย นประชาบาลมาสั ง กั ด สํ า นั ก งานคณะกรรมการ
การประถมศึกษาแหงชาติ ไดมีนโยบายใหมีคณะกรรมการศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาวาดวย
การแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2525 มีคณะกรรมการประจํา
โรงเรียนประถมศึกษาอยางนอย 5 คน แตไมเกิน 15 คน มีหนาที่ ใหคําปรึกษาแนะนําแกโรงเรียน
ในการกําหนดแนวทางในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียนใหสอดคลองกับความ
ตองการของทองถิ่น แสวงหาความชวยเหลือและความรวมมือจากประชาชน หนวยงานอื่นๆเพื่อ
พัฒนาโรงเรียนเสนอแนะและประสานงาน ระหวางโรงเรียนกับชุมชน หนวยราชการพรอมทั้ง
แตงตั้งคณะทํางานเพื่อการปฏิบัติการอยางใดอยางหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย
ในป พ.ศ. 2539 กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
คณะกรรมการโรงเรียน พ.ศ.2539 ขึ้น พรอมทั้งยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
15
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การแตงตั้งกรรมการประจําโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2525 โดยกําหนดใหมีกรรมการอยางนอย 9 คน
ไมเกิน 15 คน ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน ขาราชการครูในโรงเรียน ผูปกครอง นักเรียน และ
ศิษยเกาของโรงเรียน ผูทรงคุณวุฒิ จากประชาชน คณะกรรมการอยูในวาระคราวละ 3 ป ผูที่ไดรับ
แตงตั้งตองมีคุณสมบัติทั่วไป
1. เปนผูสนใจพัฒนาการศึกษา
2. เปนผูม ีความประพฤติดี
3. มีภูมิลําเนาอยูในอําเภอที่โรงเรียนตั้งอยู
มีบทบาทและหนาที่ดังตอไปนี้
1. กําหนดนโยบายแผนแมบทและแผนพัฒนาของโรงเรียน
2. ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัตกิ ารประจําปของโรงเรียน
3. ใหคําปรึกษาและสนับสนุนและการรวมบริหารงบประมาณของโรงเรียน
4. รับทราบความกาวหนาการดําเนินงานตามแผนของโรงเรียน
5. การประสานงานและการเสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
6. การแตงตั้งที่ปรึกษาหรืออนุกรรมการดําเนินงาน
ซึ่งระเบียบดังกลาวเปนการเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวมมากขึ้น แตก็ยังไม
ประสบผลสําเร็จ ตอมาไดมีการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540
สงผลใหมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ซึ่งถือเปนการปฏิรูปการศึกษาครั้งยิ่งใหญ
ของไทย ในราชบัญญัติการศึกษาดังกลาวไดกําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
แตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ดว ยเหตุนี้จึงไดเกิด มี
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ซึ่งประกาศใช
เมื่อ วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 25431
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องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
การศึกษาครั้งนี้ ไดศึกษาองคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งใน
และตางประเทศ ดังนี้

1

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน, แนวทางการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 8-9.
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1. องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาในตางประเทศ
องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาในตางประเทศ ไดดําเนินการศึกษา
ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสาธารณรัฐเกาหลี สรุปไดดังนี้
ประเทศสหรัฐอเมริกา การจัดการศึกษาที่โรงเรียนจะใหอํานาจการตัดสินใจในรูป
ของคณะกรรมการสถานศึกษาหรือสภาโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาจะมีสมาชิก 5 -10 คน
ประกอบดวย ผูปกครอง ครู ผูบริหารสถานศึกษา สมาชิกในชุมชน ตัวแทนนักธุรกิจและนักเรียน
(กรณีร ะดับมัธยมศึก ษาตอนปลาย) ซึ่งโดยทั่ว ไปสมาชิก จะมาจากการเลือกตั้ง ในแตละมลรัฐ
องค ป ระกอบของคณะกรรมการสถานศึก ษาจะมีค วามแตกตา งกั น เชน ในมลรั ฐอิ ลลิน อยส
คณะกรรมการสถานศึกษาจะประกอบดวย ครู 2 คน ผูปกครอง 6 คน ผูแทนชุมชน 2 คน ผูบริหาร
สถานศึก ษา 1 คน และผูแทนนัก เรียน 1 คน (กรณีที่เ ปด สอนระดั บมัธยมศึก ษาตอนปลาย)
โดยสมาชิกคณะกรรมการสถานศึกษาไดมาจากการเลือกตั้ง และมีวาระ 2 ป เปนตน ในขณะที่
ในมลรัฐเคนตั๊กกี้ คณะกรรมการสถานศึก ษาจะประกอบดวย ครู 3 คน ผูปกครอง 2 คน และ
ผูบริหารสถานศึกษา 1 คน2
ประเทศแคนาดา การจัดการศึก ษาของประเทศแคนาดาจะเปน อํานาจ และสิทธิ
ของจังหวัดและเขตปกครองพิเศษ การดูแลโรงเรียนจะกระจายอํานาจไปใหคณะกรรมการศึกษาที่
ระดับทองถิ่น โรงเรียนในประเทศแคนาดาจะมีคณะกรรมการสถานศึกษาหรือสภาโรงเรียน ซึ่ง
ประกอบดว ย ครูใ หญ ผูแทนพอแม – ผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนบุค ลากร และผูแทนชุมชน
ประธานคณะกรรมการจะไดมาโดยการเลือกตั้งจากผูแทนพอแม – ผูปกครอง ครูใหญไมมีสิทธิเปน
ประธานการดํ าเนิ นงานของสภาโรงเรียนเน น การร ว มมือจากทุก ฝ ายที่มี สว นได สว นเสี ยกั บ
การศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในระดั บ ท อ งถิ่ น ในโรงเรี ย นระดั บ ประถมศึ ก ษาคณะกรรมการ
สถานศึกษาหรือสภาโรงเรียน จะประกอบดวย ครูใหญ ผูแทนพอแม – ผูปกครอง 6 – 10 คน ผูแทน
ครู 1 คน ผูแทนบุค ลากร 1 คน และผูแทนจากองคก รในชุมชน 1 คน สว นโรงเรีย นระดับ
มัธยมศึก ษา คณะกรรมการสถานศึกษาหรือสภาโรงเรียน ประกอบดวย ครูใหญ ผูแทนพอแม –
ผูปกครอง 7 คน ผูแทนครู 1 คน ผูแทนบุคากร 1 คน และผูแทนจากองคกรในชุมชน 1 คน3
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2

อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - based management)
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 54-65.
3
เรื่องเดียวกัน, 66.
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ประเทศออสเตรเลีย ประเทศออสเตรเลียมีการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยัง
โรงเรียน เพื่อเพิ่มอํานาจและใหค วามเปนอิสระและความคลองตัว ในการบริหารโรงเรียน เนน
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน โดยใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการตัดสินใจใน
การบริหารโรงเรียนในรูปคณะกรรมการ โรงเรียนบริหารตนเองโดยการมีสวนรว มของชุมชน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีสมาชิกประมาณ 6 – 15 คน ซึ่งประกอบดวย ครูใหญ ผูแทนพอแม
ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู และสมาชิกชุมชน4
ประเทศนิวซีแลนด สถานศึกษาทุกระดับในนิวซีแลนด ตั้งแตศูนยเด็กกอนวัยเรียน
จนถึงมหาวิยาลัยมีค วามเปน อิส ระในการจัด การศึก ษาของตนเอง ภายใตก ารบริหารงานของ
คณะกรรมการบริ หารโรงเรียน ทั้ ง ในดานบุค ลากร งบประมาณเพื่ อการศึก ษา หลัก สูต รและ
การจัด การต างๆ (ยกเวน การกํา หนดอั ต ราเงิ น เดื อนและค าจ างรายเดือนซึ่ง รัฐเปน ผู กํา หนด)
ใหสอดคลองกับนโยบายการจัดการศึกษาแหงชาติ โดยมีผูบริหารสถานศึกษาซึ่งมาจากการจางโดย
การสรรหาและแตงตั้งจากคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา
จะประกอบดวย ผูแทนชุมชน 3 – 7 คน (ตามขนาดของโรงเรียน) ผูบริหารสถานศึกษา/ครูใหญ 1
คน ผูแทนครู 1 คน ผูแทนนักเรียน 1 คน (เฉพาะระดับมัธยมศึกษา) สําหรับโรงเรียนที่มีชาวเมารี
เขาเรียน ใหผูแทนชุมชนที่มีผูปกครองเปนชาวเมารีรวมเปนกรรมการดวย5
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี สถานศึกษาทั้งในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
จะจัดใหมีสภาโรงเรียน เพื่อประกันความมีอํานาจในตัวเองของโรงเรียน รวมทั้งเปนการระดมผูมี
สวนไดสวนเสียใหเขามารวมกันจัดการศึกษา คณะกรรมการหรือสภาโรงเรียนจะมีจํานวน 7 – 15
คน โดยตองเปนผูปกครอง 40 – 50% เปนครูและผูบริหารโรงเรียน 20 – 40% เปนตัวแทนจาก
ชุมชน 10 – 30% ทั้งนี้กรรมการในสวนกลุมผูปกครองไดมาจากการเลือกตั้ง กรรมการในสวนของ
ผูแทนชุมชนและศิษยเกาไดจากการเสนอของคณะกรรมการสรรหาซึ่งเปนตัวแทนผูปกครองและ
ครู คณะกรรมการจะมีวาระคราวละ 1 ป และสามารถเปนกรรมการติดตอกันได 3 ครั้ง6
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4

อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - based management)
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 77.
5
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, แนวทางการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 34.
6
ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, รายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสาธารณเกาหลี
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540), 22-23.
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สรุป องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาในตางประเทศพบวา จะเนน
การสรางการมีสวนรวมแบบหุนสวนจากทุกฝายที่เกี่ยวของ ประกอบดวย ผูแทนจาก 3 ฝาย คือ พอ
แม – ผูปกครอง ผูแทนชุมชน และบุคลากรในสถานศึกษา
2. องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาในประเทศ
2.1 องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ.2543
หลังจากไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ซึ่งเปน
กฎหมายการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย สงผลใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ ดังนั้น
เพื่อใหการบริหารและการจัด การศึก ษาของสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
สอดคลองกับแนวทางตามพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 มาตรา 40 กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกระเบียบวาดวยคณะกรรมการสถานศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2543 กําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจํานวน 7 – 15 คน ประกอบดวย7
2.1.1 ผูแทนผูปกครอง จํานวนไมเกิน 2 คน
2.1.2 ผูแทนครู จํานวนไมเกิน 2 คน
2.1.3 ผูแทนองคกรชุมชน จํานวนไมเกิน 2 คน
2.1.4 ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวนไมเกิน 2 คน
2.1.5 ผูแทนศิษยเกา จํานวนไมเกิน 2 คน
2.1.6 ผูทรงคุณวุฒิ จํานวนไมเกิน 4 คน
2.1.7 คณะกรรมการที่เปนสตรีจํานวนไมนอยกวา 1 ใน 3 ของ
คณะกรรมการทั้งหมด
2.2 องคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน พ.ศ.2546
กระทรวงศึกษาธิการ ไดออกกฎกระทรวง กําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ
หลักเกณฑ วิธีการสรรหาการเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการ
พนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 ในวันที่ 30 ธันวาคม 2546
กําหนดใหมีคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดังนี้ สถานศึกษาขนาดเล็กที่มีจํานวนนักเรียนไม
เกิน 300 คน ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 9 คน และสถานศึกษาขนาดใหญที่
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7

กระทรวงศึกษาธิการ, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2543), 1-2.
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มีจํานวนนักเรียนเกิน กวา 300 คน ใหมีค ณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน จํา นวน 15 คน
ประกอบดวย8
2.2.1 ประธานกรรมการ
2.2.2 กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง จํานวน 1 คน
2.2.3 กรรมการที่เปนผูแทนครู จํานวน 1 คน
2.2.4 กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน จํานวน 1 คน
2.2.5 กรรมการที่เปนผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น จํานวน 1 คน
2.2.6 กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา จํานวน 1 คน
2.2.7 กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาในพืน้ ที่
จํานวน 1 รูป หรือ 1 คน สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก และจํานวน 2 รูป หรือ 2 คน สําหรับ
สถานศึกษาขนาดใหญ
2.2.8 กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวน 1 คน สําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก หรือ
จํานวน 6 คน สําหรับสถานศึกษาขนาดใหญ
2.2.9 ผูอํานวยการ เปนกรรมการและเลขานุการ
สรุ ป องค ป ระกอบของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในประเทศไทย
ประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ผูแทนศิษยเกา ผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาในพื้นที่และผูทรงคุณวุฒิ
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คุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 38
วรรคสองและวรรคสาม ประกอบกับกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ
วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจาก
ตําแหนง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 จึงกําหนดคุณลักษณะของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย
1. ผูแทนผูปกครอง ไดแก ผูแทนบิดามารดา หรือบิดาหรือมารดาซึ่งเปนผูใชอํานาจ
ปกครอง หรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของนักเรียน และใหหมายความ

8

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน, คูมือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2547), 2.
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รวมถึงบุค คลที่นักเรียนอยูดวยเปนประจํา หรือที่นัก เรียนอยูรับใชการงาน ตองเปน ผูปกครอง
นักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษานั้น จํานวน 1 คน
2. ผูแทนครู ไดแก ผูแทนบุคลากรวิชาชีพซึ่งทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอน
และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตาง ๆ ในสถานศึกษาของรัฐ จํานวน 1 คน
3. ผูแทนองคกรชุมชน ไดแก ผูแทนชุมชนหรือองคกรที่มีประชาชนรวมตัวกันไมนอย
กวาสิบหาคน เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเนื่อง
เปนระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งปมีผลงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของหรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับรองและมีที่ตั้งแนนอนอยูในทองที่ตําบลหรือแขวงที่เปนภูมิลําเนาของนักเรีย นในสถานศึกษา
หรือทองที่ตําบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู จํานวน 1 คน
4. ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ไดแก ผูแทนองคก ารบริหารสว นจังหวัด
เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถิ่น
อื่นที่ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมาย ซึ่งสถานศึกษาตั้งอยู จํานวน 1 คน
5. ผูแทนศิษยเกา ไดแก ผูที่สถานศึกษารับรองวาสําเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาใน
สถานศึกษานั้น จํานวน 1 คน
6. ผูแทนพระภิก ษุสงฆและหรือผูแทนองคก รศาสนาอื่น ในพื้น ที่ ไดแก ผูแทน
พระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ ที่ทางราชการรับรอง ไดแก พุทธ คริสต
อิสลาม พราหมณ-ฮินดู และซิกข สถานศึกษาขนาดเล็ก จํานวน 1 รูป หรือ 1 คน สถานศึกษาขนาดใหญ
จํานวน 2 รูป หรือ 2 คน หรือ 1 รูป กับ 1 คน
7. ผูทรงคุณวุฒิ ไดแก ผูทรงคุณวุฒิที่ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของสถานศึกษา
หรือที่ปรึกษา หรือเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น ใหผูที่ไดรับการสรรหาและเลือกให
เปน กรรมการที่เปน ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคก รชุมชน ผูแทนองคก รปกครอง
สวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่ นในพื้นที่ และ
ผูอํ า นวยการสถานศึ ก ษาร ว มกัน สรรหาและเลือ ก ผูท รงคุณ วุฒิ เ ปน กรรมการ ตามวิ ธีก าร
ที่เห็นสมควรโดยสถานศึกษาขนาดเล็กใหเลือกผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ จํานวน 2 คน และ
สถานศึกษาขนาดใหญใหเลือกผูทรงคุณวุฒิเปนกรรมการ จํานวน 7 คน
8. ผูอํานวยการสถานศึกษา ไดแก ผูอํานวยการสถานศึกษาแตละแหงเปนกรรมการ
และเลขานุการ ใหผูที่ไดรับการสรรหาและเลือกใหเปนกรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู
ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกา ผูแทนพระภิกษุสงฆและ
หรื อผู แ ทนองค ก รศาสนาอื่ น ในพื้ น ที่ และผู อํา นวยการสถานศึ ก ษาร ว มกัน เลือ กกรรมการ
ผูทรงคุณวุฒิเปนประธาน จํานวน 1 คน
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คุณสมบัติเฉพาะของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. คุณสมบัติทั่วไป ประธานกรรมการและกรรมการตองมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะ
ตองหาม ดังนี้
1.1 มีอายุไมต่ํากวา 20 ปบริบูรณ
1.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย
1.3 ไมเปนคนไรความสามารถหรือคนเสมือนไรความสามารถ
1.4 ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุกเวนแตเปนโทษ สําหรับ
ความผิดที่ไดกระทําโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
1.5 ไมเปนคูสัญญาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แกไขเพิ่มเติมกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ในกรณีผูไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการหรือกรรมการผูใดมีลักษณะตองหามตาม
(5) ตองออกจากการเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหามหรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวาตนไดเลิก
ประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะตองหามดังกลาวแลวตอผูอํานวยการสถานศึกษาภายใน
15 วัน นับแตวันไดรับการแตงตั้ง หากมิไดดําเนินการดังกลาวใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับแตงตั้งเปน
ประธานกรรมการหรือกรรมการ
2. คุณสมบัติเฉพาะ
2.1 กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง
2.1.1 เปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กําลังศึกษาอยูในสถานศึกษานั้น
2.1.2 ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของสถานศึกษาหรือที่ปรึกษา หรือ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น
2.2 กรรมการที่เปนผูแทนครู ตองเปนครูซึ่งทําหนาที่หลักดานการเรียนการสอน
และการสงเสริมการเรียนรูของนักเรียนดวยวิธีตาง ๆ ในสถานศึกษานั้น
2.3 กรรมการที่เปนผูแทนองคกรชุมชน
2.3.1 เปนสมาชิกขององคก รของชุมชน หรือองคกรที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มี
สมาชิกรวมตัวกันไมนอยกวา 15 คน เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมและชุมชนโดย
สวนรวมอยางตอเนื่องเปนระยะเวลาไมนอยกวา 1 ป มีผลงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของหรือสํานักงาน
เขตพื้น ที่ก ารศึกษารับรอง และมีที่ตั้งแนน อนอยูใ นทองที่ตําบลหรือแขวงที่เปน ภูมิลําเนาของ
นักเรียนในสถานศึกษาหรือทองที่ตําบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู
2.3.2 ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของสถานศึกษา หรือที่ปรึกษา หรือ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น
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2.4 กรรมการที่เปนผูแทนศิษยเกา
2.4.1 เปนผูที่เคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจากสถานศึกษานั้น
2.4.2 ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของสถานศึกษา หรือที่ปรึกษา หรือ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น
2.5 กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นที่ทางราชการ
รับรองในพื้นที่ ไดแก พระภิกษุสงฆ หรือผูนับถือศาสนาที่ทางราชการรับรอง
2.6 กรรมการผูทรงคุณวุฒิ
2.6.1 ไมเปนครู เจาหนาที่ หรือลูกจางของสถานศึกษา หรือที่ปรึกษา หรือ
ผูเชี่ยวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น
2.6.2 ไมเปนกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาเกินกวา 3 แหง ใน
เวลาเดียวกัน
วาระการดํารงตําแหนงของประธานกรรมการและกรรมการมีวาระการดํารงตําแหนง
คราวละ 4 ปและอาจไดรับการแตงตั้งใหมอีกไดแตจะดํารงตําแหนงเกิน 2 วาระติดตอกันไมได
นอกจากพนตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการและกรรมการพนจากตําแหนง เมื่อ
1. ตาย
2. ลาออก
3. คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ ทําใหเสื่อมเสีย
ตอสถานศึกษาหรือหยอนความสามารถ
4. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม อยางใดอยางหนึ่งสําหรับกรรมการประเภท
นั้น
5. พนจากการเปนพระภิกษุสงฆเฉพาะกรรมการซึ่งเปนผูแทนที่เปนพระภิกษุสงฆ9
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ความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเป น องค ค ณะบุ ค คลที่ ทํ า งานร ว มกั น กั บ
สถานศึกษาเพื่อใหสถานศึก ษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการดวยตนเองไดตามกรอบที่
กฎหมายกําหนด ดังนั้น ความหลากหลายของบุคคลที่เขารวมเปนคณะกรรมการจึงตองเอื้อตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ตองอาศัยความรู ความสามารถและประสบการณในดานตางๆบุคคล
9

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน, คูมือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2547), 3-5.
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ที่ไดรับการคัด เลือ กเขาเปน คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน จึงมีค วามสําคัญตอการจั ด
การศึกษา ดังนี้
ผูแทนผูปกครอง เปนผูสะทอนปญหาและความตองการดานคุณภาพทางการศึกษาและ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนทั้งในสวนที่คาดหวังและสภาพความเปนจริงที่เกิดขึ้นและ
รวมกับครู บุคลากรทางการศึกษา ผูปกครองและชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ผูแทนครู เปน ผูที่มีค วามชํานาญในสายวิชาชีพมีความสําคัญตอการนําเสนอขอมูล
ดานกระบวนการเรียนรู ปญหา และความตองการการสนับสนุน ชวยเหลือ รวมทั้งรายงานผล
การจัดการศึกษา
ผูแทนองคกรชุมชน เปนผูสะทอนสภาพปญหาและความตองการในการพัฒนาผูเรียน
ซึ่งเปนสมาชิกสวนหนึ่งของชุมชนและใหความรวมมือกับสถานศึกษาทั้งในดานภูมิปญญาทองถิ่น
และแหลงเรียนรู
ผูแทนองคกรปกครองสว นทองถิ่น เปน ผูสะทอ นสภาพปญหาและความตองการที่
ครอบคลุมทั้งเขตพื้นที่บริการของสถานศึก ษาและมีค วามสําคัญตอสถานศึกษาอยางยิ่งในเรื่อง
การขอรับการสนับสนุน ดานงบประมาณ ทรัพ ยากรทางการจัด การศึก ษาและเชื่อมโยงพัฒ นา
การศึกษากับแผนพัฒนาทองถิ่น
ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา เปนผูสะทอนภาพความรัก ความศรัทธา ความภาคภูมิใจ
ตอสถาบัน การศึก ษาที่ต นไดรับการศึก ษา ชว ยจรรโลงคุณ คาของสถาบันไปสูศิษ ยรุน หลังให
ประสบความสําเร็จในการศึกษาเชนกัน
ผูแทนพระภิกษุและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ เปนผูนําเสนอและเติมเต็ม
ขอมูลดานคุณ ธรรม จริยธรรมตามหลักธรรมของศาสนาซึ่งเปนสวนสําคัญในการจัดการเรียนรู
เพื่อใหนักเรียนเปนคนดีของสังคม
ผูทรงคุณวุฒิ เปนผูที่มีความรู ความสามารถและประสบการณในดานตางๆที่จะชวย
เสริมใหสถานศึกษาจัดการศึกษาไดครอบคลุมในทุกๆดานอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพทําให
สถานศึกษามีความเขมแข็งและมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
ผูบริหารสถานศึกษา ในฐานะคณะกรรมการและเลขานุก ารซึ่งเปนสัญลัก ษณข อง
สถานศึ ก ษาเป น บุ ค คลสํ า คั ญ ที่ จ ะสะท อ นของการบริ ห ารจั ด การ ผู ช ว ยเหลื อ ให คํ า ปรึ ก ษา
สรางแรงจูงใจ กระตุนการทํางาน ทบทวนรายงาน สะทอนความคิดเปดโอกาสใหผูแทนแตละกลุม
ไดแสดงบทบาทอยางเต็มที่ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม รายงานผลการประชุมและ
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สนับสนุนดานอุปกรณ หองประชุม วัสดุใ ชสอย ฯลฯ รวมทั้งการพิจ ารณานํามติ ขอคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะจากที่ประชุมไปสูการปฏิบัต10ิ
ลัดดาวัลย สมิตะมาน กลาวถึง การบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการมีความสําคัญ
ดังนี้
1. เพื่อใหการบริหารหรือการพิจารณาแนวทางในการแกปญหา มีความหลากหลาย
และเปนไปอยางถี่ถวน รอบคอบ
2. เพื่อใหการถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน โดยมิใหบุคคลใดบุคลหนึ่งมีอํานาจมาก
เกินไป ซึ่งอาจจะนําไปสูการใชอํานาจในทางทีไ่ มถูกตอง อันจะเกิดผลเสียหายแกองคกรได
3. การใหผูมีสวนเกี่ยวของหรือตัวแทนกลุมผลประโยชนตางๆเขามามีสวนรวมใน
การบริหารจัดการเพื่อมิใหการดําเนินนโยบายใดๆมีผลตอกลุมใดกลุมหนึ่งมากหรือนอยเกินไป ซึ่ง
จะกอใหเกิดความยุติธรรมในการดําเนินการตอทุกฝายได
4. เพื่อกอใหเกิดการประสานงานที่ดี ทั้งภายในหนวยงานและระหวางหนวยงาน ซึ่งจะ
ทําใหการบริหารเปนอยางราบรื่นและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
5. การรวมตัวของบุคคลเปนคณะกรรมการจะกอใหเกิดพลังที่เขมแข็ง สามารถอํานวยการ
ใหงานดําเนินไปไดดวยดี
6. ผูเปนประธานคณะกรรมการที่มีทักษะในการแกไขปญหาขอขัดแยงตางๆ ของแต
ละกลุมจะสามารถโนมนาวใหผูที่มีสวนรวมตางๆเกิดการยอมรับในแนวทางหรือวิธีการ อีกทั้งยัง
อาจจะกระตุนใหกําลังใจใหพวกเขาสามารถนําไปปฏิบัติใหบรรลุผลตอไป
7. เพื่อใหการเกิดการใชและเผยแพรกระจายขอมูลขาวสารไดดี
8. การใชคณะกรรมการอาจจะกระทําเพื่อเปนการหลีกเลี่ยงไมใหเกิดการปฏิบัติหรือ
เปนการถวงเวลาตอกรณีปญหาที่ไมพึงประสงคของผูบริหาร ดังนั้น จึงมีการแตงตั้งคณะกรรมการ
ที่เปนฝายของตนขึ้นและใหมีการพิจารณาเลื่อนการตัดสินใจออกไป หรือใหมีการทําการศึกษาใน
เรื่องนั้นๆกอน อันเปนการยืดเวลาออกไป เปนตน11
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10

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื้นฐาน, คูมือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2547), 8-10.
11
ลัดดาวัลย สมิตะมาน, การวิจัยเชิงนโยบาย : การบริหารการศึกษาขัน้ พื้นฐานตาม
แนวพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2544),
13.
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ธงชัย สันติวงษ สรุปถึงประโยชนและขอดีของการบริหารโดยใชคณะกรรมการ คือ
ชว ยใหก ารตัด สิน ใจตา งๆสามารถกระทําได ดี โดยอาศัย ความคิด เห็น ของกลุม ชว ยใหเกิ ด
การประสานงาน และใหความรวมมือกันปฏิบตั ิตามแผนและนโยบาย ชวยในการฝกฝนและพัฒนา
บุคลากร12
สรุป ความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้น ฐาน ไดแก คณะกรรมการ
สถานศึกษาเปนคณะบุคคลที่มีบุคคลที่หลากหลายความรู ความสามารถ ประสบการณเขามารวม
กับสถานศึกษาในการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานั้นๆ
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บทบาทของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ความหมายของบทบาท
ภิญโญ สาธร ไดกลาววา บทบาทหนาที่ หมายถึง ความมุงหวังที่บุคคลอื่นคาดวาบุคคล
ในตําแหนงใดตําแหนงหนึ่งควรจะทําหรือแสดงพฤติกรรมออกมาในสถานการณอยางใดอยางหนึ่ง
บทบาทหนาที่เปนสิ่งที่มอี ยูควบคูกับตําแหนงที่บุคคลดํารงเสมอ13
เทอดไทย กิตติชัย ไดกลาววา บทบาท หมายถึง การปฏิบัติหนาที่ตามตําแหนงหรือ
สถานภาพของบุค คลซึ่งเปนไปตามความคาดหวังของคนทั่ว ไป ถาตําแหนง หรือสถานภาพ
เปลี่ยนไปบทบาทก็จะเปลี่ยนตามไปดวย ถาบุคคลในสังคมมีความสัมพันธระหวางบุคคลในสังคม
มากขึ้นเทาใดบทบาทก็จะเพิ่มมากขึ้นเทานั้น14
ถนอม สุขสงาเจริญ ไดใหความหมายวา บทบาทและหนาที่เปนของคูกัน ซึ่งกําหนด
ควบคูกับตําแหนงที่บุคคลนั้นๆ จะไดรับบทบาทเปนเงื่อนไขที่บุคคลดํารงตําแหนงนั้นจะตองทํา
รวมทั้งสิทธิตาง ๆ ที่ไดรับมาพรอมกับตําแหนง ซึ่งเปนสิทธิและหนาที่ที่จะตองไปเกี่ยวของกับผูอื่น
ดังนั้น บทบาทจึงมีความหมายแยกไดสองสวน คือ

12

ธงชัย สันติวงษ, องคการและการบริหารการศึกษาการจัดการแผนใหม, พิมพครั้งที่ 10
(กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2539), 332-334.
13
ภิญโญ สาธร, หลักการบริหารการศึกษา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,
2539), 283.
14
เทอดไทย กิตติชัย, “การปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการการศึกษา
การศาสนา และการวัฒนธรรมอําเภอ จังหวัดกาฬสินธุ” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2545), 12.
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1. บทบาทที่ไดรับมาพรอมตําแหนง เปนบทบาทที่เกิดมาพรอมตําแหนงเมื่อบุคคล
ดํารงตําแหนงใดก็จะแสดงบทบาทตามกฎหมาย ระเบียบ ภาระหนาที่ ความรับผิดชอบและสิทธิที่
กําหนดไวเปนบรรทัดฐาน
2. บทบาทที่เปนความคาดหวังของบุคคลที่เกี่ยวของ เปนบทบาทที่บุคคลที่เกี่ยวของ
คาดวาบุคคลที่เขาไปดํารงตําแหนงนั้นจะตองมีแบบแผนพฤติกรรมอยางหนึ่ง ซึ่งอาจจะตรงกับ
แบบแผนที่กําหนดไวหรือไมก็ได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ คานิยม ทัศนคติ ประสบการณและการศึกษา
อบรมของผูที่เกี่ยวของ 15
สรุป บทบาท คือ หนาที่ซึ่งคูกันกับบุคคลนั้น ทําใหบุคคลนั้นรับผิดชอบในหนาที่นั้น
อยางแนนอนตามบุคคลนั้นเปนอยู
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บทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานในตางประเทศ
บทบาทหนาที่ข องคณะกรรมการสถานศึก ษาในตางประเทศ ไดดําเนิน การศึก ษา
ประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด และสาธารณรัฐเกาหลี สรุปไดดังนี้
ประเทศสหรัฐอเมริกา บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาในแตละมลรัฐจะ
แตกต างกัน เชน คณะกรรมการสถานศึก ษาในมลรัฐ ชิค าโกจะมีอํ านาจในการคั ด เลือ กและ
ประเมิน ผลผูบริหารสถานศึกษา อนุมัติและใหความเห็นแผนพัฒ นา 3 ปข องสถานศึก ษา และ
ตรวจสอบงบประมาณของสถานศึกษา โดยมีกองทุนและองคกรชุมชนใหการสนับสนุน ในมลรัฐ
ดีทรอยด คณะกรรมการสถานศึกษาจะทําหนาที่ควบคุมการจัดสรรงบประมาณ มีอิสระที่จะริเริ่ม
กิจกรรมตางๆ และมีอิสระในการกําหนดและปรับปรุงการสอน การขยายการรับนักเรียน กําหนด
ประเภท การใหบริการรวมทั้งมีสิทธิเลือกผูใหบริการ ในมลรัฐฟลอริดา คณะกรรมการสถานศึกษา
จะมีหนาที่ชวยเตรียมและประเมินแผน การปรับปรุงโรงเรียนและใหความชวยเหลือครูใหญตามที่
ไดรับการรองขอในการจัดทํางบประมาณประจําป16

15

ถนอม สุขสงาเจริญ, “บทบาทของกรรมการศึกษาตอการพัฒนาโรงเรียนประชาบาล.
สกลนคร” (วิทยานิพนธสังคมสงเคราะหศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2525), 14-15.
16
อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - based management)
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 56-59.
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สวนมลรัฐเคนตั๊กกี้ คณะกรรมการสถานศึกษาจะมีบทบาทหนาที่กําหนดนโยบาย คือ
กําหนดหลักสูตร ประเมินความตองการจําเปนสําหรับพัฒนาหลักสูตรใหสอดคลองกับมาตรฐาน
ของมลรัฐ ประเมินความตองการจําเปนในการใชเทคโนโลยีและประเมินผลโครงการ กําหนดเวลา
ปฏิ บั ติ ก ารสอนและนอกเหนื อ จากการสอน กํ าหนดการรับ นั ก เรี ย น และโครงการต า งๆ ที่
ดําเนินการในโรงเรียน กําหนดระยะเวลาปฏิบัติงาน วันเปด – ปดภาคเรียน กําหนดการใชพื้น ที่
โรงเรียน การวางแผนและแกปญหาเกี่ยวกับการสอน ดูแลความรับผิดชอบของนักเรียน ผูปกครอง
ครู และครูใหญ คัดเลือกโครงการนอกหลักสูตรและกําหนดการมีสวนรวมของนักเรียน17
ประเทศแคนาดา การจั ด การศึ ก ษาในระดั บ โรงเรี ย นจะกระจายอํ า นาจไปให
คณะกรรมการศึกษาระดับทองถิ่นในการกําหนดงบประมาณทางการศึกษา เปนผูกําหนดการจางครู
ปรับหลักสูตรใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติที่กําหนดในระดับจังหวัด ในโรงเรียนจะมีคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาหรื อ สภาโรงเรี ย นซึ่ ง มี บ ทบาทหน า ที่ ห รื อ ภารกิ จ ที่ สํ า คั ญ คื อ กํ า หนดกลยุ ท ธ
การดํา เนิน งาน กํ า หนดหลัก สูต รของโรงเรีย น ติ ดตามการเรีย นการสอน และสั มฤทธิ์ผ ลใน
การเรียนรูของนักเรียน อนุมัติงบประมาณ กํากับดูแลการจัดระบบความปลอดภัยของนักเรียนและ
โรงเรียน ดูแลการปรับปรุงอาคารสถานที่ สนับสนุน กิจกรรมนอกหลักสูตร กํา หนดเกณฑและ
การคัดเลือกหรือแตงตั้งครูใหญและการจางครูของโรงเรียน18
ประเทศออสเตรเลี ย การจั ด การศึ ก ษาในรั ฐ วิ ค ตอเรี ย จะมี ก ารกระจายอํ า นาจ
การบริหารไปนอกสถานศึกษา คือ การกระจายอํานาจการบริหารดานบุคลากร การเปลี่ยนแปลง
วิธีก าร งบประมาณ การปฏิรูปหลักสูต ร การตรวจสอบ และการนําระบบคอมพิวเตอรมาใชใ น
การบริก าร รัฐ วิค ตอเรีย นับ เปน รัฐ แรกของออสเตรเลี ย ที่ย อมใหโ รงเรี ย นประถมศึ ก ษาและ
มัธ ยมศึก ษาของรัฐ คั ด เลือ กครู ได เอง โดยถื อเปน สว นหนึ่ งในความรั บ ผิ ด ชอบของผูบ ริห าร
สถานศึกษา/ครูใหญ คณะกรรมการสถานศึกษาจะมีสวนรวมในการคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษา
ครูใ หญ การบรรจุแตงตั้ง ครูตามความเหมาะสม ตรงตามคุณ สมบัติและความสามารถ นับเปน
พื้นฐานประการหนึ่งของการดําเนินงานโรงเรียนแหง อนาคตโดยกระจายอํา นาจใหโรงเรียน
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อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - based management)
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 60-61.
18
เรื่องเดียวกัน, 65-66.
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สามารถคัดเลือก บรรจุ ประเมิน และพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษาไดอยางคลองตัวและตรงตาม
ความตองการของสถานศึกษา19
คณะกรรมการสถานศึกษาจะมีบทบาทสูงสุดในการบริหารในระดับโรงเรียนปฏิบัติ
หนา ที่ใ นรูปของอาสาสมั ค รตามแนวทางที่รั ฐกํา หนดไว รับ ผิด ชอบดําเนิน การในการจั ด ทํ า
ธรรมนูญโรงเรียน กําหนดนโยบายของโรงเรียน ใหขอเสนอแนะในการแตงตั้งครูใหญ วาจาง
บุคลากรในสายงานสนับสนุน กําหนดหลักเกณฑในการควบคุมความประพฤตินักเรียน รายงานผล
การบริหารตอชุมชนและฝายอํานวยการศึกษา จัดการเรื่องการเงินและบัญชีของโรงเรียน สัญญาวา
จางทําความสะอาดโรงเรียน และสัญญาวาจางงานกอสรางของโรงเรียน20
ประเทศนิวซีแลนด คณะกรรมการสถานศึกษาเปนคณะกรรมการที่ไดรับการสรรหา
และแตงตั้งจากชุมชน ผูปกครอง ครูใหญ ครู และนักเรียน (เฉพาะระดับมัธยมศึกษา) เพื่อทําหนาที่
รับนโยบายจากระทรวงศึกษาธิการมาปฏิบัติใหเปนไปตามนโยบาย เปาหมายทางการศึกษาของชาติ
หลักสูตร ธรรมนูญโรงเรียน/สถานศึกษา ตลอดจนใหสอดคลองกับสภาพปญหาและความตองการ
ทางการศึกษาของชุมชน โดยยึดหลักการบริหารแบบการใชคุณคารวมกันและการตัดสินใจโดย
องคคณะบุคคล คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจะรับผิดชอบครูในสถานศึกษาในดานการแตงตัง้
และใหบริหารจัดการงบประมาณตางๆ รวมทั้งเงินเดือนครู การบํารุงรัก ษาอาคารสถานที่ เพื่อ
พัฒ นาบุ ค ลากรและการดํา เนิน งานทั่ว ไปของสถานศึ ก ษา ซึ่ งบทบาทและอํ า นาจหน า ที่ข อง
คณะกรรมการสถานศึกษามีดังนี้
2.3 ดา นหลั ก สู ต ร คณะกรรมการบริ หารสถานศึ ก ษาจะมีห นา ที่ อํา นวยการให มี
หลักสูตรที่เหมาะสมตามนโยบายการศึกษาแหงชาติ โดยพัฒนาโปรแกรมการเรียนรูของเด็กโดยยึด
หลักการเรียนรูและทักษะที่จําเปนและเหมาะสมสําหรับเด็ก ติดตามพัฒนาการของเด็ก วิเคราะห
ปญหาและอุปสรรค การเรียนรูของเด็ก ประเมินสัมฤทธิผลของเด็ก เก็บรักษาประวัติและรายงาน
ความกาวหนาของเด็ก
2.4 การจางงานและการบริหารบุคคล คณะกรรมการบริหารสถานศึกษาจะเปนผูจาง
ครูใ หญ โดยการสรรหาและแตงตั้ง และผูบริหารสถานศึก ษาจะเปนผูวาจางครูและบุค ลากรใน
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ 2544
(กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544), 31-33.
20
อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - based management)
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 77-78.
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โรงเรีย นอีก ชั้น หนึ่ง ทั้งนี้ไดปฏิบัติตามเงื่อนไขการจางงานทั้งตอผูสอน ผูสนับสนุน การเรีย น
รวมทั้งทําหนาที่ในการพัฒนาและติดตามการปฏิบัติงานของโรงเรียน ตามนโยบายที่รัฐกําหนดใน
การเพิ่มพูนศักยภาพการทํางานของบุคลากร การใชทรัพยากรทางการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ
ตลอดจนการตระหนักในความตองการของเด็ก
2.5 ดานการเงินและทรั พยสิน คณะกรรมการบริหารสถานศึก ษามีหน าที่ จัด สรร
งบประมาณการบริหารโรงเรียนตามลําดับความสําคัญที่กําหนดไว ธรรมนูญโรงเรียน/สถานศึกษา
ควบคุม ติดตามการใชจายเงิน ของโรงเรียน และการจัดทําบัญชีใ หเปนปจ จุบันตามที่ร ะบุไวใ น
กฎหมาย The public Finance Act 1989 และ The Education Act 1989 จัดการเรื่องทรัพยสิน อาคาร
สถานที่ ใหมีความปลอดภัย และสรางสิ่งแวดลอมที่ดีใหแกนักเรียน
2.6 การดําเนิน งานดา นตางๆ ไดแก ปฏิบัติตามนโยบายของชาติวาดว ยการศึก ษา
(National Education) รัก ษาระบบการประเมิน ตนเอง และปฏิบั ติต ามกฎหมายว าด ว ยเวลา
การปฏิบัติงาน การรักษาเวลาเรียน และชวงปการศึกษาของนักเรียน เปนตน21
ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี คณะกรรมการในสภาโรงเรีย นจะมีบทบาทหนาที่ คือ
พิจารณางบประมาณโรงเรียน ปรับปรุงหลักสูตร จัด กิจกรรมเสริมหลักสูตรจัดกิจ กรรมที่สราง
ความรวมมือระหวางโรงเรียนกับชุมชน จัดกิจกรรมสวัสดิการนักเรียนและให คําแนะนําเกี่ยวกับ
การบริหารโรงเรียน22
สรุป บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาในตางประเทศ พบวาการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษามีความแตกตางกัน แตบทบาทสําคัญที่ใกลเคียงกัน คือ มีสวนรวมใน
การกํากับดูแลการบริหารจัดการและตัดสินใจเกี่ยวกับนโยบาย หลักสูตรการเรียนการสอน การเงิน/
งบประมาณ แผนพัฒนาโรงเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, ผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ 2544
(กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2544),35-36.
22
ศักดิ์ชัย นิรัญทวี, รายงานการปฏิรูปการศึกษาของประเทศสาธารณเกาหลี
(กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540), 23.
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บทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานในประเทศไทย
1. บทบาทหนาทีข่ องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานตามที่กฎหมายกําหนด
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543
กําหนดบทบาทหนา ที่ ตามระเบีย บกระทรวงศึก ษาธิ ก ารวา ดว ยคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 ดังนี้
1.1 กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
นโยบายและแผนการพัฒนาสถานศึกษาเปนเสมือนเข็มทิศที่จะนําพาสถานศึกษา
ไปสูเปาหมายปลายทางของความสําเร็จ เพื่อใหแผนพัฒ นาสถานศึก ษามีค วามสอดคลองกับ
ความตองการของทองถิ่น คณะกรรมการสถานศึกษาจะเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในการเสนอปญหา
และความตองการของทองถิ่น ไดเปน อยางดี บทบาทหนาที่ข องสถานที่ข องสถานศึก ษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีบทบาทหนาที่ดังนี้
1.1.1 บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา
1.1.1.1 จัดตรียมขอมูลที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายและการจัดทํา
แผนพัฒนาของสถานศึกษา
1.1.1.2 เสนอแตงตั้งคณะอนุกรรมการจัดทํานโยบาย และแผนพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
1.1.1.3 นําเสนอรางนโยบายและพัฒ นาการศึก ษาต อคณะกรรมการ
สถานศึกษา
1.1.1.4 นํานโยบายและแผนไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม
1.1.2 บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1.1.2.1 ศึกษาหาความรูและทําความเขาใจในการวางแผนและการจัดทํา
แผนพัฒนาการศึกษาจากเอกสารและแหลงความรูตาง ๆ
1.1.2.2 แตง ตั้ ง อนุก รรมการในการจั ด ทํ า รา งนโยบายและแผนการ
พัฒนาการของสถานศึกษา
1.1.2.3 พิจารณากําหนดนโยบายแผนการศึกษาของสถานศึกษา
1.2. ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา
กอนสิ้นปงบประมาณ สถานศึก ษานํานโยบาย และแผนพัฒนาการศึกษาของ
สถานศึกษามาจัดเปนแผนปฏิบัติประจําป เพื่อใชเปนคูมือ ในการปฏิบัติงานในปงบประมาณตอไป
ซึ่งแผนดังกลาวจะตองไดรับการเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน
กอนสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามีหนาที่บทบาท ดังนี้
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1.2.1 บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา
1.2.1.1 เสนอแตงตัง้ คณะอนุกรรมการจัดทําแผนปฏิบตั ิการของสถานศึกษา
1.2.1.2 นํานโยบาย และแผนการพัฒนาการศึกษา และงบประมาณที่ไดรับ
มาจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปใหสอดคลองกับสภาพปจจุบันปญหา และความตองการของชุมชน
และทองถิ่น
1.2.1.3 เสนอขอความเห็นชอบตอคณะกรรมการสถานศึกษา
1.2.1.4 ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการประจําป
1.2.1.5 ประเมินผลการดําเนินการเปนระยะและนําผลมาปรับปรุงแกไข
อยางตอเนื่อง
1.2.1.6 สรุปการปฏิบตั ิงานตามแผนการปฏิบัติการประจําป และรายงาน
ผลตามที่ระเบียบกําหนด
1.2.2 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
1.2.2.1 ศึกษานโยบายแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
1.2.2.2 พิจารณาการเห็นชอบการแตงตั้งอนุกรรมการ จัดทําแผนปฏิบัติ
การ ประจําปของสถานศึกษา
1.2.2.3 พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการปฏิบัติการประจําป
1.2.2.4 ใหการสนับสนุนดําเนินการตามแผนปฏิบัติการของสถานศึกษา
1.2.2.5 กํากับติดตามการดําเนิน การตามแผนของสถานศึกษา
1.3 ใหความเห็นชอบในการทําสาระหลักสูตร ใหสอดคลองกับความตองการของ
ทองถิ่น สถานศึกษาขั้น พื้น ฐานมีหนาที่ จัด ทําสาระหลัก สูต ร ใหสอดคลองสภาพปญหาและ
ความตองการของ ชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น คุณลักษณะอันพึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของ
ครอบครัวชุมชน สังคมและประเทศชาติ คณะกรรมการสถานศึกษาจะชวยเสนอแนะ ความตองการ
ของทองถิ่นไดเปนอยางดี จึงควรมีบทบาทดังนี้
1.3.1 บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา
1.3.1.1 ผูรับผิดชอบงานวิชาการรวมกับผูปฏิบัติการสอนศึกษาวิเคราะห
หลักสูตรแกนกลาง สภาพความตองการของทองถิ่น แหลงความรูและภูมิปญญาทองถิ่น
1.3.1.2 จัดทําสาระหลักสูตร ใหสอดคลองกับสภาพปญหา ความตองการ
ของทองถิ่น และคุณลักษณะที่พึงประสงค
1.3.1.3 เสนอเพื่อขอความเห็นขอบสาระหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทําขึ้น
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1.3.1.4 พัฒนาหลักสูตรใหสามารถนําไปใชจัดกิจกรรมการเรียน การสอน
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545
มาตรา 27 ระบุไววา ใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนดหลักสูตรแกนกลางการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เพื่อความเปนไทย ความเปนพลเมืองดีของชาติ การดํารงชีวิต และการประกอบอาชีพ
ตลอดจนเพื่อการศึกษาตอ23
สถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานมีหนาที่ จัด ทําสาระหลักสูตรตามวัตถุประสงคใ น
วรรคหนึ่ง ในสว นที่เกี่ยวของกับสภาพปจจุบัน ปญหาในชุมชนและสังคมภูมิปญญาทองถิ่น
คุณลักษณะที่พึงประสงค เพื่อเปนสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติดังนั้น
หลั ก สู ต รจึ งเปรี ย บเสมื อนกุ ญ แจที่ จ ะนํ าทางใหผู เรี ย นไปสู เป า หมายของ การจัด การศึก ษา
สถานศึกษาจึงมีบทบาทสําคัญในการเปนผูนําทาง จะตองศึกษาวิเคราะหหลักสูตรแกนกลางกับ
สภาพความตองการของทองถิ่น เพื่อใหผูเรียนสามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได
1.3.2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1.3.2.1 ศึกษาสภาพปญหาความตองการภูมิปญญาทองถิ่นและเสนอให
สถานศึกษาไวใชเปนขอมูลประกอบการจัดทําสาระหลักสูตร
1.3.2.2 พิจารณาใหความเห็นชอบในสาระหลักสูตรที่สถานศึกษาจัดทํา
1.3.2.3 สนับสนุนใหสถานศึกษาไดสามารถจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
ตาม หลักสูตรไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.4 กํากับและติดตามการดําเนินการตามแผนของสถานศึกษา
การดําเนินการตามแผนของสถานศึกษาซึ่งไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา เมื่อสถานศึกษาดําเนินไปแลว ผลการดําเนินการเปนอยางไร มีปญหาหรืออุปสรรค
หรือไม เปนเรื่องที่คณะกรรมการสถานศึกษาจะตองรับรู เพือ่ จะไดเขามา ชวยสนับสนุนหรือแกไข
ปญหา ใหการจัด การของสถานศึกษาดําเนิน ไปอยางมีคุณ ภาพสถานศึก ษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาจึงควรมีบทบาทหนาที่ดังนี้
1.4.1 บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา
1.4.1.1 จัดทําปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผน
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม พ.ศ.2545 (กรุงเทพฯ : บริษัทพริกหวานกราฟฟค จํากัด, 2545), 15.
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1.4.1.2 สรุปรายงานผลการดําเนินตามแผนปฏิบตั ิประจําปใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาไดทราบภาคเรียนละ 1 ครั้ง
1.4.1.3 พัฒนาปรับปรุง การดําเนินงานการตามแผนใหเกิดประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติมากขึ้น
1.4.2 บทบาทและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1.4.2.1 ศึก ษาแนวทางการดํา เนินการและปฏิ ทิน การปฏิ บัติงานตาม
แผนการปฏิบัติ งานของสถานศึกษา
1.4.2.2 รั บ ทราบรายงานผลการปฏิ บั ติ งานตามแผนปฏิบั ติ ก ารของ
สถานศึกษารวมทั้ง ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
1.4.2.3 ติดตามดูแล ชว ยเหลือแกปญหา และสงเสริมสนับสนุน ให
สถานศึกษาสามารถ ดําเนินการจัดการศึกษาไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.5 สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางทั่วถึง มีคุณภาพไดมาตรฐาน
กรรมการสถานศึก ษาเป น บุค คลที่อ ยูใ นทองถิ่น มีค วามใกล ชิด กับ ผูปกครอง
นักเรียนรูสภาพปญหา และความตองการของทองถิ่น เปนอยางดี สามารถรวมกับสถานศึกษา
กําหนดแนวทางที่จ ะทําใหเด็กทุก คนได เขาเรียนอยางทั่วถึง และไดเรียนอยางมีคุณภาพจึงควร
กําหนดบทบาท สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา ดังนี้
1.5.1 บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา
1.5.1.1 จัดทําขอมูลพื้นฐานของเด็กในเขตบริการโรงเรียน
1.5.1.2 เกณฑเด็กทุกคนใหไดเขาเรียนจนจบการศึกษาภาคบังคับ 9 ป
1.5.1.3 ติดตาม ดูแลชวยเหลือเด็กที่มีปญหาทางการเรียน ใหมาเรียนอยาง
สม่ําเสมอ
1.5.1.4 ประสานความรวมมือจากผูปกครองเพื่อใหเด็กไดเรียนจบหลักสูตร
การศึกษาภาคบังคับ
1.5.2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1.5.2.1 รวมและสนับสนุนการดําเนินการในการจัดทําขอมูลพื้นฐานของ
เด็กในเขตบริการของโรงเรียน
1.5.2.2 ประสานความรวมมือ สรางความเขาใจกับประชาชนทั่วไปและ
ผูปกครองนักเรียนเพื่อใหเห็นความสําคัญของสถานศึกษา
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1.5.2.3 สนับสนุนชวยเหลือเด็กที่ขาดแคลนหรือมีความตองการชวยเหลือ
เปนพิเศษเพื่อใหสามารถไดเรียนจบหลักสูตร
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 หมวด 2 สิทธิและหนาที่ทาง
การศึกษา มาตรา 10 ไดกลาวไววา การจัดการศึกษาตองจัด ใหบุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกันใน
การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม
เก็บคาใชจาย
การจัด การศึก ษาสําหรับบุค คลที่มีค วามบกพรองทางดา นรางกาย จิต ใจ
สติปญญา อารมณ สังคม การสื่อสาร และการเรียนรู หรือมีรางกายพิการ หรือทุพพลภาพ หรือ
บุคคลที่ไมสามารถพึ่งพาตนเองได หรือไมมีผูดูแล หรือดอยโอกาส ตองจัดใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิ
และโอกาสไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพิเศษ
1.6 สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส เด็กที่มีความสามารถ
พิเศษ ใหไดรับการยกยองเต็มศักยภาพ
สิทธิและความเสมอภาคในการที่เด็กทุกคนจะไดรับการศึกษา ไมวาจะเปนเด็กที่มี
ความพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความตองการพิเศษ เด็กทุกคนจะตองไดรับการพัฒนาอยาง
เต็มศักยภาพ สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาควรจะมีบทบาทหนาที่ ดังนี้
1.6.1 บทบาทสถานศึกษา
1.6.1.1 สํารวจขอมูลเกี่ยวกับเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ
1.6.1.2 จัดใหเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความตองการพิเศษได
เขาเรียนและไดรับการพัฒนาอยางเต็มที่
1.6.1.3 จัดทําสื่อจัดหาเครื่องมือ อุปกรณการเรียนตาง ๆ ใชประกอบการ
เรียนการสอน รวมทั้งสิ่งอํานวยความสะดวก สําหรับเด็กที่มีความตองการพิเศษ ใหสามารถอยูใน
สถานศึกษาไดอยางมีความสุข
1.6.2 บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
1.6.2.1 ศึกษาขอมูลเด็กที่มีความพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความ
ตองการพิเศษ ในแตละทองถิ่นเพื่อเสนอขอมูลใหกับสถานศึกษา
1.6.2.2 สนับสนุนสิ่งตาง ๆ เพื่อเปนสื่อเครื่องมือ อุปกรณการเรียนและสิ่ง
อํานวยความสะดวกใหกับสถานศึกษาเพือ่ ชวยเหลือเด็กที่มีความตองการพิเศษในลักษณะตาง ๆ
1.6.2.3 สนับสนุนสงเสริมเด็กที่มีความตองการพิเศษใหไดรับการพัฒนา
อยางเต็มที่ตามพระราชบัญญัติก ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 มาตรา 8 (2) ไดกําหนดไววา
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การจัดการศึกษาจะตองใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 (2) ใหมีการกระจายอํานาจ
ไปสูพื้นที่การศึกษา และองคกรการปกครองสวนทองถิ่น (6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว
องคกร ชุมชน และมาตรา 39 ใหกระทรวงกระจายอํานาจและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ไปยังเขตพื้นที่ ดังนั้นคณะกรรมการ
สถานศึกษา จะตองศึกษาขอมูลเกี่ยวกับเด็กพิการ เด็กดอยโอกาส และเด็กที่มีความตองการพิเศษใน
ชุมชนของตน เพื่อหาทางชว ยเหลือเด็ก ดังกลาวใหสามารถไดรับการศึกษาเทาเทียมกับทุก คน
เต็มศักยภาพของผูเรียน โดยสนับสนุนใหเด็กพิการ ไดเรียนรวมกับเด็กปกติ สอดสองดูแลเด็กที่
ไดรับการทารุณ ถูกกดขี่ ขมเหง ลวงละเมิดทางเพศ ถูกกักขังใชแรงงานเด็ก เปนตน ใหไดรับ
ความชวยเหลือ และสงไปขอรับบริการที่เหมาะสม พรอมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหสถานศึกษา
ใหแกเด็กที่มีความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเปนรายบุคคลใหมากที่สุด
1.7 เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานงบประมาณ
ดานบริหารงานบุคคลและดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารได ก ระจายอํ า นาจในการบริ ห ารและจั ด การศึ ก ษา
ในดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบุคคล และดานการบริหารงานทั่ว ไป ใหสถานศึก ษา
ดําเนินการไดเกิดความคลองตัวมากขึ้นกรรมการสถานศึกษาในฐานะที่เปนผูกําหนดนโยบายใน
การบริหารงานในสถานศึก ษา ควรเสนอแนวทางการบริหารงานดังกลาว สถานศึก ษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีบทบาท ดังนี้
1.7.1 บทบาทสถานศึกษา
1.7.1.1 กําหนดแนวทางการบริหารงานในดานวิชาการ งบประมาณ
บุคลากร และบริหารทั่วไปไวในแผนปฏิบัติการประจําป
1.7.1.2 นําขอสรุปที่เปนขอเสนอแนะของคณะกรรมการสถานศึกษา ไปสู
การปฏิบัติที่ เปนรูปธรรมทั้ง 4 ดาน
1.7.1.3 เสนอใหคณะกรรมการไดมีสวนรวมในการดําเนินการตามภารกิจ
ทั้ง 4 ดาน ของสถานศึก ษาคณะกรรมการสถานศึกษาจะตองเสนอแนวทางการบริหาร และมี
สวนรวมเปนคณะทํางาน ในการดําเนินงานตามภารกิจทั้ง 4 ดาน ดังนี้
1.7.1.3.1 การบริหารจั ด การด า นวิ ชาการ จะตอ งมี สว นรว มใน
การกําหนดมาตรฐาน วิชาการศึกษา และจัดหาผลผลิตสือ่ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน
1.7.1.3.2 การบริหารจัดการดานงบประมาณ จะตองมีสวนรวมใน
การกําหนด วิธีก ารบริหารการใชงบประมาณในสถานศึกษา โดยคํานึงถึงประสิทธิภ าพและ
กําหนดการวิธีการ ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
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1.7.1.3.3 การบริหารการจัดการดานบริหารงานบุค คล จะตองมี
สวนรวมในการกําหนดวิธีการบริหารการใชงบประมาณของสถานศึกษา สงเสริมใหมีการพัฒนา
อยางตอเนื่องพรอมทั้งใหขวัญกําลังใจ และยกยองเชิดชูเกียรติแกครู และบุคลากรอื่นในสถานศึกษา
1.7.1.3.4 การบริหารการจัด การดานการบริหารทั่ว ไป จะตองมี
สวนรวมในการเสนอแนวทางใหมีการใชดูแล และบํารุงรักษาอาคารหรือสถานที่ วัสดุ ครุภัณฑของ
สถานศึกษา ใหเกิดประโยชนสูงสุด พรอมทั้งสงเสริมใหมีการจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดลอมของ
สถานศึกษา ใหรมรื่นและสวยงามปลอดภัย
1.7.2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1.7.2.1 เสนอแนวทางในการบริหารและการจัดการดานวิชาการ งบประมาณ
บุคลากร และบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
1.7.2.2 รวมเปนคณะทํางาน ในสวนที่เกี่ยวของกับภารกิจของสถานศึกษา
ทั้ง 4 ดาน เพื่อใหการบริหารจัดการศึกษาเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.8 สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากร ภายนอกและ
ภูมิปญ ญาทอ งถิ่น เพื่อเสริมการพัฒ นาการของนัก เรีย นทุ ก วัย รวมทั้ง สืบสานจารีตประเพณี
ศิลปวัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่ไดรัยการยอมรับของบุคคลในทองถิ่น เปนผูที่
สามารถชว ยระดมทรัพยากรดานตาง ๆ ทั้งภายในทองถิ่นและภายนอกทองถิ่นเขามาใชในการ
พัฒนาปรับปรุงสถานศึกษาไดเปนอยางดี รวมทั้งสามารถที่จะเขามาชวยสงเสริมการพัฒนาของ
นักเรียนไดในหลาย ๆ ดานจึงควร มีบทบาทหนาที่ ดังนี้
1.8.1 บทบาทของสถานศึกษา
1.8.1.1 เสนอแนะแนวทางในการระดมทรัพยากรตางๆ มาชวยในการพัฒนา
การศึกษาของสถานศึกษา
1.8.1.2 รวมวางแผนในการดําเนินงานกับคณะกรรมการสถานศึกษา ใน
การะดมทรัพยากรมาใชในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
1.8.1.3 จัดหาวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่นมาชวยสอนในเรื่อง
ที่เกี่ยวของกับวิชาการ และวิชาชีพชุมชนและทองถิ่น
1.8.1.4 จัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน จารีตประเพณีและวัฒนธรรมของทองถิ่น
และของชาติ
การจัดการศึกษาจะตองยึดหลักผูเรียนทุกคนที่มีความสามารถที่จะเรียนรู
และพัฒนาตนเองได และถือวาผูเรียนมีความสําคัญที่สุด ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ
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พ.ศ. 2542 มาตรา 22 เพราะฉะนั้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจึงไมไดจํากัดอยูที่สถานศึกษา
และตัวครูเทานั้น แหลงเรียนรูในชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น สถานประกอบการ เปนตน ก็สามารถ
เปนแหลงเรียนรูใหผูเรียนไดศึกษานอกหองเรียนได ซึ่งแหลงเรียนรูเหลานี้ สถานศึกษาจะตอง
สํารวจขอมูล ภูมิปญญาทองถิน่ เพื่อนํามาวางแผนในการที่จะระดม ทรัพยากรมาใชในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
1.8.2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1.8.2.1 รวมกําหนดแนวทางในการระดมทรัพยากรตาง ๆ ทั้งภายในและ
ภายนอกทองถิ่น เพื่อนํามาพัฒนาคุณภาพการศึกษา
1.8.2.2 สงเสริมการใชวิทยากรภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่น เชน ดาน
วิชาชีพ ในทองถิ่นมาใหค วามรูกับนัก เรียน โดยจัด หาและเขาไปมีสว นรว มการเปนวิทยากร
ภายนอก
1.8.2.3 สนับสนุนการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสาน จารีตประเพณี ศิลปะและ
วัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ โดยรว มเปน คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งเปนบุคคลใน
ทองถิ่น และมีขอมูลภูมิปญญาทองถิ่นมากที่สุด จะตองนําเสนอขอมูลเพื่อกําหนดแนวทางใน
การระดมทรัพยสิน และทรัพยากรจากแหลงตาง ๆ เพื่อสนับสนุนในการเรียนการสอน สงเสริมและ
กํากับติดตามการใชวิทยากร ภูมิปญญาทองถิ่นและจัดกิจกรรมที่สืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
ชองทองถิ่นและของชาติ พรอมทั้งยกยองเชิดชูภูมิปญญาทองถิ่นตามความเหมาะสมและโอกาสอัน
ควร
1.9 สรางเสริมความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงาน
กับองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยากรของชุมชนและมีสวนรวม
ใน การพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
คณะกรรมการสถานศึกษา เปน ผูแทนของกลุมบุคคลตาง ๆ ที่อยูใ กลชิด กับ
ประชาชนในพื้นที่ บทบาทในฐานะกรรมการสถานศึก ษา จะทําหนาที่เปนตัวแทนสถานศึกษา
เสริมสรางความสัมพันธกับประชาชนหรือองคกรตางๆ ใหเห็นความสําคัญของสถานศึกษาและนํา
สถานศึกษาเขาไปมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนไดเปนอยางดี บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและสถานศึกษา มีดังนี้
1.1.9.1 บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา
1.1.9.1.1 พัฒ นา ปรับ ปรุง สถานศึ ก ษาในมีค วามพรอมในทุก ๆดา น
สภาพแวดลอมทั่วไปที่สะอาด รมรื่น สวยงาม นาอยู มีบรรยากาศที่เอื้อตอการเรียนการสอน
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1.1.9.1.2 พัฒ นาสถานศึกษา ใหเปน แหลงที่จ ะศึก ษาหาความรู โดย
ปรับปรุงหองสมุด หองปฏิบัติการเรียนในวิชาตาง ๆ ใหมีความสมบูรณพรอมที่จะใชทั้งภายใน
สถานศึกษาและใหบริการบุคคลภายนอก
1.1.9.1.3 เขาไปรวมจัดกิจกรรมตางๆ ที่จะเปนประโยชนแกประชาชน
และทองถิ่น เพื่อใหประชาชนในทองถิ่นมีความเปนอยูที่ดี
สถานศึ ก ษาเปน แหลงจัด การเรี ย นรูใ หผูเรี ยนได ศึก ษาหาความรู ดังนั้ น
สถานศึกษาจึงจําเปนจะตองพัฒนาปรับปรุงใหมีความพรอมในทุก ๆ ดาน ทั้งดานอาคารสถานที่
สื่อ วัสดุ อุปกรณการเรียนการสอน ใหเอื้ออํานวยตอการจัดการเรียนการสอน พัฒนาสถานศึกษาให
เปนแหลงเรียนรู โดยปรับปรุงหองสมุดและหองปฏิบัติการเรียนวิชาตาง ๆ ใหพรอมที่จะใหบริการ
ไดทั้งบุคคลภายในและบุคคลภายนอก
1.1.9.2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1.1.9.2.1 ประสานกับประชาชนและองคกรตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
ใหมาเขารวมกันพัฒนาปรับปรุงแกสถานศึกษาใหมีความพรอมที่จะเปนแหลงวิทยากรของชุมชน
ใหบริการชุมชน
1.1.9.2.2 ทําหนาที่ตัวแทนสถานศึกษา ประสานสัมพันธกับชุมชน และ
องคกรภายนอก ใหเห็นความสําคัญของสถานศึกษา และใชสถานศึกษาเปนแหลงวิทยากรของ
ชุมชนและเปนแหลงวิทยาการชุมชน
1.1.9.2.3 สงเสริม สนับสนุ น ใหสถานศึก ษาเขาไปมีสว นในการ จั ด
กิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนและทองถิ่น เพื่อพัฒนาความเปนอยูของประชาชน
สถานศึกษาเปนแหลงวิทยากรของชุมชน เปนแหลงที่จะใหบริการชุมชน
คณะกรรมการสถานศึกษาจะตองทําหนาที่เปนผูประสานสําพันธ กับชุมชน องคกรทั้งภาครัฐและ
เอกชน ใหเขามามีสวนรวมใหการพัฒนาปรับปรุงสถานศึกษา เพื่อพัฒนาการศึกษา และพัฒนา
ทองถิ่น
1.1.10 ใหความเห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงานประจําป ของสถานศึกษา กอน
เสนอตอสาธารณชน
คณะกรรมการสถานศึกษา มีสวนรับผิดชอบ ในการดําเนินงานของสถานศึกษา
เมื่อสิ้นปสถานศึกษา จะตองจัดทําทําสรุปรายงานการดําเนินการเสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษา
ใหไดรับทราบและเห็นชอบตอสาธารณชน ซึ่งสถานศึกษา และคณะกรรมสถานศึกษา ควรมี
บทบาท ดังนี้
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1.1.10.1 บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา
1.1.10.1.1 จัดทําสรุปรายงานผลงานดําเนินงานประจําป
1.1.10.1.2 เสนอคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับทราบและเห็นชอบให
รายงาน ตอสาธารณชน
1.1.10.1.3 รายงานผลการดํ าเนิน งาน ประจํา ป ข องสถานศึก ษาให
สาธารณชนทราบ โดยใชสื่อตาง ๆ เชน เอกการสิ่งพิมพ หรือสิ่งอื่น
เมื่อสถานศึกษาไดดําเนินตามแผนปฏิบัติการประจําปสิ้นสุดลงในรอบ 1
ป การศึกษา สถานศึกษาจะตองสรุปผลการดําเนินงานตามกิจกรรมที่ไดระบุไวแตละแผนเสนอตอ
คณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อทราบและใหความเห็นชอบ
1.1.10.2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1.10.2.1 รับทราบและเห็นชอบรายงาน ผลการดําเนินงานประจําปของ
สถานศึกษา
1.10.2.2 เสนอแนะเพื่อปรับปรุง รายงานการดําเนินงานประจําปใหมี
ความสมบูรณ ยิ่งขึ้น กอนนําไปเผยแพรตอสาธารณชน
การดํ าเนิ น งานตามภารกิ จ ตามแผนปฏิบั ติก ารสิ้ น สุ ด ลง กรรมการ
สถานศึกษาจะตองรับทราบ และเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษา พรอมทั้ง
รวมกันวิเคราะหจุดเดน จุดดอยของแตและแผน ใหสมบูรณกอนที่จะนําไปเผยแพรตอสาธารณชน
1.11 แตงตั้งที่ปรึกษา และหรือ คณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินงานตามระเบียบ
ตามที่เห็นสมควร
นอกจากคณะกรรมการสถานศึกษาแลว ยังมีผูนําของชุมชน หรือประชาชนใน
ทองถิ่นอีก ไมนอยที่ยินดีที่จะ เขามาชวยในการพัฒนาสถานศึกษา ดังนั้นเพื่อเปดโอกาสใหบุคคล
ดังกลาว ไดเขามามีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมี บทบาทที่
สําคัญที่จ ะสรรหาบุคคลเพื่อแตงตั้งเปนที่ปรึก ษาและคณะอนุกรรมการ เพื่อชว ยดําเนินงานใน
ภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพสูงขึ้น สถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาจึงควรมีบทบาทดังนี้
1.11.1 บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา
1.11.1.1 สํารวจและจัดทําทําเนียบบุค คลที่มีความสามารถ และบุคคล
ตัวอยางดานตาง ๆ ที่ประสบความสําเร็จในการดําเนินชีวิต ไดรับการยอมรับจากสาธารณชน
1.11.1.2 เสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณ สมบัติเหมาะสมตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อแตงตั้งเปนที่ปรึกษา และ/ หรือคณะอนุกรรมการตามภารกิจที่ระเบียบกําหนดการ
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จัดการศึกษาของชุมชนจะสําเร็จไดตองอาศัยบุคคลในชุมชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและจัด
การศึกษา ฉะนั้น สถานศึกษาตองสํารวจบุคคลตัวอยาง ภูมิปญญาทองถิ่น แหลงเรียนรูในชุมชน
เพื่อจัดทําเนียบบุคคล และเสนอแตงตั้งเปนที่ปรึก ษาหรือ อนุกรรมการ ตามภารกิจที่ระเบียบ
กําหนด
1.11.2 บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
1.11.2.1 พิจารณาแตงตั้งที่ปรึกษา และหรือ คณะอนุกรรมการตามภารกิจ
ของสถานศึกษาตามความจําเปนและความเหมาะสม
1.11.2.2 สงเสริมสนับสนุนเปนที่ปรึกษา ใหคณะอนุกรรมการไดปฏิบัติ
หนาที่อยางเต็มที่ ในการชวยเหลือกิจกรรมสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา เปนบุคคลที่ไดเขามามีสวนรวมในการพัฒนา
การศึกษายังเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถในทองถิ่น รูขอมูลพื้นฐานเปนอยางดี และพรอมที่
จะพัฒนาการศึกษาชุชนใหเจริญกาวหนา จึงมีบทบาทหนาที่สําคัญที่จะสรรหาบุคลากร เพื่อแตงตั้ง
เปนที่ปรึกษา หรือ คณะอนุกรรมการตามความจําเปนและความเหมาะสม
1.12. ปฏิ บัติก ารอื่น ตามที่ได รับมอบหมาย จากหน ว ยงานตน สังกัด ของ
สถานศึกษานั้น ๆ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษา นอกจากภารกิจ ที่กําหนดไวใ น
ระเบี ยบยัง มีหลายสิ่ง หลายอยาง ที่จําเปน ต องได รับความรว มมือ ไดรับ การสนับสนุ น จาก
คณะกรรมการสถานศึกษา เชน นโยบายหรือเรงดวน ที่หนวยงานตนสังกัดไดแจงให สถานศึกษา
มาปฏิบัติ ซึ่งสิ่งของตาง ๆ เหลานั้น ถาไดรับความรวมมือ หรือการสนับสนุนจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ก็จะทําใหภารกิจของสถานศึกษาที่ก็จะประสบความสําเร็จ รวดเร็วขึ้น สถานศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษาควรมีบทบาทดังนี้
1.12.1 บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา
1.12.1.1 นํานโยบาย แนวปฏิบัติหรือเรื่องเรงดวนที่หนวยงานตนสังกัด
แจงใหสถานศึกษาไดปฏิบัติ เสนอตอคณะกรรมการสถานศึกษาไดทราบ
1.12.1.2 ประสานความรวมมือในการดําเนินการรวมกับคณะกรรมการ
สถานศึกษา ที่ปรึกษา และ/ หรือคณะทํางานเพื่อการดําเนินการในภารกิจที่ไดรับมอบหมายสําเร็จ
ลุลวง
นอกจากภารกิจที่ระเบียบกําหนดไวแลว ยังมีนโยบาย หรือเรื่องเรงดวนที่
หนว ยงานตน สังกัดใหสถานศึก ษาปฏิบัติ ซึ่ง สถานศึก ษาจะตองนํานโยบายเรงดว นเสนอตอ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

42

คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อขอความรวมมือและ หาแนวทางการดําเนินงาน ใหสําเร็จตาม
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ
1.12.2 บทบาทหนาที่ของสถานศึกษา
1.12.2.1 รับทราบใหความเห็น และขอเสนอแนะ ในการดําเนินงานตาม
ภารกิจที่หนวยงานตนสังกัด สถานศึกษานั้นมอบหมาย
1.12.2.2 ใหความรวมมือสงเสริมสนับสนุนการดําเนินการในภารกิจ ที่
สถานศึกษาจะตองปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายใหบังเกิดผลสําเร็จ
เมื่อสถานศึกษาเสนอนโยบายและมอบหมายใหคณะกรรมการสถานศึกษา
จะตองรับพิจารณาใหขอเสนอแนะสงเสริม รวมมือและสนับสนุนในการดําเนินงานของสถานศึกษา
ตามที่เห็นสมควร24
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38 บัญญัติไววา
“...ให มี ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาขึ้ น ในสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานและใน
สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา
เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง
ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา
ผู แ ทนพระภิ ก ษุ ส งฆ แ ละหรื อ ผู แ ทนองค ก รศาสนาอื่ น ในพื้ น ที่ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ และผู บ ริ ห าร
สถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการ...”
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่
ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 ไดกําหนดเกี่ยวกับบทบาท
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวดังนี้
“...ข อ 6 ให ส ถานศึ ก ษามี อํ า นาจปกครองดู แ ล บํ า รุ ง รั ก ษา ใช แ ละจั ด หา
ผลประโยชนจากทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหสถานศึกษาเวนแตการจําหนายอสังหาริมทรัพยที่มีผูอุทิศให
สถานศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...”
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 มาตรา 26
กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรไวดังนี้
“...มาตรา 26 ใหคณะกรรมการสถานศึกษา มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลสําหรับขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาดังตอไปนี้
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กระทรวงศึกษาธิการ, ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพไทยวัฒนาพานิช, 2543), 2.
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1. กํากับ ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบาย กฎ
ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ และวิธีการตามที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา และคณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษากําหนด
2. เสนอความตองการจํานวนและอัตราตําแหนงของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาเขต
พื้นที่การศึกษาพิจารณา
3. ใหขอคิด เห็น เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา
4. ปฏิบัติหนาที่ตามกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
หรือตามที่คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย
...”
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามความเห็นนักวิชาการ
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ ไดกลาวถึง บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาไวดังนี้
1. รวมวางแผน โรงเรียนที่มีก ารประกับคุณ ภาพการศึก ษาตองสรางความเชื่อมั่น
ความพึงพอใจ ความประทับใจตอผูปกครองและชุมชนวาโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมี
คุณภาพ ผูจบการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานที่กําหนด โรงเรียนจะตองมีการจัดทําธรรมนูญ
โรงเรียน โดยคณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมกันวางแผน รวมรับผิดชอบและรวมตัดสินใจใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน
2. ใหความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานไดมีการกระจายอํานาจใหโรงเรียน
เปนผูจัดทําหลักสูตรโรงเรียนซึ่งคณะกรรมการสถานศึกษามีหนาที่ดังนี้
2.1 อนุมัติหลักสูตรของโรงเรียนที่จัดทําขึ้นในกลุมสาระการเรียนรูเปนรายป/รายภาค
เรียน
2.2 กํากับในเรื่องการประเมินผลการเรียน
2.3 กํากับในเรื่องการทําสื่อและการใชสอื่ การเรียนการสอนของโรงเรียน
3. ใหขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช องคกรจัดการศึกษาระดับจังหวัดจัดทีม
นิเทศโรงเรียน ประกอบดวยบุคลากรมีอนุกรรมการฝายวิชาการทําหนาที่กํากับการทํางานเปนทีม
ของการนิเทศ ทีมนิเทศนอกจากรายงานผลการนิเทศใหกับอนุกรรมการฝายวิชาการแลวจะตองทํา
รายงานผลเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จะไดรับทราบขอมูลเพื่อใหขอเสนอแนะและเปนที่ปรึกษาในการบริหารจัดการของสถานศึกษา
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4. สงเสริมและสนับสนุนในการบริหารจัดการโรงเรียน โรงเรียนจะตองมีระบบการ
สื่อสารใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดรับทราบขอมูลตาง ๆ ตลอดเวลาเพื่อใหทานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดรวมสงเสริมและสนับสนุนในเรื่อง ดังนี้
4.1 การจัดกิจกรรมของโรงเรียน
4.2 จัดหางบประมาณสนับสนุน
4.3 รวมประชุมอภิปรายผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน
4.4 รวมพัฒนาบุคลากรของโรงเรียนในดานพัฒนาวิชาชีพการนําจิตวิทยาไปใชใน
การเรียนการสอน เทคนิคตาง ๆ ที่ใชกับผูปกครองในการจัดประชุม การฝกอบรม ดูงาน
4.5 รวมประเมินหลักสูตรและการจัดบริการดานตาง ๆ
4.6 รวมแกปญหาตาง ๆ
4.7 ใหความชวยเหลือนักเรียนและครุ
4.8 รวมจัดกิจกรรมสงเสริมความสัมพันธระหวางผูปกครองและครู มีการสื่อสาร
แลกเปลี่ยนขอมูลของนักเรียนจะนําไปสูการชวยเหลือนักเรียนในดานตาง ๆ
5. กํ า กั บ และตรวจสอบ โรงเรี ย นที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต อ งมี ก ารกํ า กั บ ติ ด ตาม
ความกาวหนาของนักเรียนในชั้นเรียน งานทุกดานของโรงเรียนและการปรับปรุงโครงการ แผนงาน
ตองมีการตรวจสอบเพื่อใหเกิดความชัดเจนในการสรางจุดแข็ง กําจัดจุดบกพรองและเลือกจัดลําดับ
พัฒนาบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานคือการกํากับและตรวจสอบเพื่อนําไปสู
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนซึ่งดําเนินการในเรื่องตอไปนี้
5.1 ติดตามความกาวหนาในการเรียนของนักเรียน จากภาพรวมตาง ๆ ของโรงเรียน
5.2 รวมประเมินผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
5.3 ศึกษาการปฏิบัติภารกิจและนโยบายของโรงเรียน
5.4 สังเกตการปฏิบัติง านของบุ ค ลากรในองค ก รความสัมพัน ธข องนั ก เรีย น
ความสัมพันธกับชุมชน
5.5 ศึกษาผลการตรวจสอบคุณภาพของนักเรียนชั้นปที่ 3,6,9,12 ขององคกรจัด
การศึกษาระดับจังหวัดและระดับชาติ
5.6 ศึกษาผลการทบทวนคุณภาพภายนอกจากองคกรภายนอก
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6. เผยแพรผลงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตองทําหนาที่ในการประชาสัมพันธ
ประสานเผยแพรผลงานของโรงเรียนรวมทั้งขาวสารขอมูลของโรงเรียนใหผูปกครองและชุมชน
ผูที่เกี่ยวของทราบในรูปแบบตาง ๆ25
ประกอบ กุลเกลี้ยงและสิทธิพร ลิ้มบริบูรณ ไดกลาวถึงบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึก ษาขั้นพื้นฐานวามีบทบาทในการกํากับ สงเสริม สนับสนุน และประสานงานการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาดังนี้
1. ใหความเห็นชอบนโยบายและแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา
2. สงเสริมงานวิชาการของสถานศึกษาเพื่อใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน
3. ใหความเห็นชอบในการจัดขอตั้งงบประมาณ เงินอุด หนุนทั่วไปและเสนอแนะ
การจัดสรรงบประมาณของสถานศึกษา
4. สงเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
5. ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาและสงเสริมใหมีการดูแลบํารุงรักษาพัฒนาการใชและ
จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษาทั้งที่เปนที่ราชพัสดุและเปนทรัพยสินอื่น
6. สงเสริมสนับสนุนใหมีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาและประเมินคุณภาพ
การศึกษาจากหนวยงานภายนอกสถานศึกษา
7. ประสานและสงเสริมความสัมพันธใ นสถานศึก ษาและระหวางสถานศึกษากับ
ชุมชนและทองถิ่น
8. ใหคําแนะนําแกผูบริหารสถานศึกษาในกิจการที่เกี่ยวกับสถานศึกษา
9. มีสว นรว มในการติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงานของผูบริหาร
สถานศึกษา
10. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาที่ไดรับมอบหมาย รวมทั้ง
งานอื่นที่กระทรวงมอบหมาย
11. แตง ตั้ง คณะอนุก รรมกรรมการและคณะทํ างานเพื่ อปฏิบั ติง านใดๆ ตามที่
คณะกรรมการสถานศึกษามอบหมาย26
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สมศักดิ์ สินธุระเวชญ, คณะกรรมการโรงเรียนกับการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน (กรุงเทพฯ : ศูนยพัฒนาหลักสูตร, 2541), 3-4.
26

ประกอบ กุลเกลี้ยง และ สิทธิพร ลิ้มบริบูรณ, การบริหารโดยองคคณะบุคคล
(กรุงเทพฯ : หางหุนสวนจํากัดภาพพิมพ, 2545),14-15.
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกลาววา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเปนบุคคลที่สําคัญยิ่งที่ทําใหการบริหารและการจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ
มีประสิทธิผลอยางทั่ว ถึงและมีคุณ ภาพ ดังนั้น คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้นฐานจะตองมี
บทบาทที่ควรจะเปนดังนี้
1. บทบาทในการดําเนินงานที่สอดคลองกับหลักการ จุดมุงหมาย และวัตถุประสงคที่
เปน นโยบายเปาหมาย ยุทธศาสตรของชาติหรือของรัฐและเงื่อนไขที่เปนนโยบายของรัฐ เชน
กฎหมายแผนการศึกษาและกฎระเบียบตาง ๆ ที่สําคัญคือ
1.1 การดําเนินการใหสอดคลองกับนโยบายเพื่อความเปนเอกภาพของนโยบาย
แหงรัฐอยางไรก็ตามวิธีการปฏิบัติของคณะกรรมการสถานศึกษาแตละคณะอาจมีความหลากหลาย
ไดแตตองนําไปสูเปาหมายผลงานหลักและมาตรฐานเดียวกัน
1.2 เนน การกระจายอํา นาจใหทุก ฝายที่เกี่ยวของกับสถานศึก ษาและผูบริหาร
ระดับสูงปฏิบัติใหมากที่สุด
1.3 เปดโอกาสใหทุกฝายที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ ของ
สถานศึกษา เชน อาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อกระจายอํานาจการตัดสินใจและเพิ่มจํานวนผูมี
สว นร ว มให มากขึ้ น อยา งไรก็ต ามตอ งมี ก ารทํ า ความตกลงในการแบ งขอบเขตอํ านาจหน า ที่
วัตถุประสงคและเปาหมายของสถานศึกษาอยางชัดเจนเพื่อปองกันความสับสนในการดําเนินงาน
2. บทบาทในการเปนผูขับเคลื่อนผลักดันและพัฒนาคุ ณภาพสถานศึกษาและผูเรียน
โดยผานทางอํา นาจการบริหารทั้ง 4 ดา นคือ การบริห ารงบประมาณ การบริหารวิชาการ
การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป
3. บทบาทในการสง เสริม สนับ สนุ น ให สถานศึก ษาและผูเ กี่ ยวขอ งทุ ก ฝา ยได มี
การดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่เอื้อตอการนําไปสูการบรรลุเปาหมายของสถานศึกษาและเปาหมาย
ยุทธศาสตรดานการศึกษาของชาติ
4. บทบาทในการกํากับ ติดตาม ประเมินผล ใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของดําเนินการ
ตามวิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร เปาหมายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาและควรมี
การสรา งวัฒนธรรมและทัศนคติที่ถูก ตองตอการกํากับติดตามและการประเมิน ผลเปนไปเพื่อ
การพัฒนาและการปรับปรุงการดําเนินงานและคุณภาพของสถานศึกษา27
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คูมือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2547), 108-109.
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สํานัก งานคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ไดก ลาวถึงความสํา คัญ ระหวา ง
บทบาทหน า ที่ ข องสถานศึ ก ษากั บ คณะกรรมสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน อํ า นาจหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อาจแบงเปน 3 ลักษณะ คือ
1. อํานาจหนาที่ในการกํากับ หมายถึง การกํากับใหสถานศึกษาดําเนินงาน ดานวิชาการ
งบประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป ใหสอดคลองกับกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ประกาศ คําสั่ง และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา อํานาจหนาที่ในการกํากับการดําเนินงานของสถานศึกษา ซึ่งโดย
บทบาทนี้คณะกรรมการสถานศึก ษาตองคอยกํากับสถานศึก ษา การติด ตาม การปฏิบัติงานของ
สถานศึกษา รวมทั้งใหความเห็น ใหขอเสนอแนะและคําปรึกษา เพื่อใหสถานศึกษาดําเนินการให
เปนไปตามกฎกติก า ไดแก กฎหมาย กฎ ระเบียบ คําสั่งและนโยบายของกระทรวงศึก ษาธิก าร
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและของสถานศึกษาเอง
หากสถานศึก ษาดําเนินการไมสอดคลองหรือไมดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
คํ า สั่ ง และนโยบายดั ง กล า ว คณะกรรมการสถานศึ ก ษาต อ งแจ ง ให ส ถานศึ ก ษาดํ า เนิ น การ
หากสถานศึก ษายังไมดําเนิน การ คณะกรรมการตองเสนอความเห็นไปยังสํานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาเพื่อพิจารณาสั่งการหรือแจงสํานักงานคณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้น ฐานสั่งการตาม
อํานาจหนาที่ตอไป
2. อํานาจในการสงเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาเพื่อใหสถานศึกษามี
ความเขมแข็ง บริหารงานอยางเปนระบบ มีประสิทธิภาพสามารถใหบริการการศึกษาแกเยาวชน
และประชาชนไดอยางกวางขวางและทั่วถึง และจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพเปนที่ยอมรับ ศรัทธา
เชื่อถือของประชาชน ชุมชน และทองถิ่น
3. อํานาจหนาที่เกี่ย วกับการบริหารงานบุค คล สําหรับขาราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึก ษา อํานาจหนาที่ในสวนนี้เปน ไปตามกฎหมายวาดว ย
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากําหนดใหเปนอํา นาจหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
4. ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กําหนดใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน28
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, คูมือการปฏิบัติงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการศาสนา, 2547), 11.
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ลัดดาวัลย สมิตะมานและคนอื่นๆ กลาววา การกําหนดหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาจะเปนอยางไรจะตองกําหนดกอนวาบทบาทหลักของคณะกรรมการจะใหเปนไปตาม
รูปแบบใด ซึ่งโดยทั่วไปมี 3 รูปแบบดังนี้
1. การบริหารในรูป คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารมีอํานาจหนาที่
การวินิจฉัยสั่งการหรือตัดสินใจในภารกิจ ทั้งที่เปนงานสําคัญและงานประจําของการบริหารจัดการ
ในสถานศึกษา ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป
พิจารณาไดดังนี้
1.1 ดานวิชาการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1.1.1 อนุมัติการจัดทําหลักสูตร แบบเรียน อุปกรณการศึกษา การวัดผลและ
ประเมินผลของสถานศึกษา
1.1.2 อนุมัติใหเอกชนดําเนินการจัดพิมพเผยแพรหนังสือแบบเรียนที่เกี่ยวของ
กับหลักสูตรทองถิ่นที่สถานศึกษาจัดทําหรือพัฒนาขึ้น
1.1.3 อนุมัติแผนพัฒ นาการศึก ษา ศาสนา และวัฒนธรรมประจําปข อง
สถานศึกษา
1.1.4 กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
1.1.5 กําหนดนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
1.1.6 พิจารณาใหความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
1.2 ดานการบริหารบุคคล มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1.2.1 พิจารณาและอนุมัติการดําเนินงานขิงสถานศึกษาตามที่ผูบริหารเสนอ
ไดแก การสรรหา บรรจุแตงตั้งบุคลากร การพิจารณาความดีความชอบ
1.2.2 การใหขอเสนอแนะในการแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษา
1.2.3 พิจารณาใหความเห็นในการโอนยายบุคลากร
1.3 ดานงบประมาณ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1.3.1 อนุมัติการจัดตั้งและบริหารงบประมาณในสวนของสถานศึกษา
1.3.2 อนุมัติการบริหารการเงินและพัสดุของสถานศึกษา
1.3.3 จัดหางบประมาณสนับสนุนโดยระดมจากประชาชน องคกร สถาบัน
ตาง ๆ ในชุมชนในสังคม
1.3.4 ตรวจสอบดูแลการใชงบประมาณของสถานศึกษา
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1.4 ดานการบริหารงานทัว่ ไป มีอํานาจหนาที่ดังนี้
1.4.1 ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา
กอนเสนอตอสาธารณชน
1.4.2 ใหความเห็นชอบเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับประกาศ คําสั่งของ
สถานศึกษา
1.4.3 แตงตั้งที่ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการเพื่อการดําเนินงานตามที่
เห็นสมควร
2. การบริหารในรูปคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการที่ปรึกษามีอํานาจหนาที่ใน
การใหคําปรึกษา แนะนํา สนับสนุน สงเสริมการบริหารจัดการแกผูบริหารและอาจมีอํานาจหนาที่
การตัดสินใจในงานประจําของสถานศึกษาตลอดจนการดําเนินการหรือรวมดําเนินการในบางเรื่อง
ดังนั้น คณะกรรมการในรูปแบบนี้ไมมีอํานาจหนาที่ใ นการวินิจ ฉัยสั่งการหรือการตัดสิน ใจใน
ภารกิจการบริหารจัดการของสถานศึกษาอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการที่ปรึกษาพิจารณาไดดังนี้
2.1 นําเสนอหรือใหขอคิดเห็นในเชิงนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา
2.2 พิจารณาและใหความเห็นชอบเกี่ยวกับแผนปฏิบัตกิ ารประจําปของสถานศึกษา
2.3 พิจารณาและนําเสนอสาระหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่น
2.4 กํากับและติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
2.5 สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางทั่วถึงมีคุณภาพและไดมาตรฐาน
2.6 สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ เด็กดอยโอกาสและเด็กที่มี
ความสามารถพิเศษใหไดรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
2.7 เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานงบประมาณ
ดานการบริหารงานบุคคลและดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา
2.8 สงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาตลอดจนวิทยากรภายนอกและ
ภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อเสริมสรางพัฒนาการของนักเรียนทุก ดานรวมทั้งสืบสานจารีตประเพณี
ศิลปะ วัฒนธรรมของทองถิ่นและของชาติ
2.9 เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงาน
กับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและมีสวนรวมใน
การพัฒนาชุมชนและทองถิ่น
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2.10 ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึก ษากอน
เสนอตอสาธารณชน
2.11 แตงตั้งที่ปรึกษาและคณะอนุกรรมการเพื่อการดําเนินงานตามที่เห็นสมควร
2.12 ปฏิบัติการอื่นตามที่ไดรบั มอบหมายจากหนวยงานตนสังกัดของสถานศึกษานัน้
3 คณะกรรมการกึ่งบริหารและที่ปรึกษา
คณะกรรมการกี่งบริหารและที่ปรึกษามีอํานาจหนาที่ในการวินิจฉัยตัดสินใจในเรื่องที่
เปนงานสําคัญบางเรื่องหรือหลายเรื่อง หรือมีอํานาจในการตัดสินใจงานประจําของสถานศึกษาบาง
เรื่องหรือหลายเรื่องนอกนั้นก็มีอํานาจหนาที่ในการใหคําปรึก ษา แนะนํา สนับสนุน สงเสริม
การบริหารจัดการแกผูบริหารเทานั้น พิจารณาไดดังนี้
3.1 ดานวิชาการ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
3.1.1 อนุมัติก ารจัดทําหลักสูตร แบบเรียน อุปกรณการศึกษา การวัดและ
ประเมินผลของสถานศึกษา
3.1.2 อนุมัติแผนพัฒนาการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมประจําปของสถานศึกษา
3.1.3 กํากับติดตามการดําเนินงานตามแผนของสถานศึกษา
3.1.4 กําหนดนโยบายหรือแนวทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา
3.1.5 พิจารณาใหความเห็นชอบมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
3.2 ดานการบริหารงานบุคคล มีอํานาจหนาที่ดังนี้
3.2.1 ใหขอเสนอในการแตงตั้งผูบริหารสถานศึกษา
3.2.2 พิจารณากําหนดจํานวนครูตอจํานวนนักเรียน กําหนดครูเขาสอนใน
ชั้นเรียนและจัดหาบุคลากรตามที่สถานศึกษาตองการ
3.2.3 กําหนดแผนพัฒนาครูและบุคลากรอื่น ๆ ในสถานศึกษา
3.2.4 ประเมินผลงานการจัดการเรียนการสอนของครู
3.3 ดานงบประมาณ มีอํานาจหนาที่ดังนี้
3.3.1 พิจารณากลั่นกรองการจัดตั้งและบริหารงบประมาณของสถานศึกษา
3.3.2 จัดสรรการใชงบประมาณทั่วไปและงบประมาณพิเศษทีไ่ ดรบั จากภายนอก
3.3.3 จัดหางบประมาณสนับสนุนโดยระดมจากประชาชน องคกรและสถาบัน
ตางๆ ในชุมชน/สังคม
3.3.4 ตรวจสอบดูแลการใชงบประมาณของสถานศึกษา
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3.4 ดานการบริหารทั่วไป มีอํานาจหนาที่ดังนี้
3.4.1 ใหความเห็นชอบรายงานผลการดําเนินงานประจําปของสถานศึกษา
กอนเสนอตอสาธารณชน
3.4.2 แตงตั้งที่ปรึกษาและ/หรือคณะอนุกรรมการเพื่อการดําเนินงานตามที่
เห็นสมควร
3.4.3 ใหคําปรึกษา แนะนํา และสนับสนุนการดําเนินงานตามที่เห็นสมควร
3.4.4 ประสานงานระหวางสถานศึกษา ชุมชน หนวยงานสวนราชการตาง ๆ
และภาคเอกชนเพื่อใหสถานศึกษาไดมีสวนรวมในการใหบริการแกชุมชน หนวยงาน สวนราชการ
และการพัฒนาทองถิ่น
3.4.5 สงเสริมสนับสนุนใหมีบริการดานตาง ๆ แกนักเรียนและชุมชน เชน
ดานสุขภาพอนามัย กิจกรรมสหกรณ การจําหนายผลผลิตของนักเรียน
3.4.6 พัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดลอมของสถานศึกษาใหเอื้ออํานวย
ตอการจัดการเรียนการสอน และเปนศูนยบริการความรูแกชุมชน
3.4.7 อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาสมควร29
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แนวคิด ทฤษฎีการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
ความหมายของการมีสวนรวม
เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ ไดใหความหมาย ของการมีสวนรวม (Participation) วาเปน
การที่บุคคลหรือคณะบุคคลเขามาชวยเหลือ หรือสนับสนุนทําประโยชนในเรื่องตางๆ หรือกิจกรรม
ตางๆ อาจเปนการมีสวนรวมทั้งในกระบวนการตัดสินใจหรือในกระบวนการบริหารและไดให
ความหมายของความสัมพันธของการมีสวนรวมตอไปวา การใหบุคคลมีสวนรวมในองคการนั้น
บุคคลจะมีสวนรวมเกี่ยวของ (involvement) ในการดําเนินการหรือปฏิบัติภารกิจตางๆ ขององคการ
การที่บุคคลมีสวนเกี่ยวของในกิจกรรมตาง ๆ ยอมทําใหบุคคลมีความผูกพัน (Commitment) ตอ

29

ลัดดาวัลย สมิตะมาน, การวิจัยเชิงนโยบาย : การบริหารการศึกษาขัน้ พื้นฐานตาม
แนวพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพการศาสนา, 2544),
5-7.
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กิจกรรมนั้นและมีความผูกพันตอองคการในที่สุด จึงทําใหเห็นไดวาการมีสวนรวมทําใหเกิดการมี
ความเกี่ยวของและการมีความเกี่ยวของกอใหเกิดความผูกพัน30
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ ไดใหความหมาย ในลักษณะที่เปนกระบวนการของ
การพัฒนา หมายถึง ประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแตเริ่มจนสิ้นสุดโครงการ
ไดแก การรวมกันคนหาปญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีใน
ทองถิ่น การบริหารจัดการ การติดตามประเมิน ผล รวมทั้งการรับผลประโยชนที่เกิดขึ้นจาก
โครงการ โดยโครงการพัฒนาดังกลาวตองมีความสอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน31
เมตต เมตตการุณจิต ไดใหความหมาย ของการมีสวนรวม ไววา คือการเปดโอกาสให
ประชาชนไมวาจะเปนบุคคลหรือกลุมบุคคลเขามามีสวนรวมในกิจกรรม ไมวาจะเปนทางตรงหรือ
ทางออมในลักษณะของการรวมรับรู รวมคิด รวมทํา ที่มีผลกระทบตอตนเองหรือชุมชน 32
ชูชาติ พวงสมจิตต เห็นวาการมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนเขามามี
สวนตัดสินใจในกิจกรรมตางๆ ที่มีผลกระทบถึงประชาชน 33
สุวัช พานิชวงษ ไดใหความหมาย การมีสวนรวม หมายถึงกิจกรรม/กระบวนการที่เกิด
จากความรว มมือระหวางบุค คล กลุม และสังคม ที่จ ะประกอบหรือปฏิบัติงานรว มกัน ดว ย
ความสมัค รใจโดยมีเปา หมายและผลประโยชน รว มกัน ทุ ก คนมีสว นรว มในการคิ ด ตัด สิน ใจ
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เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, “ปญหาและแนวโนมเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการบริหารการศึกษา” ใน ประมวลสาระชุดวิชาสัมมนาปญหาและแนวโนมทางการบริหารศึกษา
หนวยที่ 7. (นนทบุรี สาขาวิชาศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2537), 182-183.
31
ปาริชาติ วลัยเสถียร, “ชุมชนและลักษณะความเปนชุมชน,” เอกสารในการประชุม
ประจําปวาดวยชุมชน ครั้งที่ 1 “ชุมชนไทยทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง” ณ อาคารเฉลิม
พระบารมี 50 ป,30-31 พฤษภาคม 2543.
32
เมตต เมตตการุณจิต, “การมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการ
ประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวดนครราชสีมา” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541), 17.
33
ชูชาติ พวงสมจิตร, “การวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมี
สวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2541),13.
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เสียสละ ลงมือปฏิบัติ และประเมินผลงานรวมกัน เปนการสนองความตองการของมนุษย กอใหเกิด
การยอมรับและความรวมมือกันของทุกฝาย34
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง ไดใ หความหมายวาเปน การเปด โอกาสใหผูปฏิบัติงานหรือผูที่
เกี่ยวของมีสวนรวมในการทํางาน จะทําใหรูสึกผูกพันกับงานหรือองคกร ความรูสึกผูกพันหรือ
เกี่ยวของหากมีการตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งรวมกันแลวจะทําใหเกิดขอผูกมัดหรือ
ผูกพันสิ่งที่ตกลงรวมกัน35
ยาดาฟ (Yadav) ไดใ หค วามหมายของการมีสว นรว มของประชาชนวา หมายถึง
การรวมมือของประชาชน ดวยความตั้งใจ และสมัครใจโดยไมถูกบังคับ ซึ่งกระบวนการรวมมือ
ของประชาชนนั้นตองประกอบดวย
1. การเขารวมในการตัดสินใจตกลง
2. การเขารวมในการดําเนินการของแผนและโครงการพัฒนา
3. การเขารวมในการติดตามและประเมินผลโครงการ และแผนงานการพัฒนา
4. การเขารวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา36
ไวท (White) ไดใหคําจํากัดความ การมีสวนรวมวา การมีสวนรวมประกอบดวย 4 มิติ
ดวยกัน มิติที่หนึ่งคือ การมีสวนรวมในการตัดสินใจวาอะไรควรทําและทําอยางไร มิติที่สองคือ
การมีสวนรวมเสียสละในการพัฒนา การลงมือปฏิบัติตามที่ไดตัดสินใจมิติที่สามคือ การมีสวนรวม
ในการรับผลประโยชนที่เกิดจากการดําเนินงาน และมิติที่สี่คือ การมีสวนรวมในการประเมินผล37
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สุวัช พานิชวงษ, “การมีสวนรวมของผูปกครองนักเรียน ในเขตอําเภอเมือง
สุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุร”ี (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2546), 20.
35
สัมฤทธิ์ กางเพ็ง, “รูปแบบการมีสวนรวมในสถานศึกษา,” วารสารวิชาการ 8,1
(มกราคม 2545) : 9-11.
36
Yadav, Local level Planning and Rural Development Alternatives Strategy
(New Delhi : Concept Publishing Company, 1980), 87.
37
White, “Why community Participation? A discussion of the Arguments,”
Community Participation : Current Issue and Lesson Learned (New York : United Nations
Children’s Fund 1982) : 8.
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พัต ติ (Putti) กลาววา การมีสว นรว มเปนพื้น ฐานของกิจ กรรมตางๆที่จ ะสงผลให
การบริหารจัด การมีลัก ษณะกวา งขวาง ซึ่งเปนทางหนึ่งที่จ ะทํา ใหก ารมี สว นรว มขยายไปสู
การปฏิบัติงานในระดับลางขององคการ38
สรุป การมีสวนรว ม หมายถึง กระบวนการที่ใ หบุคคลหรือกลุมบุคคลแสดงทัศนะ
แลกเปลี่ยนขอมูล การตัดสินใจและทํางานรวมกัน ตลอดจนรวมรับผิดชอบในผลที่จะเกิดขึ้นทั้ง
ประโยชน และผลกระทบ ทุก ฝาย ที่เกี่ยวของจึงควรเขารวมในกระบวนการนี้ เพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคดวยความตั้งใจ
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แนวคิดและรูปแบบการมีสวนรวม
ชูชาติ พวงสมจิตร การมีสวนรวมของชุมชนมี 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การมีส ว นร ว มในขั้ น ริ เริ่ มโครงการ เป น ขั้น ที่ป ระชาชนเขา มามี สว นร ว มใน
การคนหาปญหาและสาเหตุของปญหาภายในชุมชน ตลอดจนมีสวนรวมในการตัดสินใจกําหนด
ความตองการของชุมชนและมีสวนรวมในการจัดลําดับของความตองการนั้น
2. การมีสวนรวมในขั้นวางแผน เปนขั้นที่ประชาชนมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
และวัตถุประสงคของโครงการ กําหนดวิธีการและแนวทางการดําเนินงานและกําหนดทรัพยากร
และแหลงทรัพยากรที่จะใชโครงการ
3. การมีสวนรวมในขั้นดําเนินโครงการ เปนขั้นที่ประชาชนมามีสวนรวมในการทํา
ประโยชนใหแกโครงการ โดยรวมชวยเหลือดานทุนทรัพย วัสดุอุปกรณและแรงงานหรือโดยการ
บริหารงานและประสานงานตลอดจนการดําเนินการขอความชวยเหลือจากภายนอก
4. การมีสวนรวมในขั้นประเมินผลโครงการ เปนขั้นที่ประชาชนมามีสวนรวมในการ
ประเมิ น ว า โครงการที่ พ วกเขาดํ า เนิ น การนั้ น บรรลุ วั ต ถุ ป ระสงค ที่ กํ าหนดไว ห รือ ไม การ
ประเมินผลนี้อาจเปนการประเมินผลยอย (Formative Evaluation) ซึ่งเปนการประเมินผลความกาวหนา

38

Joseph M.Putti, Management : A function approach (Singapore : McGraw Hill
Book Company, 1987), 185.
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ของโครงการที่ก ระทํ าเปน ระยะๆหรือการประเมิน ผลรวม (Summative Evaluation) ซึ่งเป น
การประเมินผลสรุปของโครงการทั้งหมด39
เมตต เมตตการุณจิต ไดกลาวถึงขั้นตอนของการมีสวนรวมไวดังนี้
1. การมีสวนรวมในการคนหาปญหาและสาเหตุ ตลอดจนความตองการ
2. การมีสวนรวมในการวางแผนดําเนินงาน
3. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ เชน การประชุม การแสดงความคิดเห็น รวบรวม
ขอมูลและตัดสินใจ
4. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
5. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล
6. การมีสวนรวมในการเผยแพรประชาสัมพันธผลงาน40
จิณณวัตร ปะโคทัง ไดกลาวถึงรูปแบบการมีสวนรวม ที่มีกระบวนการมีสวนรวม 5
ประการ คือ
1. การระดมความคิด (Brainstorming Participation) คือ การคิดคนและวิเคราะหปญหา
รวมกันในลักษณะของการรวมคิด ที่มาจากทุกฝาย
2. การรวมวางแผน (Planning Participation) คือ การนําสิ่งที่รวมคิดมากําหนดเปน
แผนปฏิบัติการรวมกัน ดวยการระดมทรัพยากรจากทุกฝาย
3. การรวมลงมือทํา (Taking Action Participation) คือ การนําแผนงานที่ไดไปรวมกัน
ทาหรือแบงงานกันรับผิดชอบเพื่อใหเปนไปตามแผนและเปาหมายที่วางไว
4. การรวมติด ตามประเมิน ผล (Monitoring Participation) คือ การรวมกัน ติดตาม
ผลงานที่ทําและแกไขปญหาที่เกิดขึ้นระหวางการทํางาน รวมคิดพัฒนาปรับปรุงใหงานดีขึ้น
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ชูชาติ พวงสมจิตร, “การวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมี
สวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2541),19.
40
เมตต เมตตการุณจิต, “การมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการ
ประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวดนครราชสีมา” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541), 25.
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5. การรับผลประโยชนรว มกัน (Mutual Benefits Participation) เปน การรวมรับ
ผลประโยชนที่เกิด ขึ้น รว มชื่นชมยิน ดีใ นผลงานที่เกิด จากการว มคิด รว มทํา ซึ่ง จะนําไปสู
ความสัมพันธที่ดีสมานฉันทและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน41
โคเฮน และอัฟชอฟฟ (Cohen.J and Uphoff.D) ไดศึกษา เรื่อง ของการมีสวนรวม วามี
โครงสรางพื้นฐานจําแนกเปน 3 มิติ ไดแก
มิติที่ 1 มีสวนรวมในเรื่องอะไร (What participation are we concerned with?) หรือที่
โคเฮน และอัพฮอฟ เรียกอีกอยางหนึ่งวา ประเภทหรือลักษณะของการมีสวนรวม (Kinds of
participation) ซึ่งทั้งสองกลาววามี 4 ประเภท ไดแก
1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (Participation in decision making)
2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติ (Participation in implementation)
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน (Participation in benefits)
4. การมีสวนรวมในการประเมินผล (Participation in evaluation)
มิติที่ 2 ใครที่เขามามีสวนรวม (Whose participation are we concerned with?) ในสวน
นี้ คําที่ใชในความหมายกวางคําหนึ่ง คือ “การมีสวนรวมของประชาชน” (Popular participation) ซึ่ง
โคเฮน และอัพฮอฟ ไดจําแนกใหเปนกลุมบุคคลที่ชัดเจนยิง่ ขึ้น โดยจําแนกออกเปน 4 กลุมใหญ
ไดแก
1. ผูที่อาศัยอยูในทองถิ่น (Local residents or local people)
2. ผูนําทองถิ่น (Local leaders)
3. เจาหนาที่ของรัฐ (Government personnel)
4. คนตางชาติ (Foreign personnel)
คุณลักษณะของบุคคลทั้ง 4 กลุม ที่ควรพิจารณา คือ
1. เพศ
2. อายุ
3. สถานภาพของครอบครัว
4. การศึกษา
5. การแบงกลุมในสังคม ไดแก กลุมชนชาติ เผา เชื้อชาติ ศาสนาที่นับถือ ชั้นวรรณะ
ภาษาทีใ่ ช แหลงกําเนิด และอื่นๆ
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จิณณวัตร ปะโคทัง, เอกสารประกอบการสอนรายวิชาหลักทฤษฏีและปฏิบตั ิการ
บริหาร สถานศึกษา (อุบลราชธานี : มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, 2550), 113.
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6. อาชีพ
7. รายได
8. ระยะเวลาที่อาศัยอยูในชุมชน
9. ระยะทางของที่พกั กับที่ตั้งของโครงการความรวมมือ
10. สถานภาพของการถือครองที่ดนิ
11. สถานภาพของการไดรับจางงาน (เชน ทํางานเต็มเวลาหรือไมเต็มเวลา)
มิติที่ 3 การมีสวนรวม นั้นเกิดขึ้นอยางไร (How is participation occurring with in the
project?) ในมิตินี้มีประเด็นทีค่ วรพิจารณาอยู 4 ประเด็นดวยกัน คือ
1. พื้นฐานของการมีสวนรวมพิจารณาเกี่ยวกับ
1.1 แรงที่กระทําใหเกิดการมีสวนรวมมาจากเบือ้ งบน หรือเบื้องลาง
1.2 แรงที่สงเสริมการมีสวนรวมมาจากทีใ่ ด
2. รูปแบบของการมีสวนรวมพิจารณาเกี่ยวกับ
2.1 รูปแบบขององคกร
2.2 การมีสวนรวมโดยตรงหรือโดยออม
3. ขอบเขตของการมีสวนรวม พิจารณาเกี่ยวกับ
3.1 ระยะเวลาที่เขามามีสวนรวม
3.2 ชวงของกิจกรรม
4. ประสิทธิผลของการมีสวนรวมพิจารณาเกี่ยวกับ
4.1 การใหอํานาจแกผูเขามามีสวนรวม
4.2 ปฏิสัมพันธของคุณลักษณะตางๆของสิ่งที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม
นอกจาก 3 มิติ ของการมีสวนรวมนี้แลว โคเฮน และอัพฮอฟ ยังไดกลาวถึงบริบทของ
การมีสวนรวมวา การวิเคราะหการมีสวนรวมนั้นตองพิจารณาถึงความเปนจริงของเงื่อนไขตางๆ
ของการมีสวนรวมนั้นอยู นั่นก็คือบริบทของการมีสวนรวม ซึ่งจําแนกออกเปน 2 สวนใหญ ๆ คือ
1. คุณลักษณะของโครงการทีก่ ระทบตอการมีสวนรวม (Effects of project
characteristics on participation) ไดแก
1.1 ผลกระทบของสิ่งนําเขาสูโครงการ (Entry effects) ไดแก
1.1.1 ความซับซอนของเทคโนโลยีที่ใชในโครงการ เชน โครงการทีใ่ ช
เทคโนโลยีที่ซับซอนมากจะเปนขอจํากัดในการเขามามีสวนรวมของบางคน
1.1.2 ทรัพยากรที่ตองการของโครงการ เชน โครงการเงินกูท ี่ใหโอกาสเฉพาะ
ผูมีที่ดินมาค้ําประกันการกูเงิน
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1.2 ผลกระทบที่เปนประโยชนจากโครงการ (Benefit effects) ไดแก
1.2.1 ผลประโยชนที่สามารถสัมผัสไดหรือผลประโยชนที่มีตัวตนใหสัมผัส
ได (Tangibility)
1.2.2 ความเปนไปไดของผลประโยชนทจี่ ะไดรับ (Probability)
1.2.3 ผลประโยชนที่ไดรับทันที (Immediacy)
1.2.4 การกระจายผลประโยชน (Distribution)
1.3 ผลกระทบของการออกแบบ (Design effects) ไดแก
1.3.1 การเชื่อมโยงโครงการ (Program linkages)
1.3.2 ความยืดหยุน ของโครงการ (Program flexibility)
1.3.3 ความสามารถในการเขาถึงไดในแงบริหาร (Administrative
accessibility)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

1.3.4 ความครอบคลุมในแงบริหาร (Administrative coverage)
2. ผลกระทบของสิ่งแวดลอมตอกิจกรรมการมีสวนรวม (Task environment) ไดแก
2.1 ปจจัยดานกายภาพและชีวภาพ (Physical and biological factors)
2.2 ปจจัยดานเศรษฐกิจ (Economic factors)
2.3 ปจจัยดานการเมือง (Political factors)
2.4 ปจจัยดานสังคม (Social factors)
2.5 ปจจัยดานวัฒนธรรม (Cultural factors)
2.6 ปจจัยดานประวัติความเปนมา (Historical factors) 42
ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ ไดสรุป กระบวนการมีสวนรวม ไวดังนี้
1. การมีสวนรวมในการศึกษาชุมชน เปนการกระตุนใหประชาชนไดรวมกันเรียนรู
สภาพของชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม เพื่อใชเปนขอมูลเบื้องตนในการทํางาน
และรวมกันคนหาปญหา และสาเหตุของปญหา ตลอดจนการจัดลําดับความ สําคัญของปญหา
2. การมีสวนรวมในการวางแผน โดยมีการรวมกลุมอภิปรายและแสดงความคิดเห็น
เพื่อกําหนดนโยบาย วัตถุประสงค วิธีการ แนวทางการดําเนินงานและทรัพยากรที่จะตองใช

42

Cohen. J and Uphoff.D, Rural Development Participation: Concept and
Measures for Project Design Implementation and Evaluation Rural Development Center
(New York : Cornell University, 1980), 7-26.

59

3. การมีสวนรวมในการดําเนินการพัฒนา โดยการสนับสนุนดานวัสดุอุปกรณแรงงาน
เงินทุนหรือเขารวมบริหารงาน การใชทรัพยากร การประสานงาน และดําเนินการขอความชวยเหลือ
จากภายนอก
4. การมีสวนรวมในการรับผลประโยชนจากการพัฒนา เปนการนําเอากิจกรรมมาใช
ใหเกิดประโยชน ทั้งดานวัตถุและจิตใจ โดยอยูบนพื้นฐานของความเทาเทียมกันของบุคคล และ
สังคม
5. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลพัฒนา เพื่อที่จะแกไขปญหาตางๆ ที่
เกิดขึ้นไดทันที43
เมตต เมตตการุณจิต ไดกลาววา การเขาไปมีสวนรวมของประชาชนในการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียน มี 2 ลักษณะ ดังนี้
1. การเขาไปมีสวนรวมโดยทางตรง ไดแก การมีสวนรวมในรูปคณะกรรมการ
2. การเขาไปมีสวนรวมโดยทางออม ในรูปของสมาคมผูปกครอง นักเรียนสมาคม
ศิษยเกา ฯลฯ44
อุทัย บุญประเสริฐ จําแนกขั้นตอนการมีสวนรวมเปน 4 ขั้นตอน คือ การมีสวนรวมใน
ขั้นริเริ่มโครงการ การมีสวนรวมในขั้นวางแผน การมีสวนรวมในขั้นดําเนินโครงการและการมี
สวนรวมในขั้นประเมินผลโครงการ45
กลา วโดยสรุ ป รูปแบบการมีส ว นร ว ม ประกอบดว ย การมี สว นรว มในขั้น ริ เริ่ ม
โครงการ การมีสวนรวมในขั้นวางแผน การมีสวนรวมในขั้นดําเนินโครงการ และการมีสวนรวมใน
ขั้นประเมินผลโครงการ
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ปาริชาติ วลัยเสถียร, “ชุมชนและลักษณะความเปนชุมชน,” เอกสารในการประชุม
ประจําปวาดวยชุมชน ครั้งที่ 1 “ชุมชนไทยทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง” ณ อาคารเฉลิมพระ
บารมี 50 ป, 30-31 พฤษภาคม 2543.
44
เมตต เมตตการุณจิต, “การมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการ
ประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวดนครราชสีมา” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541), 20-21.
45
อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - based management)
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 115.
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แนวคิดการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดการศึกษา
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ซึ่งยังไมมีการตั้งโรงเรียนขั้นมา
ระบบความรูและการศึกษาเกิดขึ้นและดําเนิน การอยางไมเปน ทางการในชุมชนโดยชุมชน เพื่อ
การดํารงชีวิตของคนในชุมชน ดังนั้น ปญหาความไมสอดคลองกันระหวางการศึกษากับวิถีชีวิต
ของชุมชน จึงยังไมเกิดขึ้น แตเมื่อรัฐมีอุดมการณแนชัดที่จะสรางรัฐชาติและสรางความเปนอารยะ
ใหแกสังคมไทยตามอยางของประเทศตะวันตก รัฐจึงไดมีการดึงอํานาจในการจัดการศึกษามารวม
ศูนยอยูที่รัฐ โดยการสรางโรงเรียนขึ้น เพื่อทําหนาที่ถายทอดอุดมการณและสรางพลเมืองดีตาม
แนวทางที่รัฐประสงค ระบบความรูและหลักสูตรที่รัฐกําหนดขึ้นภายในอุดมการณแนวคิดเพื่อให
ผูเรียนไดเรียนในโรงเรียน จึงทําใหเกิดความแตกตางแปลกแยกจากวิถีชีวิตของคนในชุมชน46
เมื่อรัฐรวมศูนยอํานาจในการจัดการศึกษาแลว ไดมีความพยายามที่จะใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยไดมีสวนรวมในการสนับสนุนทรัพยากร เพื่อใหอุดมการณ/
เป า หมายในการจั ด การศึ ก ษาของรั ฐ ประสบความสํ า เร็จ และได มีก ารออกพระราชบั ญ ญั ติ
การประถมศึกษา พุทธศักราช 2464 ซึ่งไดกลาวถึงโรงเรียนประชาบาลวา “...โรงเรียนประชาบาล
เปนโรงเรียนที่ประชาชนอําเภอหนึ่งหรือตําบลหนึ่งรวมกันจัดตั้งขึ้น และดํารงอยูดวยทุนทรัพยของ
ตนเอง หรือที่นายอําเภอตั้งขึ้น และดํารงอยูดวยทุนของประชาชนที่วานั้น โดยอยูในความดูแลของ
กระทรวงศึกษาธิการ...” และไดกําหนดใหชายฉกรรจที่มีอายุ 18 – 60 ป ตองเสียเงินศึกษาพลีใน
อัตรา 1 – 3 บาทตอป พระภิกษุ สามเณร บาทหลวง ผูสอนศาสนาคริสต อิสลาม พลทหารและ
พลตํารวจที่ตองเกณฑตามพระราชบัญญัติ และผูที่ในปเดียวกันนั้นไดสมัครออกเงินในการดํารงอยู
ของโรงเรียนประชาบาลในอําเภอเดียวกันแลวในจํานวนที่ไมนอยกวาเงินศึกษาพลี ซึ่งสะทอนให
เห็นถึงวิธีคิดในการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาอยางชัดเจนวาไดคํานึงถึง
ผลประโยชนของรัฐเปนสําคัญ และวิธีคิดเชนนี้เปน วิธีคิดหลักในระบบการศึก ษาของไทยอยาง
ตอเนื่องยาวนาน47
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อุทัย บุญประเสริฐ, “แนวคิดและปญหาเกี่ยวกับความรวมมือระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน,” เอกสารการสอนชุดวิชาโรงเรียนกับชุมชน สาขาวิชาศึกษาศาสตร,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547, 26.
47
นภาภรณ หะวานนทและคณะ, การศึกษาเงือ่ นไขความสําเร็จในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการโรงเรียน ( กรุงเทพมหานคร : สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543), 13.
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ประเทศไทยจึงมีคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนประถมศึกษาเปนครั้งแรก โดย
มอบให ผูว าราชการจังหวัด ตั้ง กรรมการศึ ก ษาขึ้ น จากบุค คลที่ เหมาะสม และใหมี หน าที่ ต าม
พระราชบั ญญัติ ก ารประถมศึ ก ษา พุทธศัก ราช 2464 คื อ ในส ว นของโรงเรีย นประชาบาลที่
ประชาชนตั้งใหกรรมการศึกษาเปนผูตรวจตราดูแลงบประมาณ บัญชีของโรงเรียน ปละครั้งและ
ตรวจสอดสองดูวาโรงเรียนไดจัดดีอยูหรือไม ในสว นโรงเรียนประชาบาลที่น ายอํา เภอตั้ง ให
กรรมการศึกษาเปนผูชวยนายอําเภอ หรือแบงเบาหนาที่สวนใดสวนหนึ่งของนายอําเภอ เมื่อไดรับ
คําสั่งผูวาราชการจังหวัดใหทําดังนั้น
ความพยายามของรั ฐ ที่ จ ะกระจายอํ า นาจการจั ด การศึ ก ษาประชาบาลไปให
หนวยปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการ และมุงเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษามากขึ้น ซึ่งจะเห็นไดจากการประกาศใหพระราชบัญญัติคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห ง ชาติ ใ นวั น ที่ 1 ตุล าคม 2521 โรงเรี ย นประถมศึ ก ษาไดถู ก โอนให มาสั ง กัด สํ า นัก งาน
คณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ โดยรัฐมีนโยบายที่จะใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึก ษามากขึ้น ไดมีก ารจัด ตั้งสํานัก งานคณะกรรมการการประถมศึก ษาแหงชาติซึ่งมีฐานะ
เทียบเทา กรม สังกัดกระทรวงศึก ษาธิก าร และไดมีก ารกําหนดไวใ นโครงสรางและระบบการ
บริหารวาใหใชหลักการบริหารโดยองคคณะบุคคลทั้งระดับประเทศ จังหวัด อําเภอ และโรงเรียน
มีคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิในสาขาตางๆ เขามามีสวนรวม นับไดวาเปนมิติใหมทางดานความคิด
เกี่ยวกับการศึก ษาและการบริหารการศึกษา การตัดสิน ใจในการบริหารและการมีสว นรว มของ
บุคคลในการจัดการศึกษา48
ความพยายามที่จะใหชุมชนเขามามีสวนรว มในการจัด การศึก ษาของโรงเรียนไดมี
การดําเนิน การมาเปนระยะๆ ในป พ.ศ. 2525 กระทรวงศึก ษาธิก ารไดมีก ารออกระเบียบใหมี
คณะกรรมการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา จํานวน 5 – 15 คน โดยใหคัดเลือกจากกํานันหรือ
ผูใหญบาน ผูนําทางศาสนา ขาราชการ ประธานกรรมการศึกษาของหมูบ าน ผูปกครอง ศิษยเกา
และประชาชนในทองถิ่น โดยไมไดระบุสัด สว นของฝายตางๆ เพื่อทําหนาที่ใ หคําปรึก ษาและ
แสวงหาความชว ยเหลือในดา นตางๆ ใหกับโรงเรียน และการเขามามีสว นรว มในการบริหาร
การศึกษาระดับประถมศึกษามีความชัดเจนมากขึ้น เมื่อมีการแกไขพระราชบัญญัติค ณะกรรมการ
การประถมศึก ษาแหงชาติ พ.ศ. 2535 และในป พ.ศ. 2539 ไดมี ก ารปรับ เปลี่ ย นโครงสรา ง
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อุทัย บุญประเสริฐ, “แนวคิดและปญหาเกี่ยวกับความรวมมือระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน,” เอกสารการสอนชุดวิชาโรงเรียนกับชุมชน สาขาวิชาศึกษาศาสตร,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547, 28.
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คณะกรรมการศึก ษาประจํ าโรงเรี ย นใหม ทั้งนี้เพื่ อเปด โอกาสใหป ระชาชนเขามามี สว นรว ม
ในการจั ด การศึ ก ษามากขึ้ น และได มี ก ารประกาศใช ร ะเบี ย บกระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารว า ด ว ย
คณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2539 กําหนดใหคณะกรรมการโรงเรียนทุกโรงขยาย
จํานวนกรรมการโรงเรียนเพิ่มขึ้นเปนโรงเรียนละ 9 – 15 คน โดยคัดเลือกจากบุคคล 3 ฝาย คือ
ผูบ ริห ารและข าราชการครูใ นโรงเรี ยน ผู ปกครอง และศิษ ยเ กา และผูท รงคุณ วุฒิ ซึ่ งมาจาก
ประชาชน ผูนําทางศาสนา บุคคลในองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหรือขาราชกรอื่นที่ไมสังกัด
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ โดยมีจํานวนฝายละเทาๆ กัน ทําหนาที่กําหนด
นโยบายแผนแมบทและแผนพัฒนาใหค วามเห็น ชอบแผนปฏิบัติการของโรงเรียน ใหคําปรึกษา
เสนอแนะแนวทางและมีสว นรว มในการบริหารการเงิน และงบประมาณของโรงเรียน รวมทั้ง
เสริมสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน49
จากการพัฒนาประเทศที่เนนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการจัดการศึกษาแบบ
รวมศูน ย รวมถึงการบริหารการจัด การศึ ก ษาตามแบบราชการ ทําใหก ารศึก ษาเปน ปญหาใน
การพัฒ นาประเทศมากกวาจะเปนสว นที่จะเอื้อใหเกิด การพัฒนาประเทศ ดังนั้น นัก การศึก ษา
นัก วิช าการ กระทรวงศึก ษาธิก าร และองคก รเอกชน จึ งมีแ นวคิด ที่จ ะใหมีก ารปฏิรูปการจั ด
การศึกษา คือ ระบบการศึกษาตองมีการเปลี่ยนแปลงจากการจัดการศึกษาแบบรวมศูนยใหมีการ
กระจายอํานาจในการจัด การศึกษาใหมากขึ้น เปด โอกาสใหชุมชนเขามามีสว นรวมในการจัด
การศึกษาเพื่อใหการศึกษาไดตอบสนองตอวิถีชีวิต หรือเปนประโยชนตอชีวิตของคนในชุมชนมาก
ขึ้น
ในการนี้ รัฐไดตอบรับกระแสเรียกรองของการปฏิรูปการศึกษา และกําหนดเปน
นโยบายที่ชัดเจนในระดับของกฎหมาย ในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ซึ่ง
สะทอนใหเห็นถึงความตองการในการใหประชาชนเขามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ไดแก มาตรา
43 ที่กําหนดไววา การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นและเอกชน และมาตรา 81 ที่กลาวถึงบทบาทหนาที่ของผูใหการสนับสนุนใหเอกชน
เขามามี สว นรว มกับรัฐในการจัด การศึก ษา และการสงเสริมภูมิป ญญาทองถิ่น ทั้งนี้ ใ นระดั บ
นโยบายก็ไดมีการเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษากับโรงเรียน โดย
กําหนดไวใ นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540 - 2544) ซึ่งไดมี
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อุทัย บุญประเสริฐ, “แนวคิดและปญหาเกี่ยวกับความรวมมือระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชน,” เอกสารการสอนชุดวิชาโรงเรียนกับชุมชน สาขาวิชาศึกษาศาสตร,
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2547, 29.
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การเปลี่ยนแปลงแนวทางการพัฒนาประเทศจากการเนนการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจและสังคมมา
เนนการพัฒนาคม หรือการใหคนเปนศูนยก ลางของการพัฒนา ทั้งนี้ในสวนของการสงเสริมให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนานั้น ไดมีการกําหนดนโยบายไวอยางชัดเจน ดังนี้
“...การสงเสริมการมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาทุกภาคสวน เพื่อใหเอกชนและ
ประชาชนไดมีสวนรวมในการพัฒนาในฐานะผูตัดสินในและผูดําเนินการมิใชในฐานะกลุมเปาหมาย
และไดรับผลการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ ซึ่งจะเปนการเปดระบบการกําหนดนโยบาย การวางแผน
การตัดสินใจ การปฏิบัติการ การติดตามประเมินผลของรัฐ โดยใหเอกชนและประชาชนมีสวนรวม
รับรู รวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมดําเนินการ ตลอดจนรวมติดตามประเมินผลและปรับปรุงพัฒนา
อยางตอเนื่อง รวมทั้งทําใหภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ใหมีโอกาสเรียนรูซึ่งกันและกัน
ทําความเขาใจกัน อันจะเปนแรงผลักดันใหภาครัฐและเจาหนาทีข่ องรัฐเห็นและเขาใจถึงความจําเปนที่
จะต องปรั บเปลี่ย นโครงสรา งวิธี ปฏิ บัติ ง านใหสอดคลอ งกั บความตอ งการและแนวทางของ
ภาคเอกชนและประชาชนและยังชวยสงเสริมความสมานฉันทและการรวมพลังสรางสรรคในสังคม
อีกดวย...”
แผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) ไดมีก ารสงเสริมให
ประชาชนเข ามามีส ว นรว มในการจัด การศึก ษาในทุก ระดั บมากขึ้น และกระจายอํ านาจทาง
การศึกษาใหประชาชนสามารถกําหนดรายละเอียดของหลักสูตรใหสอดคลองกับสภาพปญหาและ
ความตองการของประชาชนในแตละทองถิ่น ภายใตการกําหนดโครงสรางและมาตรฐานคุณภาพ
ของหนวยงานภาครัฐอยางเปน ระบบ และจากนโยบายระดับชาติ หนวยปฏิบัติก็ไดมีการนําไป
กําหนดนโยบายการใหชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาไวในแผนพัฒนาการศึกษาไว
ดวย50
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ซึ่งถือเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย ไดกําหนดอุดมการณใน
การใหป ระชาชนเขา มามี สว นรว ม และการกระจายอํา นาจไวส อดคลองกับรั ฐธรรมนู ญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ในหลายมาตรา ไดแก
มาตรา 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลัก “...การใหสังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา...”
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สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) (กรุงเทพฯ : โรงพิมพองคการรับสง
สินคาและพัสดุภัณฑ, 2550), 158.
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มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลัก “...การมี
สวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น...”
มาตรา 12 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา “...ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น มีสิทธิในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน...”
มาตรา 29 แนวการจัดการศึกษา “...ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน
องคก รปกครองสว นท องถิ่น เอกชน องคก รเอกชน องค ก รรวิช าชีพ สถานบัน ศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรียนรู
ภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจัก
เลื อกสรรภู มิป ญ ญาและวิ ทยาการต า งๆ เพื่ อ พัฒ นาชุ ม ชนใหส อดคลอ งกับ สภาพปญ หาและ
ความตองการรวมทั้งหาวิธีก ารสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวาง
ชุมชน...”
มาตรา 39 การบริหารและการจัด การศึกษาของรัฐ “...ใหก ระทรวงกระจายอํานาจ
การบริการและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
ทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรง...”
มาตรา 40 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ “...ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละ
สถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทน
ผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของ
สถานศึกษา ผูแ ทนพระภิกษุและหรือผูแทนองคการศาสนาอื่นในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒ.ิ ..”
มาตรา 57 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา “...ใหหนวยงานทางการศึกษา
ระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชน ใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยนําประสบการณ ความรอบรู
ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถิ่นของบุคคลดังกลาวมาใช เพื่อใหเกิดประโยชนทางการศึกษา
และยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา...”
มาตรา 58 ทรัพยากรและการลงทุน เพื่อการศึก ษา “...ใหบุค คล ครอบครัว ชุมชน
องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบัน ศาสนา
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ระดับทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวน
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รวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา และมีสวนรับภาระ
คาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจําเปน
แนวคิดในการใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา ซึ่งปรากฏในแหลง
ตางๆ ที่ไดนําเสนอนี้ สะทอนใหเห็นวา การใหประชาชนเขามามีสวนรวมนั้นไมไดเปนเพียงให
ประชาชนเขามาสนับสนุนดานทรัพยากรเทานั้น แตมุงเนนการเปดโอกาสใหมีสวนรวมทั้งในฐานะ
ผูตัดสินใจและผูดําเนินการในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของทองถิ่นดวย และ
ในสถานศึกษาไดมีการกําหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งประกอบดวย ผูแทน
ผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของ
สถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุและหรือผูแทนองคการศาสนาอื่นในพื้นที่ และผูทรงคุณวุฒิ เขามามี
สวนรวมเพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา กําหนดไวชัดเจนทั้งใน
กฎหมายและในนโยบายตางๆ เปน การสะทอนเจตนารมณข องรัฐที่จ ะผลักดันใหบังเกิด ผลใน
การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
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บทบาทการมีสวนรวมของชุมชนตอโรงเรียน
พนิจดา วีระชาติ กลาวถึง บทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ดังนี้
1. บทบาทในการกําหนดทิศทางและจุดมุงหมายของโรงเรียน โรงเรียนกับชุมชนควรที่
จะมีความเกี่ยวของและรวมมือกันอยูเสมอ แตการรวมมือที่จะเกิดไดดีนั้นจําเปนตองใหทั้งสองฝาย
มีความรูจักความเขาใจอยางดีพอเสียกอนการรวมมือที่ดีจะเกิดขึ้นได ดวยเหตุนี้เมื่อโรงเรียนมีความ
จําเปนที่จะตองใหชุมชนเขามารูจักและเขาใจปญหาของโรงเรียนอยางมากพอ วิธีที่ดีที่สุดก็คือให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและเปาหมายของโรงเรียน เมื่อชุมชนไดเขามามีสวน
รวมดังกลาวแลว ก็จะทําใหชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของ มีความรูสึกรวม มีความพรอมที่จะแกไข
ป ญ หาของโรงเรี ย น เมื่ อ โรงเรี ย นมี ป ญ หาอะไรชุ ม ชนก็ จ ะเข า ใจป ญ หาได ดี แ ล ว การขอ
ความชวยเหลือรวมมือ หรือขอความอนุเคราะหจากชุมชนก็จะทําไดงายและสะดวกขึ้นเพราะชุมชน
ทราบปญหาอยูแลว ซึ่งการมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางและเปาหมายของโรงเรียนนั้นอาจมีได
หลายระดับดวยกัน โดยทั่วไปจะแบงออกไดเปน 3 ระดับ คือ
1.1 ระดับตน หรือระดับการมีสวนรวมในการรวบรวมขอมูล มีลักษณะที่เปน
การใหขอมูลบางประการเพื่อการตัดสินใจการกําหนดทิศทางและเปาหมายของโรงเรียน
1.2 ระดับกลาง หรือระดับการมีสวนรวมในการตีความขอมูลและเสนอทางเลือก
ซึ่งเหตุผลที่ตองใหชุมชนเขามามีสวนรวมในดังกลาวนี้ ก็เพราะวาขอมูลบางขอมูลนั้นบุคลากรของ
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โรงเรียนเองอาจจะไมมีความรูเพียงพอ หรือรูไมถึงเหตุผลที่มาอยางเพียงพอ ดังนั้นอาจมีสมาชิก
บางคนในชุมชนที่เขาใจขอมูลไดดีกวามาเปนผูตีความและเสนอทางเลือกใหแกโรงเรียน
1.3 ระดับปลายหรือระดับการกําหนดทางเลือกและขอเสนอแนะเพื่อการดําเนินงาน
การกําหนดทิศทางและเปาหมาย ในระดับนี้โอกาสที่คนจํานวนมากจะมาเขารวมนั้นเปนไปไดนอย
โดยทั่วไปมักมีตัวแทนเขามามีสวนรวมหรืออาจจะสงแนวคิดผานสมาคม องคกรที่มีอยูในชุมชน
ไปสูโรงเรียนได และเมื่อมีขอมูลตางๆ มีทางเลือกและขอเสนอแนะตางๆ มากพอคณะกรรมการ
โรงเรียนซึ่งจะมีตัวแทนของชุมชนอยูดวยก็จะเปนผูกําหนดวา โรงเรียนจะดําเนินไปในแนวไหน
อยางไร
นอกจากนี้ชุมชนยังมีบทบาทในการกําหนดทิศทางและจุดมุงหมายของโรงเรียนได
ดวยการเขามามีสวนรวมตัดสินใจและดําเนินนโยบายของโรงเรียน ซึ่งการเขามามีสวนรวมดังกลาว
อาจทําไดใน 2 ลักษณะ คือ
1. การมีสวนรวมอยางไมเปนทางการ หมายถึง การใหขอมูลการพูดคุย การเสนอ
แนวคิดทั่วๆ ไป เกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงเรียน โดยเสนอผานทางสื่อมวลชนทองถิ่น ผานครู
หรือผูบริหารโรงเรียน หรือผานสมาชิกของสมาคมผูปกครอง เปนตน
2. การมีสวนรวมอยางเปนทางการ หมายถึง การที่สมาชิกของชุมชนมีตัวแทนไป
เปนกรรมการระดับตางๆของโรงเรียน โดยกรรมการเหลานี้จ ะใหขอมูล ตีค วามขอมูล และ
เสนอแนะแนวทางปฏิบัติตอโรงเรียนโดยตรง ในขณะเดีย วกันก็พยายามควบคุมใหโรงเรียน
ดําเนินการตามขอเสนอแนะเหลานั้นดวย
2. บทบาทตอการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน แมวาโรงเรียนจะไดดําเนินการ
จัดการเรียนการสอนอยางดีและมีประสิทธิภาพแลวก็ตาม แตก็ยังไมประสบความสําเร็จไดถาหาก
ไมไดรับความรวมมือดวยดีจากชุมชน โดยเฉพาะจากพอแมผูปกครองของเด็กนักเรียน ตลอดจน
บุคคลและหนวยงานตางๆ ในชุมชน ยิ่งโดยเฉพาะการศึกษาเปนกระบวนการที่เกิดขึ้นตลอดเวลา
และทุกสถานที่ดวยแลว
ความรว มมือจากผูปกครองและชุมชนจึงเปน สิ่งจําเปนอยางยิ่ง และที่สําคัญรัฐมี
ความตองการกระจายอํานาจการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ดังนั้นสถานศึกษาจึงควรมีบทบาทในการสรางกระบวนการที่เปดโอกาสใหชุมชนเขามามีบทบาท
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ในการจัด การศึก ษารว มกับ โรงเรีย นโดยตรง ตั้งแตก ารรว มคิด รว มวางแผน รว มปฏิบั ติ
รวมประเมินผล และรวมรับผิดชอบ (รับประโยชน) จากกระบวนการนี้51
ทัศนา แสวงศัก ดิ์ กลาววา การมีสวนรวมของชุมชนเปน การเปด โอกาสใหชุมชนมี
สว นรว มในการพัฒ นาการศึก ษาใหมีประสิทธิภ าพ เปน ไปตามความตอ งการของทองถิ่น ให
สถานศึกษาใชทรัพยากรในชุมชนใหเกิดประโยชนและสงเสริมใหสถานศึกษา ประชาชน รวมมือ
กันพัฒนาชุมชนตนเอง โดยมีหลักสําคัญคือ สถานศึกษาเปนผูใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน
ชุมชน และชุมชนก็เปนผูใหความรวมมือ ชวยเหลือ และสนับสนุนเชนเดียวกัน การมีสวนรวมของ
ชุมชนตอสถานศึกษาที่สําคัญ คือ รวมคิด รวมปรึกษา รวมตัดสินใจ รวมวางแผน รวมดําเนินการ
รวมประเมินผล รวมรับผลประโยชนในกิจกรรมหรือเรื่องตางๆเปนตนวา เปนวิทยากร เปนผูสอน
เปนสถานที่ฝก งาน เปนแหลงเรีย นรู รวมจัดทําหลักสูต ร รวมจัดทําแผนปฏิบัติก าร รว มลงทุน
ทางการศึกษา รวมติดตามประเมินผลเปนตน52
ปรีด าวรรณ อินทวิมลศรี ไดศึก ษารูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด
การศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึก ษา พบวา รูปแบบการมีสวนรว มของ
ผูปกครองในการจัดการศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร มีดังนี้
1. รูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัด การศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
กรุงเทพมหานคร มี 3 สวน คือ สวนที่ 1 รูปแบบการมีสวนรวม สวนที่ 2 แนวทางการนํารูปแบบไป
ใช สวนที่ 3 เงื่อนไขความสําเร็จของรูปแบบ
2. ในสวนที่ 1 รูปแบบการมีสวนรวม มี 5 องคประกอบ คือ หลักการ แนวคิด
วัตถุประสงคของรูปแบบ ลักษณะการมีสวนรวมของผูปกครอง ระดับการมีสวนรวมของผูปกครอง
และบทบาทการมีสวนรวมของผูปกครอง
3. ในสวนที่ 2 แนวทางการนํารูปแบบไปใชนั้น ควรเรงรัดกําหนดนโยบายเผยแพร
ความรู ความเขาใจแกผูบริหาร ครู ผูปกครอง จูงใจอาสาสมัครโรงเรียนนํารอง และมีทีมงาน
สนับสนุนดานวิชาการ และทุนวิจัย
4. ในสวนที่ 3 เงื่อนไขความสําเร็จของรูปแบบ ประกอบดวย ผูบริหารมีความสามารถ
มีเทคนิคและแกปญหาได ผูบริหาร ผูปกครอง ครู ทําตามบทบาทหนาที่อยางจริงจัง คณะกรรมการ
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พนิจดา วีระชาติ, การสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน
(กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2542), 21-27.
52
ทัศนา แสวงศักดิ,์ ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชนตามแนวปฏิรูป
การศึกษา (กรุงเทพมหานคร : โอเดียนสโตร, 2548), 47-49.
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สถานศึกษาสนับสนุนกิจกรรมของผูปกครอง ครูสรางความสัมพันธกับนักเรียน เพื่อเชื่อมโยงตอ
กับผูปกครอง ใหความสําคัญกับผูปกครองทุกคน และผูบริหาร ครูผูปกครอง มีความศรัทธาตอกัน
ภายใตบริบทของวัฒนธรรมไทย53
รัตติยา จันทรเศรษฐ ไดทําการศึกษารูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมจัดการศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน โรงเรียนประถมศึ ก ษาขนาดเล็ก สังกัด สํ านัก งาน
เขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 2 ผลการศึกษา พบวา การมีสวนรวมจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น พื้นฐาน โรงเรียนประถมศึก ษาขนาดเล็ก มีรูปแบบการพัฒนา 5 รูปแบบ ใน 5
กิจ กรรม ไดแก ดา นการมีสว นรว มในการบริหารสถานศึกษาโดยการสรางความตระหนัก ให
คณะกรรมการสถานศึกษาเขาใจบทบาทหนาที่ของตนเองดวยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการณใหกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา และการจัดสรรคาตอบแทนในลักษณะเบี้ยประชุมเพื่อสรางแรงจูงใจใน
การปฏิบัติงานใหกับคณะกรรมการสถานศึกษาและการจัดสรรคาตอบแทนในลักษณะเบี้ยประชุม
เพื่อสรางแรงจูงใจในการปฏิ บัติงานให กับคณะกรรมการสถานศึก ษา ดา นการมี สว นรว มใน
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา โดยการรวมกันวางแผนระดมทรัพยากรจากภายนอกชุม ชน มี
การแตงตั้งผูรับผิดชอบและคณะทํางาน ตลอดจนการกํากับ ติดตาม และประเมินผล ดานการมีสวน
รวมในการทํางานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยการประชุมปรึกษาหารือรวมกัน การดําเนิน
กิจกรรมในการพัฒนาดานปจจัยพื้นฐานและดานสาธารณูปโภครวมกัน ตลอดจนการกํากับ ติดตาม
และประเมิน ผลการดําเนิน งาน ดา นการมีสว นรว มในการจัดตั้งกองทุน การศึก ษา โดยรว มกัน
วางแผนปฏิ บั ติ ก ารจั ด ตั้ ง กองทุ น การศึ ก ษาสํ า หรั บ นั ก เรี ย น มี ก ารแต ง ตั้ ง ผู รั บ ผิ ด ชอบและ
คณะทํางาน ตลอดจนการกํากับติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน ดานการสรางความสัมพันธ
ระหวางสถานศึก ษากับชุม ชนโดยรวมกัน วางแผนการสรางขอตกลงในการใหบริก ารตางๆกับ
ชุมชน มีการวางแผนการจัดหางบประมาณสนับสนุนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพื่อซอมแซมวัสดุ
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ปรีดาวรรณ อินทวิมลศรี. “รูปแบบการมีสวนรวมของผูปกครองในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร” (ปริญญานิพนธการศึกษาดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาบริหารการศึกษา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2548), บทคัดยอ.
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อุปกรณ ที่ชํารุดเสียหาย ตลอดจนการแตงตั้งผูรับผิดชอบและคณะทํางาน และการกํากับติดตาม
ประเมินผลเพื่อปรับปรุงพัฒนาตอไป54
ชัญญา อภิปาลกุล ไดศึก ษา รูปแบบการพัฒนาการมีสว นรว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้น ฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจ
การบริหาร : กรณีศึก ษาของสํานักงานการประถมศึก ษาจังหวัด ขอนแกน ผลการศึก ษาพบวา
การสรางรูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย
1) การศึกษาสภาพปจจุบัน ประสิทธิภาพความรู ความสามารถ ปญหาความตองการ และปจจัยที่
สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) สรางหลักสูตรการฝกอบรม
และเอกสารประกอบการฝกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 3) ดําเนินการฝกอบรม 4) กําหนดใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเขารว ม
บริห ารจั ด การศึ ก ษาจริ งในโรงเรี ยนและนํา คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้ น พื้ น ฐานดู งานดา น
การบริหารจัด การศึก ษาที่โรงเรียนที่ประสบความสําเร็จ ในดา นการบริหารจัดการและการจัด
การศึก ษา 5) ประเมิน ศั ก ยภาพปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่ข องคณะกรรมการสถานศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน 6) สัมมนาผูเชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบและรับรองรูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐาน และ 7) เสนอรู ปแบบการพัฒ นาการมี ส ว นรว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ55
อภิชัย นุชเนื่อง รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน ผลการศึก ษา พบว า รูป แบบการมีสว นรว มพัฒ นาโรงเรีย นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย 2 ดาน คือ ดานบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา เปน
ลักษณะการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษารวมกับโรงเรียนและชุมชน ประกอบดว ย
1) การสรางความรว มมือกับชุมชน 2) การสนับสนุนการบริหารของโรงเรียน 3) การเขารว ม
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รัตติยา จันทรเศรษฐ, “รูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาระยอง เขต 2” (วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัย มหาวิทยาลัยบูรพา, 2553), บทคัดยอ.
55
ชัญญา อภิปาลกุล, “รูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจการบริหาร :
กรณีศกึ ษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545),บทคัดยอ.
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ดําเนิ นงาน ดา นคุณ สมบัติข องกรรมการสถานศึ ก ษา เปน คุ ณ ลัก ษณะของบุค คลที่ จ ะเข ามามี
สวนรวมพัฒนาโรงเรียน ประกอบดวย 1) ความสามารถในหนาที่ 2) คุณลักษณะการปฏิบัติต น
3) ความพึงพอใจและ 4) ผลตอบแทน56
ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม
ชูชาติ พวงสมจิตร ไดทําการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปน อุปสรรคตอ
การมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวา
มีปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม 3 ประการ ไดแก
1. ปจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม คือ โครงสรางทางเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมจะ
ชวยใหชุมชนมีความพรอมในการสนับสนุนโรงเรียนดานการเงินเพราะเปนยานอุตสาหกรรมยอม
ทําใหเกิด สภาวะเศรษฐกิจ ดี นอกจากนี้ลัก ษณะนิสัยของคนไทยชว ยสงเสริมการเขามามีสว น
รวมกับโรงเรียนกลาวคือ โดยทั่วไปคนไทยมีนิสัยชอบทําบุญทําทานไมคอยปฏิเสธคํารองของผูอื่น
โดยเฉพาะโรงเรีย นที่ เปน สถาบั น สอนบุต รหลานใหเป น คนดี มี ค วามรูสว นระบบการเมือ ง
การปกครองท องถิ่น จะกระตุ น ใหนั ก การเมือ งเขา มามีส ว นรว มกับ โรงเรีย นซึ่ ง ในช ว งที่ มี
การเลือกตั้งผูสมัครจะตองไปพบประชาชน และชวยเหลือกิจกรรมของสังคม โดยวัดกับโรงเรียนที่
เปนสถาบันหลักของชุมชน
2. ปจจัยที่เกี่ยวกับชุมชน คือ ความศรัทธาของชุมชนที่มีตอโรงเรียน หากโรงเรียน
สรางความศรัทธาใหกับชุมชนได เชน ผลการเรียนนักเรียนสอบชิงทุนหรือสอบเขาสถาบันที่มี
ชื่อเสียง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ครูอาจารยเอาใจใสตอเด็กโรงเรียนชนะการประกวดผลงานทาง
วิชาการฯลฯ สําหรับความคาดหวังของชุมชนต อโรงเรียน ไดแก ความคาดหวังวาโรงเรียนจะ
สั่งสอนบุตรหลานของเขาใหเปนคนเกงคนดีและคาดหวังใหโรงเรียนมีคุณภาพไมเปนรองโรงเรียนอื่น
และชุมชนมีความสัมพันธอันดีกับโรงเรียนหากผูบริหาร และครูเขารวมกิจกรรมกับชุมชนอยาง
สม่ําเสมอ โรงเรียนใหการตอนรับประชาชนอยางดี โรงเรียนเอาใจใสบุตรหลานของประชาชน
ชุมชนใหความรวมมือกับโรงเรียนดวยดี
3. ปจจัยที่เกี่ยวกับโรงเรียน คือ ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารและครู ซึ่งไดแก ผูบริหารและ
ครูมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน ใหเกียรติและกําลังใจเอาใจใสการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมี
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อภิชัย นุชเนื่อง, “รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน” (วิทยานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551),บทคัดยอ.
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ปจจัยเกี่ยวกับผลงานและวิธีปฏิบัติของโรงเรียน เชน โรงเรียนมีชื่อเสียงดานวิชาการ มีความเชื่อมั่น
ในเรื่องการเงิน โรงเรียนมีการพัฒนาในดานตางๆ57
สมศักดิ์ มัจฉาวิทยากุล ไดศึก ษา ปจ จัยที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ในการกํา หนด
นโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียน ของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึก ษา สังกัดสํานักงาน
การประถมศึกษาอําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย พบวา ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ใ น
การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษามี 4 ปจจัย
1) การสนับสนุน การปฏิบัติหนาที่ของชุ มชน 2) งานเลขานุการของคณะกรรมการโรงเรียน
3) เทคนิคการประชุม 4) งานประสานและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียน
คณะกรรมการโรงเรียนปฏิบัติหนาที่ในการกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนอยูในระดับ
ปานกลาง58
เมตต เมตตการุณจิต ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการ
ศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงเสริมการมี
สวนรวมมี 2 ปจจัย ไดแก
1. ปจจัยเกี่ยวกับคณะกรรมการศึกษา ไดแก เวลาที่อาศัยในชุมชน การมีถิ่นกําเนิด
การมีที่พักอาศัยในชุมชน การเปนศิษยเกา การมีบุตรหลานเรียนอยูที่โรงเรียน ความคาดหวังตอ
โรงเรียน การมีความสัมพันธกับโรงเรียน และความหวงใยตอสวัสดิการเด็ก
2. ปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน ไดแก
2.1 คุณลักษณะของผูบริหารดานความเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธ มีความซื่อสัตย
และเปนคนทองถิน่ โดยกําเนิด
2.2 คุณลักษณะของครู คือ ครูมีความประพฤติดี มีความรูความสามารถ มีความเอาใจใส
ตอเด็ก มีมนุษยสัมพันธดีและความเสียสละ
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ชูชาติ พวงสมจิตร, “การวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยทีเ่ ปนอุปสรรคตอการมี
สวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑลกรุงเทพมหานคร” (วิทยานิพนธ
ปริญญาครุศาสตรดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2541),34.
58
สมศักดิ์ มัจฉาวิทยากุล, “ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติหนาทีใ่ นการกําหนดนโยบาย
และแผนพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการ
ประถมศึกษาอําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย” (วิทยานิพนธปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2543), บทคัดยอ.
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2.3 การปฏิบัติของโรงเรียนตอคณะกรรมการสถานศึกษา ไดแก การใหเกียรติ การ
ใหโอกาสในการมีสวนรวม การเขารวมกิจกรรมกับชุมชน
2.4 การปฏิบัติงานของครู ไดแก การเอาใจใสตอการเรียนการสอน ความสามัคคี
ในหมูคณะครู
2.5 ผลการปฏิบัติ งานของโรงเรียน ไดแก ความมีชื่อเสี ยงของโรงเรี ยนและ
การบริหารการเงินโปรงใส59
เพลินตา กะลัมพากร ไดนําเสนอปจจัยการมีสวนรวมในการวางแผนไว 2 ประการ
ดังนี้
1. ปจจัยภายใน ประกอบดวย
1.1 วิสัยทัศน โลกทัศน และพฤติกรรมของผูนําองคกร
1.2 ความรู ความสามารถ ความศรัทธา การยอมรับ และบารมีของผูนําองคกร
1.3 ความซื่อตรง ความโปรงใส ความซื่อสัตย และสนับสนุนคนดีที่มีความสามารถ
ใหมีโอกาสทํางาน ปรับปรุง และพัฒนาพฤติกรรมการทํางานของสมาชิกในองคกร ใหทํางานอยาง
มีประสิทธิภาพ
1.4 การประพฤติตนเปนแบบอยางของผูนํา และสมาชิกในองคกร
1.5 ผูนํา และสมาชิกในองคกรชวยกันปองกันและแกไขปญหาความขัดแยงภายใน
องคกรซึ่งเปนสิ่งบั่นทอนการทํางานแบบมีสวนรวม
1.6 ประชุมปรึกษาหารือ แสวงหาความรวมมือรวมใจภายในองคกร
1.7 สงเสริมแนวทางการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม และประยุกตใชหลักการ
ทํางานแบบประชาธิปไตย
1.8 สนับสนุนสมาชิกภายในองคกรใหมีโอกาสพัฒนาความรู ความสามารถและ
ประสบการณทํางานใหมากขึ้น เพื่อพัฒนาทีมงาน สรางความเขมแข็งใหองคกร และสามารถทํางาน
แบบมีสวนรวมได
1.9 ภูมิหลัง ความรู ความเขาใจ ความเสียสละ จิตสํานึกการทํางานแบบมีสวนรวม
ของสมาชิกในองคกร
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เมตต เมตตการุณจิต, “การมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการ
ประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวดนครราชสีมา” (ปริญญาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
บริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2541), บทคัดยอ.
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2. ปจจัยภายนอก เปนเครื่องชี้วัดที่บงบอกวารัฐบาล สนับสนุนการทํางานแบบมีสวน
รวม ประกอบดวย
2.1 การยอมรับแนวความคิด สาระสําคัญพื้นฐาน และปรัชญาการทํางานแบบมีสวนรวม
2.2 โครงการพัฒนาตาง ๆ ตองคํานึงถึงกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม
2.3 พรรคการเมือง องคกรทางการเมือง เห็นดวยกับการทํางานแบบมีสวนรวม
2.4 บรรจุแนวความคิดการมีสวนรวมของชุมชน ในนโยบายระดับชาติ
2.5ทบทวนหลักสูตรการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนที่ใชกระบวนการ
ทํางานแบบ มีสวนรวมในระดับตาง ๆ
2.6 เอกสารสิ่งพิมพของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางานแบบมีสว นรวมของ
องคกรและชุมชน
2.7 สื่อประชาสัมพันธของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม
2.8 หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมที่จะผสมผสานกิจกรรม และตอบสนอง
ขอเสนอของชุมชน
2.9 ขอตกลงระหวางประเทศ สนับสนุนการทํางานแบบมีสวนรวม
2.10 กฎระเบียบหรือคําสั่งการบริหารราชการไมเปนอุปสรรคตอการทํางานแบบมี
สวนรวม
2.11 งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวยความสะดวก หรือจูงใจใหเกิด
กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม
2.12 รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ที่จะกระจายอํานาจในการวางแผน
และการตัดสินใจไปยังทองถิ่น60
ชัญญา อภิ ปาลกุล ไดศึ ก ษารูปแบบการพัฒ นาการมี สว นรว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้น ฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจ
การบริหาร : กรณีศึกษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา ปจจัย
ที่สงผลตอการมีสวนรว มของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานในการบริหารและการจัด
การศึกษา ประกอบดวย 1) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 2) พฤติก รรมของครูผูสอน
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เพลินตา กะลัมพากร, “การมีสวนรวมในการวางแผนปองกันสารเสพติดของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสระบุร”ี (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2544), 46-47.
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3) ผลงานของสถานศึกษา 4) คุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษา 5) ความสัมพันธระหวาง
ชุมชนกับสถานศึกษา 61
จรินทร สีโท ไดศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการมีสวนรวมในการบริหารของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอําเภอหนองกุงศรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2
ผลการศึกษา พบวา ปจจัยทีเ่ อื้อตอการมีสวนรวมในการบริหารทุกปจจัยมีความสําคัญในระดับมาก
ดังนี้ 1) คุณลักษณะของผูบริหาร 2) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 3) ความรูความเขาใจ
ในการจัดการศึกษา 4) สภาพแวดลอมภายในและภายนอกโรงเรียน สวนปจจัยที่สามารถพยากรณ
สภาพการมีสว นรว มในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้นฐาน โรงเรีย นอําเภอ
หนองกุงศรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ไดดีที่สุดคือ ปจจัยความรูความเขาใจใน
การจัดการศึกษาและปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอกโรงเรียน62
ฟชเชอร (Fisher) ไดทําการศึก ษาสถานภาพของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนใน
มลรัฐเทคซัส และปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยศึกษา
จากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จํานวน 504 คน จาก 101 เขต ในมลรัฐเทคซัส ผลการศึกษา
พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน พบวา ครอบครัวของ
กรรมการจะมีบทบาทสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งแมวาการทําตน
ใหเปนพลเมืองที่ดีจ ะเป น เหตุผลสําคัญ ในการเขามาเปน คณะกรรมการบริหารโรงเรียน และ
กรรมการที่มีอายุนอยมักจะมีเหตุผลดานความสนใจสวนตัวรวมอยูดวย ในขณะที่กรรมการที่มีอายุ
มากจะเขามาเปน กรรมการดวยเหตุผลวาตนไมพอใจการจัดการศึก ษาในโรงเรียน นอกจากนั้น
พบวา กรรมการสภาโรงเรียนที่มาจากเขตเล็กๆจะเขามาเปนกรรมการดวยความสนใจสวนตัว
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ชัญญา อภิปาลกุล, “รูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจการบริหาร :
กรณีศกึ ษาของสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาพัฒนศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแกน, 2545),บทคัดยอ.
62
จรินทร สีโท, “ปจจัยที่เอื้อตอการมีสวนรวมในการบริหารของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน โรงเรียนอําเภอหนองกุงศรี สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษากาฬสินธุ เขต 2”
(วิทยานิพนธศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัยมหาวิทยาลัยขอนแกน,
2550), บทคัดยอ.
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สวนกรรมการบริหารโรงเรียนที่มาจากเขตใหญๆจะเขามาเปนกรรมการดวยเหตุผลวาตนยังไม
พอใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน 63
คินและกริลิ่ง (Keith & Girling) กลาววา การมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาจะ
ประสบความสําเร็จไดจะตองประกอบไปดวยปจจัย ดังนี้
1. บุคคลที่มีสวนรวมตองมีความเขาใจวัตถุประสงคของการดําเนินงานอยางชัดเจน
2. จะตองมีความเปนอิสระและมีความเทาเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น
3. ความคิดเห็นที่แตกตางกันจะนําไปสูหนทางแหงการแกไข
4. บุคคลที่มีสวนรวมตองมีปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหมีความสามารถในการแสดงออก
5. การมีสวนรวมจะตองนําไปสูการพัฒนาและสรางสรรคสิ่งใหมๆ64
เวล (Walsh) กลาววา การรว มมือของบุค คลในการพัฒนาการศึก ษามีเปาหมายเพื่อ
การสงเสริมใหผูเรียนกาวไปสูอนาคตดวยการมีความรู ความสามารถและมีสิ่งตางๆที่มีความสําคัญ
ที่จะทําใหการมีสวนรวมพัฒนาการศึกษาเกิดความสําเร็จสูงสุด ดังเชน บุคคลจะตองมองเห็นถึงสิ่ง
ที่เปน ประโยชนข องการศึกษา ตองมีค วามเขา ใจถึงปจ จัยตางๆที่มีอิทธิพลตอความสําเร็จ ทาง
การศึกษา ตองมีวิสัยทัศนที่สามารถนําพาสถานศึกษาไปสูเปาหมาย65
สรุป ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม ที่กลาวมาทั้งหมด พบวาการบริหารสถานศึกษา
โดยการมีสวนรวมจะประสบความสําเร็จ ตองอาศัยปจ จัยหลายประการ ผูบริหารสถานศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึก ษาตองประสานความรวมมือ เปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ และ
สรางความเขา ใจตอการมีสว นรวมในการบริหารสถานศึก ษา เพื่อความรว มมือในการพัฒ นา
สถานศึกษา ใหเกิดคุณภาพสงผลดีตอการจัดการศึกษา
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Fisher J.S, A profile of Texas public school board members and factors
influencing them to run for the office of school board trustee (Texas : Dissertation Ph.D.
University of North Texas, 1991), abstract.
64
Keith, Sherry, & Girling, Robert Henriques. Education Management and
Participation (Boston: Allyn and Bacon, 1997),45.
65
Walsh, Mike. Building a Successful School (London : Kogan Page, 1999),
134-135.
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แนวคิด ทฤษฎีการบริหารแบบมีสวนรวม
ความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวม
สมเดช สีแสง ไดสรุปความหมายของการบริหารแบบมีสวนรวมไววา การบริหาร
แบบมีสวนรวม (Participation Management) เปนการบริหารที่เปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับไดมี
สวนรวมในการบริหารกิจการ ภายในขอบเขตหนาที่ของตน ถือวาเปนการบริหารที่ดี และเหมาะสม
ที่สุดกับคุณ สมบัติของมนุษยใ นปจ จุบัน การบริหารแบบมีสว นรว มนี้เปน หลัก การสําคัญของ
การบริหารแบบใหมที่เรียกวา การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคกร (Total Quality Control หรือ TQC)66
ธงชัย สันติวงษ ไดใหความหมายไววา การบริหารแบบมีสวนรวม คือ การที่ผูบริหาร
หรือเจ าของกิจ การใชวิธี ก ารแบบเปด โอกาสใหผูป ฏิบัติงานไดมี สว นรว มในการบริห ารงาน
ดานตางๆ เชน การใหมีสวนรวมในการวางแผน ชวยเสนอแนะขอคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจ
ของผูบริหาร ตลอดจนการใหโอกาสและอิสระกับกลุม ที่จะตัดสินใจทํางานเองภายใตเปาหมายและ
นโยบายที่มอบหมายไวใหกวาง67
วินัย ดิสสงค กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การที่ผูบริหารการจูงใจให
ผูปฏิบัติงานหรือผูที่เกี่ยวของไดมีโอกาสมีสวนรวมในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมปฏิบัติงาน
รวมรับผิดชอบ เพื่อการพัฒนางานที่ปฏิบัติใหมีคุณภาพสูงขึ้น68
ธีระ รุญเจริญ กลาววาการบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง การที่ผูบริหารเปดโอกาส
ใหผูรวมงานเขามามีบทบาทในการพิจารณาปญหาและตัดสินใจรวมกันรับผิดชอบในการบริหารงาน
บางอยาง เพื่อประโยชนในการระดมกําลังความคิดและแบงภาระหนาที่ของผูบริหาร69
แอนโทนี (Antony) กลาววา การบริหารแบบมีสวนรวม (participative management)
หมายถึง กระบวนการที่ผูใ ตบั งคับ บัญ ชาที่ มีส ว นเกี่ยวขอ งเข ามามีส ว นร ว มในกระบวนการ
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สมเดช สีแสง, คูมือการปฏิบัติงานในโรงเรียนประถมศึกษา (ฉบับปรับปรุง 2542)
(กรุงเทพฯ : วัฒนาพานิช, 2542),89.
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ธงชัย สันติวงษ, หลักการจัดการ, พิมพครั้งที่ 9 (กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2543),
138.
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วินัย ดิสสงค, การบริหารโรงเรียนแบบมีสวนรวมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา
(กรุงเทพฯ : ธารอักษร, 2549), 49.
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ธีระ รุณเจริญ, ความเปนมืออาชีพในการจัดและบริหารการศึกษายุคปฏิรูปการศึกษา
(กรุงเทพฯ : ขางฟาง, 2550), 185-187.
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การตัดสิน ใจโดยเนนใหผูมีสว นเกี่ยวของไดใชความเชี่ยวชาญและความคิดสรางสรรคมาชว ย
แกปญหาทางการบริหาร โดยผูบริหารยอมแบงอํานาจการตัดสินใจใหผูใตบังคับบัญชา 70
สรุป การบริหารแบบมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการทํางานรวมกันระหวางผูบริหาร
สถานศึกษาและคณะบุคคลในการกําหนดเปาหมาย วางแผนการดําเนินงาน โดยทุกคนมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ กอใหเกิดความรวมมือ ความผูกพันของผูเกี่ยวของทุกฝาย
ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารแบบมีสวนรวม
ทฤษฎีระบบการบริหาร 4 ระบบ (System 4)
เรนซิส ไลเคิรท (Rensis Likert) ไดเสนอทฤษฎีการบริหารซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน 4
รูปแบบ และเรียกวาการบริหาร 4 ระบบ (System 4) ประกอบดวย
ระบบที่ 1 : เผด็จการ (System 1 : exploitative authoritative) ระบบการบริหารแบบนี้
ผูบริหารจะมีความเชื่อมั่นในความคิด เห็นของตนเองสูง โดยใหความไววางใจตอผูรวมงานดว ย
การตัด สิน ใจในการทํางานจะบีบบังคับหรือสรางระเบียบ กฎเกณฑขึ้ น ใหเกิด ความเกรงกลัว
ความสัมพันธโดยสวนตัวจะมีนอยและลักษณะการทํางานมักจะทําตามความสามารถสวนบุคคล
เปนรายคน เปาหมายงานตางๆจะออกมาในลักษณะคําสั่งจากผูบริหารระดับสูงขององคการนั้น
ระบบที่ 2 : เผด็จการแบบมีศิลป (System 2 : benevolent authoritative) ระบบบริหาร
แบบนี้ ผูบริหารจะแสดงออกถึงทาทีไววางใจตอผูรวมงาน มีวิธีการจูงใจผูรวมงานโดยรางวัลแต
บางครั้งก็มีก ารบังคับ ยอมใหมีการสื่อสารจากผูรว มงานไปสูผูบริหารบาง บรรยากาศอาจจะดู
เหมือนผูบริหารขอความคิดเห็น และยอมรับความคิดเห็นจากผูรวมงาน แตจริงๆแลว นโยบายและ
กฎเกณฑตางๆขององคการจะถูกกําหนดโดยผูบริหารเทานั้น ซึ่งผูบริหารอาจใหผูรวมงานตัดสินใจ
ไดในระดับหนึ่ง แตทั้งนี้ตองสอดคลองกับนโยบายที่ผูบริหารไดวางไว
ระบบที่ 3 : การปรึกษาหารือ (System 3 : consultative) ระบบการบริหารแบบนี้
ผูบริหารจะยอมรับความสามารถของผูรวมงานมาก มีความไววางใจและยอมใหผูรวมงานเขามามี
สวนรวมในการตัดสินใจ โดยการขอคําปรึกษาหารือหรือขอเสนอแนะเพื่อประกอบเปนแนวทาง
มีการจูงใจในลักษณะการใหรางวัลเปนสวนใหญ การติดตอสื่อสารเปนแบบ 2 ทางโดยสมบูรณ
ผู บ ริ ห ารจะเป น ฝ า ยวางนโยบายขององค ก ารอย า งกว า งๆเพื่ อ เป น แนวทางในการทํ า งาน
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William P.Antony, Participative management (Massachusetts : AdditionWesley, 1978), 3.
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ความสัมพัน ธสว นตัว จะใกลชิด สนิทสนมกัน ได ทั้งผูบริหารและผูรวมงาน แตการตัด สินใจใน
เรื่องสําคัญยังคงเปนหนาที่ของฝายบริหารอยู
ระบบที่ 4 : กลุมที่มีสวนรวม (System 4 : participative group) ระบบการบริหารแบบนี้
ผูบริหารมีค วามเชื่อมั่น และไววางใจในตัวผูรว มงานมาก มีการกระจายการตัดสินใจสั่งการไป
ทั้ ง องค ก าร การติ ด ต อ สื่ อ สาร นอกจากจะเป น 2 ทางแล ว ยั ง มี ก ารติ ด ต อ สื่ อ สารระหว า ง
เพื่อนรวมงานดวย การจูงใจมักอยูที่เปาหมายและการพัฒนาองคการ ความสัมพันธสวนตัวเปนไป
อยางฉันทมิตร ระหวางผูบริหารและผูรวมงาน โดยทุกฝายตางมุงที่จะสนับสนุนความพยายามที่จะ
ใหเปาหมายขององคการสัมฤทธิ์ผลตามที่วางไว71
ทฤษฎี แ รงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ ข องแมคเคลแลนด (McClelland’s achievement
motivation theory)
เดวิค แมคเคลแลนด (David McClelland) นักจิตวิทยาแหงมหาวิทยาลัยฮารวารดไดทํา
การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งจูงใจของมนุษยในการทํางานใหเกิดผลสําเร็จ ทั้งในระดับบุคคลและระดับสังคม
ผลการศึกษาสรุปไดวา คนเรามีความตองการอยู 3 ประการ คือ
1. ความตองการผลสัมฤทธิ์ (need for achievement) เปนความปรารถนาจะทําสิ่งหนึ่ง
สิ่ ง ใดให สํ า เร็ จ ลุ ล ว งไปด ว ยดี พยายามเอาชนะอุ ป สรรคต า งๆ มี ค วามสบายใจเมื่ อ ประสบ
ความสําเร็จ มีความวิตกกังวลเมื่อประสบความไมสําเร็จ
2. ความตองการความผูกพัน (need for affiliation) เปนความตองการอยูรวมกับผูอื่น
ในสังคม ตองการความเปนมิตรและสัมพันธภาพที่อบอุน
3. ความตองการมีอํานาจบารมี (need for power) ไดแก ความตองการรับผิดชอบ
บุคคลอื่น ตองการควบคุมและใหคุณใหโทษแกผูอื่น
สาระสํ า คั ญ ประการหนึ่ ง ของทฤษฎี แ รงจู ง ใจใฝ สั ม ฤทธิ์ ข องแมคเคลแลนด
(McClelland’s achievement motivation theory) คือ ผูที่จะทํางานไดประสบความสําเร็จ ตองมี
แรงจูงใจในดานความตองการสัมฤทธิผลอยูในระดับสูงหรือกลาวไดวา ความสําเร็จของงานจะทํา
ไดโดยการกระตุน ความตองการดา นสัมฤทธิผลเปนสําคัญ บุคคลแตละคนเมื่อมีค วามตองการ
ดานสัมฤทธิผลสูงก็สามารถทํางานไดสําเร็จและชวยใหหนวยงานสําเร็จไปดวย72
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Rensis Likert, The Human Organization (New York : Mcgraw-Hill Book
Company Inc., 1967), 16-24.
72
David C.McClelland, The Achieving Society (New York : Van Nostrand, 1961),
100-112.
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ทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก (Two-Factor Theory)
เฮอรซเบอรก (Herzberg) มุงความสนใจที่องคประกอบ 2 ชุด คือ องคประกอบของ
ความพึงพอใจและไมพึงพอใจ จากการศึกษา พบวา องคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดความสุขใน
การทํางานมีอยู 2 ประการ ดังนี้ คือ
1. องคประกอบที่เรียกวา องคประกอบที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ (motivative factors)
มีอยู 5 ประการ คือ
1.1 ความสําเร็จของงาน (achievement) หมายถึง การที่คนทํางานไดเสร็จสิ้นและ
ประสบความสําเร็จ อยางดี เมื่องานประสบความสําเร็จจึงเกิด ความรูสึ กพอใจและปลาบปลื้มใน
ผลสําเร็จของงานนั้น
1.2 การไดรับการยอมรับ (recognition) หมายถึง การไดรับการยอมรับนับถือไมวา
จากผูบังคับบัญชา จากเพื่อน จากผูมาขอรับคําปรึกษา หรือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับนี้จะ
อยูในรูปการยกยองชมเชย หรือการยอมรับในความรูความสามารถ
1.3 ลักษณะของงาน (work itself) หมายถึงงานที่สนใจ งานที่ตองอาศัยความคิด
ริเริ่มสรางสรรค ทาทายหรือเปนงานที่สามารถทําตั้งแตตนจนจบไดโดยลําพัง
1.4 ความรับผิดชอบ (responsibility) หมายถึง ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นจากการไดรับ
มอบหมายใหรับผิดชอบงานและมีอํานาจในงานที่รับผิดชอบอยางเต็มที่
1.5 ความกาวหนาในตําแหนงการงาน (advancement) หมายถึง ไดรับเลื่อนขั้น
เลื่อนตําแหนงใหสูงขึ้น การมีโอกาสไดศึกษาเพื่อหาความรูเพิ่มเติม
2. องค ป ระกอบที่ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล อ มในการทํ า งาน องค ป ระกอบนี้ เ รี ย กว า
องคประกอบค้ําจุน (hygiene factor) มีอยู 11 ประการ คือ
2.1 เงินเดือน หมายถึง เงิน เดือนและการเลื่อนขั้น เงิน เดือนนั้นเปนที่พอใจของ
บุคคลในหนวยงาน
2.2 โอกาสที่จะไดรับความกาวหนาในอนาคต หมายถึง โอกาสที่จะไดรับการแตงตั้ง
เลื่อนตําแหนงและไดรับความกาวหนาในทักษะวิชาชีพ
2.3 ความสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชา หมายถึง การที่บุคคลสามารถทํางานรวมกัน
มีความเขาใจอันดีและความสัมพันธอันดีกับผูใตบังคับบัญชา
2.4 ฐานะของอาชีพ หมายถึง อาชีพนั้นเปนที่ยอมรับและมีเกียรติและศักดิ์ศรี
2.5 ความสั ม พั น ธกั บ ผู บั ง คั บ บั ญชา หมายถึ ง การติ ด ต อ ระหว า งบุ ค คลกั บ
ผูบังคับบัญชาที่แสดงความสัมพันธอันดีตอกัน ความสามารถทํางานรวมกันและเขาใจซึ่งกันและ
กัน
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2.6 ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน หมายถึง การติดตอระหวางบุคคลกับเพื่อน
รวมงานที่แสดงถึงความสัมพันธอันดีตอกัน ความสามารถทํางานรวมกันและเขาใจซึ่งกันและกัน
2.7 เทคนิคการนิเทศ หมายถึง ความสามารถของผูบังคับบัญชาในการดําเนินงาน
หรือความยุติธรรมในการบริหาร
2.8 นโยบายและการบริหารงานของบริษัท หมายถึง การจัดการ การบริหารงาน
ขององคการและการติดตอสื่อสารในองคการ
2.9 สภาพการทํางาน ไดแก สภาพทางกายภาพของงาน เชน แสง เสียง อากาศ
ชั่วโมงการทํางาน และสิ่งแวดลอมอื่นๆ เชน อุปกรณหรือเครื่องมือตางๆ
2.10 ความเปนอยูสวนตัว หมายถึง ความรูสึกดีหรือไมดี อันเปนผลที่ไดรับจาก
งานของเขา
2.11 ความมั่นคงในงาน หมายถึง ความรูสึกของบุคคลที่มีตอความมั่นคงในงาน
ความยั่งยืนของอาชีพหรือความมั่นคงขององคการ73
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องคประกอบของการบริหารแบบมีสวนรวม
อุทัย บุญประเสริฐ ไดกลาวถึง แนวคิดพื้นฐานของการบริหารแบบมีสวนรวม ดังนี้
1. ความเชื่อเรื่องธรรมชาติของมนุษย (assumptions about human nature) ความเชื่อ
เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษยตามแนวคิดของแมค เกรเกอร (Mc gregor) มีอยู 2 แนวทาง คือ ทฤษฎี
X และทฤษฎี Y ตามแนวความคิดของทฤษฎี X เชื่อวามนุษยขี้เกียจและขาดความรับผิดชอบ ดังนั้น
ตองใชวิธีการบังคับหรือควบคุมการทํางานอยางใกลชิด สวนทฤษฎี Y เชื่อวามนุษยมีความขยัน
ชอบทํางาน โดยเฉพาะอยางยิ่งถาสภาพการทํางานมีความเหมาะสมและคนมีสวนรวมในการทํางาน
โดยไมถูกบังคับก็ยิ่งจะมีความรับผิดชอบมากขึ้น ทฤษฎี Y ใหขอคิด วาการที่บุคคลรว มมือกัน
ทํางาน มีการพัฒนาบุคลากร มีการปรับปรุงคุณภาพชีวิตการทํางานจะเปนแรงจูงใจที่มีแกครูและ
นักเรียน
2. ความคิดเกี่ยวกับความเปนองคการของโรงเรียน (concept of school organization)
แนวความคิด ของการบริหารปจ จุบัน เชื่อวา องคก ารมิใ ชเปน เพียงเครื่องมือ สําหรับการบรรลุ
เปาหมายหรือผลผลิตเชิงปริมาณเทานั้น แตองคการเปนสถานที่สําหรับการดํารงชีวิตและการพัฒนา
ดวย
73

Frederic Herzberg, Mausner Barnard and B.B. Snydemen, The Motivation to
Work (New York: John Wiley&Sons, 1959), 113-115.
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โรงเรีย นไมใ ช เปน เพี ยงสถานที่ เ ตรีย มอนาคตให เด็ก เท านั้น แต ยัง เปน สถานที่ ที่
นักเรียน ครูและผูบริหารไดอยูรวมกัน อาศัย เติบโตและพัฒนาไปดวยกัน หากไมมีการพัฒนาครู
และทั้งครูและผูบริหารไมไดรว มมือกันแลว การพัฒนาก็จะไมเปนไปอยางตอเนื่อง จะไมทําให
นักเรียนมีชีวิตการเรียนที่มีคุณคาและมีคุณภาพที่แทจริงได โรงเรียนที่บริหารตามแนวคิดนี้จึงเปน
สถานที่ที่เด็กไดเติบโต ผูบริหารและครูไดรับการพัฒนาซึ่งผลการพัฒ นารว มกัน เหลานี้ ทําให
เกิดผลดีตอประสิทธิผลของโรงเรียนโดยสวนรวม
3. ในดานรูปแบบการตัดสินใจ (decision making style) การตัดสินใจสั่งการ ในระดับ
สถานศึกษาควรมีลักษณะรวมมือกันใชอํานาจเพราะ
3.1 ความรวมมือกันของครู ผูปกครอง นักเรียน ตลอดจนศิษยเกาจะเปนการชวยกัน
พัฒนา เปาหมายของโรงเรียนเพื่อสะทอนสภาวการณปจจุบันและความตองการในอนาคตใหดี
ยิ่งขึ้น
3.2 เปาหมายของสถาบันการศึกษามีหลายระดับและภารกิจมีความซับซอนยิ่งขึ้น
จึงมีความจําเปนตองระดมสติปญญา แนวคิดและความพยายามของคนจากหลายฝายเพื่อชวยให
การบรรลุภารกิจและเปาหมายเหลานั้นเกิดไดดียิ่งขึ้น การตัดสินใจโดยผูปกครอง ครู นักเรียนจึง
เปนสิ่งสําคัญ
3.3 ความรวมมือและการมีสวนรวมในการตัดสินใจเปนการสรางโอกาสที่ใ ห
สมาชิ ก รวมทั้ ง ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นได มี โ อกาสเรี ย นรู แ ละพั ฒ นาเพื่ อ ความเข า ใจร ว มกั น และ
เพื่อบริหารโรงเรียนไดสําเร็จ
3.4 ความรวมมือในการตัดสินใจเปนกระบวนการกระตุนใหครู ผูปกครองและ
นักเรียนมีความรูสึกผูกพันกับโรงเรียน
4. แบบภาวะผูนํา (leadership style) ทฤษฎีของ Sergiovanni ไดจัดระดับภาวะผูนําของ
ผูบริหารสถานศึกษาไว 5 ระดับ คือ ภาวะผูนําดานเทคนิค (technical leadership) ภาวะผูนําดานมนุษย
(human leadership) ภาวะผูนําทางการศึก ษา (educational leadership) ภาวะผูนําเชิงสัญลัก ษณ
(symbolic leadership) ภาวะผู นํ า ทางวั ฒ นธรรม (cultural leadership) การบริ ห ารแบบมี
ส ว นร ว มงานมี ค วามซั บ ซ อ นมาก ผู บ ริ ห ารจึ ง ต อ งประพฤติ ต นเป น แบบอย า ง เป น ผู นํ า ใน
การเปลี่ย นแปลง ผู บ ริห ารต องใชแ บบภาวะหลายแบบผสมกัน คื อ นอกจากจะใชแ บบผู นํ า
ดานเทคนิคและภาวะผูนําดานมนุษยแลว ยังตองใชภาวะผูนําทางการศึกษา ภาวะผูนําเชิงสัญลักษณ
และภาวะผูนําทางวัฒนธรรมประกอบดวย
5. กลยุทธการใชอํานาจ (use of power) ในการบริหารโดยทั่วไป ความจําเปนที่จะตอง
ใชอํานาจเปนสิ่งที่ขาดไมได แตตามทฤษฎีที่วาดวยที่มาของอํานาจ (source of power) ของ French c
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and Reven นั้นไดแบงที่มาของอํานาจพื้นฐานเปน 5 แบบ ไดแก อํานาจจากการใหรางวัล (reward
power) อํานาจจากการบังคับ (coercive power) อํานาจตามกฎหมาย (legitimate power) อํานาจจาก
การอางอิง (reference power) และอํานาจจากความรูความเชี่ยวชาญ (expert power) การใชอํานาจที่
ไมเหมาะสมหรือไมถูกวิธี อาจสงผลเสียตอการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของสมาชิกไดเปน
อยางมาก
การบริหารที่ถูกควบคุมจากภายนอก ผูบริหารมักใชอํานาจการใหรางวัล อํานาจจาก
การบังคับและอํานาจตามกฎหมายเปนหลัก แตการบริหารแบบมีสวนรวมจะมีสวนมุงพัฒนาและ
กระตุนใหสมาชิกมีสวนรว มมากขึ้น ดังนั้น การใชอํานาจจากการอางอิงและอํานาจจากความรู
ความเชี่ยวชาญมีบทบาทสําคัญยิ่งตอการพัฒนาวิชาชีพครูตอการเปนผูนําครูและการสนับสนุนให
นักศึกษาและคณาจารยใชศักยภาพอยางเต็มที่
6. ทัก ษะเฉพาะในการบริหาร (management skills) ทัก ษะการบริหารแบบใหมๆที่
ไดรับการพัฒนาและนํามาใชในองคการ เชน การใช วิธีการทางวิทยาศาสตรในการวิเคราะหเพื่อ
การตัดสินใจ ใชทักษะการแกไขความขัดแยง การใชกลยุทธเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคกร
เปนตน การบริหารแบบมีสวนรวม มีความจําเปนตองใชทักษะและแนวคิดเกี่ยวกับการบริหารมากขึ้น
7. การใชทรัพยากร (use of resources) สถาบันการศึกษามีอํานาจในการใชและบริหาร
ทรัพยากรดว ยตนเองมากขึ้ น การที่สถานศึก ษาไดมีอํ านาจหนาที่บ ริหารทรัพยากรเอง ทําให
สถานศึกษาไดบริหารงานตามสถานการณของตนอยางมีประสิทธิผล ไมตองสิ้นเปลืองบุคลากร
งบประมาณและเวลาในการควบคุมและตรวจสอบ74
ลอเลอร (Lawer) ไดเสนอกรอบแนวคิดซึ่งเปนการบริหารแบบมีสวนรวม ซึ่งเปนการมี
สวนรวมอยางจริงจัง (high – involvement management) วาเปนการทําใหสมาชิกทุกคนในองคการ
มีสวนรวมในการกําหนดภารกิจในการปฏิบัติงาน ในการแกปญหาและการสรางความสําเร็จใน
องคก าร ซึ่งตองอาศัยการกระจาย (decent validation) สิ่งตอไปนี้ลงสูร ะดับลางอยางทั่ว ถึงทั้ง
องคการ คือ
1. สารสนเทศ (information) เปนขอมูลขาวสารที่ทําใหบุคลากรซึ่งมีสวนรวมและมี
อํานาจในการตัดสินใจไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม กลยุทธ ระบบงาน ระดับและ
ชนิดของผลงานที่ตองการ
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อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - based management)
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 26-31.
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2. ความรูและทักษะ (Knowledge and skills) เปนสิ่งจําเปนสําหรับประสิทธิผลของ
งานและความสําเร็จขององคการ เปนความรูและทักษะในการบริหารและการปฏิบัติงาน
3. อํานาจ (power) ซึ่งเกี่ยวของกับการตัดสินใจในกระบวนการกําหนดนโยบายและ
กลยุทธ การปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน
4. รางวัล (reward) เพื่อสรางแรงจูงใจแกพนักงานใหองคการประสบความสําเร็จ โดย
การใหรางวัลนั้นขึ้นอยูกับผลการปฏิบตั ิงานและความสําเร็จขององคการ75
ไบรยแมน (Bryman) ไดเสนอแนวทางการบริหารงานแบบมีสว นรว มที่จ ะมีผลตอ
ทัศนคติการปฏิบัติงานและการกระตุนจูงใจผูใตบังคับบัญชาไว 4 ประการ คือ
1. บรรยากาศของการมีสวนรวมควรจะตองทําใหแนวทางที่จะไปสูเปาหมายมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น และบรรยากาศจะมีลักษณะของความไมเปนทางการมากกวา
2. จะทําใหผูใตบังคับบัญชาสามารถเลือกเปาหมายที่เขาเห็นคุณคา ดังนั้น ผูบังคับบัญชา
ควรเพิ่มเปาหมายสวนบุค คล (individual goal) กับเปาหมายองคการ (organization goal) ใหเทา
เทียมกัน
3. ผูมีสวนรวมจะเพิ่มการควบคุมงานมากขึ้นถามีแรงจูงใจและความมีอิสระเพิ่มขึ้น
ซึ่งจะทําใหผูใตบังคับบัญชามีความเพียงพยายามในการปฏิบัติงานมากขึ้น
4. เมื่อบุคคลเขาไปมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจเขาจะมี ego-involved76
ธรรมรส โชติกุญชร กลาวถึง ลักษณะที่สําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม ดังนี้
1. เปนกระบวนการของการใหผูใ ตบังคับบัญชามีสว นเกี่ย วของในกระบวนการ
ตัดสินใจ
2. เปนการมีสวนรวมอยางแข็งขันของบุคคล
3. ใชความคิดสรางสรรคและความเชี่ยวชาญในการแกปญหาของการบริหาร
4. ผูบริหารแบงอํานาจหนาที่การบริหารใหกับผูใตบังคับบัญชา
5. ผูใตบังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของอยางแทจริง77
เอกชัย กี่สุขพันธ กลาวถึง ระบบบริหารแบบมีสวนรวมทีใ่ ชในเชิงปฏิบัติ 3 ระบบ คือ
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Lawler.E.E, High Involvement Management (San Francise: Jersey, 1986),47.
76
Bryman A, Leadership and Organization (London : Routedge & Kegan Paul,
1986), 139.
77

ธรรมรส โชติกุญชร, “การบริหารแบบมีสวนรวม,” ประมวลสาระชุดวิชาทฤษฎีและ
แนวทางปฏิบัติในการบริหารการศึกษา หนวยที่ 9-12 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2540, 224.
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1. ระบบการปรึกษาหารือ (Consulting Management) เปนการบริหารแบบเปดโอกาส
ใหปฏิบัติ ผูปฏิบัติงานในรูปของคณะกรรมการ (Committee) ซึ่งเปนการกระจายอํานาจการบริหาร
และการตัด สิน ใจใหผูมีสว นเกี่ยวของกับงานรว มมีค วามรับผิดชอบ ระบบการปรึก ษาหารือนี้
เหมาะสมสําหรั บใช กับผู บริหารระดับตน ขึ้น ไป โดยการมอบหมายให ทําหนาที่เ ปน หั ว หน า
คณะทํางาน ประธานโครงการ ประธานคณะกรรมการหรือกรรมการ เปนตน
2. ระบบกลุมคุณภาพ (QC Circles) เปนการบริหารแบบเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานได
มีสวนรวมในการปฏิบัติงานในรูปของกลุมทํางาน ซึ่งยังคงเรียกชื่อไดหลายอยาง เชน กลุมคุณภาพ
กลุมกิจกรรมคิวซี กลุมพัฒนาคุณภาพงาน ระบบบริหารนี้เหมาะสําหรับใชกับพนักงานระดับปฏิบตั ิ
(Work) หรือระดับหัวหนางาน (Foreman) เพราะเปนการฝกฝนและเปดโอกาสใหบุคคลเหลานั้นมี
โอกาสทํางานรวมกันเพื่อคนหาปญหา หาสาเหตุของปญหา วิเคราะหปญหา ตลอดจนแนวทางใน
การแกไขปญหาดวยตนเอง
3. ระบบขอเสนอแนะ (Suggestion System) ระบบนี้มีความแตกตางจากขอเสนอแนะ
ที่พบเห็นทั่วไป ที่มีลักษณะเปนกลองหรือตูรับฟงความคิดเห็นเทานั้น แตวิธีนี้จัดใหมีแบบฟอรม
ขอเสนอแนะ เพื่อใหพนักงาน เพื่อผูปฏิบัติงานทุกคนไดกรอกแบบที่กําหนด เชน ปญหาที่พบคือ
อะไร สาเหตุปญหามาจากอะไร วิธีการแกปญหามีอะไรบาง และผลที่คาดวาจะไดรับนั้นดีกวาเดิม
อยางไร เปนตน ซึ่งวิธีดังกลาวนี้ใชไดผลในหลายบริษัท เชน ธนาคารพาณิชยบางแหง บริษัทเครือ
ซีเมนตไทย ซึ่งแตละบริษัทจะมีคณะกรรมการพิจารณาขอเสนอแนะเปนความคิดริเริ่มสรางสรรค
เพียงใด ความเปนไปไดในการนําไปสูการปฏิบัติมีมากนอยเพียงใด และสมควรทดลองดําเนินการ
ตามขอเสนอแนะหรือไม อยางไรก็ต ามหากขอเสนอแนะใดสามารถนําไปสูก ารปฏิบัติไดผ ล
ทางบริษัทก็จะใหรางวัลตอบแทนแกผูเสนอความคิด78
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เอกชัย กี่สุขพันธ, การบริหารทักษะและการปฏิบัติ (กรุงเทพมหานคร :
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2538), 332.
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พัตติ (Putti) ไดกลาวถึงวิธีการบริหารแบบมีสวนรวมมี 8 รูปแบบ คือ
1. การวางแผนแบบสแกนลอน (The Scanlon Plan) เปนแนวทางที่ประสบความสําเร็จ
มากที่สุดแนวทางหนึ่ง เปนการทํางานแบบทีมระหวางคนงานกับผูบริหาร เพื่อลดตนทุนการผลิต
และเพิ่มผลผลิต คาจาง และกําไร
2. เจเคกรุป (Jishu Kanri JK) เปนการจัดตั้งกลุมอิสระเล็กๆที่มีอํานาจเด็ดขาด กลุม
เหลานี้จะพิจารณาปญหาที่เกี่ยวของกับการทํางาน แลวพยายามที่จะหาขอยุติอยางสรางสรรค ผูนํา
กลุมอาจไดรับการเลือกตั้งหรือสับเปลี่ยนกันระหวางสมาชิกภายในกลุม กลุมจะตองมีความเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน
3. การปรึกษาตามสายบังคับบัญชา (Consultative Hierarchy) เปนวิธีการที่ใหลูกจางมี
สวนรวมในการตัดสินใจ โดยเครือขายคณะกรรมการตางๆซึ่งเปนตัวแทนของกลุมตางๆภายใน
บริษัท
4. ทีกรุป (T-Group Approach or sensitivity) วิธีการนี้ใชการบริหารแบบมีสวนรวม
ในการฝกอบรมและพัฒนามนุษยสัมพันธของฝายบริหาร เทคนิคชนิดนี้ที่ใชเพื่อทําความเขาใจคน
อื่น และทํางานรวมกับผูอื่น รูถึงคานิยม แรงจูงใจ จุดออนและจุดแข็ง ของผูใตบังคับบัญชาโดยแต
ละคนจะตองเขาใจตนเองเสียกอน
5. การบริ ห ารที่ มี ส ว นเกี่ ย วข อ งกั บ ผู บ ริ ห ารระดั บ ต า งๆในองค ก ร (Multiple
Management) เปนการบริหารแบบมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ โดยมีความตั้งใจที่จะแกไข
ขอบกพรองที่เกิด ขึ้น จากการตัด สิน ใจเพียงคนเดียวจึงตองการที่จ ะใหบุค คลในระดับตางๆมี
สวนรวมในการบริหารดวย
6. คิว ซี ซี (Quality Control Circle) ระบบคิวซีซีเปนการทํางานของกลุมเล็กๆซึ่งมี
บุคลากรตั้งแต 3 – 15 คน โดยมีวัตถุประสงคที่จะแกไขปญหารวมกัน โดยวิเคราะหปญหาที่สงผล
กระทบตอการทํางาน จากนั้นหาแนวทางแกไข
7. แนวทางการใชคณะกรรมการในการบริหารแบบมีสวนรวม (Committee Approach
for Participation) คณะกรรมการเปน เครื่องมือสําคัญในการนําแนวความคิดการบริหารแบบมี
สวนรวมและการสรางทีม มีความสัมพันธกันอยางใกลชิด เมื่อการมีสวนรวมในการบริหารของ
บุคคลในองคการมีความมั่นคง สมาชิกของกลุมจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน มีความคิดริเริ่ม
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8. การมีสวนรวมและการสรางทีม (Participation and Team Building) กิจกรรมการมี
สวนรวมและการสรางทีมมีความสัมพันธใกลชิด เมื่อการมีสวนรวมในการบริหารของบุคลากรใน
องคการมีความมั่นคง สมาชิกของกลุมจะชวยเหลือซึ่งกันและกัน79
แอนโทนี (Anthony) ไดร ะบุถึงองคประกอบสําคัญในการบริหารแบบมีสวนรวม 3
ประการ ดังนี้
1. ผูใตบังคับบัญชามีสว นในการตัดสินใจ (subordinate involvement) โดยผูใตบังคับบัญชา
จะเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของการมีสวนรวมในการตัดสินใจของคนและตัดสินใจอยางมี
ความรับผิดชอบดวยความรอบคอบ มีเหตุผลและคํานึงถึงประโยชนขององคการเปนหลัก
2. สิ่งที่ตัดสินใจตองเปนเรื่องสําคัญ (involvement in important decisions or issues)
การบริหารแบบมีสวนรวมจะตองเปดโอกาสใหทุกฝายมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนในการตัดสินใจ
ในเรื่องสําคัญ โดยความสําคัญดังกลาวเปน ความสําคัญของทั้งองคก ารและตัว ผูใตบังคับบัญชา
การที่ผูบริห ารเลือกเฉพาะเรื่องที่ ไมสําคัญหรื อไมเกี่ย วข องมาใหผูใ ตบังคับบัญชามีสว นรว ม
ลักษณะเชนนี้ไมใชลักษณะที่ถูกตองของการบริหารแบบมีสวนรวม
3. มีการแบงอํานาจใหแกผูใตบังคับบัญชา (share authority) ตามหลักการแลวการแบง
อํานาจการตัดสินใจของผูบริหารใหแกผูใตบังคับบัญชาไมไดทําใหอํานาจของผูบริหารลดลงแต
การแบงอํานาจการตัดสินใจไปใหผูใตบังคับบัญชากลับทําใหผูใตบังคับบัญชาเขามารวมรับผิดชอบ
งานมากขึ้ น ถ า ผู บ ริ ห ารกลั ว การเสี ย อํ า นาจส ว นนี้ แ ละไม ย อมแบ ง ป น การตั ด สิ น ใจไปให
ผูใตบังคับบัญชาการบริหารแบบมีสวนรวมก็อาจไมเกิดขึ้นได80
สแวนสเบอร (Swansburg) ไดแบงองคประกอบทีส่ ําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม
ไว ดังนี้
1. การไววางใจกัน (trust) การไววางใจกันถือวาเปนปรัชญาพื้นฐานของการบริหาร
แบบมีสวนรวม ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณหากไดรับ
ความวางใจใหดําเนินงาน ฝายบริหารเพียงดูแลความกาวหนาเปนระยะๆ และดูแลผลสุดทายของ
งานก็เพียงพอแลว ดังนั้น ฝายบริหารก็ควรมอบอํานาจการตัด สิน ใจเทาที่จ ะสามารถทํา ไดแก
ผูปฏิบัติงาน
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Joseph M.Putti, Management : A function approach (Singapore : McGraw Hill
Book Company, 1987), 186.
80
William P.Antony, Participative management (Massachusetts : AdditionWesley, 1978), 2-3.
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2. ความผูกพัน (Commitment) การที่แตละคนทั้งผูบริหารและผูใตบังคับบัญชาไดมา
ปฏิบัติรวมกัน มีสวนชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันและเปนสิ่งที่กอใหเกิดความผูกพันตอกัน
และการที่บุค คลในองคก ารไดมีสว นรว มในการตัด สิน ใจ รูเปาหมายขององคก ารจะกอใหเกิด
ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการและพรอมที่จะทําผลประโยชนใหกับองคการ
3. เปาหมายและวัตถุประสงค (Goals and objectives) การตั้งเปาหมายและวัตถุประสงค
รว มกัน ของผูบริหาร รว มกันปรับปรุงพัฒนาเปาหมายขององคก าร ยอมขจัดความขัด แยงที่จ ะ
เกิด ขึ้น ได เพราะทุก คนมีวัต ถุประสงคหรือเปาหมายเดียวกัน มีก ารทํางานที่มีทิศทางเดีย วกัน
มีความรับผิดชอบรวมกันผลผลิตหรือผลงานก็จะออกมาอยางมีประสิทธิภาพ
4. ความเปนอิสระที่จะรับผิดชอบและสามารถดูแลตนเองได (Autonomy) หมายถึง
ผูปฏิบัติงานมีความเปนอิสระในการคิด การตัดสินใจและการดําเนินงานที่ตนรับผิดชอบ
5. คุณลักษณะอื่นๆ (Other characteristics) การบริหารแบบมีสวนรวมควรเปนเรื่อง
ของการใหทุกฝายเขามามีสวนรวมไมใชการกีดกันคนออกไปจากการมีสวนรวมและการมีสว นรวม
นั้นตองเปนไปโดยความสมัครใจไมใชการบังคับ81
ลิเคอร (Likert) ไดเสนอผลงานเกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวมไววา การบริหาร
แบบมีสวนรวมนั้น เปนเรื่องเกี่ยวกับเปาหมายและการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับงานจะกระทําโดย
กลุมผูบริหารจะมีความเชื่อมั่น และไววางใจผูใตบังคับบัญชาเต็มที่ (upward communication) แตยัง
มีการติดตอสื่อสารตามแนวนอน (horizontal communication) ระหวางเพื่อนรวมงานที่อยูระดับ
เดียวกัน ในการจูงใจผูใตบังคับบัญชา ผูบริหารไมเพียงแตใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเทานั้น แต
จะพยายามทําใหผูใ ตบังคับบัญชามีค วามรูสึก วาพวกเขามีค วามสําคัญ ความเกี่ย วพัน ระหวาง
ผูบริหารกับผูใตบังคับบัญชาจะเปน ทางการและองคการไมเปนทางการจะเขากัน ไดเปนอยางดี
ลิเคอรท (Likert) ยังแสดงใหเห็นถึงสาระสําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวมไวดังนี้ คือ
1. ผูบังคับบัญชารับฟงความคิดเห็นและขอเสนอแนะของผูใตบังคับบัญชา เปดโอกาส
ใหผูใตบังคับบัญชาถกเถียงปญหากับตนได ผูบังคับบัญชาและผูใตบังคับบัญชาตางยอมรับและนับ
ถือและไววางใจกัน
2. ผูบังคับบัญชากระตุนจูงใจใหผูใตบังคับบัญชาเกิดกําลังใจในการปฏิบัติงาน โดยให
เขามามีสว นรว มในการตัด สินใจเกี่ยวกับการบริหารกิจการขององคการ กระตุนใหเกิดทัศนคติ
ในทางเกื้อกูลองคการ นําองคการสูเปาหมายที่กําหนดไว
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Swansburg, R, Management and Leadership for Nurse Management (Boston :
Jones and Bartlett, 1996), 391-394.

88

3. ระบบการติดตอสื่อสารภายใตองคก ารมีความคลองตัว เปนไปโดยอิสระทั้งใน
แนวดิ่งและแนวราบ ขาวสารภายในองคการมีความถูกตองเพียงพอและเชื่อถือได
4. ผูบังคับบัญชาและผูใ ตบังคับบัญชา มีปฏิกิริยาโตต อบกันอยางเปด เผยและโดย
กวางขวางเกี่ยวกับเปาหมายขององคการ การปฏิบัติงานและกิจกรรมตางๆภายในองคการ
5. การตัดสินใจตางๆกระทําโดยกลุมในทุกระดับขององคการเปดโอกาสใหกลุมเขามา
มีสวนรวมในการกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน ทั้งนี้เพื่อใหบรรลุเปาหมายมากขึ้นและถูกตอง
ตามความประสงคอยางแทจริง
6. การควบคุมงานมีลักษณะกระจายไปในหมูผูรวมงานใหมีการควบคุมกั นเองและ
เนนในเรื่องการแกปญหาเปนหลัก หลีกเลี่ยงการควบคุมดวยวิธีตําหนิหรือดุดาวากลาว
7. ผูบังคับบัญชาเห็นความสําคัญของการพัฒนาพนักงานโดยการฝกอบรม เพื่อใหการ
ทํางานมีผลงานที่สูงสุดและสําเร็จตามเปาหมาย82
อภิชัย นุชเนื่อง รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้น ฐาน ผลการศึก ษา พบวา องคประกอบการมีสวนรวมพัฒ นาโรงเรียนของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย 7 องคประกอบ ไดแก องคประกอบที่ 1 การสงเสริมใหชุมชน
รวมพัฒนาโรงเรียน องคประกอบที่ 2 การรับรูและรวมดําเนินการพัฒนาโรงเรียน องคประกอบที่ 3
ความรู ความสามารถตอหนาที่ องคประกอบที่ 5 ความสามารถในการปฏิบัติต นตอสวนรว ม
องคประกอบที่ 5 ความสามารถในการเขารวมดําเนินงาน องคประกอบที่ 6 ความภาคภูมิใจและ
ความศรัทธา และองคประกอบที่ 7 ประโยชนตอบแทนที่ควรจะไดรับ83
สรุปไดวา การบริหารแบบมีสวนรวมมีหลักการสําคัญ คือ 1) การตัดสินใจ 2) ภาวะ
ผูนํา 3) การใชอํานาจและการกระจายอํานาจ 4) ขอมูลสารสนเทศ 5) ทักษะ ความรู ความสามารถ
ของผูบริหาร 6) สภาพแวดลอม
ประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวม
อุทัย บุญประเสริฐ ไดกลาวถึงการบริหารแบบมีสวนรวมในโรงเรียนนั้น พบวา มี
ประโยชนตอการบริหารและการจัดการศึกษาดังนี้
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Rensis Likert, New Patterms of Management (New York : Mcgraw-Hill Book
Company Inc., 1961), 223.
83
อภิชัย นุชเนื่อง, “รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน” (วิทยานิพนธการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิต
วิทยาลัยมหาวิทยาลัยนเรศวร, 2551),บทคัดยอ.
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1. เปนการระดมผูเชี่ยวชาญ และผูมีประสบการณเพื่อรวมกันจัดการศึกษา เปดโอกาส
ใหครูเจาหนาที่ และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของโรงเรียน
2. ขวัญและกําลังใจของครูดีขึ้น
3. เปนการระดมทรัพยากรดานการเงินและดานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียน
4. สรางสนับสนุนใหเกิดผูนําใหม ในทุกระดับ
5. เพิ่มปริมาณและคุณภาพการติดตอสื่อสาร
6. สรางความยืดหยุนในการทํางาน ทําใหเกิดการริเริ่ม จัดทําโครงการใหมเพื่อใหตรง
กับความตองการของผูเรียนมากขึ้น
7. การที่ครูและผูปกครองมีสวนรวมในการบริหารงบประมาณจึงเกิดแนวทางที่จะตอง
ใชงบประมาณโดยประหยัด และเกิดประโยชนสูงสุด
8. เปด โอกาสใหสมาชิก ทุก คนในโรงเรีย นไดเสนอความคิด เห็น ในการปรับปรุง
การศึกษา
9. ชุมชนมีสวนรวมและสิทธิในการบริหารและจัดการศึกษา
10. การบริหารและการตัดสินใจทําดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
11. ทําใหเกิด ความคิด สรางสรรคใ นการพัฒนาหลัก สูต รการเรีย นรูก ารสอนและ
โครงการใหม84
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ ไดกลาวถึงประโยชนของการบริหารแบบ
มีสวนรวมไวดังนี้
1. ชวยสรางความสามัคคี และการตอตานจากพนักงานระดับต่ํา
2. ชวยใหทราบถึงความตองการขององคการทั้งหมด
3. ชวยเพิ่มพูนประสิทธิภาพการทํางานใหสูงขึ้น ลดความเฉื่อยชาในการทํางาน การยายงาน
และการหยุดงาน
4. ชวยลดความขัดแยง และการตอตานจากพนักงานระดับต่ํา
5. ชวยสรางบรรยากาศในการทํางาน และทําใหสุขภาพจิตในองคการดีขึ้น
6. ชวยเพิ่มผลผลิตในองคกร
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อุทัย บุญประเสริฐ, การศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - based management)
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2543), 54.
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7. สรางหลักประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นในองคการ
8. ชวยลดคาใชจายในการบริหารงาน ใชทรัพยากรอยางประหยัดและทะนุถนอม
9. ทําใหพนักงานรูสึกวาเขาเปนสวนหนึ่งขององคการ
10. เป น การแบงเบาภาระหนาที่ ข องผูบั งคับ บัญ ชา ในดานการควบคุ มงานให
ลดนอยลง และทําใหผลงานดีขึ้น85
ถวิล มาตรเลี่ยม กลาวถึง ประโยชนของการบริหารจัดการโรงเรียนแบบมีสวนรวม
ดังนี้
1. ประโยชนตอนักเรียน โดยหลักการบริหารจัดการโรงเรียนแบบมีสวนรวม นักเรียน
เปนบุคคลสําคัญหรือหัวใจของการบริหาร ดังนั้น การจัดกิจกรรมโรงเรียนจะตองมีผลประโยชน
โดยตรงหรือโดยออมตอนักเรียน ซึ่งตองมีผลดีตอนักเรียน 3 ประการ คือ
1.1 การบริหารจัดการแบบมีสวนรวมมุงเนนผลประโยชนตอนักเรียน
1.2 นักเรีย นมีสว นรว มในการทํานโยบายรว มกัน กับ คณะกรรมการโรงเรียน
รวมทั้งมีสวนรวมในการจัดทําโปรแกรมการเรียนตางๆที่ตองสนองความสนใจและความสามารถ
ของผูเรียน
1.3 กระบวนการบริหารจัดการตามขั้นตอนตางๆที่กําหนดขึ้นตองสรางความเขาใจ
อันดีระหวางนักเรียนและชุมชน
2. ประโยชนตอกลุมกําหนดนโยบาย กลุม กําหนดนโยบายอาจเปนคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียนหรือคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งเปนฝายรับผิดชอบโดยตรงโดยการกําหนดนโยบาย
โรงเรียน กลุมนี้จะไดรับประโยชนอยางยิ่ง คือ
2.1 การบริหารแบบมีสวนรวมเปนการบูรณาการ เชื่อมโยง การกําหนดเปาหมาย
การกําหนดนโยบาย การวางแผน การงบประมาณและการประเมินผลทําใหเห็นภาพรวมทั้งหมด
มั่นใจวาทรัพยากรถูกใชไปเปนประโยชนกับนโยบายและแผน
2.2 การกําหนดนโยบายของโรงเรียน ครู อาจารยมีสว นรว มและมีอิสระใน
การดําเนินการในขั้นการจัดกระบวนการเรียนการสอนจึงเชื่อมั่นวานโยบายตางๆจะไดนําไปปฏิบัติจริง
2.3 การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนภารกิจของกลุมอื่นๆ ดังนั้น ฝายกลุมนโยบาย จึง
ไมตองเกี่ยวของ ถาเกิดมีปญหา ขอบกพรองเกิดขึ้นยกเวนการรายงานการเงินตามปกติ
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สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, การประชุมสัมมนาการปฏิรูปการเรียนรู
เรื่อง บทบาท และยุทธศาสตร พอแมผปู กครอง เพื่อการปฏิรูปการเรียนรู (กรุงเทพฯ : สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2540),17.
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2.4 เอกสารตางๆเขียนออกมาในลักษณะที่สมาชิกทุกคนของโรงเรียนเขาใจงาย
2.5 การบริหารจั ด การแบบมีสว นรว มพรอมที่จ ะตรวจสอบได โดยมีขอมูล
ขาวสารที่แสดงใหเห็นวามีการจัดทรัพยากรอยางไรและทําไมเปนระบบที่มีการประเมินโครงการ
นั่นคือ ทําใหกลุมนโยบายเขาใจวานโยบายที่กําหนดนั้นไดนําไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล
2.6 การบริหารแบบมีสวนรว มไดนําไปปฏิบั ติอยางเปนขั้น ตอนตามลําดับและ
นํายุทธศาสตรและเทคนิคตางๆมาใช
3. ประโยชนตอครู อาจารย ครูอาจารยเปนกุญแจสําคัญตอผลสําเร็จของการบริหาร
จัด การแบบมีสวนรว มเพราะเปน ผูที่มีสว นเกี่ย วของในกระบวนการกําหนดนโยบาย แผนงาน
โครงการการจัดทําแผนและปฏิบัติตามแผน
3.1 การบริหารแบบมีสวนรวมเปดโอกาสใหครู อาจารย มีสวนรวมในการบริหาร
จัดการ
3.2 ครู อาจารยมีโอกาสใชความรู ความชํานาญ ในการมีสวนรวมในกระบวนการ
ตัดสินใจ
3.3 เนื่องจากการกําหนดนโยบายและการวางแผนชัดเจน ดังนั้นจึงไมมีขอสงสัย
คลุมเครือตลอดจนขอขัดแยง
3.4 ครู อาจารย ทุกคนเปนทีมงานที่พรอมใชความรู ความสามารถ
3.5 ลดความขัด แยงภายในระหวางครู อาจารย ทั้งนี้เพราะทุกคนมีโ อกาสให
ความรวมมือ ชวยเหลือเปดเผยและเปดกวาง มีขอมูลสารสนเทศแลกเปลี่ยนกัน
3.6 ครู อาจารยมีโอกาสจัดทรัพยากรใหเหมาะสมกับสภาพงานและการกระจาย
อยางทั่วถึง
3.7 การบริหารแบบมีสว นรวมถือวาครูอาจารยเปนทรัพยากรที่สําคัญที่สุด ใน
กระบวนการเรียนรู 86
สมยศ นาวีการ กลาวถึงความสําคัญของการมีสวนรวมโดยใชการบริหารแบบมีสวน
รวม PM (Participative Management) วามีประโยชนดังนี้
1. การตัดสินใจไดดีกวา
PM ชวยปรับปรุงคุณภาพการตัดสินใจในองคการใหดีขึ้น การแกปญหาดวยกลุมทําให
การวิเคราะหปญหาและการสรางทางเลือกไดดีกวาความคิดสรางสรรค ในกระบวนการตัดสินใจมี
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ถวิล มาตรเลี่ยม, การปฏิรูปการศึกษา : โรงเรียนเปนฐานการบริหารจัดการ
(กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, 2545), 148-151.
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มากขึ้น ความผูกพันของพนัก งานตอการปฏิบัติตอการตัดสินใจมีมากกวา เพราะวาพวกเขามี
โอกาสแสดงความคิดเห็นในการตัดสินใจ ถาหากวา PM ไมทําใหการตัดสินในดีขึ้นแลว PM คงจะ
ไมถูกใชอยางแพรหลายในองคการตาง ๆ ในปจจุบัน
2. ประสิทธิภาพการทํางานดีขึ้น
PM ชว ยใหประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้นคือ ผลติด ตามมากจากการปรับปรุง
การตัดสินใจใหดีขึ้น การตัดสินใจที่ดีทําใหประสิทธิภาพในการทํางานสูงขึ้น เนื่องจากวา ผูอยูใต
บังคับบัญชามีสวนเกี่ยวของในกระบวนการตัดสินใจ พวกเขายอมมีความผูกพันตอผลการตัดสินใจ
ที่ถูกตอง การบรรลุถึงเปาหมายมากขึ้น ความผูกพันนําไปสูประสิทธิภาพการทํางานที่สูงขึ้น
3. กําลังใจและความพอใจงานที่ทํามีมากยิ่งขึ้น การตัดสินใจที่ดีและมีประสิทธิภาพ
การทํางานที่สูงขึ้นเกิดขึ้นจากการมีสวนรวม ทําใหกําลังใจและความพอใจงานที่ทําของพนักงาน
สูงขึ้น พนักงานสวนใหญพบวากระบวนการ PM สรางความพอใจใหกับพวกเขามาก สิ่งเหลานี้ทํา
ใหพวกเขาพอใจงานที่ทํามากขึ้น พนัก งานมีค วามพอใจงานที่ทํามากขึ้น เนื่องจากพวกเขามี
ความ รูสึกวาพวกเขาเปนสวนสําคัญขององคการ
4. การออกจากงาน การขาดงาน และความเฉื่อยชานอยลง
PM ชวยลดการเฉื่อยชา การขาดงาน และการออกจากงานนอยลง เนื่องจากพนักงานมี
ความรูสึกวาไดรับการยอมรับ ความผูกพันตองานและความพอใจงานที่ทํามีมากขึ้น พวกเขามี
ความรูสึกหางเหิน คับอกคับใจและความไมพอใจที่นําไปสูความเฉื่อยชา การออกจากงานและ
การขาดงานนอยมาก ความเฉื่อยชา การออกจากงานและการขาดงานคอนขางมากเปนอาการ
โดยทั่วไปของความไมพอใจของพนักงานอยางหนึ่ง การลดความไมพอใจดวยการใช PM สามารถ
แกปญหาเหลานี้ได
5. การติดตอสื่อสารและการยุติการขัดแยงดีกวา องคการทุกแหงมีความขัดแยงเกิดขึ้น
ความขัดแยงเปนสิ่งที่ดีตอองคก าร ถาหากวาความขัด แยงถูกจัด การอยางถูกตอง PM ชว ยให
การติดตอสื่อสารในการยุติการขัดแยงอยางเปด เผยได ความขัดแยงถูกยุติภายในกรอบของการมี
สวนรวม ผูบริหารทุกคนตองเปรียบเทียบระหวางคาใชจาย และประโยชนที่คาดหวังไวในการใช
PM กอนที่จะรับวิธีการนี้ไวพวกเขายังตองประเมินคาใชจายและประโยชนเหลานี้ เปนระยะใน
ขณะที่พวกเขากําลังใช PM อยูดวยการพิจารณาถึงคาใชจายและประโยชนเหลานี้ ไมไดเปนงานที่
งายเลยและจําเปนตองพิจารณาถึงกระบวนการหลายอยางในกรณีของผูบริหารและองคการ สวน
ใหญแลวประโยชนที่ไดจาก PM จะมากกวาคาใชจายที่เกิดขึ้น แตสิ่งเหลานี้ไมไดหมายความวา PM
เปนวิธีการที่จําเปนตอผูบ ริหาร แตละคนและองคการแตละแหง องคการแตละแหงและผูบริหารแต
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ละคนเทานั้นที่สามารถพิจารณาถึงความมีประโยชนของ PM ภายในสถานการณโดยเฉพาะของ
พวกเขา87
แอนโทนี (Anthony) กลาวถึงประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวม ไวดังนี้
1. กอใหเกิดความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น
2. ทําใหความสัมพันธระหวางผูบริหารกับพนักงานราบรื่น
3. ทําใหพนักงานมีความผูกพันกับหนวยงานมากขึ้น
4. ทําใหมีความไวใจตอฝายบริหารมากขึ้น
5. ทําใหการบริหารพนักงานงายขึ้นเนื่องจากการบริหารแบบมีสวนรวมทําใหพนักงาน
ยอมรับตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิด ขึ้น มีค วามผูก พันตอหนวยงานและมีความไววางใจตอฝาย
บริหารมากขึ้น
6. ทําใหก ารตัด สินใจทางการบริหารมีคุณ ภาพดีขึ้น การที่มีฝายพนัก งานมาชว ย
ตัดสินใจทําใหฝายบริหารไดขอมูลในการตัดสินใจมากขึ้น
7. ทําใหการติดตอสื่อสารจากเบื้องลางสูเบื้องบนดีขนึ้
8. ทําใหทีมงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น การบริหารแบบมีสวนรวมทําใหพนักงานเขาใจ
เปาหมายไดตรงกัน และมี ทิศทางการดําเนินงานไปในทางเดี ย วกัน ทํา ใหลดความขัด แยงใน
การปฏิบัติงานสงผลใหทีมงานมีประสิทธิภาพดีขึ้น88
สแวนสเบอร (Swansburg) ไดประมวลประโยชนของการบริหารแบบมีสวนรวม ไว
ดังนี้
1. พนักงานมีความไวใจกันสูงและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
2. ลดตําแหนงของพนักงานที่มีตําแหนงเทากัน ลดอัตราของพนักงานระดับบริหารลง
3. เพิ่มความรับผิดชอบใหกับผูบริหารและผูปฏิบัติงานมากขึ้น
4. ลดความสับสนในการปฏิบัติงานของผูบริหารและผูปฏิบัติงานโดยการปรับปรุง
การติดตอสื่อสารใหดีขึ้น
5. นิเทศงานดวยตนเอง กระตุนใหผูปฏิบัติงานไดวินิจฉัยและแกปญหาใหผูปฏิบัติงาน
มีการชวยเหลือซึ่งกันและกันและเปนการพัฒนาอาชีพ
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สมยศ นาวีการ, การบริหารแบบมีสวนรวม (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร,

2545), 32.
88

William P.Antony, Participative management (Massachusetts : AdditionWesley, 1978), 27-29.
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6. มีความเปนอิสระในการปฏิบัติงานมากขึ้น
7. เขาใจกฎระเบียบไดชัดเจนขึ้น
8. เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ทําใหผลงานเพิ่มขึ้น
9. ทําใหเกิด ทีมงานที่มีค วามรวมมือ รว มใจกัน มีแรงจูงใจและมีค วามสามารถใน
การตัดสินใจและทําใหเขาใจองคการไดดียิ่งขึ้น
10. ปรับปรุงการติดตอสื่อสารในองคการ
11. ลดการขาดงาน
12. เพิ่มประสิทธิผลและผลผลิตในงาน รวมถึงปรับปรุงคุณภาพของงานเพิ่มการเรียนรู
ในงานใหมากขึ้น
13. เพิ่มขวัญและแรงจูงใจในการทํางาน
14. ไดรับความคิดใหมๆในการตัดสินใจและแกปญหา
15. แสดงใหเห็นถึงผูนําที่มีความสามารถไดอยางชัดเจน
16. ชวยใหคนงานเขาใจถึงเปาหมายและวัตถุประสงคของวิชาชีพไดอยางชัดเจน
17. ลดการหมุนเวียนเปลี่ยนงานและสรางความมั่นคงในงาน
18. เพิ่มความยึดมั่นผูกพันตอองคการจากการมที่มีทัศนคติตอองคการในทางที่ดี
19. การทํางานนอกเวลาลดลง
20. ตนทุนในการบริหารลดลง
21. เปนการสงเสริมทักษะและชวยใหคนงานไดคนพบความสามารถพิเศษของตนเอง
ซึ่งเปนประโยชนตอวิชาชีพ
22. เพิ่มความพึงพอใจในการทํางาน
23. เกิดการยอมรับที่จะชวยเหลือซึ่งกันและกัน 89
สรุป การบริหารแบบมีสวนรวมมีประโยชน คือมีผลตอการเพิ่มประสิทธิภาพของงาน
และลดปญหาตางๆที่จะเกิดขึ้น ทําใหเกิดสัมพันธภาพที่ดีระหวางผูร วมงาน
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Swansburg, R, Management and Leadership for Nurse Management (Boston :
Jones and Bartlett, 1996), 339.
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แนวคิดและความรูพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบ
ความหมายของรูปแบบ
อุทุมพร จามรมาน กลาววา รูปแบบ หมายถึง โครงสรางของความเกี่ยวของระหวาง
หนวยงานตางๆหรือตัวแปรตางๆ ดังนั้น โมเดลจึงมีมากกวา 1 มิติ หลายตัวแปรและตัวแปรดังกลาว
มีความเกี่ยวของเชิงความสัมพันธหรือเหตุผลซึ่งกันและกัน90
เยาวดี วิบูลยศรี กลาววา รูปแบบ หมายถึง วิธีการที่บุค คลใดบุค คลหนึ่งถายทอด
ความคิด ความเขาใจ ตลอดจนจินตนาการที่มีตอปรากฏการณหรือเรื่องราวใดๆ ใหปรากฏโดยใช
สื่อสารในลัก ษณะตางๆ เชน ภาพวาด แผนภูมิ หรือแผนผังตอเนื่อง ให สามารถเขา ใจงาย โดย
สามารถนําเรื่องราวหรือประเด็นตางๆ ไดอยางกระชับภายใตหลักกาอยางมีระบบ ดังนั้น “โมเดล”
หรือ “รูปแบบ” จึงสามารถนําไปใชในลักษณะตางๆ คือ 1) เปนแบบจําลองในลักษณะเลียนแบบ
2) เปนตัวแบบที่ใ ชเปนแบบอยาง 3) เปนแผนภาพที่แสดงความสัมพันธร ะหวางสัญลักษณและ
หลักการของระบบ 4) เปนแผนผังของการดําเนินงานอยางตอเนื่องดวยความสัมพันธเชิงระบบ91
ขัตติยา ดวงสําราญ ไดกลาวถึงความหมายของรูปแบบไว 2 ลักษณะคือ
1. แบบอยางหรือตัวอยางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเปนแนวทางในการสรางหรือทําซ้ํา
หรือลอกเลียนแบบในอนาคต
2. เปนชุดของปจจัยหรือตัวแปรที่ผูศึกษาไดพัฒนาขึ้น เพื่อแสดงหรืออธิบายใหเห็นถึง
ความสัมพันธขององคประกอบที่สําคัญในเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ92
กูด (Good) ไดรวบรวมความหมายของรูปแบบไว 4 ความหมาย คือ
1. เปนแบบอยางของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อเปนแนวทางในการสรางหรือทําซ้ํา
2. เปนตัว อยางเพื่อการเลียนแบบ เชน ตัวอยางในการออกเสียงภาษาตางประเทศ
เพื่อใหผูเรียนไดเลียนแบบ เปนตน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

90

อุทุมพร จามรมาน, “โมเดล (Model),” วารสารวิชาการ 1, 3 (มีนาคม 2541) : 21-23.
91
เยาวดี วิบูลยศรี, การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ (กรุงเทพมหานคร :
สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 9.
92
ขัตติยา ดวงสําราญ, “รูปแบบการบริหารเชิงกลยุทธสําหรับโรงเรียนขนาดเล็ก”
(วิทยานิพนธปริญญาครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, 2552), 138.
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3. เปนแผนภูมิหรือรูปสามมิติ ซึ่งเปนตัว แทนของสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือหลัก การหรือ
แนวคิด
4. เปน ชุดของปจ จัยหรือตัว แปรที่มีค วามสัมพัน ธซึ่งกัน และกัน ซึ่งรวมกัน เปน
ตัว ประกอบและสัญลัก ษณทางระบบสังคม อาจจะเขียนออกมาเปน สูตรทางคณิตศาสตรหรือ
บรรยายเปนภาษาก็ได93
วิลเลอร (Willer) กลาววา รูปแบบ หมายถึง ชุดของทฤษฎีที่ผานการทดสอบความ
เที่ยงตรง (validity) และความเชื่อมั่น (reliability) แลว สามารถระบุพยากรณความสัมพันธระหวาง
ตัวแปรโดยวิธีทางคณิตศาสตรหรือทางสถิติไดดวย94
คีสวี (Keeves) กลาววา รูปแบบ หมายถึง การแสดงโครงสรางเพื่อใชศึกษาความสัมพันธ
95
ของตัวแปร
ฟอรสและริชเชอร (Forcese and Richer) กลาววา รูปแบบ หมายถึ ง การยอหรือ
เลียนแบบความสัมพันธที่ปรากฏอยูในโลกแหงความเปนจริงของปรากฏการณอยางใดอยางหนึ่ง
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยในการจัดระบบความคิดในเรื่องนั้นใหงายขึ้นและเปนระเบียบ สามารถ
เขาใจลักษณะสําคัญของปรากฏการณนั้น รูปแบบจึงมีชื่อเรียกตางๆกันออกไป เช น การจําแนก
ประเภท (Typology) กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) การแยกเปนชนิด (Taxonomy) เปนตน96
จากความหมายของรู ป แบบ สรุ ป ได ว า รู ป แบบ หมายถึ ง แบบอย า งหรื อ ชุ ด
องคประกอบที่แสดงถึงความสัมพันธของสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อชวยในการวิเคราะหปญหาหรือแสดง
เพื่อใหเขาใจสิ่งตางๆไดงายขึ้น
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ประเภทของรูปแบบ
คีสวี (Keeves) ไดแบ งประเภทของรูป แบบทางการศึก ษาและสัง คมศาสตรโ ดย
ยึดแนวทางของ (Caplan and Tutsuoka) และพัฒนาการใชรูปแบบการศึกษาเปน 4 ประเภท คือ
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1. รูปแบบเชิงเทียบเคียง (Analogue Model) ลักษณะเปนรูปแบบเชิงกายภาพ สวน
ใหญใชทางดานวิทยาศาสตร เชน รูปแบบแสดงพัฒนาการของอะตอม เปนตน รูปแบบประเภทนี้
ทางการศึกษาไมคอยนํามาใชกัน สรางขึ้นโดยใชหลัก การเทียบเคีย งโครงสรางของรูปแบบให
สอดคลองกับลักษณะของสิ่งที่คลายคลึงกันและทําใหรูปแบบสอดคลองกับขอมูลหรือความรูที่มีอยู
ขณะนั้นดวย รูปแบบที่สรางขึ้นตองมีองคประกอบที่ชัดเจนเพื่อใหสามารถนําไปทดสอบดวยขอมูล
เชิงประจักษได และสามารถนําไปใชหาขอสรุปของปรากฏการณไดอยางกวางขวาง
รูปแบบที่ใ ชในวงการการศึกษา เชน รูปแบบการทํา นายจํา นวนนักเรีย นที่จ ะเขาสู
ระบบโรงเรียนซึ่งอนุมานแนวคิดมาจากการเปดน้ําเขาและปลอยน้ําออกจากถัง นักเรียนที่จะเขาสู
ระบบเปรียบเสมือนน้ําที่ไหลเขาถัง นักเรียนที่จะออกจากระบบเปรียบเสมือนน้ําที่ไหลออกจากถัง
ดังนั้น นัก เรียนที่คงอยูในระบบจึงเทากับนัก เรียนที่เขาสูระบบลบดว ยนักเรียนที่ออกจากระบบ
เปนตน จุดมุงหมายของรูปแบบเพื่ออธิบายการเปลี่ยนแปลงประชากรนักเรียนของโรงเรียน
2. รูปแบบเชิงขอความ (Semantic Model) ลักษณะสําคัญของรูปแบบประเภทนี้คือ
เปนรูปแบบที่ใชภาษาเปนสื่อในการบรรยายหรืออธิบายปรากฏการณที่ศึกษาดว ยภาษา แผนภูมิ
หรือรูปภาพ เพื่อใหเห็นโครงสรางทางความคิด องคประกอบและความสัมพันธขององคประกอบ
ของปรากฏการณนั้นๆและใชขอความในการอธิบายเพื่อใหเกิดความกระจางมากขึ้น แตจุดออนของ
รูปแบบประเภทนี้ คือ ขาดความชัดเจนแนนอน ทําใหยากแกการทดสอบรูปแบบ แตอยางไรก็ตามก็
ไดมีการนํารูปแบบนี้มาใชกับการศึกษามาก เชน รูปแบบการเรียนรูในโรงเรียน
3. รูปแบบเชิงคณิตศาสตร (Mathematical Model) ลักษณะสําคัญของรูปแบบประเภท
นี้คื อ เป น รู ป แบบที่ ใ ช แ สดงความสั มพั น ธข ององค ประกอบหรือ ตั ว แปรโดยสั ญลั ก ษณ ท าง
คณิตศาสตร ปจจุบันมีแนวโนมวาจะนําไปใชในดานพฤติกรรมศาสตรมากขึ้น โดยเฉพาะในการวัด
และประเมิน ผลทางการศึก ษา รูปแบบลักษณะนี้สามารถนําไปสูการสรางทฤษฎีเพราะสามารถ
นําไปทดสอบสมมติฐานได รูปแบบทางคณิตศาสตรนี้สวนมากพัฒนามาจากรูปแบบเชิงขอความ
4. รูปแบบเชิงสาเหตุ (Causal Model) ลักษณะสําคัญของรูปแบบประเภทนี้คือ เปน
รูปแบบที่เริ่มมาจากการนําเทคนิค การวิเคราะหเสน ทาง (Path Analysis) ในการศึก ษาเกี่ยวกับ
พันธุศาสตร รูปแบบเชิงสาเหตุทําใหสามารถศึกษารูปแบบเชิงขอความที่มีตัวแปรสลับซับซอนได
แนวคิดสําคัญของรูปแบบนี้ คือ ตองสรางขึ้นจากทฤษฎีที่เกี่ยวของหรืองานวิจัยที่มีมาแลว รูปแบบ
จะเขียนในลักษณะสมการเสนตรงแตละสมการแสดงความสัมพันธเชิงเหตุเชิงผลระหวางตัวแปร
จากนั้นมีการเก็บรวบรวมขอมูลในสภาพการณที่เปนจริงเพื่อทดสอบรูปแบบ รูปแบบเชิงสาเหตุนี้
แบงเปน 2 ลักษณะ คือ
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4.1 รูปแบบระบบเสนเดี่ยว (Recursive Model) เปนรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ
เชิงสาเหตุร ะหวางตัว แปรดว ยเสน โยงที่มีทิศทางของการเปน สาเหตุใ นทิศทางเดียว โดยไมมี
ความสัมพันธยอนกลับ
4.2 รู ปแบบเชิง สาเหตุเส น คู (Non-recursive Model) คื อ รูป แบบที่แ สดงถึ ง
ความสัมพันธเชิงสาเหตุระหวางตัวแปร โดยมีทิศทางความสัมพันธของตัวแปรภายในตัวแปรตัว
หนึ่ง อาจเปนทั้งตัวแปรเชิงเหตุและเชิงผลพรอมกันจึงมีทิศทางยอนกลับได97
สมิทและคนอื่นๆ (Smith and Other) จําแนกประเภทของรูปแบบ ไวดังนี้
1. รูปแบบเชิงกายภาพ (Physical Model) ไดแก
1.1 รูปแบบคลายจริง (Iconic Model) มีลักษณะคลายของจริง เชน เครื่องบิน
จําลอง หุนไลกา หุนตามรานเสื้อผา เปนตน
1.2 รูปแบบเหมือนจริง (Analog Model) มีลักษณะคลายปรากฏการณจริง เชน
การทดลองทางเคมีใ นหองปฏิบัติการกอนที่จะทําการทดลองจริง เครื่องบินจําลองที่บินได หรือ
เครื่องฝกบิน เปนตน แบบจําลองชนิดนี้ใกลเคียงความจริงมากกวาแบบแรก
2. รูปแบบเชิงสัญลักษณ (Symbolic Model) ไดแก
2.1 รูปแบบขอความ (Verbal Model) หรือรูปแบบเชิงคุณ ภาพ (Qualitative
Model) รู ปแบบนี้พ บมากที่ สุด เปน การใช ขอ ความปกติธ รรมกาในการอธิ บายโดยยอ เช น
คําพรรณนาลักษณะงาน คําอธิบายรายวิชา เปนตน
2.2 รูปแบบทางคณิต ศาสตร (Mathematical Model) หรือรูปแบบเชิงปริมาณ
(Quantitative Model) เชน สมการและโปรแกรมเชิงเสน เปนตน98
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คุณลักษณะของรูปแบบที่ดี
คีฟส (Keeves) กลาววา รูปแบบที่ใชประโยชนได ควรจะมีขอกําหนด (requirement) 4
ประการ คือ
1. ประกอบดวยความสัมพันธอยางมีโ ครงสราง (structural relationship) มากกวา
ความสัมพันธที่เกี่ยวเนื่องกันแบบรวมๆ (associative relationship)
97
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2. ควรใชแนวทางในการพยากรณผลที่จะเกิด ขึ้น ซึ่ง สามารถตรวจสอบไดโ ดย
การสังเกต ซึ่งสามารถที่จะทดสอบรูปแบบบนพื้นฐานของขอมูลเชิงประจักษได
3. ควรตองระบุหรือชี้ใ หเห็นถึงกลไกเชิงเหตุผลของเรื่องที่ศึกษา ดังนั้น นอกจาก
รูปแบบจะเปนเครื่องมือในการพยากรณไดแลว ควรใชอธิบายปรากฏการณไดดวย
4. ควรเปนเครื่องมือในการสรางมโนทัศนใหม และสรางความสัมพันธของตัวแปรใน
ลักษณะใหมซึ่งเปนการขยายในเรื่องที่กําลังศึกษา99
จอยซและชอรเวอร (Joyce; & Shoverl) กลาววา รูปแบบควรตองมีทฤษฎีรองรับ เมื่อ
พัฒนารูปแบบแลว กอนนําไปใชตองมีการวิจัยเพื่อทดสอบรูปแบบและไดสรุปสาระสําคัญ ไวดังนี้
1.รูปแบบตองมีทฤษฎีรองรับ
2.เมื่อพัฒนารูปแบบแลว กอนนําไปใชอยางแพรหลายตองมีการวิจัยเพื่อทดสอบทฤษฎี
และตรวจสอบคุณภาพในเชิงการใชในสถานการณจริงและนําขอคนพบมาปรับปรุงแกไขอยูเรื่อยๆ
3. การพั ฒ นารู ป แบบอาจจะออกแบบให ใ ช ก ว า งขวางหรื อ เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค
เฉพาะเจาะจงอยางใดอยางหนึ่งก็ได
4.การพัฒนารูปแบบจะมีจุดมุงหมายหลักที่ถือเปนตัวตั้งในการพิจารณาเลือกรูปแบบ
ไปใช กลาวคือ ถาผูใชนํารูปแบบไปใชตรงกับจุด มุงหมายหลักจะทําใหเกิดประสิทธิภ าพสูงสุด
ขณะเดีย วกัน ก็สามารถนํา รูปแบบนั้น ไปประยุก ตใ ชใ นสถานการณ อื่น ได ถาพิจ ารณาเห็น ว า
เหมาะสมแตก็อาจทําใหไดผลสําเร็จลดนอยลง100

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

การทดสอบรูปแบบ
คีฟส (Keeves) ไดกลาวถึง ปญหาที่เปนอันตรายอยางสําคัญในการสรางหรือพัฒนา
รูปแบบทางการวิจัยทางการศึกษา คือ การสรางรูปแบบขึ้นมาเพื่ออธิบายเทานั้น ไมไดมีการนําไป
ทดสอบรู ป แบบให ไ ด ข อ มู ล เชิ ง ประจั ก ษ เ ป น ที่ ย อมรั บ ฉะนั้ น การสร า งรู ป แบบที่ ดี ต อ งมี
การทดสอบรูปแบบควบคูไปดวย ในการทดสอบรูปแบบทางสังคมและพฤติกรรมศาสตรนั้น จะมี
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ขอมูลเชิงปริมาณและตัวเลขทางสถิติแสดงอยางชัดเจน แตในการทดสอบรูปแบบทางการศึกษา
บางเรื่องยังมีขอจํากัด ไมสามารถกระทําไดชัดเจนในเชิงสถิต101
ิ
อี ส เนอร (Eisner) ได เ สนอแนวคิ ด ของการทดสอบหรื อ การประเมิ น โดยใช
ผูทรงคุณวุฒิในประเด็นที่ตองการสาระ รายละเอียดทางเนื้อหามากกวาการทดสอบเชิงสถิติ โดยเชื่อ
วา การรับรูที่เทากันจะเปนคุณ สมบัติพื้นฐานของผูรู ซึ่งแนวคิด ในการประเมินโดยผูทรงคุณวุฒิ
เปนดังนี้
1. การประเมินตามแนวทางนี้ ผูทรงคุณวุฒิจะเนนการวิเคราะหวิจารณอยางลึกซึ้ง
โดยเฉพาะในประเด็น ที่ถูก นํามาพิจ ารณา โดยไมเกี่ย วของกับวัต ถุประสงคและการตัด สิน ใจ
แตอาจจะมีการผสมผสานปจจัยตางๆในการพิจารณาเขาดวยกัน ตามวิจารณญาณของผูทรงคุณวุฒิ
โดยทั้งนี้ เพือ่ ใหไดขอสรุปที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและคุณภาพของสิ่งที่ตองการประเมิน
2. การประเมินที่เปน ความเฉพาะทาง (specialization) ในเรื่องที่จ ะประเมิน เปน
การพัฒนามาจากรูปแบบการวิพากษงานศิลป ตองอาศัยผูเชี่ยวชาญระดับสูงมาเปนผูวินิจฉัยตองใช
ความรูความสามารถอยางแทจริง ไมสามารถวัดไดดวยเครื่องมือใดๆ ผูเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาเทานั้น
จะเข า ใจอย า งแท จ ริ ง รู ป แบบนี้ จึ ง เป น ที่ นิ ย มใช ใ นวงการศึ ก ษาที่ ต อ งการความลึ ก ซึ้ ง และ
ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเปนอยางมาก
3. รู ป แบบที่ ใ ช ตั ว บุ ค คลจะมี ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ ป น ผู ป ระเมิ น โดยให ค วามเชื่ อ ถื อ
ผูทรงคุณวุฒินั้น มีความยุติธรรมและมีดุลยพินิจที่ดี โดยมาตรฐานและเกณฑในการพิจารณาของ
ผูทรงคุณวุฒินั้นมาจากประสบการณและความชํานาญของผูทรงคุณวุฒิโดยตรง
4. เปนรูปแบบที่ยอมใหความยืดหยุนในกระบวนการทํางานของผูทรงคุณวุฒิ ตาม
ความถนัดและความตองการ ตั้งแตก ารกําหนดประเด็นสําคัญ การบงชี้ขอมูลที่ตองการ การเก็บ
รวบรวม การประมวลผล การวินิจฉัยขอมูล และวิธีการนําเสนอ
ทั้งนี้ การเลือกผูทรงคุณวุฒิจะเนนที่สถานภาพทางวิชาชีพ ประสบการณ และการเปน
ที่นาเชื่อถือ (high credit) ของวิชาชีพนั้นเปนสําคัญ102
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สรุป
จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีตางๆที่เกี่ยวของของนักการศึกษา นักวิชาการหลายทาน
ตลอดจนงานวิ จัย ที่ เ กี่ย วขอ งทั้ งในในประเทศและตา งประเทศ เกี่ ย วกับ แนวคิ ด การบริ ห าร
สถานศึก ษาแบบมีสว นรว มซึ่งผูวิจัยใชเปนแนวทางในการนําไปสูการสรางรูปแบบการบริหาร
สถานศึก ษาแบบมีสวนรว มของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึก ษาขั้น พื้นฐาน โดยนํา
แนวคิด หลักการ ทฤษฎีตางๆที่สามารถนํามาประยุกตใหสอดคลองกับการบริหารแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดแก แนวคิดของแอนโทนี (Anthony)
สแวนสเบอร (Swansburg) ธรรมรส โชติกุญชร อุทัย บุญประเสริฐ พัตติ (Putti) เรนซิส ไลเคิรท
(Rensis Likert) เดวิค แมคเคลแลนด (David McClelland) เฮอรซเบอร ก (Herzberg) ลอเลอร
(Lawer) ไบรยแมน (Bryman) ลิเคอรท (Likert) เมตต เมตตการุณจิต ชูชาติ พวงสมจิตร เพลินตา
กะลัมพากร ชัญญา อภิปาลกุล จรินทร สีโ ท ฟชเชอร (Fisher) อภิชัย นุชเนื่อง นอกจากนี้ยังมี
แนวคิดอีกหลายทานที่คลายคลึงกันและจากงานวิจัยทั้งในประเทศและตางประเทศทําใหทราบถึง
ในปจจุบันสถานศึกษามีการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาแตยังคงมีปญหา
และอุปสรรคในการบริ หารสถานศึก ษา นอกจากนี้มีงานวิจัยหลายเรื่องที่ไดศึกษารูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมแตยังไมสามารถจัดเปนกระบวนการหรือรูปแบบในการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวนรว มไดอยางมีประสิทธิภาพ แตยังคงมีหลักการและทฤษฎีที่นา สนใจที่
เกี่ ย วข อ งที่ นํ า มาพั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานใหมีประสิทธิภาพตอไปได
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย
การวิจั ยเรื่ อง รูป แบบการบริหารสถานศึก ษาแบบมีส ว นร ว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหองคประกอบและสรางรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ซึ่งเปนการวิจัยที่ใชวิธีการวิจัยโดยรวม (mixed methodology) โดยขั้นตอนแรก เปนการวิจัยเชิง
ปริมาณ (quantitative research) และขั้นตอนสุดทายเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative research)
โดยในการดําเนินการวิจัย ผูวิจัยจําแนกเปนสองสวน คือ สวนที่หนึ่ง : ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
สวนที่สอง : ระเบียบวิธีวิจัยและสรุปยอ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
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ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย

ขั้นตอนที่ 1 การจัดเตรียมโครงการ
ผูว ิจัยจัดเตรียมโครงการวิจัยตามระเบียบของการดําเนินการวิจัยโดยการศึกษาสภาพ
ปญหาและความจําเปนของการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จากเอกสาร ตํารา ขอมูล สถิติ การวิจัย ของหนวยงานตางๆและศึกษาแนวคิดทฤษฎีและ
งานวิจัยดานการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยดานการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน แนวคิด ทฤษฎี และงานวิ จัยด านประสิท ธิผลของ
การบริหารสถานศึกษาเพื่อจัดทําโครงการการวิจัยโดยขอคําแนะนําความเห็นในการจัดทําโครงราง
การวิจัยจากอาจารยที่ปรึกษาและนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อเสนอขออนุมัติหัวขอวิทยานิพนธ
ขั้นตอนที่ 2 การดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยเพื่อตอบคําถามการวิจัย ขอ 1 องคประกอบการบริหารสถานศึกษา
แบบมีสว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึก ษา ระดับการศึก ษาขั้ น พื้น ฐานมีอ ะไรบา ง ข อ 2
รูปแบบการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเปนอยางไร ผูวิจัยกําหนดขั้นตอนและวิธีการดําเนินการวิจัยเปน 4 ขั้น ดังนี้

102

103

ขั้น ที่ 1 การวิเ คราะหอ งค ป ระกอบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมีส ว นร ว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
1.1 ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและสรุปวรรณกรรมเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
แบบมีสว นรว มบทบาทของคณะกรรมการสถานศึก ษาของนัก วิชาการทั้งในและตางประเทศ
ดังตอไปนี้ แอนโทนี (Anthony) เรนซิส ไลเคิรท (Rensis Likert) ลิเคอรท (Likert) พัต ติ (Putti)
เดวิค แมคเคลแลนด (David McClelland) สแวนสเบอร (Swansburg) เฮอรซเบอรก (Herzberg)
ลอเลอร (Lawer) ไบรยแมน (Bryman) ฟชเชอร (Fisher) เมตต เมตตการุณจิต ชูชาติ พวงสมจิตร
อภิชัย นุชเนื่อง ธรรมรส โชติกุญชร อุทัย บุญประเสริฐ จรินทร สีโ ท เพลิน ตา กะลัมพากร
ชัญญา อภิปาลกุล
1.2 นําขอสรุปขอ 1.1 มาวิเคราะหเปนองคประกอบเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาและใชเปนแนวทางในการสรางแบบสัมภาษณแบบ
ไมมีโครงสราง (unstructured interview)
1.3 นําแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) เสนออาจารย
ที่ปรึก ษาตรวจสอบ และแกตามคําแนะนํา นําแบบสัมภาษณแบบไมมีโ ครงสราง (unstructured
interview) ไปสั ม ภาษณ ผู เ ชี่ ย วชาญ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ โดยผู วิ จั ย เลื อ กผู เ ชี่ ย วชาญ ผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ
แบบเจาะจง (purposive method) จํ า นวน 4 กลุ ม ได แ ก ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน นั ก วิชาการ ผูอํา นวยการสถานศึก ษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยกําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1.3.1 มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท หรือ
1.3.2 มีประสบการณในการบริหารองคกรไมนอยกวา 5 ป หรือ
1.3.3 เปนผูบริหารที่ประสบความสําเร็จเปนที่ประจักษ หรือ
1.3.4 เปนนักวิชาการที่มีผลงานเขียนหนังสือ ตํารา บทความวิชาการลงใน
วารสารวิชาการ/เปนวิทยากรบรรยายสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ หรือ
1.3.5 เปนอาจารยหรืออาจารยพิเศษในสถาบันอุดมศึก ษา มีประสบการณ
ดานการสอนไมนอยกวา 5 ป หรือมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป
1.3.6 เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางนอย 5 ป
1.4 ประมวล วิเคราะห สังเคราะหและสรุปวรรณกรรมเกี่ย วกับการบริหาร
สถานศึก ษาแบบมีสว นรว มบทบาทของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาของนัก วิชาการทั้งในและ
ตางประเทศ และจากขอมูลแบบสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ เพื่อสรุปเปนตัวแปรและนําไปเปนขอมูลใน
การสรางแบบสอบถามชนิดมาตราสวนประมาณคา (rating scale) ในขั้นที่ 2 การรางรูปแบบ ตอไป
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ขั้นที่ 2 การรางรูปแบบ ผูวิจัยกําหนดวิธีการดําเนินการวิจัย ดังนี้
2.1 นําตัวแปรองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พัฒนาเปนเครื่องมือการวิจัยในลักษณะของแบบสอบถาม
(questionnaire) ชนิดมาตราสวนประมาณคา (rating scale)
2.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(content validity) ดวยดัชนีความสอดคลองที่เรียกวา IOC (Index of Item Objective Congruence)
ซึ่งพิจารณาคา IOC ที่มากกวา 0.5 ขึ้นไป โดยผูเชี่ยวชาญจํานวน 5 คน
2.3 ทดลองใช (try out) กับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยางเดียวกับการวิจัยครั้งนี้
จํานวน 5 โรงเรียน รวมผูใหขอมูล 30 คน รวบรวมขอมูลทั้งหมดวิเคราะหหาคาความเชื่อมั่น
(reliability) ของแบบสอบถาม ดวยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (-coefficient) ตามวิธีการ
ของครอนบาค (Cronbach)
2.4 นําแบบสอบถามที่จัด ทําสมบูร ณไปเก็บขอมูลกับหนวยวิเคราะห (unit of
analysis) ทั้ง 2 หนวยวิเคราะห รวบรวมขอมูลแลววิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory
factor analysis) เพื่อไดองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน และ
สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน
ขั้นที่ 3 การพัฒนารูปแบบ
3.1 พั ฒ นารู ป แบบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี สว นร ว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึก ษาขั้น พื้นฐานโดยหาคาความสัมพันธ เชิงสาเหตุ (path analysis) ของ
สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน และสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน
3.2 คัดเลือกสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน และสถานศึกษาที่มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน สถานศึกษาละ 1 โรงเรียน เพื่อศึกษาการบริหารสถานศึกษาแบบมี
สว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาโดยผู วิ จั ยเข า ไปเก็บ รวบรวมข อ มู ล ในเชิ ง คุ ณ ภาพ
(Qualitative) โดยการสัมภาษณ สังเกตพฤติกรรมผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
บันทึกการสัมภาษณ การสังเกตพฤติกรรม เปนเวลา 3 เดือน
ขั้นที่ 4 การตรวจสอบรูปแบบที่เหมาะสม
ผูวิ จั ย นํ า รู ปแบบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดจากการพัฒนารูปแบบในขั้นที่ 3 มาตรวจสอบและ
ยืนยันความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน และความถูกตองครอบคลุม พรอมทั้ง
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ใหขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพื่อปรับปรุงใหไดรูปแบบที่เหมาะสมโดยใชเทคนิคแบบชาติพันธุ
วรรณา (Ethnographic Future Research : EFR) จากผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 คน
จากรายละเอียดขั้นตอนการดําเนินการวิจัยขางตน สามารถสรุปไดดังแผนภูมิที่ 1
ขั้นตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย
ผูวิจัยรวบรวมผลการวิเคราะหขอมูล สรุปขอคนพบที่ไดจากการวิจัย อภิปรายผลและ
ข อ เสนอแนะ หลั ง จากนั้ น จั ด ทํ า ร า งรายงานผลการวิ จั ย นํ า เสนอต อ คณะกรรมการควบคุ ม
วิทยานิพนธ ตรวจสอบความถูกตอง ปรับปรุงแกไขขอบกพรองตามที่ค ณะกรรมการผูควบคุม
วิ ท ยานิ พ นธ เ สนอแนะ พิ ม พ และส ง รายงานผลการวิ จั ย ฉบั บ สมบู ร ณ ต อ บั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย
มหาวิทยาลัยศิลปากรเพื่อขอจบการศึกษา
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แผนภูมิที่ 2 ขั้นตอนการดําเนินงานวิจยั
ขั้นวิจัย
ขั้นที่ 1
วิเคราะหองคประกอบ
การบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

ขั้นดําเนินการวิจัย
ศึกษา วิเคราะห สังเคราะหและสรุปวรรณกรรม
ที่เกี่ยวของโดยใชวิธีวิเคราะหเอกสาร

(content Analysis)
สัมภาษณความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ
โดยใชแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง

ขั้นผลลัพธ

ตัวแปรองคประกอบ
การบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

(unstructured interview)
ขั้นที่ 2
การรางรูปแบบ

สรางแบบสอบถามองคประกอบ
การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ตรวจสอบเครื่องมือแบบสอบถาม
- content validity โดยวิธี IOC

- try out และหาคา reliability
สอบถามความคิดเห็นจากกลุมตัวอยาง
วิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ
(exploratory factor analysis)

ขั้นที่ 3
การพัฒนารูปแบบ

ขั้นที่ 4
ตรวจสอบรูปแบบ
ที่เหมาะสม

องคประกอบ
การบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา

รางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวน
รวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
โดยหาคาความสัมพันธเชิงสาเหตุ (path
ศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพการบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ในสถานศึกษา 2 แหง

รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวน
รวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา

ตรวจสอบและยืนยันรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยใชเทคนิค
แบบชาติพันธุวรรณา

รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวน
รวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา

(Ethnographic Future Research : EFR)
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ระเบียบวิธีวิจัย
เพื่อใหการวิจัยครัง้ นี้ดําเนินการเปนไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยจึงกําหนด
รายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับระเบียบวิ ธีวิจัย ซึ่งประกอบดว ย แผนแบบการวิจัย ประชากรและ
กลุมตัวอยาง ตัวแปรที่ศึกษา การสรางและพัฒนาเครื่องมือ การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะห
ขอมูล และสถิตทิ ี่ใชในการวิจัย ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
แผนแบบการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) และการวิจัยเชิงคุณภาพ
(qualitative research) มีแผนแบบการวิจัยในลักษณะการศึกษาแบบกลุมตัวอยางเดียว ตรวจสอบ
สภาวการณที่เหมือนกันโดยไมมีก ารทดลอง (the one shot, non-experimental design) ซึ่งสามารถ
เขียนเปนแผนผังได ดังนี้
O

R

X

เมื่อ R หมายถึง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
X หมายถึง ตัวแปรที่ศึกษา
O หมายถึง ขอมูลที่ไดจากการศึกษากลุมตัวอยาง
แผนภูมิที่ 3 แผนผังของแผนแบบการวิจัย
ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ แบงตามขั้นตอนการดําเนินการวิจัยได ดังนี้
ขั้น ที่ 1 การวิเ คราะห องคประกอบการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากร ไดแก ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
จํานวน 4 กลุม ไดแก ผูบริหารของสํานัก งานคณะกรรมการการศึกษาขั้น พื้น ฐาน นัก วิชาการ
ผูอํานวยการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
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ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประชากรแบงเปน 2 กลุม ไดแก
2.1 สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.2 ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 กลุม ไดแก ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน นักวิชาการ ผูอํานวยการสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ ใชใ นการวิจัยครั้งนี้ มีรายละเอียดตามขั้น ตอนการดําเนินการวิจัยได
ดังนี้
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คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุมตัวอยาง ไดแก ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ
จํา นวน 4 กลุม ที่ผูวิจั ยเลือกแบบเจาะจง (purposive method) จํา นวน 12 คนไดแก ผูบริหาร
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน นั ก วิ ช าการ ผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษา โดยกําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1.1 มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท หรือ
1.2 มีประสบการณในการบริหารองคกรไมนอยกวา 5 ป หรือ
1.3 เปนผูบริหารที่ประสบความสําเร็จเปนที่ประจักษ หรือ
1.4 เป น นั ก วิ ช าการที่ มี ผ ลงานเขี ย นหนั ง สื อ ตํ า รา บทความวิ ช าการลงใน
วารสารวิชาการ/เปนวิทยากรบรรยายสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ หรือ
1.5 เปนอาจารยหรืออาจารยพิเศษในสถาบันอุดมศึกษา มีประสบการณดานการสอน
ไมนอยกวา 5 ป หรือมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป
1.6 เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางนอย 5 ป
ขั้นที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางและผูใหขอมูล ดังนี้
2.1 การสุมสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน สังกัด สํานัก งานคณะกรรมการการศึก ษา
ขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยใชการเลือกกลุมตัว อยางตามโอกาสทางสถิติ (probability sampling) โดยใช
เทคนิคการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (multi – stage random sampling) ดังนี้
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2.1.1 แบงสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามภาคของเขตตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการ
เปน 19 เขตตรวจราชการ124 ใชเทคนิคการเลือกกลุมตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster sampling) ได
เขตตรวจราชการภาคกลาง ซึ่งประกอบดวย เขตตรวจราชการที่ 1 เขตตรวจราชการที่ 2 เขตตรวจ
ราชการที่ 4 และเขตตรวจราชการที่ 5
2.1.2 แบงเขตตรวจราชการภาคกลางตามจังหวัด ใชเทคนิคการเลือกกลุม
ตัวอยางแบบแบงกลุม (Cluster sampling) เขตตรวจราชการละ 1 จังหวัด ดังนี้
เขตตรวจราชการที่ 1 ไดแก จังหวัดนนทบุรี
เขตตรวจราชการที่ 2 ไดแก จังหวัดสิงหบุรี
เขตตรวจราชการที่ 4 ไดแก จังหวัดสุพรรณบุรี
เขตตรวจราชการที่ 5 ไดแก จังหวัดประจวบคีรขี ันธ
2.1.3 แบงจังหวัดตามเขตพื้นที่การศึกษา ใชเทคนิคการเลือกกลุมตัวอยางแบบ
แบงกลุม (Cluster sampling) จังหวัดละ 1 เขตพืน้ ที่การศึกษา ดังนี้
จังหวัดนนทบุรี ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึก ษานนทบุรี
เขต 1
จังหวัดสิงหบุรี ไดแก สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี
จั ง หวั ด สุ พ รรณบุ รี ได แ ก สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สุพรรณบุรี เขต 2
จังหวัดประจวบคีรีขัน ธ ไดแก สํานักงานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษา
ประจวบคีรีขันธ เขต 1
รวมสถานศึกษาทั้ง 4 สํานักงานเขตพื้น ที่การศึก ษา จํานวน 414 โรงเรียน
ประมาณกลุมตัว อยางจากการเปดตารางเครจซี่และมอรแกน (Krejcie and Morgan)125 ไดกลุม
ตัวอยาง จํานวน 201 โรงเรียน
2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก สถานศึกษา จํานวน 201 โรงเรียน ผูวิจัยแบงเปน 2 หนวย
วิเคราะห คือ สถานศึก ษาที่ มีค ณะกรรมการสถานศึ ก ษา 9 คน จํ า นวน 166 โรงเรีย น และ
สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน จํานวน 35 โรงเรียน ดังตารางที่ 1
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สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, ผูตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขาถึง
เมื่อ 5 กุมภาพันธ 2555. เขาถึงจากhttp://www.ops.moe.go.th
125
R.V. Krejcie, and P.W. Morgan, Educational and Psychological Measurement
(New York: Harper & Row Publishers, 1970), 608-609.
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2.3 ผูใหขอมูลครั้งนี้ ไดแก บุคลากรสถานศึกษาๆละ 6 คน แบงเปน 3 กลุม ดังนี้
2.3.1 กลุมสถานศึกษา จํานวน 2 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาและ
ผูแทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3.2 กลุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2 คน ประกอบดวย
ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่นๆ
2.3.3 กลุมผูปกครองนักเรียน จํานวน 2 คน ประกอบดวย ผูแทนผูปกครองใน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผูปกครองนักเรียนอื่นๆ
ตารางที่ 1 จํานวนประชากร กลุมตัวอยาง

เขตตรวจราชการ
ภาคกลาง
เขตตรวจราชการที่ 1
เขตตรวจราชการที่ 2
เขตตรวจราชการที่ 4
เขตตรวจราชการที่ 5

จังหวัด

นนทบุรี
สิงหบุรี
สุพรรณบุรี
ประจวบ
คีรีขันธ
รวม

สํานักงานเขต
ประชากร
พืน้ ที่
(สถานศึกษา)
การศึกษา
มีคณะ
มีคณะ
ประถมศึกษา กรรมการ กรรมการ
9 คน
15 คน
ตัวอยาง
นนทบุรี 1
11
21
สิงหบุรี
115
8
สุพรรณบุรี 2
118
19
ประจวบ
97
25
คีรีขนั ธ 1
341
73
414

กลุมตัวอยาง
(สถานศึกษา)
มีคณะ
กรรมการ
9 คน

มีคณะ
กรรมการ
15 คน

5
56
57
48

10
4
9
12

166

35
201
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ตารางที่ 2 จํานวนผูใหขอมูล
สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการ 9 คน

สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการ 15 คน
ผูใหขอมูล
กลุมคณะ
กรรมการฯ

กลุมผูปกครอง

รวม

10 10 10 30
112 112 112 336
114 114 114 342
96 96 96 288
332 332 332 996

กลุม
ตัวอยาง

กลุมสถานศึกษา

5
56
57
48
166

รวม

สพป.นนทบุรี 1
สพป.สิงหบุรี
สพป.สุพรรณบุรี 2
สพป.ประจวบคีรีขนั ธ 1
รวม

กลุมผูปกครอง

กลุม
ตัวอยาง

กลุมคณะ
กรรมการฯ

สพป.ตัวอยาง

กลุมสถานศึกษา

ผูใหขอมูล

10
4
9
12
35

20
8
18
24
70

20
8
18
24
70

20
8
18
24
70

60
24
54
72
210

2.4 การศึก ษาข อมูล เชิ งคุณ ภาพการบริ หารสถานศึ ก ษาแบบมีส ว นรว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน และสถานศึกษาที่มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน สถานศึกษาละ 1 โรงเรียน ผูวิจัยเลือกสถานศึกษา จํานวน 2 แหง
ในสํานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษาประจวบคีรีขัน ธ เขต 1 โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive
selection) เพื่อสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูล และเปนพืน้ ที่ที่ผูวิจัยปฏิบัติงานอยู ไดแก
2.4.1 โรงเรียนบานหินกอง
โรงเรียนบานหินกอง ตั้งอยูหมูที่ 2 ตําบลพงศประศาสน อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
กอตั้ง เมื่อ ป พ.ศ. 2480 มีประชาชนรวมกันกอสราง ตอมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2481 ไดรับ
การอนุญาตใหเปนโรงเรียนของทางราชการ ในราวเดือนมิถุนายน 2482 ไดถูกไฟปาไหม จึงไดไป
อาศัยสํานักสงฆหินกอง เปนสถานที่เรียน ซึ่งตั้งอยูริมคลองวังหินในปจจุบัน ตอมาไดยายจากศาลา
สํานัก สงฆหินกอง มาสรางในที่ดินใหม โดยไดรับบริจ าคที่ดินจาก นางเหียน หมื่นราม และ
นายนอย สืบพันธ พรอมทั้งไดรับความอนุเคราะหจากพระครูศีลวิมล (หลวงพอทวม) เจาคณะ
อําเภอบางสะพาน ไดรื้ออุปกรณจากวัดทาเกวียน นํามาสรางอาคารเรียนให ตอมาอาคารเริ่มชํารุด
และบริเวณคับแคบ จึงไดยายมาสรางในที่ใหม คือที่อยูในปจจุบันนี้ โดยมีนายหนูรักษ เอี่ยมเอื้อ
บริจาคที่ดินให เนื้อที่ 11 ไร 65 ตารางวา
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โรงเรียนบานหินกองอยูหางจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขัน ธ เขต 1 ประมาณ 100 กิโลเมตร เริ่มตนจากศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขัน ธ
ตรงไปถึงสี่แยกประจวบคีรีขัน ธ เลี้ ย วซายไปทางอําเภอบางสะพาน ถึงสามแยกบางสะพาน
เลี้ยวซายไปทางอําเภอบางสะพาน ถึงสามแยกตลาดบางสะพาน เลี้ยวขวาไปทางอําเภอบางสะพานนอย
เลี้ยวขวาทางเขาวัดหินกอง โรงเรียนอยูหางจากปากทางเขาวัดหินกอง 400 เมตร
เปดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น
101 คน มี บุค ลากรครู จํ า นวน 7 คน เปน ผูบ ริหาร 1 คน ผูบริหารเปน ชายอยูใ นอัน ดับ คศ.3
จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ครูผูสอน 6 คน เปนหญิง 6 คน ครูผูสอนอยู
ในอันดับ คศ.3 จํานวน 1 คน คศ.2 จํานวน 1 คน คศ.1 จํานวน 1 คน ครูผูชวย จํานวน 1 คน และ
อื่นๆ จํานวน 2 คน ครูผูสอนจบการศึกษาระดับปริญญาโท 2 คน ระดับปริญญาตรี 4 คน
ในการจั ด การเรีย นการสอนปจ จุบั น เนื่อ งจากโรงเรียนบานหิน กองเป น
โรงเรี ย นขนาดเล็ ก ที่ มี ค รู ไ ม ค รบชั้น ทํ าให เกิ ด ป ญ หาในการจั ด กิจ กรรมการเรี ยนการสอน
ทางโรงเรียนจึงไดแกปญหาโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบคละชั้น รูปแบบ TRT (Three in
one, Run together, Teacher conduct )ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช
2551 ในการจัดการเรียนการสอนมีผลงานเปนที่ยอมรับของหนวยงานตางๆ ไดรับการคัดเลือกเปน
โรงเรียนดีประจําตําบลพงศประศาสน และในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 เริ่มจัดการเรียน
การสอนแบบมอนเทสซอรี่ ในระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 และชั้นอนุบาลปที่ 2
โรงเรียนบานหินกอง ไดผานการประเมินคุณภาพและไดรับการคัดเลือกเปน
โรงเรีย นตนแบบ ดังนี้ 1) โรงเรียนนํารอง การจัดการเรียนการสอนแบบ คละชั้น รูปแบบ TRT
(Three in one, Run together, Teacher conduct ) 2) โรงเรียนนํารองการจัดการเรียนการสอนแบบ
มอนเทสซอรี่ ระดับปฐมวัย ปการศึกษา 2554 3) โรงเรียนดีศรีตําบล ปการศึกษา 2555 4) โรงเรียน
สงเสริมสุขภาพระดับรับรางวัลรองชนะเลิศการรณรงคตอตานลูกน้ํายุงลายไขเลือดออก ของอําเภอ
บางสะพาน ปการศึกษา 2554 5) รางวัลชมเชยการประกวดหองสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา
2554 นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติการที่ดี (good practice) ของสถานศึกษาที่เปนประโยชนตอ
สังคม คือ โครงการการจัด การเรียนการสอนแบบ คละชั้น รูปแบบ TRT (Three in one, Run
together, Teacher conduct) โครงการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอรี่
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2.4.2 โรงเรียนบานวังน้ําเขียว
โรงเรียนบานวังน้ําเขียวตั้งอยู หมูที่ 7 ตําบล รอนทอง อําเภอบางสะพาน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 มีเนื้อที่ 20 ไร
ระยะทางหางจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ประมาณ 95
กิโลเมตร เริ่มตนจากศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ ตรงไปถึงสี่แยกประจวบคีรีขันธ เลี้ยวซาย
ไปทางอําเภอบางสะพาน ถึงสถานีตํารวจภูธรเกาะยายฉิม เลี้ยวขวาขางโรงพยาบาลสงเสริมสงเสริม
สุข ภาพรอนทอง ขับตรงไปทางทิศตะวัน ตกถึงหมูบา นวังน้ําเขียว โรงเรีย นอยูตรงกัน ขามกับ
สหกรณเครดิตยูเนี่ยนวังน้ําเขียว เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน คือ หมู 7 หมู 9 และ หมู 11 ตําบล
รอนทอง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
เปด สอนระดับชั้น อนุบาล ถึง ระดับ ชั้น มั ธยมศึ ก ษาป ที่ 3 มีนั ก เรีย น
ทั้งสิ้น 528 คน มีบุคลากรครู จํานวน 28 คน เปนผูบริหาร 2 คน ผูบริหารเปนชายอยูในอันดับ คศ.4
จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต พ.ศ.2527
จนถึงปจจุบัน รองผูอํานวยการสถานศึกษาเปนหญิง อยูในอันดับ คศ.2 จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ครูผูสอน 26 คน เปนชาย 4 คน หญิง 22 คน ครูผูสอนอยูในอันดับ คศ.3 จํานวน 9 คน คศ.2
จํานวน 5 คน คศ.1 จํานวน 4 คน ครูผูชวย จํานวน 4 คน และอื่นๆ จํานวน 4 คน ครูผูสอนจบ
การศึกษาระดับปริญญาโท 5 คน ระดับปริญญาตรี 21 คน
โรงเรี ย นบ า นวั ง น้ํ า เขี ย ว ได ผ า นการประเมิ น คุ ณ ภาพและได รั บ
การคัดเลือกเปนโรงเรียนตนแบบ ดังนี้ 1) โรงเรียนในฝนหรือโรงเรียนดีใกลบาน ปการศึกษา 2552
2) โรงเรียนตนแบบโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน จากคณะกรรมการ ประสานงานโครงการ
อาหารกลางวันแบบยั่งยืนในโรงเรียนประถมศึกษาภายใตการดําเนินงานของ สอศ. ระดับภาคใต
ปการศึกษา 2550 3) โรงเรียนตนแบบ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
จากคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนในโรงเรียนประถมศึกษา ภายใต
การดําเนินงานของ สอศ. ระดับภาคใต ปการศึกษา 2551 4) โรงเรียนตนแบบดีเดน โครงการสาน
ฝนยุวเกษตรกรในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาในเขตปฏิรูปที่ดิน จากสํานักงานปฏิรูปที่ดิน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ปการศึกษา 2553 5) โรงเรียนตนแบบเศรษฐกิจพอเพียงของสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ปการศึกษา 2554
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติการที่ดี (good practice) ของสถานศึกษา
ที่เปนประโยชนตอสังคม คือ กิจกรรมสหกรณออมทรัพยโรงเรียนบานวังน้ําเขียว โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวันแบบยั่งยืน
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2.5 การตรวจสอบยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสวนรว มของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ระดับ การศึก ษาขั้น พื้ น ฐานโดยใชเ ทคนิค แบบชาติ พัน ธุว รรณา
(Ethnographic Future Research : EFR) กลุมตัวอยาง ไดแก ผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 4 กลุม
ที่ผูวิจัยเลือกแบบเจาะจง (purposive method) จํานวน 9 คน ไดแก ผูบริหารสํานักงานคณะกรรมการ
การศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน นัก วิ ช าการ ผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษา และคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน โดยกําหนดเกณฑในการคัดเลือกผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
2.5.1 มีวุฒิการศึกษาไมต่ํากวาปริญญาโท หรือ
2.5.2 มีประสบการณในการบริหารองคกรไมนอยกวา 5 ป หรือ
2.5.3 เปนผูบริหารที่ประสบความสําเร็จเปนที่ประจักษ หรือ
2.5.4 เปนนักวิชาการที่มีผลงานเขียนหนังสือ ตํารา บทความวิชาการลงใน
วารสารวิชาการ/เปนวิทยากรบรรยายสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ หรือ
2.5.5 เปนอาจารยหรืออาจารยพิเศษในสถาบันอุดมศึก ษา มีประสบการณ
ดานการสอนไมนอยกวา 5 ป หรือมีตําแหนงทางวิชาการระดับผูชวยศาสตราจารยขึ้นไป
2.5.6 เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน อยางนอย 5 ป
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ตัวแปรที่ศึกษา
การวิจัย ครั้ง นี้ ตัว แปรที่ ศึก ษาเปน ตั ว แปรเดี ยว คือ ตัว แปรพื้น ฐานและตัว แปรที่
เกี่ยวของกับองคประกอบการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1. ตัว แปรพื้นฐานเปนตัว แปรที่เกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน
2. ตัว แปรที่เกี่ยวของกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งไดจากการสรุปผลการวิเคราะหเอกสาร
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในแตละขั้นตอน 2 ชนิด คือ
1. แบบสอบถาม (questionnaire)
2. แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview)
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แบบสอบถาม (questionnaire) เพื่อวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมี
สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งแบบสอบถามประกอบดวย
ขอคําถาม 2 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา โดยกําหนดการตอบเปนแบบเลือกตอบ (Check list)
ตอนที่ 2 การสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวน
รวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอคําถามเปนมาตราสวนประมาณ
คา (rating scale) ตามแบบของไลเคอรท126 (Likert scale) 5 ระดับ
ระดับ 5 หมายถึง มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด กําหนดใหมีคาน้ําหนักเทากับ 5 คะแนน
ระดับ 4 หมายถึง มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับมาก กําหนดใหมีคาน้ําหนักเทากับ 4 คะแนน
ระดับ 3 หมายถึง มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง กําหนดใหมีคาน้ําหนักเทากับ 3 คะแนน
ระดับ 2 หมายถึง มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับนอย กําหนดใหมีคาน้ําหนักเทากับ 2 คะแนน
ระดับ 1 หมายถึง มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด กําหนดใหมีคาน้ําหนักเทากับ 1 คะแนน
แบบสั ม ภาษณ แ บบไม มี โ ครงสร า ง (Unstructured Interview) ใช สั ม ภาษณ เ พื่ อ
วิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึก ษาขั้น พื้น ฐาน และใชเพื่อตรวจสอบรูปแบบการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรวมของ
คณะกรรมการสถานศึก ษา ระดับการศึก ษาขั้นพื้นฐานเพื่อนํามาสรุปและปรับปรุงรูปแบบใหมี
ความสมบูรณมากยิ่งขึ้น
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Rensis Likert, The Human Organization : Its Management and Values
(New York: McGraw – Hill, 1967), 179.
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การสรางและพัฒนาเครื่องมือ
ในการสรางและพัฒนาเครื่องมือ เพื่อนําไปศึกษาวิจัยในแตละตอน มีรายละเอียด ดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดําเนินการโดยการวิเคราะหเอกสาร (content
analysis) จากตํารา เอกสารแนวคิดเกีย่ วกับการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังเคราะหองคความรู (content synthesis) เพื่อเปนกรอบในการสรางแบบ
สัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview)
2. แบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) จํานวน 2 ฉบับ
ฉบับที่ 1 ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured
Interview) โดยการประมวลสรุ ป องค ป ระกอบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของ
คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานที่ไดจากการดําเนินการวิจัยในขั้นที่ 1 เปนกรอบในการ
กําหนดแบบสัมภาษณ ภายใตคําแนะนําของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
ฉบับที่ 2 ผูวิจัยดําเนินการสรางแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured
Interview) เพื่อสอบถามผูเชี่ยวชาญผูทรงคุณวุฒิในการยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบ
มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภายใตคําแนะนําของอาจารย
ผูควบคุมวิทยานิพนธ
3. แบบสอบถาม (questionnaire) ไดจัดสรางและพัฒนาแบบสอบถามแบบมาตราสวน
ประมาณคา (rating scale) ตามแบบของไลเคอรท (Likert scale) 5 ระดับ โดยมีขั้นตอน ดังนี้
3.1 ประมวลองค ค วามรู เ กี่ ยวกั บ การบริ หารสถานศึ ก ษาแบบมี ส วนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จากการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) การสังเคราะหองค
ความรู (content synthesis) ประมวลทุ ก สว น นํ ามาสรา งแบบสอบถามภายใต คําแนะนํ าและ
คําปรึกษาของอาจารยผูควบคุมวิทยานิพนธ
3.2 ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือการวิจัย โดยตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
(content validity) ของแบบสอบถาม นําแบบสอบถามไปใหผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 5 คน ตรวจสอบ
ดวยเทคนิค IOC (Index of Item Objective Congruence) พิจารณาคา IOC ที่มีคามากกวา 0.5 ขึ้น
ไป127 ผลการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา พบวา แบบสอบถามมีคา IOC เปนไปตามเกณฑ
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ลวน สายยศและอังคณา สายยศ, เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา, พิมพครั้งที่ 5.
(กรุงเทพมหานคร : สุวีริยาสาสน, 2545), : 249.
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120 ขอ ผูวิจัยไดปรับปรุง แกไข สํานวนภาษาที่ใช ตลอดจนเนื้อหาใหสอดคลองกับจุดประสงค
และนิยามของตัวแปร
3.3 ทดลองใช (try out) เครื่องมือการวิจัยกับกลุมตัวอยางที่ไมใชกลุมตัวอยาง
เดียวกับการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน รวมผูใหขอมูล 30 คน
3.4 วิเคราะหคาความเชื่อมั่น (reliability) ของเครื่องมือการวิจัย โดยรวบรวม
แบบสอบถามที่ไดรับกลับคืน ทั้งหมด นํามาคํานวณคาสัมประสิทธิ์แอลฟา (-coefficient) ตาม
วิธีการของครอนบาค (Cronbach)128 แบบสอบถามมีคาความเชื่อมัน่ .9690
3.5 ปรับปรุงเครื่องมือเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณนําไปใชกับกลุมตัวอยาง
ตอไป
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การเก็บรวบรวมขอมูล
ผูวิจัยจะดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามขั้นตอน คือ
1. ขอหนั งสื อ นํา จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ยเพื่ อแจ งผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ สถานศึ ก ษาที่เ ป น
กลุมตัวอยางทุกขัน้ ตอน
2. การเก็บขอมูลแบบสอบถาม (questionnaire) ผูวิจัยจัดสงและรับคืนแบบสอบถาม
ดวยตนเองสําหรับโรงเรียนที่สามารถดําเนินการได แตสําหรับโรงเรียนที่ติดขัดดวยขอจํากัดดาน
เวลาและระยะทาง ผูวิจัยใชวิธีการสงและรับคืนทางไปรษณียโดยวิธีการลงทะเบียน
3. การเก็บขอมูลการสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (Unstructured Interview) โดย
วิธีการสัมภาษณ ผูบริหารระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน นักวิชาการ
ผูอํานวยการสถานศึกษา และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผูวิจัยดําเนินการดวยตนเอง
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
เพื่อใหการวิจัยครั้งนี้เปนไปอยางถูกตองตามระเบียบวิธีวิจัย ผูวิจัยรวบรวมขอมูลทุก
ขั้นตอนและนํามาวิเคราะหโดยใชสถิติในการวิจัย ดังนี้
1. การวิเคราะหเนื้อหา (content analysis) จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวของโดยนําขอมูลมาสรุปเปนตัวแปรที่ศึกษา
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Lee J. Cronbach, Essentials of psychological Tes, 4 th ed. (New York:
Harper&Row, 1984), 126.
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2. การวิเคราะหขอมูล สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณในการทํางาน โดยใชคาความถี่ (frequency) รอยละ (percentage)
3. การวิเคราะหขอมูลการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษา โดยใชคามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) และนําคามัชฌิมเลขคณิตมาเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best) ดังนี้129
คามัชฌิมเลขคณิต 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความสําคัญอยูในระดับมากที่สุด
คามัชฌิมเลขคณิต 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความสําคัญอยูในระดับมาก
คามัชฌิมเลขคณิต 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความสําคัญอยูในระดับปานกลาง
คามัชฌิมเลขคณิต 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความสําคัญอยูในระดับนอย
คามัชฌิมเลขคณิต 1.00 – 1.49 หมายถึง มีความสําคัญอยูในระดับนอยที่สุด
4. การวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึก ษา ใชสถิติการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package for the Social Science)
5. การวิเคราะหรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึก ษา โดยการวิ เคราะห ค วามสั ม พัน ธ เ ชิ งสาเหตุ (path analysis) ซึ่ ง พิ จ ารณาค า สถิ ติ
ไค-สแควร (Chi-Square Statistics) ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit Index : GFI)
ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjusted Goodness of fit Index : AGFI) ดัชนีรากของ
คาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ (Root Mean Squared Residual : RMR) ดัชนีรากของคาเฉลี่ย
กําลังสองของคาความผิดพลาดที่เหมาะสม (Root Mean Squared Error of Approximation :
RMSEA) เพื่อศึกษาดูความสอดคลอง ความกลมกลืนของรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษที่ไดจาก
การศึกษาของผูวิจัยโดยใชโปรแกรมลิสเรล 8.72 (LISREL 8.72)
6. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณ ภาพ (qualitative) โดยการวิเคราะหเนื้อหา (content
analysis) การใชคาความถี่ (frequency) รอยละ (percentage)
7. การวิ เ คราะห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การตรวจสอบรู ป แบบที่ เ หมาะสมของรู ป แบบ
การบริหารสถานศึกษาแบบมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ใชคาความถี่ (frequency)
รอยละ (percentage) และการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
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263.

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

119

การนําเสนอขอมูล
การนําเสนอขอมูลจากผลการวิเคราะหขอมูล ผูว ิจัยนําเสนอรูปแบบของตารางแผนภูมิ
และการพรรณนาตามลักษณะของขอมูล
สรุป
การวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพื่อทราบองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวน
รวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อทราบ
ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้น ตอน 4 ขั้น ตอน คือ ขั้น ที่ 1 การวิเคราะห
องคประกอบ ขั้นที่ 2 การรางรูปแบบ ขั้นที่ 3 การพัฒนารูปแบบ ขั้นที่ 4 ตรวจสอบรูปแบบที่
เหมาะสม ประชากร ไดแก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ทั่วประเทศ กลุมตัวอยาง ไดแก สถานศึกษา จํานวน 201 โรงเรียน ผูวิจัยแบงเปน 2 หนวยวิเคราะห
คือ สถานศึกษาที่มีค ณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน จํานวน 166 โรงเรียน และสถานศึกษาที่มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน จํานวน 35 โรงเรียน ดําเนินการสุมมาดวยวิธีการสุมตัวอยาง
แบบหลายขั้นตอน (multi – stage random sampling) ผูใหขอมูล ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา
ผูแทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่นๆ 1 คน ผูแทนผูปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐานและผู ป กครองนั ก เรี ย นอื่ น ๆ เครื่ อ งมื อ ที่ ใ ช ใ นการวิ จั ย ได แ ก แบบสอบถาม
(questionnaire) แบบสัมภาษณแบบไมมโี ครงสราง (unstructured interview) การเก็บรวบรวมขอมูล
แบบสอบถามใชวิธีการเก็บรวบรวมดวยตนเองและสงทางไปรษณียลงทะเบียน แบบสัมภาษณแบบ
ไมมีโ ครงสราง ผูวิจัยเดินทางไปสัมภาษณดว ยตนเอง สถิติที่ใ ชใ นการวิเคราะหขอมูล ไดแ ก
คาความถี่ (frequency) คารอยละ (percentage) ฐานนิยม (mode) คามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic
means) สว นเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) การวิเคราะหอ งคประกอบเชิงสํารวจ
(exploratory factor analysis) การวิ เคราะห ค วามสั มพัน ธเ ชิงสาเหตุ (path analysis) โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปและการวิเคราะหเนื้อหา (content analysis)
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บทที่ 4
การวิเคราะหขอมูล
เพื่อใหเปน ไปตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผูวิจัยไดร วบรวมผลการวิจัย ประมวล
ขอมูลการวิจัย และวิเคราะหขอมูลเชิงประจัก ษทั้งหมด และนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูลใน
การวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน เปน 2 ขั้นตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
1.1 การวิเคราะหเอกสาร (content analysis)
1.2 การสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview)
1.3 การวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา (factor analysis)
ตอนที่ 2 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
2.1 การวิเคราะหรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา (path analysis)
2.2 การวิเคราะหขอ มูลเชิงคุณภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา (interview and observation)
ตอนที่ 3 ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ethnographic future research : EFR)

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

120

121
ตอนที่ 1 องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
1.1 การวิเคราะหเอกสาร (content analysis)
วิเคราะหหลัก การแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยและขอคน พบตางๆที่เกี่ย วของกับการ
บริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มบทบาทของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาของนั ก วิ ช าการ
ผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ สรุปผลการวิเคราะหเอกสาร รายละเอียด ดังตารางที่ 3
1.2 การสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview)
ผูวิจัยดําเนินการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 12 คน ไดแก ผูเชี่ยวชาญ/
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปนผูบริหารระดับสูงของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 2
คน ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปน นัก วิชาการ จํานวน 3 คน ผูเชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิซึ่งเปน
ผูอํา นวยการสถานศึก ษา จํานวน 4 คน และผู เชี่ ย วชาญ/ผูท รงคุณ วุ ฒิซึ่ง เป น คณะกรรมการ
สถานศึกษา จํานวน 3 คน สรุปผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ รายละเอียด ดังตารางที่ 4
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1.

2.
3.
4.
5.
6.

การกระจายอํานาจการบริหารและ
การตัดสินใจใหผูมีสวนเกี่ยวของกับ
งานรวมมีความรับผิดชอบ
การมีความซื่อสัตยสุจริต
ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยาง
การมีความเปนผูนํา
ผูบริหารเปนคนทองถิ่นโดยกําเนิด
มีวิสัยทัศนในการบริหารและเปนผูนําแหง
การเปลี่ยนแปลง
ใชทักษะการแกไขความขัดแยง
การมีความคิดสรางสรรค
ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี
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7.
8.
9.

ตัวแปร

David cClelland (1961)

ขอ

Rensis Likert (1961)

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis)
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10. การเปนนักประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
11. การมีความเสียสละ
12. การใหเกียรติและใหกําลังใจแกผูเขามา
มีสวนรวมในโรงเรียน
13. ความศรัทธา การยอมรับ และบารมีของผูนํา
องคกร
14. ขาวสารภายในองคการมีความถูกตอง
เพียงพอและเชื่อถือได
15. ระบบการติดตอสื่อสารภายใตองคการมี
ความคลองตัว เปนไปโดยอิสระทั้งในแนวดิ่ง
และแนวราบ

Putti (1987)

ตัวแปร

David cClelland (1961)

ขอ

Rensis Likert (1961)

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ)
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16. ขอมูลขาวสารมีอํานาจในการตัดสินใจได
17. ผูบงั คับบัญชาและผูใตบังคับบัญชา
มีการติดตอสื่อสารกันอยางเปดเผยเกี่ยวกับ
เปาหมายขององคการ
18. สมาชิกของกลุมปฏิบัติงานรวมกัน
มีสวนชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน
19. การเขารวมกิจกรรมกับชุมชน
20. พัฒนาการทํางานของสมาชิกในองคกร
ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
21. ความรูและทักษะในการบริหารและ
การปฏิบัติงาน
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Anthony (1978)

Putti (1987)

ตัวแปร

David cClelland (1961)

ขอ

Rensis Likert (1961)

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ)
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22. การใชกลยุทธเพื่อการเปลี่ยนแปลงและ
พัฒนาองคกร
23. ความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ
ในการปฏิบัติงานมากขึ้น
24. มีความสบายใจเมื่อประสบความสําเร็จ
25. เปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีสว นรวม
ในการปฏิบัติงาน
26. บุคคลในองคการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารกิจการขององคการ
27. บรรยากาศของการมีสวนรวม ตองทําให
แนวทางที่จะไปสูเปาหมายมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น

Putti (1987)

ตัวแปร

David cClelland (1961)

ขอ

Rensis Likert (1961)

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ)
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28. การเปดโอกาสใหบุคคลเคนหาปญหา
หาสาเหตุของปญหา วิเคราะหปญหา
การแกไขปญหาดวยตนเอง
29. มีการตั้งเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่จะแกไข
ปญหารวมกัน โดยวิเคราะหปญหาที่สงผล
กระทบตอการทํางาน จากนั้นหาแนวทางแกไข
30. ผูใตบังคับบัญชาจะเกิดความตระหนัก
ถึงความสําคัญของการมีสวนรวมใน
การตัดสินใจของคน
31. ตัดสินใจอยางมีความรับผิดชอบดวย
ความรอบคอบ มีเหตุผลและ-คํานึงถึง
ประโยชนขององคการเปนหลัก

Putti (1987)

ตัวแปร

David cClelland (1961)

ขอ

Rensis Likert (1961)

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ)
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32. ผูปฏิบัติงานมีความเปนอิสระในการคิด
การตัดสินใจ การดําเนินงานทีต่ นรับผิดชอบ
33. รางวัลเพื่อสรางแรงจูงใจแกพนักงานให
องคการประสบความสําเร็จ
34. มีการประชาสัมพันธการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง
35. การมีฐานะทางเศรษฐกิจที่เอื้อตอ
การสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา
36. วัฒนธรรม ลักษณะนิสัยที่ตองการชวย
สงเสริมการเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน
37. การมีระบบการเมืองการปกครองทองถิ่นที่
เอื้อตอการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา

Putti (1987)

ตัวแปร

David cClelland (1961)

ขอ

Rensis Likert (1961)

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ)
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38. การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชน
เห็นความสําคัญของการมีสวนรวมและ
เขารวมกิจกรรมตางๆในการพัฒนาโรงเรียน
39. ชุมชนมีความสนใจในการสนับสนุน
การศึกษา
40. มีระบบการบริหารการศึกษาที่เอื้อและ
สนับสนุนการเขามามีสว นรวมในการบริหาร
จัดการศึกษา
41. ความศรัทธาของชุมชนที่มตี อโรงเรียน
42. ความคาดหวังของชุมชนตอโรงเรียน
43. การมีความสัมพันธอันดีระหวางชุมชน
กับสถานศึกษา

Putti (1987)

ตัวแปร

David cClelland (1961)

ขอ

Rensis Likert (1961)

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ)
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44. การใหเกียรติและใหกําลังใจแกผูเขามามี
สวนรวมในโรงเรียน
45. ครูมีความเอาใจใสตอนักเรียนและการเรียน
การสอน
46. สถานศึกษามีชื่อเสียงเปนทีย่ อมรับของชุมชน
47. การบริหารการเงินโปรงใสและตรวจสอบได
48. การสงเสริม สนับสนุนใหบุคคลในชุมชน
ไดรับการศึกษาและจบการศึกษาภาคบังคับ
49. มีผลการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สงแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
50. ระยะเวลาที่คณะกรรมการสถานศึกษาอาศัย
ในชุมชน

Putti (1987)

ตัวแปร

David cClelland (1961)

ขอ

Rensis Likert (1961)

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ)
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51. การมีถิ่นกําเนิดหรืออาศัยอยูในชุมชนที่ตั้ง
ของสถานศึกษา
52. ความเปนศิษยเกาของสถานศึกษา
53. การมีบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษา
54. การมีเวลาเพียงพอที่จะเขามามีสวนรวม
กิจกรรมของสถานศึกษา
55. การมีความผูกพันและรูสึกเปนเจาของ
สถานศึกษา
56. การไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศ
เกียรติคณ
ุ จากหนวยงานที่เกี่ยวของเปนประจํา
57. คาตอบแทนในการประชุมและ
การปฏิบัติงานทุกครั้ง

Putti (1987)

ตัวแปร

David cClelland (1961)

ขอ

Rensis Likert (1961)

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ)
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58. ไมควรรับผิดชอบคาใชจายในการพัฒนา
โรงเรียนดวยการเสียสละทรัพยสินสวนตัว
เวนแตจะใหดวยความเต็มใจ
59. มีความรูสึกทีด่ ีที่ไดรับเกียรติและ
มีความภาคภูมใิ จที่ไดรับแตงตั้งใหเปน
คณะกรรมการ
60. มีความรู ความสามารถตอหนาที่
61. คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีลักษณะ
ความเปนผูนําได
62. คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มี
ความคิดริเริ่มสรางสรรค

เพลินตา กะลัมพากร

อภิชัย นุชเนื่อง

จรินทร สีโท

ชัญญา อภิปาลกุล

เมตต เมตตการุณจิต

ชูชาติ พวงสมจิตร

เอกชัย กี่สุขพันธ

ธรรมรส โชติกุญชร

อุทัย บุญประเสริฐ

Fisher (1991)

Bryman (1986)

Lawer (1986)

Swansburg (1996)

Anthony (1978)

Putti (1987)

ตัวแปร

David cClelland (1961)

ขอ

Rensis Likert (1961)

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ)
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63. คณะกรรมการสถานศึกษาเปน
ผูที่กลาแสดงออกทั้งการกระทําและความคิด
64. คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มี
ความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหา
ตางๆได
65. คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความรู
ความเขาใจในบทบาทหนาทีข่ องตนเอง
66. คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มี
ความสนใจและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาการศึกษา
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David cClelland (1961)

ขอ
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ)
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67. เขารวมกับโรงเรียนกําหนดบทบาท ภารกิจ
และหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานไวใหชดั เจน
68. การใหความสําคัญในการสงเสริมใหเกิด
การมีสวนรวมจากผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน
69. เปนผูที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัวและชุมชน
70. คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีอารมณดี
มองโลกในแงดี มีความหนักแนนและ
เปนคนมีเหตุผล
71. คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มี
ความสุภาพ เรียบรอย ออนนอมถอมตน

Putti (1987)

ตัวแปร

David cClelland (1961)

ขอ

Rensis Likert (1961)

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ)
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72. คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มี
มนุษยสัมพันธและทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
73. คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีคณ
ุ ธรรม
และความซื่อสัตยสุจริต
74. คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มี
ความประพฤติดีทั้งดานกาย วาจา ใจและ
เปนตัวอยางใหแกสังคมได
75. เขารวมกับโรงเรียนจัดใหมีโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนและทองถิ่น
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ)
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76. สามารถเขารวมเปนกรรมการคัดเลือก
การพัฒนาและการประเมินบุคลากรของ
โรงเรียน
77. มีการสรางเครือขายดานการศึกษาและ
มีกิจกรรมดําเนินการรวมกัน
78. ครูมีความประพฤติดี
79. ครูมีมนุษยสัมพันธดี
80. ครูมีความเสียสละ อุทิศเวลาและปฏิบัติงาน
ตรงตอเวลา
81. ครูมีความรูความสามารถ
82. ครูในสถานศึกษามีความสามัคคี
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83. การใหโอกาสคณะกรรมการสถานศึกษาใน 
การมีสวนรวม
84. ใหความสําคัญกับชุมชนในการพัฒนาความรู
ความเขาใจดานการศึกษาใหทนั สมัยอยูเสมอ
85. การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนา
จากองคกรตางๆเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูข อง
นักเรียนและคนในชุมชน
86. มีการสรางเครือขายดานการศึกษาและ
มีกิจกรรมดําเนินการรวมกัน
87. การใหขอเสนอแนะและรับรูการบริหารและ
การดําเนินงานของโรงเรียน
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ)
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88. มีสวนรับรูและรวมพิจารณาการกําหนด
กฎระเบียบของโรงเรียน
89. การมีสวนรวมรับรูและใหขอเสนอแนะ
การติดตามผลการดําเนินงานและสรุปผลงาน
ประจําปของโรงเรียน
90. การใหความสนใจและใหขอเสนอแนะ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
91. การเปนผูที่สะทอนความตองการของชุมชน
ดวยการพัฒนาการเรียนการสอน
92. การรับรูและใหขอเสนอแนะการดําเนินงาน
ของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ)
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93. การใหขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติใน
การพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ของโรงเรียน
94. การยอมรับแนวความคิด สาระสําคัญพื้นฐาน
และปรัชญาการทํางานแบบมีสว นรวม
95. โครงการพัฒนาตาง ๆ ตองคํานึงถึง
กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม
96. บรรจุแนวความคิดการมีสวนรวมของชุมชน
ในนโยบายระดับชาติ
97. ทบทวนหลักสูตรการศึกษา เพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนที่ใชกระบวนการทํางาน
แบบ มีสวนรวมในระดับตาง ๆ

Putti (1987)

ตัวแปร

David cClelland (1961)

ขอ

Rensis Likert (1961)

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ)
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อภิชัย นุชเนื่อง

จรินทร สีโท

ชัญญา อภิปาลกุล

เมตต เมตตการุณจิต

ชูชาติ พวงสมจิตร

เอกชัย กี่สุขพันธ

ธรรมรส โชติกุญชร

อุทัย บุญประเสริฐ

Fisher (1991)

Bryman (1986)

Lawer (1986)

Swansburg (1996)

Anthony (1978)

เพลินตา กะลัมพากร
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98. เอกสารสิ่งพิมพของรัฐ สนับสนุน
กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมของ
องคกรและชุมชน
99. สื่อประชาสัมพันธของรัฐ สนับสนุน
กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม
100. หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมที่จะ
ผสมผสานกิจกรรมและตอบสนองขอเสนอ
ของชุมชน
101. ขอตกลงระหวางประเทศ สนับสนุน
การทํางานแบบมีสวนรวม
102. กฎระเบียบหรือคําสั่งการบริหารราชการไม
เปนอุปสรรคตอการทํางานแบบมีสวนรวม

Putti (1987)

ตัวแปร

David cClelland (1961)

ขอ

Rensis Likert (1961)

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ)

ขอ
ตัวแปร

103. งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวย
ความสะดวก หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการ
ทํางานแบบมีสวนรวม
104. รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ที่จะ
กระจายอํานาจในการวางแผนและการ
ตัดสินใจไปยังทองถิ่น
เพลินตา กะลัมพากร

อภิชัย นุชเนื่อง

จรินทร สีโท

ชัญญา อภิปาลกุล

เมตต เมตตการุณจิต

ชูชาติ พวงสมจิตร

เอกชัย กี่สุขพันธ

ธรรมรส โชติกุญชร

อุทัย บุญประเสริฐ

Fisher (1991)

Bryman (1986)

Lawer (1986)

Swansburg (1996)

Anthony (1978)

Putti (1987)

David cClelland (1961)

Rensis Likert (1961)
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) (ตอ)
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2

การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญของ
การมีสวนรวม



3

การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวมกิจกรรม
ตางๆในการพัฒนาโรงเรียน

4













การใหความสําคัญกับชุมชนในการพัฒนาความรู ความเขาใจ
ดานการศึกษาใหทนั สมัยอยูเสมอ







5

การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนาจากองคกรตางๆเพื่อให
เปนแหลงเรียนรูของนักเรียนและคนในชุมชน



6

มีการสรางเครือขายดานการศึกษาและมีกิจกรรมดําเนินการ
รวมกัน

 





 



นายชาญวิทย
อุณหสุทธิยานนท



นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ

ผอ.เอื้อม จันทรสุขโข

ผอ.บุญสง เพ็งผล

ดร.กัลยรัตน เมืองสง

รศ.ดร.ธานี เกสทอง

ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา



  

ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ

การเขารวมกิจกรรมกับชุมชน

ดร.อภิเซษฐ ฉิมพลีสวรรค

1

รศ.ดร.นันทิยา
นอยจันทร

ตัวแปร

ดร.อรทัย มูลคํา

ขอ

ดร.พิษณณุ ตุลสุข

ตารางที่ 4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview)
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ผอ.บุญสง เพ็งผล

ผอ.เอื้อม จันทรสุขโข







 





 

8

การใชกลยุทธเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองคกร



9

การมีระบบการเมืองการปกครองทองถิ่นที่เอื้อตอการสนับสนุน 
กิจกรรมของสถานศึกษา

10

การใหขอเสนอแนะและรับรูการบริหารและการดําเนินงานของ 
โรงเรียน



11

การมีสวนรับรูและรวมพิจารณาการกําหนดกฎระเบียบของ
โรงเรียน











12

การมีสวนรวมรับรูและใหขอเสนอแนะการติดตามผล
การดําเนินงานและสรุปผลงานประจําปของโรงเรียน


















































นายชาญวิทย
อุณหสุทธิยานนท

ดร.กัลยรัตน เมืองสง



การพัฒนาการทํางานของสมาชิกในองคกร ใหทํางานอยางมี
ประสิทธิภาพ

นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ

ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา



7

ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ

รศ.ดร.ธานี เกสทอง

ดร.อภิเซษฐ ฉิมพลีสวรรค

รศ.ดร.นันทิยา
นอยจันทร

ตัวแปร

ดร.อรทัย มูลคํา

ขอ

ดร.พิษณณุ ตุลสุข

ตารางที่ 4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ)
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16

คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสําคัญในการสงเสริมใหเกิด
การมีสวนรวมจากผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน

 

17

การใหขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติในการพัฒนาอาคารสถานที่
และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน

 



















นายชาญวิทย
อุณหสุทธิยานนท





นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ







ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ

การรับรูและใหขอเสนอแนะการดําเนินงานของโรงเรียนอยาง
ตอเนื่อง





ดร.อภิเซษฐ ฉิมพลีสวรรค

15



ผอ.เอื้อม จันทรสุขโข





ผอ.บุญสง เพ็งผล



14



ดร.กัลยรัตน เมืองสง



ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา



13

ตัวแปร

รศ.ดร.ธานี เกสทอง

ดร.อรทัย มูลคํา

การใหความสนใจและใหขอเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน
การเปนผูที่สะทอนความตองการของชุมชนดวยการพัฒนา
การเรียนการสอน

ขอ

รศ.ดร.นันทิยา
นอยจันทร

ดร.พิษณณุ ตุลสุข

ตารางที่ 4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ)
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18

มีระบบการบริหารการศึกษาที่เอื้อและสนับสนุนการเขามามี
สวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา

 

19

คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการตัดสินใจเกี่ยวกับ
การบริหารงานของโรงเรียน

 

20

โรงเรียนเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมเคนหาปญหา หาสาเหตุของ
ปญหา วิเคราะหปญหาการแกไขปญหาดวยตนเอง

21

22







 

 



 

การตั้งเปาหมายหรือวัตถุประสงคที่จะแกไขปญหารวมกัน
โดยวิเคราะหปญหาที่สงผลกระทบตอการทํางาน
จากนัน้ หาแนวทางแกไข

 





คณะกรรมการสถานศึกษาเกิดความตระหนักถึงความสําคัญ
ของการมีสวนรวมในการตัดสินใจของคน

 









นายชาญวิทย
อุณหสุทธิยานนท

นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ

ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ

ดร.อภิเซษฐ ฉิมพลีสวรรค

ผอ.เอื้อม จันทรสุขโข

ผอ.บุญสง เพ็งผล

ดร.กัลยรัตน เมืองสง

ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา

รศ.ดร.ธานี เกสทอง

รศ.ดร.นันทิยา
นอยจันทร

ตัวแปร

ดร.อรทัย มูลคํา

ขอ

ดร.พิษณณุ ตุลสุข

ตารางที่ 4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ)
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นายชาญวิทย
อุณหสุทธิยานนท

 











นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ



27



ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ

การเขารวมเปนกรรมการคัดเลือก การพัฒนาและการประเมิน
บุคลากรของโรงเรียน

26



ดร.อภิเซษฐ ฉิมพลีสวรรค

 

25

 



ผอ.เอื้อม จันทรสุขโข

โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการกําหนดบทบาท
ภารกิจและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐานไว
ใหชัดเจน
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษารวมกันจัดโครงการ/
กิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิน่

24



ผอ.บุญสง เพ็งผล

 

ดร.กัลยรัตน เมืองสง

การดําเนินงานมีการตัดสินใจอยางมีความรับผิดชอบดวย
ความรอบคอบ มีเหตุผลและคํานึงถึงประโยชนของโรงเรียน
เปนหลัก
คณะกรรมการสถานศึกษามีอิสระในการคิด การตัดสินใจและ
การดําเนินงานที่ตนรับผิดชอบ

ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา

23

รศ.ดร.ธานี เกสทอง

ตัวแปร
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ขอ

รศ.ดร.นันทิยา
นอยจันทร

ดร.อรทัย มูลคํา

ดร.พิษณณุ ตุลสุข

ตารางที่ 4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ)

146

การกระจายอํานาจการบริหารและการตัดสินใจให
ผูมีสวนเกี่ยวของกับงานรวมมีความรับผิดชอบ

 

29

การเปดโอกาสใหผูปฏิบัติงานไดมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน

 

30

บรรยากาศของการมีสวนรวมนําไปสูเปาหมายมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น



31

กรรมการสถานศึกษามีความรู ความสามารถตอหนาที่









32

กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีลักษณะความเปนผูน ําได







33

กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค



34

กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่กลาแสดงออกทั้งการกระทํา
และความคิด












 

  

นายชาญวิทย
อุณหสุทธิยานนท

นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ

ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ

ดร.อภิเซษฐ ฉิมพลีสวรรค

ผอ.เอื้อม จันทรสุขโข

 

 



ผอ.บุญสง เพ็งผล

ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา



28

ดร.กัลยรัตน เมืองสง

รศ.ดร.ธานี เกสทอง

 

รศ.ดร.นันทิยา
นอยจันทร

ตัวแปร

ดร.อรทัย มูลคํา

ขอ

ดร.พิษณณุ ตุลสุข

ตารางที่ 4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ)
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38

กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัวและชุมชน
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีอารมณดี มองโลกในแงดี
มีความหนักแนนและเปนคนมีเหตุผล

39
40
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กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสุภาพ เรียบรอย
ออนนอมถอมตน







นายชาญวิทย
อุณหสุทธิยานนท



กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสนใจและ
มีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา

นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ



37



ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ





ดร.อภิเซษฐ ฉิมพลีสวรรค



กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความรูความเขาใจในบทบาท
หนาที่ของตนเอง

ผอ.เอื้อม จันทรสุขโข



36

ผอ.บุญสง เพ็งผล





ดร.กัลยรัตน เมืองสง

ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา



กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสามารถในการตัดสินใจ
และแกปญหาตางๆได

รศ.ดร.นันทิยา
นอยจันทร



35

ดร.อรทัย มูลคํา

ตัวแปร

ดร.พิษณณุ ตุลสุข

ขอ

รศ.ดร.ธานี เกสทอง

ตารางที่ 4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ)
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ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ

นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ

นายชาญวิทย
อุณหสุทธิยานนท









42

กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีคณ
ุ ธรรมและความซื่อสัตยสุจริต













43

กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความประพฤติดีทั้งดานกาย วาจา 
ใจและเปนตัวอยางใหแกสังคมได

















44

กรรมการสถานศึกษามีลักษณะนิสัยทีต่ องการชวยสงเสริม
การเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน





















45

กรรมการสถานศึกษามีเวลาเพียงพอที่จะเขามามีสวนรวม
กิจกรรมของสถานศึกษา

















46

กรรมการสถานศึกษามีฐานะทางเศรษฐกิจที่เอื้อตอ
การสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา













ผอ.เอื้อม จันทรสุขโข



ผอ.บุญสง เพ็งผล



ดร.กัลยรัตน เมืองสง

กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี

ตัวแปร

ดร.อรทัย มูลคํา

41

ขอ

ดร.พิษณณุ ตุลสุข

ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา



รศ.ดร.ธานี เกสทอง



รศ.ดร.นันทิยา
นอยจันทร

ดร.อภิเซษฐ ฉิมพลีสวรรค

ตารางที่ 4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ)
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48

สถานศึกษามีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของชุมชน



49

การบริหารการเงินโปรงใสและตรวจสอบได



50

โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหเด็กในชุมชนไดรับการศึกษา
และจบการศึกษาภาคบังคับ

51

โรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานที่และสงแวดลอมที่เอื้อตอ
การเรียนรู

52

มีความรูสึกทีด่ ีที่ไดรับเกียรติและมีความภาคภูมใิ จที่ไดรับ
แตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ











53

มีความสบายใจเมื่อโรงเรียนประสบความสําเร็จ



  

















นายชาญวิทย
อุณหสุทธิยานนท

นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ

ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ

 







ดร.อภิเซษฐ ฉิมพลีสวรรค



กรรมการสถานศึกษามีถิ่นกําเนิดอยูในชุมชน

ผอ.เอื้อม จันทรสุขโข

ดร.กัลยรัตน เมืองสง



47

ผอ.บุญสง เพ็งผล

ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา

รศ.ดร.ธานี เกสทอง

รศ.ดร.นันทิยา
นอยจันทร

ตัวแปร

ดร.อรทัย มูลคํา

ขอ

ดร.พิษณณุ ตุลสุข

ตารางที่ 4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ)
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55

คาตอบแทนในการประชุมและการปฏิบัติงานทุกครั้ง



56

ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริต



57

ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยาง



58

ผูบริหารมีความเปนผูน ํา



59

ผูบริหารเปนคนทองถิ่นโดยกําเนิด



60

ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหารและเปนผูนําแหง
การเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารใชทักษะการแกไขความขัดแยง




61

 

นายชาญวิทย
อุณหสุทธิยานนท

นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ

ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ

ดร.อภิเซษฐ ฉิมพลีสวรรค

ผอ.เอื้อม จันทรสุขโข



ผอ.บุญสง เพ็งผล



ดร.กัลยรัตน เมืองสง

ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา

การไดรับการยกยองเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคณ
ุ จาก
หนวยงานที่เกี่ยวของเปนประจํา

รศ.ดร.ธานี เกสทอง

54

รศ.ดร.นันทิยา
นอยจันทร

ตัวแปร

ดร.อรทัย มูลคํา

ขอ

ดร.พิษณณุ ตุลสุข

ตารางที่ 4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ)



















 







 

 



  





 









 





 





150

151

63

ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี





64

ผูบริหารเปนนักประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น



65

ผูบริหารมีความเสียสละ



66

ผูบริหารมีความศรัทธา การยอมรับคณะกรรมการสถานศึกษา



67

ผูบริหารมีความรูและทักษะในการบริหารและการปฏิบัติงาน



68

ผูบริหารมีเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆในการปฏิบตั ิงาน 
มากขึ้น

69

ครูมีความเอาใจใสตอนักเรียนและการเรียนการสอน







70

ครูมีความประพฤติดี





71

ครูมีมนุษยสัมพันธดี



































 











 







 



ผอ.เอื้อม จันทรสุขโข

นายชาญวิทย
อุณหสุทธิยานนท



นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ



ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ

ผูบริหารมีความคิดสรางสรรค

ดร.อภิเซษฐ ฉิมพลีสวรรค

62

ผอ.บุญสง เพ็งผล

ดร.กัลยรัตน เมืองสง

ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา

รศ.ดร.ธานี เกสทอง

รศ.ดร.นันทิยา
นอยจันทร

ตัวแปร

ดร.อรทัย มูลคํา

ขอ

ดร.พิษณณุ ตุลสุข

ตารางที่ 4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ)
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74

ครูในสถานศึกษามีความสามัคคี









75

ชุมชนมีความศรัทธาตอโรงเรียน











 







76

ชุมชนกับสถานศึกษามีความสัมพันธอันดี











 







77

ความเปนศิษยเกาของสถานศึกษา





78

การมีบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษา





79

 

80

โรงเรียนใหเกียรติและใหกําลังใจแกผูเขามามีสว นรวม
ในโรงเรียน
การมีความผูกพันและรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา

81

โรงเรียนและชุมชนมีสวนชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน





นายชาญวิทย
อุณหสุทธิยานนท

ครูมีความรูความสามารถ

นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ

ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ

73

ผอ.เอื้อม จันทรสุขโข



ผอ.บุญสง เพ็งผล



ดร.กัลยรัตน เมืองสง



ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา



รศ.ดร.ธานี เกสทอง



รศ.ดร.นันทิยา
นอยจันทร

ครูมีความเสียสละ อุทิศเวลาและปฏิบัติงานตรงตอเวลา

ตัวแปร

ดร.อรทัย มูลคํา

72

ขอ

ดร.พิษณณุ ตุลสุข

ดร.อภิเซษฐ ฉิมพลีสวรรค

ตารางที่ 4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ)
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83

ทบทวนหลักสูตรการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนที่ใช
กระบวนการทํางานแบบ มีสวนรวมในระดับตาง ๆ



84

เอกสารสิ่งพิมพของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางาน
แบบมีสวนรวมขององคกรและชุมชน



85

สื่อประชาสัมพันธของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางาน
แบบมีสวนรวม



86

หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมที่จะผสมผสานกิจกรรม
และตอบสนองขอเสนอของชุมชน





นายชาญวิทย
อุณหสุทธิยานนท

 



นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ



ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ

ดร.อภิเซษฐ ฉิมพลีสวรรค

 

ผอ.เอื้อม จันทรสุขโข



ผอ.บุญสง เพ็งผล



ดร.กัลยรัตน เมืองสง

ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา

บรรจุแนวความคิดการมีสวนรวมของชุมชน ในนโยบาย
ระดับชาติ

รศ.ดร.ธานี เกสทอง

82

รศ.ดร.นันทิยา
นอยจันทร

ตัวแปร

ดร.อรทัย มูลคํา

ขอ

ดร.พิษณณุ ตุลสุข

ตารางที่ 4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ)
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89

รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ที่จะกระจายอํานาจ
ในการวางแผนและการตัดสินใจไปยังทองถิ่น





90

การยอมรับแนวความคิด สาระสําคัญพื้นฐาน และปรัชญา
การทํางานแบบมีสวนรวม



91

โครงการพัฒนาตาง ๆ ตองคํานึงถึงกระบวนการทํางาน
แบบมีสวนรวม



92

ขาวสารภายในองคการมีความถูกตองเพียงพอและเชื่อถือได

























นายชาญวิทย
อุณหสุทธิยานนท



นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ











 



ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ

งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวยความสะดวก
หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม

ดร.อภิเซษฐ ฉิมพลีสวรรค

88

 

ผอ.เอื้อม จันทรสุขโข



ผอ.บุญสง เพ็งผล



ดร.กัลยรัตน เมืองสง

ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา



รศ.ดร.นันทิยา
นอยจันทร

กฎระเบียบหรือคําสั่งการบริหารราชการไมเปนอุปสรรค
ตอการทํางานแบบมีสวนรวม

ตัวแปร

ดร.อรทัย มูลคํา

87

ขอ

ดร.พิษณณุ ตุลสุข

รศ.ดร.ธานี เกสทอง

ตารางที่ 4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ)
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95

โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการติดตอสื่อสารกัน
อยางเปดเผยเกี่ยวกับเปาหมายขององคการ

 

96

มีการประชาสัมพันธการดําเนินงานอยางตอเนื่อง

 





97

คณะกรรมการสถานศึกษาอาศัยอยูในชุมชนที่ตั้งของ
สถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษาตองการมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา
กรรมการสถานศึกษาตองการมีตําแหนงเพื่อใหเกิดการยอมรับ
ในสังคม







 



98
99



 










นายชาญวิทย
อุณหสุทธิยานนท



นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ

ขอมูลขาวสารมีอํานาจในการตัดสินใจได











 





 





 

 





 



 








ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ

94

ดร.อภิเซษฐ ฉิมพลีสวรรค



ผอ.เอื้อม จันทรสุขโข



ผอ.บุญสง เพ็งผล

ดร.กัลยรัตน เมืองสง

รศ.ดร.ธานี เกสทอง



ดร.อรทัย มูลคํา

ระบบการติดตอสื่อสารภายใตองคการมีความคลองตัว
เปนไปโดยอิสระทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ

ตัวแปร

ดร.พิษณณุ ตุลสุข

93

ขอ




155

รศ.ดร.นันทิยา
นอยจันทร

ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา

ตารางที่ 4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ)
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นายชาญวิทย
อุณหสุทธิยานนท



นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ



ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ



ดร.อภิเซษฐ ฉิมพลีสวรรค





ผอ.เอื้อม จันทรสุขโข

ผอ.บุญสง เพ็งผล



ดร.กัลยรัตน เมืองสง



ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา

 

 

รศ.ดร.ธานี เกสทอง

100 กรรมการสถานศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
101 ผูบริหารมีจิตสาธารณะ
102 การเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็ม
ความสามารถ
103 ทุกคนตระหนักในบทบาทหนาทีข่ องตนเอง
104 ผูบริหารมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง
105 กรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางจริงจัง
106 ครูมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง
107 การสนับสนุน สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษา
ใหไดมีความรูใ นดานการจัดการศึกษา

รศ.ดร.นันทิยา
นอยจันทร

ตัวแปร

ดร.อรทัย มูลคํา

ขอ

ดร.พิษณณุ ตุลสุข

ตารางที่ 4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ)
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นายชาญวิทย
อุณหสุทธิยานนท



นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ















 











 

 












 
 
 

 
 



























ดร.อภิเซษฐ ฉิมพลีสวรรค

รศ.ดร.ธานี เกสทอง



ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ








ผอ.เอื้อม จันทรสุขโข







ผอ.บุญสง เพ็งผล





ดร.กัลยรัตน เมืองสง



ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา

108 การสนับสนุน สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษา
ใหไดมีความรูใ นบทบาทหนาทีข่ องตนเอง
109 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการปฏิสัมพันธ
กันอยูเสมอ
110 การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางตัวบุคคล
111 การจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
112 การเปดโอกาสใหคณะกรรมการมีสวนดูแล ติดตามงาน
ของโรงเรียน
113 การรวมกันพิจารณาความตองการของโรงเรียน
114 กรรมการสถานศึกษาเปนผูมีความประนีประนอม
115 การพัฒนาคุณภาพการศึกษามีการดําเนินงานเปนขัน้ ตอน
116 มีการประสานงานที่ดี

รศ.ดร.นันทิยา
นอยจันทร

ตัวแปร

ดร.อรทัย มูลคํา

ขอ

ดร.พิษณณุ ตุลสุข

ตารางที่ 4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ)
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117 การรวมรับรูและใหขอเสนอแนะในการจัดการเรียน
การสอนอยางหลากหลาย
118 การดําเนินงานตามมติที่ประชุม
119 มีการสรางเครือขายระหวางบุคคลและดําเนินงานรวมกัน
120 กรรมการมีความรูเรื่องระเบียบ กฎหมาย
121 มีเปาหมายในการดําเนินงานเดียวกัน
122 มีกระบวนการตรวจสอบผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
123 กรรมการสถานศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการจัดการศึกษา
124 การสรางแรงจูงใจในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา







































 




 






นายชาญวิทย
อุณหสุทธิยานนท

นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ

ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ

ดร.อภิเซษฐ ฉิมพลีสวรรค








ผอ.เอื้อม จันทรสุขโข

ผอ.บุญสง เพ็งผล

ดร.กัลยรัตน เมืองสง

ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา

รศ.ดร.ธานี เกสทอง

รศ.ดร.นันทิยา
นอยจันทร

ตัวแปร

ดร.อรทัย มูลคํา

ขอ

ดร.พิษณณุ ตุลสุข

ตารางที่ 4 ผลการสังเคราะหการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) (ตอ)
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1.3 การวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา (factor analysis)
ผูวิจัยไดสรุปองคความรูจากการวิเคราะหเอกสาร (content analysis) การสัมภาษณ
ผูเชี่ยวชาญ (interview) แลวนําไปสรางของแบบสอบถาม (questionnaire) ชนิดมาตราสวนประมาณ
คา (rating scale) จํานวน 120 ขอ นําไปสอบถามกลุมตัวอยาง ซึ่งแบงเป น 2 หนวยวิเคราะห คือ
สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน และสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9
คน ในเขตตรวจราชการภาคกลาง จํา นวน 201 โรงเรียน ไดรับแบบสอบถามคืน จํานวน 178
โรงเรียน รวม 1,068 ฉบับ คิดเปนรอยละ 88.56 นํามาวิเคราะหดวยโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC
(Statistical Package for the Social Science) ดวยสถิติวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis)
ประเภทการวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) โดยเสนอผลการวิเคราะห
ขอมูลเปนตารางประกอบคําบรรยาย ดังตอไปนี้
1.3.1 สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 5 คารอยละสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม
ตัวแปร

สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการ 9 คน สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการ 15 คน

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

รวม

460
404
864

53.24
46.76
100.00

107
97
204

52.45
47.55
100.00

2.อายุ
ต่ํากวา 30 ป
30 – 35 ป
36 – 40 ป
41 – 45 ป
46 – 50 ป
51 ปขึ้นไป
รวม

31
65
78
160
134
396
864

3.59
7.52
9.03
18.52
15.51
45.83
100.0

7
23
12
34
39
89
204

3.43
11.27
5.88
16.67
19.12
43.63
100.00

1.เพศ
ชาย
หญิง

290
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ตารางที่ 5 คารอยละสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)
ตัวแปร
3.ระดับการศึกษา
ต่ํากวาปริญญาตรี
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
รวม
4.ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา
ผูบริหารสถานศึกษา
ประธานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ผูแทนครูในคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ผูแทนผูปกครองใน
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานอื่นๆ
ผูปกครองนักเรียนอื่นๆ
รวม

สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการ 9 คน สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการ 15 คน

จํานวน

รอยละ

จํานวน

รอยละ

398
318
146
2
864

46.06
36.81
16.90
.23
100.00

60
106
37
1
204

29.41
51.96
18.14
.49
100.00

144
144

16.67
16.67

34
34

16.67
16.67

144

16.67

34

16.67

144

16.67

34

16.67

144

16.67

34

16.67

144
864

16.67
100.00

34
204

16.67
100.00

จากตารางที่ 5 พบวา ผูตอบแบบสอบถามในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา
9 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 460 คน คิดเปนรอยละ 53.24 เปนเพศหญิง จํานวน 404 คน
คิดเปนรอยละ 46.76 อายุ สวนใหญเปนอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 396 คน คิดเปนรอยละ 45.83 อายุ
41 – 45 ป จํานวน 160 คน คิดเปนรอยละ 18.52 อายุ 46 – 50 ป จํานวน 134 คน คิดเปนรอยละ
15.51 อายุ 36 – 40 ป จํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 9.03 อายุ 30 – 35 ป จํานวน 65 คน คิดเปน
รอยละ 7.52 และอายุต่ํากวา 30 ป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 3.59 ระดับการศึกษา สวนใหญ
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มีการศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 398 คน คิดเปนรอยละ 46.06 ปริญญาตรี จํานวน 318
คน คิดเปนรอยละ 36.81 ปริญญาโท จํานวน 146 คน คิดเปนรอยละ 16.90 ปริญญาเอก จํานวน 2
คน คิดเปนรอยละ .23 ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา ผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงหนาที่เปน
ผูบริหารสถานศึกษา จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน จํ า นวน 144 คน คิด เปน รอยละ 16.67 ผู แทนครู ใ นคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ผูแทนผูปกครองใน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 16.67 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่น ๆ
จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ 16.67 และผูปกครองนักเรียนอื่นๆ จํานวน 144 คน คิดเปนรอยละ
16.67
ผูตอบแบบสอบถามในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน สวนใหญเปน
เพศชาย จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 52.45 เปนเพศหญิง จํานวน 97 คน คิดเปนรอยละ 47.55
อายุ สวนใหญเปนอายุ 51 ปขึ้นไป จํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 43.63 อายุ 46 – 50 ป จํานวน 39
คน คิดเปนรอยละ 19.12 อายุ 41 – 45 ป จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 16.67 อายุ 30 – 35 ป
จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 11.27 อายุ 36 – 40 ป จํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 5.88 และอายุ
ต่ํากวา 30 ป จํานวน 7 คน คิดเปนรอยละ 3.43 ระดับการศึกษาสวนใหญมีการศึกษาระดับปริญญาตรี
จํานวน 106 คน คิดเปนรอยละ 51.96 ระดับต่ํากวาปริญญาตรี จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 29.41
ปริญญาโท จํานวน 37 คน คิดเปน รอยละ 18.14 ปริญญาเอก จํานวน 1 คน คิด เปน รอยละ .49
ตําแหนงหนาที่ใ นสถานศึก ษา ผูตอบแบบสอบถามมีตําแหนงหนาที่เปน ผูบริหารสถานศึก ษา
จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 16.67 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 34 คน
คิดเปนรอยละ 16.67 ผูแทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 34 คน คิดเปน
รอยละ 16.67 ผูแทนผูปกครองใน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จํานวน 34 คน คิดเปน
รอยละ 16.67 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่นๆ จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 16.67 และ
ผูปกครองนักเรียนอื่นๆ จํานวน 34 คน คิดเปนรอยละ 16.67
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1.3.2 ผลการวิเ คราะหระดับ ความสําคัญ ของตัว แปรองค ประกอบการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3.2.1 สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน
การวิ เ คราะห ร ะดั บ ความสํ า คั ญ ของตั ว แปรองค ป ระกอบการบริ ห าร
สถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ใน
สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน วิเคราะหจากระดับความคิดเห็นของ
ผูตอบแบบสอบถาม โดยวิเคราะหจากคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
และนําไปเทียบกับเกณฑการวิเคราะหของเบสท (Best) รายละเอียดดังตารางที่ 6
ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน 9 คน
(n=864)
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
ระดับความสําคัญ
ที่
S.D.
X
คณะกรรมการสถานศึกษา
ของตัวแปร
1 คณะกรรมการสถานศึกษามีความตระหนักถึง
4.36 .65
มาก
ความสําคัญของการมีสวนรวม
2 คณะกรรมการสถานศึกษาตองการมีสวนรวม
4.26 .65
มาก
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมเปนกรรมการ
4.36 .62
มาก
คัดเลือกและการประเมินบุคลากรของโรงเรียน
4 คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสําคัญใน
4.23 .67
มาก
การสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมจากผูที่เกี่ยวของ
ทุกภาคสวน
5 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการตัดสินใจ 4.08 .70
มาก
เกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน
6 กรรมการสถานศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการจัดการศึกษา 4.07 .71
มาก
7 กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีลักษณะความเปนผูน ํา 4.12 .64
มาก
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ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน 9 คน (ตอ)
ที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความรับผิดชอบตอ
ตนเอง ครอบครัวและชุมชน
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสนใจและ
มีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสามารถ
ในการตัดสินใจและแกปญ
 หาตางๆได
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความรูความเขาใจ
ในบทบาทหนาทีข่ องตนเอง
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่กลาแสดงออกทั้ง
การกระทําและความคิด
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีอารมณดี มองโลก
ในแงดี มีความหนักแนนและเปนคนมีเหตุผล
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสุภาพ เรียบรอย
ออนนอมถอมตน
กรรมการสถานศึกษามีถิ่นกําเนิดอยูในชุมชน
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีคณ
ุ ธรรมและ
ความซื่อสัตยสุจริต
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความประพฤติดี
ทั้งดานกาย วาจา ใจและเปนตัวอยางใหแกสังคมได
กรรมการสถานศึกษามีลักษณะนิสัยชอบชวยเหลือ
กิจกรรมตางๆของโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษามีความรู ความสามารถตอหนาที่

X

S.D.

3.93

.79

ระดับความสําคัญ
ของตัวแปร
มาก

4.23

.65

มาก

4.15

.68

มาก

4.18

.68

มาก

4.18

.70

มาก

4.05

.69

มาก

4.18

.68

มาก

4.15

.66

มาก

4.22
4.18

.67
.63

มาก
มาก

4.13

.69

มาก

4.10

.69

มาก

4.11

.69

มาก
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ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน 9 คน (ตอ)
ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

33

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษามีฐานะทางเศรษฐกิจที่เอื้อตอ
การสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี
กรรมการสถานศึกษามีความรูเรื่องระเบียบ กฎหมาย
กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมพิจารณา
ความตองการของโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางจริงจัง
กรรมการสถานศึกษาเปนผูมีความประนีประนอม
กรรมการสถานศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
กรรมการสถานศึกษาอาศัยอยูในชุมชนที่ตั้ง
ของสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนใหขอเสนอแนะ
และรับรูการบริหารและการดําเนินงานของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับรูและ
รวมพิจารณาการกําหนดกฎระเบียบของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับรูและ
ใหขอเสนอแนะการติดตามผลการดําเนินงาน
และสรุปผลงานประจําปของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสนใจและ
ใหขอเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่สะทอนความ
ตองการของชุมชนดวยการพัฒนาการเรียนการสอน

X

S.D.

4.24

.65

ระดับความสําคัญ
ของตัวแปร
มาก

4.21
4.28
4.27

.66
.62
.61

มาก
มาก
มาก

4.24

.67

มาก

4.13
3.91
4.07

.68
.89
.70

มาก
มาก
มาก

4.19

.66

มาก

4.18

.63

มาก

4.03

.68

มาก

4.14

.69

มาก

4.07

.72

มาก

165

ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน 9 คน (ตอ)
ที่
34
35
36

37
38
39
40
41
42

43
44

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษารับรูและใหขอเสนอแนะ
การดําเนินงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
การใหขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติในการพัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษามีการรวมรับรูและให
ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนอยาง
หลากหลาย
โครงการพัฒนาตาง ๆ ตองคํานึงถึงกระบวนการ
ทํางานแบบมีสวนรวม
มีการพัฒนาการทํางานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเห็น
ความสําคัญของการมีสวนรวม
การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวม
กิจกรรมตางๆของโรงเรียน
การใหความสําคัญกับชุมชนในการพัฒนาความรู
ความเขาใจดานการศึกษาใหทนั สมัยอยูเสมอ
การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนาจากองคกร
ตางๆเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนและ
คนในชุมชน
มีการสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียน
กับชุมชนและมีกจิ กรรมดําเนินการรวมกัน
ผูบริหารเขารวมกิจกรรมกับชุมชนสม่ําเสมอ

X

S.D.

4.14

.70

ระดับความสําคัญ
ของตัวแปร
มาก

4.07

.68

มาก

4.09

.69

มาก

4.09

.71

มาก

4.29

.66

มาก

4.32

.62

มาก

4.39

.61

มาก

4.43

.62

มาก

4.45

.60

มาก

4.46

.59

มาก

4.37

.64

มาก
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ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน 9 คน (ตอ)
ที่
45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการตัดสินใจ
ในการดําเนินงานอยางรอบคอบ มีเหตุผลและคํานึงถึง
ประโยชนของสถานศึกษาเปนหลัก
โรงเรียนเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมวิเคราะหหาปญหา
หาสาเหตุของปญหา และแกไขปญหาดวยตนเอง
มีเปาหมายในการดําเนินงานเดียวกัน
การสนับสนุน สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษา
มีความรูใ นดานการจัดการศึกษา
การสนับสนุน สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษา
มีความรูใ นบทบาทหนาทีข่ องตนเอง
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามี
การปฏิสัมพันธกันอยูเสมอ
การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางตัวบุคคล
โรงเรียนใหเกียรติและใหกําลังใจแกผูเขามา
มีสวนรวมในโรงเรียน
โรงเรียนและชุมชนมีสวนชวยเหลือสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน
ขอมูลขาวสารภายในโรงเรียนมีความถูกตองและ
เชื่อถือได
กรรมการสถานศึกษามีความภาคภูมใิ จเมื่อโรงเรียน
ประสบความสําเร็จ
โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหเด็กในชุมชนไดรับ
การศึกษาและจบการศึกษาภาคบังคับ

X

S.D.

4.03

.75

ระดับความสําคัญ
ของตัวแปร
มาก

4.00

.74

มาก

4.51
4.53

.64
.65

มากที่สุด
มากที่สุด

4.51

.59

มากที่สุด

4.38

.66

มาก

4.39
4.44

.62
.60

มาก
มาก

4.00

.78

มาก

4.34

.62

มาก

4.55

.60

มากที่สุด

4.56

.61

มากที่สุด
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ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน 9 คน (ตอ)
ที่
57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษามีความรูสึกที่ดีทไี่ ดรับเกียรติ
และมีความภาคภูมิใจที่ไดรับแตงตั้งใหเปน
คณะกรรมการสถานศึกษา
การบริหารงานการเงินของสถานศึกษา
มีความโปรงใสและตรวจสอบได
สถานศึกษามีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของชุมชน
ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริต
ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยาง
ผูบริหารมีความเปนผูน ํา
ผูบริหารเปนคนทองถิ่นโดยกําเนิด
ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหารและเปนผูนําแหง
การเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารใชทักษะการแกไขความขัดแยง
ผูบริหารมีความคิดสรางสรรค
ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ผูบริหารเปนนักประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
ผูบริหารมีความเสียสละ
ผูบริหารมีความศรัทธาและยอมรับการทํางาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ผูบริหารมีความรูและทักษะในการบริหารและ
การปฏิบัติงาน
ผูบริหารมีความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ
ในการปฏิบัติงาน

X

S.D.

4.50

.59

ระดับความสําคัญ
ของตัวแปร
มากที่สุด

4.34

.86

มาก

4.58
4.63
4.58
4.59
3.39
4.49

.57
.56
.56
.57
1.45
.63

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก

4.38
4.51
4.53
4.47

.65
.60
.61
.60

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.48
4.48

.62
.58

มาก
มาก

4.51

.60

มากที่สุด

4.51

.60

มากที่สุด
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ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน 9 คน (ตอ)
ที่
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

88

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูบริหารมีจิตสาธารณะ
ผูบริหารมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางจริงจัง
ครูมีความเอาใจใสตอนักเรียนและการเรียนการสอน
ครูมีความประพฤติดี
ครูมีมนุษยสัมพันธดี
ครูมีความเสียสละ อุทิศเวลาและปฏิบัติงาน
ตรงตอเวลา
ครูมีความรูความสามารถ
ครูในสถานศึกษามีความสามัคคี
ครูมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง
ชุมชนมีความศรัทธาตอโรงเรียน
การมีบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาเปนศิษยเกาของ
สถานศึกษา
ชุมชนกับสถานศึกษามีความสัมพันธอันดี
การใหมีหลักการการมีสวนรวมของชุมชน
ในนโยบายระดับชาติ
การทบทวนหลักสูตรการศึกษา เพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนที่ใชกระบวนการทํางาน
แบบมีสวนรวมในระดับตาง ๆ
สื่อประชาสัมพันธของรัฐ สนับสนุนกระบวนการ
ทํางานแบบมีสวนรวม

X

S.D.

4.52
4.58

.59
.56

ระดับความสําคัญ
ของตัวแปร
มากที่สุด
มากที่สุด

4.48
4.48
4.45
4.40

.57
.59
.61
.62

มาก
มาก
มาก
มาก

4.45
4.37
4.44
4.30
4.38
4.26

.59
.69
.61
.62
.61
.73

มาก
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.21
4.40

.72
.64

มาก
มาก

4.29

.61

มาก

4.34

.61

มาก
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ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน 9 คน (ตอ)
ที่
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
มีระบบการบริหารการศึกษาที่เอื้อและสนับสนุน
การเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
การมีระบบการเมืองการปกครองทองถิ่นที่เอื้อตอ
การสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษามีเวลาเพียงพอที่จะเขามามี
สวนรวมกิจกรรมของสถานศึกษา
โรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมที่
เอื้อตอการเรียนรู
หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมที่จะผสมผสาน
กิจกรรม และตอบสนองขอเสนอของชุมชน
กฎระเบียบหรือคําสั่งการบริหารราชการไมเปน
อุปสรรคตอการทํางานแบบมีสวนรวม
งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวยความสะดวก
หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม
รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ที่จะกระจาย
อํานาจในการวางแผนและการตัดสินใจไปยังทองถิ่น
เอกสารสิ่งพิมพของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางาน
แบบมีสวนรวมขององคกรและชุมชน
การมีความผูกพันและรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา
การยอมรับแนวความคิด สาระสําคัญพื้นฐาน และ
ปรัชญาการทํางานแบบมีสวนรวม
ระบบการติดตอสื่อสารภายในโรงเรียนมี
ความคลองตัว เปนไปโดยอิสระทั้งในแนวดิ่งและ
แนวราบ

X

S.D.

4.18

.64

ระดับความสําคัญ
ของตัวแปร
มาก

4.09

.64

มาก

3.99

.68

มาก

3.98

.69

มาก

3.81

.74

มาก

4.02

.71

มาก

3.89

.75

มาก

3.83

.78

มาก

3.98

.68

มาก

4.18
4.35

.64
.61

มาก
มาก

4.19

.65

มาก
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ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน 9 คน (ตอ)
ที่
101
102
103
104

105
106
107
108

109

110

111

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
มีการเปดโอกาสใหผูมีสวนเกีย่ วของไดมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงาน
มีการกระจายอํานาจการบริหารและการตัดสินใจใหผู
มีสวนเกี่ยวของกับงานรับผิดชอบ
ขอมูลสารสนเทศในโรงเรียนมีความพรอมที่จะ
นํามาใชในการตัดสินใจ
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามี
การติดตอสื่อสารกันอยางเปดเผยเกี่ยวกับเปาหมาย
ขององคกร
มีการประชาสัมพันธการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
การเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นได
อยางเต็มความสามารถ
ทุกคนตระหนักในบทบาทหนาทีข่ องตนเอง
โรงเรียนและชุมชนมีการตั้งเปาหมายที่จะแกไขปญหา
รวมกัน โดยวิเคราะหปญหาที่สงผลกระทบตอ
การทํางาน จากนัน้ หาแนวทางแกไข
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการกําหนด
บทบาท ภารกิจและหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาไวอยางชัดเจน
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษารวมกันจัด
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนและทองถิ่น
กรรมการสถานศึกษามีอิสระในการคิด การตัดสินใจ
และดําเนินงานในหนาที่ที่ตนรับผิดชอบ

X

S.D.

4.19

.62

ระดับความสําคัญ
ของตัวแปร
มาก

4.31

.61

มาก

4.24

.64

มาก

4.33

.61

มาก

4.29
4.21

.61
.60

มาก
มาก

4.19
4.33

.61
.62

มาก
มาก

4.34

.62

มาก

4.33

.66

มาก

4.33

.63

มาก
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ตารางที่ 6 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน 9 คน (ตอ)
ที่
112
113
114
115
116
117
118
119
120

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง
โรงเรียนเปดโอกาสใหคณะกรรมการมีสวนดูแล
ติดตามงานของโรงเรียน
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
มีการวางแผนการดําเนินงานสูเปาหมายที่ชัดเจน
มีการสรางเครือขายระหวางบุคคลและดําเนินงาน
รวมกัน
การมีการประสานงานทีด่ ี
มีการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางเปนขั้นตอน
มีการดําเนินงานตามมติที่ประชุม
มีกระบวนการตรวจสอบผลการดําเนินงาน
อยางตอเนื่อง
มีการสรางแรงจูงใจในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
รวมเฉลี่ย

X

S.D.

4.31

.63

ระดับความสําคัญ
ของตัวแปร
มาก

4.23

.65

มาก

4.33

.63

มาก

4.23

.62

มาก

4.34
4.17

.62
.60

มาก
มาก

4.33
4.22

.62
.62

มาก
มาก

4.25

.64

มาก

4.27

.42

มาก

จากตารางที่ 6 เมื่อพิจารณาคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย
ภาพรวมของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน ทั้ง 120 ตัวแปร
พบวา คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) เทากับ 4.27 แสดงวา ในภาพรวมผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น
ระดับความสําคัญของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมาก และพบวา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยภาพรวม
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เทากับ .42 หมายความวา การกระจายของขอมูลตามความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมี
ความคิด เห็น เกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสว นรว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับ 4 และมีความคิดเห็น 3 และ 5
ประปราย ในลักษณะนี้แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับความสําคัญของตัวแปร
การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ใกลเคียงกัน
เมื่อไดวิเคราะหคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายตัว
แปรของตัว แปรการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรว มของคณะกรรมการสถานศึก ษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน ทั้ง 120 ตัวแปร
พบในลักษณะเดียวกัน กลาวคือ มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) ระหวาง 3.39 – 4.63 แสดงวา ผูตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห็นระดับความสําคัญของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวนมากอยูในระดับมากเชนกัน และ
พบวา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีคาระหวาง .59 -1.45 หมายความวา การกระจายของขอมูล
ตามความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปร
การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยูในระดับ 4 และมีความคิดเห็น 3 และ 5 ประปราย ในลักษณะนี้แสดงวา ผูตอบแบบสอบถามมี
ความคิ ด เห็ น ระดั บ ความสํ า คั ญ ของตั ว แปรการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใกลเคียงกัน

ม
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ส
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1.3.2.2 สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน
การวิเคราะหระดับความสําคัญของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึก ษา ระดับ การศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ในสถานศึก ษาที่มีค ณะกรรมการ
สถานศึก ษาขั้น พื้นฐาน 15 คน วิเคราะหจากระดับความคิดเห็น ของผูตอบแบบสอบถาม โดย
วิเคราะหจากคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนําไปเทียบกับเกณฑ
การวิเคราะหของเบสท (Best) รายละเอียดดังตารางที่ 7
ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน 15 คน
(n=204)
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
ระดับความสําคัญ
ที่
S.D.
X
คณะกรรมการสถานศึกษา
ของตัวแปร
1 คณะกรรมการสถานศึกษามีความตระหนัก
4.30
.56
มาก
ถึงความสําคัญของการมีสวนรวม
2 คณะกรรมการสถานศึกษาตองการมีสวนรวม
4.21
.60
มาก
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
3 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมเปนกรรมการ 4.31
.63
มาก
คัดเลือกและการประเมินบุคลากรของโรงเรียน
4 คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสําคัญ
4.16
.59
มาก
ในการสงเสริมใหเกิดการมีสวนรวมจาก
ผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน
5 คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมใน
4.00
.68
มาก
การตัดสินใจเกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน
6 กรรมการสถานศึกษามีทัศนคติที่ดีตอ
4.05
.70
มาก
การจัดการศึกษา
7 กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีลักษณะ
4.08
.70
มาก
ความเปนผูนํา
8 กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความรับผิดชอบ
3.98
.69
มาก
ตอตนเอง ครอบครัวและชุมชน
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ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 15 คน (ตอ)
ที่
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสนใจและ
มีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสามารถ
ในการตัดสินใจและแกปญ
 หาตางๆได
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความรูความเขาใจ
ในบทบาทหนาทีข่ องตนเอง
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความคิดริเริ่ม
สรางสรรค
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่กลาแสดงออก
ทั้งการกระทําและความคิด
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีอารมณดี มองโลก
ในแงดี มีความหนักแนนและเปนคนมีเหตุผล
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสุภาพ
เรียบรอย ออนนอมถอมตน
กรรมการสถานศึกษามีถิ่นกําเนิดอยูในชุมชน
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีคณ
ุ ธรรมและ
ความซื่อสัตยสุจริต
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความประพฤติดีทั้ง
ดานกาย วาจา ใจและเปนตัวอยางใหแกสังคมได
กรรมการสถานศึกษามีลักษณะนิสัยชอบชวยเหลือ
กิจกรรมตางๆของโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษามีความรู ความสามารถ
ตอหนาที่

X

S.D.

4.26

.62

ระดับความสําคัญ
ของตัวแปร
มาก

4.28

.66

มาก

4.23

.64

มาก

4.15

.64

มาก

3.99

.64

มาก

4.22

.62

มาก

4.11

.68

มาก

4.07
4.20

.63
.59

มาก
มาก

4.15

.66

มาก

4.16

.64

มาก

4.13

.67

มาก
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ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 15 คน (ตอ)
ที่
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

32

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษามีฐานะทางเศรษฐกิจที่เอื้อตอ
การสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี
กรรมการสถานศึกษามีความรูเรื่องระเบียบ
กฎหมาย
กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมพิจารณา
ความตองการของโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางจริงจัง
กรรมการสถานศึกษาเปนผูมีความประนีประนอม
กรรมการสถานศึกษาสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นไดดี
กรรมการสถานศึกษาอาศัยอยูในชุมชนที่ตั้ง
ของสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนใหขอเสนอแนะ
และรับรูการบริหารและการดําเนินงานของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับรูและ
รวมพิจารณาการกําหนดกฎระเบียบของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับรูและ
ใหขอเสนอแนะการติดตามผลการดําเนินงานและ
สรุปผลงานประจําปของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสนใจและ
ใหขอเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน

X

S.D.

4.28

.65

ระดับความสําคัญ
ของตัวแปร
มาก

4.28
4.33

.65
.66

มาก
มาก

4.29

.64

มาก

4.26

.68

มาก

4.11
4.03

.68
.76

มาก
มาก

4.01

.74

มาก

4.24

.69

มาก

4.27

.68

มาก

4.11

.68

มาก

4.28

.60

มาก
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ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 15 คน (ตอ)
ที่
33

34
35
36

37
38
39
40
41
42

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่สะทอน
ความตองการของชุมชนดวยการพัฒนา
การเรียนการสอน
คณะกรรมการสถานศึกษารับรูและใหขอเสนอแนะ
การดําเนินงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
การใหขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติในการพัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษามีการรวมรับรูและ
ใหขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอน
อยางหลากหลาย
โครงการพัฒนาตางๆ ตองคํานึงถึงกระบวนการ
ทํางานแบบมีสวนรวม
มีการพัฒนาการทํางานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเห็น
ความสําคัญของการมีสวนรวม
การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวม
กิจกรรมตางๆของโรงเรียน
การใหความสําคัญกับชุมชนในการพัฒนาความรู
ความเขาใจดานการศึกษาใหทนั สมัยอยูเสมอ
การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนาจาก
องคกรตางๆเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูข องนักเรียน
และคนในชุมชน

X

S.D.

4.14

.69

ระดับความสําคัญ
ของตัวแปร
มาก

4.30

.64

มาก

4.19

.62

มาก

4.20

.64

มาก

4.21

.65

มาก

4.30

.69

มาก

4.32

.63

มาก

4.25

.71

มาก

4.42

.56

มาก

4.30

.70

มาก
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ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 15 คน (ตอ)
ที่
43
44
45

46

47
48
49
50
51
52
53
54

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
มีการสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียน
กับชุมชนและมีกจิ กรรมดําเนินการรวมกัน
ผูบริหารเขารวมกิจกรรมกับชุมชนสม่ําเสมอ
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามี
การตัดสินใจในการดําเนินงานอยางรอบคอบ มี
เหตุผลและคํานึงถึงประโยชนของสถานศึกษาเปนหลัก
โรงเรียนเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมวิเคราะห
หาปญหา หาสาเหตุของปญหา และแกไขปญหา
ดวยตนเอง
มีเปาหมายในการดําเนินงานเดียวกัน
การสนับสนุน สงเสริมใหคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความรูใ นดานการจัดการศึกษา
การสนับสนุน สงเสริมใหคณะกรรมการ
สถานศึกษามีความรูใ นบทบาทหนาทีข่ องตนเอง
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามี
การปฏิสัมพันธกันอยูเสมอ
การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางตัวบุคคล
โรงเรียนใหเกียรติและใหกําลังใจแกผูเขามา
มีสวนรวมในโรงเรียน
โรงเรียนและชุมชนมีสวนชวยเหลือสนับสนุน
ซึ่งกันและกัน
ขอมูลขาวสารภายในโรงเรียนมีความถูกตอง
และเชื่อถือได

X

S.D.

4.40

.55

ระดับความสําคัญ
ของตัวแปร
มาก

4.41
4.11

.64
.68

มาก
มาก

4.07

.67

มาก

4.37
4.51

.81
.65

มาก
มากที่สุด

4.54

.56

มากที่สุด

4.41

.64

มาก

4.38
4.46

.64
.63

มาก
มาก

4.05

.67

มาก

4.35

.61

มาก
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ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 15 คน (ตอ)
ที่
55
56
57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษามีความภาคภูมใิ จ
เมื่อโรงเรียนประสบความสําเร็จ
โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหเด็กในชุมชน
ไดรับการศึกษาและจบการศึกษาภาคบังคับ
กรรมการสถานศึกษามีความรูสึกที่ดีทไี่ ดรับเกียรติ
และมีความภาคภูมิใจที่ไดรับแตงตั้งใหเปน
คณะกรรมการสถานศึกษา
การบริหารงานการเงินของสถานศึกษามี
ความโปรงใสและตรวจสอบได
สถานศึกษามีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของชุมชน
ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริต
ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยาง
ผูบริหารมีความเปนผูน ํา
ผูบริหารเปนคนทองถิ่นโดยกําเนิด
ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหารและเปนผูนํา
แหงการเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารใชทักษะการแกไขความขัดแยง
ผูบริหารมีความคิดสรางสรรค
ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ผูบริหารเปนนักประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
ผูบริหารมีความเสียสละ
ผูบริหารมีความศรัทธาและยอมรับการทํางาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษา

X

S.D.

4.64

.57

ระดับความสําคัญ
ของตัวแปร
มากที่สุด

4.70

.49

มากที่สุด

4.58

.53

มากที่สุด

4.50

.63

มากที่สุด

4.59
4.74
4.73
4.70
3.29
4.53

.56
.45
.54
.52
1.53
.65

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มากที่สุด

4.46
4.57
4.68
4.38

.60
.52
.53
.64

มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก

4.57
4.56

.59
.62

มากที่สุด
มากที่สุด
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ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 15 คน (ตอ)
ที่
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูบริหารมีความรูและทักษะในการบริหารและ
การปฏิบัติงาน
ผูบริหารมีความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรค
ตางๆในการปฏิบัติงาน
ผูบริหารมีจิตสาธารณะ
ผูบริหารมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางจริงจัง
ครูมีความเอาใจใสตอนักเรียนและการเรียนการสอน
ครูมีความประพฤติดี
ครูมีมนุษยสัมพันธดี
ครูมีความเสียสละ อุทิศเวลาและปฏิบัตงิ านตรงตอเวลา
ครูมีความรูความสามารถ
ครูในสถานศึกษามีความสามัคคี
ครูมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง
ชุมชนมีความศรัทธาตอโรงเรียน
การมีบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาเปนศิษยเกาของ
สถานศึกษา
ชุมชนกับสถานศึกษามีความสัมพันธอันดี
การใหมีหลักการการมีสวนรวมของชุมชน
ในนโยบายระดับชาติ
การทบทวนหลักสูตรการศึกษา เพื่อสนับสนุน
การจัดการเรียนที่ใชกระบวนการทํางานแบบมี
สวนรวมในระดับตาง ๆ

X

S.D.

4.61

.56

ระดับความสําคัญ
ของตัวแปร
มากที่สุด

4.64

.55

มากที่สุด

4.65
4.69

.55
.53

มากที่สุด
มากที่สุด

4.48
4.50
4.43
4.36
4.50
4.32
4.37
4.33
4.46
4.14

.54
.54
.57
.60
.56
.61
.56
.53
.57
.74

มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก
มาก
มาก

4.35
4.46

.66
.55

มาก
มาก

4.43

.58

มาก
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ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 15 คน (ตอ)
ที่
88
89
90
91
92
93

94
95

96

97
98

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
สื่อประชาสัมพันธของรัฐ สนับสนุนกระบวนการ
ทํางานแบบมีสวนรวม
มีระบบการบริหารการศึกษาที่เอื้อและสนับสนุน
การเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
การมีระบบการเมืองการปกครองทองถิ่นที่เอื้อตอ
การสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษามีเวลาเพียงพอที่จะเขามา
มีสวนรวมกิจกรรมของสถานศึกษา
โรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานที่และ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู
หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมที่จะ
ผสมผสานกิจกรรม และตอบสนองขอเสนอ
ของชุมชน
กฎระเบียบหรือคําสั่งการบริหารราชการ
ไมเปนอุปสรรคตอการทํางานแบบมีสวนรวม
งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวย
ความสะดวก หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการทํางาน
แบบมีสวนรวม
รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ที่จะกระจาย
อํานาจในการวางแผนและการตัดสินใจไปยัง
ทองถิ่น
เอกสารสิ่งพิมพของรัฐ สนับสนุนกระบวนการ
ทํางานแบบมีสวนรวมขององคกรและชุมชน
การมีความผูกพันและรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา

X

S.D.

4.36

.62

ระดับความสําคัญ
ของตัวแปร
มาก

4.20

.65

มาก

4.16

.65

มาก

3.99

.69

มาก

3.97

.71

มาก

3.94

.67

มาก

4.08

.62

มาก

4.02

.72

มาก

4.00

.68

มาก

4.10

.64

มาก

4.21

.67

มาก
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ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 15 คน (ตอ)
ที่
99
100

101
102
103
104

105
106
107
108

109

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
การยอมรับแนวความคิด สาระสําคัญพื้นฐาน
และปรัชญาการทํางานแบบมีสวนรวม
ระบบการติดตอสื่อสารภายในโรงเรียนมี
ความคลองตัว เปนไปโดยอิสระทั้งในแนวดิ่ง
และแนวราบ
มีการเปดโอกาสใหผูมีสวนเกีย่ วของไดมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงาน
มีการกระจายอํานาจการบริหารและการตัดสินใจ
ใหผูมีสวนเกี่ยวของกับงานรับผิดชอบ
ขอมูลสารสนเทศในโรงเรียนมีความพรอมที่จะ
นํามาใชในการตัดสินใจ
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามี
การติดตอสื่อสารกันอยางเปดเผยเกี่ยวกับเปาหมาย
ขององคกร
มีการประชาสัมพันธการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
การเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นได
อยางเต็มความสามารถ
ทุกคนตระหนักในบทบาทหนาทีข่ องตนเอง
โรงเรียนและชุมชนมีการตั้งเปาหมายที่จะแกไข
ปญหารวมกัน โดยวิเคราะหปญหาที่สงผลกระทบ
ตอการทํางาน จากนัน้ หาแนวทางแกไข
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามี
การกําหนดบทบาท ภารกิจและหนาที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาไวอยางชัดเจน

X

S.D.

4.33

.59

ระดับความสําคัญ
ของตัวแปร
มาก

4.19

.63

มาก

4.21

.65

มาก

4.29

.66

มาก

4.26

.56

มาก

4.31

.68

มาก

4.36
4.31

.60
.68

มาก
มาก

4.31
4.38

.66
.65

มาก
มาก

4.34

.61

มาก
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ตารางที่ 7 คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และระดับความสําคัญของ
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน 15 คน (ตอ)
ที่
110

111

112
113
114
115
116
117
118
119
120

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษารวมกัน
จัดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการ
ของชุมชนและทองถิ่น
กรรมการสถานศึกษามีอิสระในการคิด
การตัดสินใจและดําเนินงานในหนาที่ทตี่ น
รับผิดชอบ
มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
โรงเรียนเปดโอกาสใหคณะกรรมการมีสวนดูแล
ติดตามงานของโรงเรียน
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามีการ
วางแผนการดําเนินงานสูเปาหมายที่ชัดเจน
มีการสรางเครือขายระหวางบุคคลและ
ดําเนินงานรวมกัน
การมีการประสานงานทีด่ ี
มีการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
อยางเปนขั้นตอน
มีการดําเนินงานตามมติที่ประชุม
มีกระบวนการตรวจสอบผลการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง
มีการสรางแรงจูงใจในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
รวมเฉลี่ย

X

S.D.

4.31

.74

ระดับความสําคัญ
ของตัวแปร
มาก

4.29

.67

มาก

4.33

.61

มาก

4.29

.62

มาก

4.33

.62

มาก

4.22

.64

มาก

4.50
4.26

.55
.63

มากที่สุด
มาก

4.36
4.29

.64
.65

มาก
มาก

4.31

.68

มาก

4.30

.40

มาก
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จากตารางที่ 7 เมื่อพิจารณาคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดย
ภาพรวมของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน ทั้ง 120 ตัว
แปร พบวา คามัชฌิมเลขคณิต ( X ) เทากับ 4.30 แสดงวาในภาพรวม ผูตอบแบบสอบถามมีความ
คิดเห็นระดับความสําคัญของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยูในระดับมาก และพบวา สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
โดยภาพรวมเทากับ .40 หมายความวา การกระจายของขอมูลตามความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถาม
สวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวน
รวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยูในระดับ 4 และมีความคิดเห็น 3
และ 5 ประปราย ในลักษณะนี้แสดงวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นระดับความสําคัญของ
ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ การศึกษาขั้น
พื้นฐานใกลเคียงกัน
เมื่อไดวิเคราะหคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เปนรายตัว
แปรของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน ทั้ง 120 ตัวแปร พบใน
ลัก ษณะเดียวกัน กลาวคือ มีคามัชฌิมเลขคณิต ( X ) ระหวาง 3.29 – 4.74 แสดงวา ผูต อบ
แบบสอบถาม มีความคิดเห็นระดับความสําคัญของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สวนมากอยูในระดับมาก และพบวา
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) มีคาระหวาง .52 -1.53 หมายความวา การกระจายของขอมูลตาม
ความคิดเห็นผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับความสําคัญของตัวแปรการ
บริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยูใน
ระดับ 4 และมีความคิดเห็น 3 และ 5 ประปราย ในลักษณะนี้แสดงวา ผูตอบแบบสอบถาม มีความ
คิดเห็นระดับความสําคัญของตัวแปรการบริ หารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานใกลเคียงกัน
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1.3.3 ผลการวิเ คราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.3.3.1 สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน
วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อตอบวัต ถุประสงคขอที่ 1 ที่วา “เพื่อ
ทราบองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package
for the Social Science) ดวยสถิติวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) ประเภทการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) โดยจัด กระทําขอมูลตามลําดับขั้น ตอน
ดังตอไปนี้
1.3.3.1.1 ทดสอบความเหมาะสม ความเพี ย งพอและแมทริ ก ซ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรซึ่งพิจารณาจากสถิติทดสอบสองคา คือ
1) คา KMO and Bartlett’s Test โดยดูคา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adequacy) ที่มีคามาก (เขาใกลหนึ่ง)
2) คาที่ใชทดสอบสมมติฐานของ Bartlett’s Test of Sphericity
H 0 : ตั ว แปรการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมมีความสัมพันธกัน
H 1 : ตั ว แปรการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสัมพันธกัน
โดยพิจารณาจากคา Chi-Square และการมีนัยสําคัญทางสถิติที่นอย
กวาหรือเทากับ .05 (Sig  0.05) วายอมรับหรือปฏิเสธ ไดผลดังตารางที่ 8
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ตารางที่ 8 คา KMO and Bartlett’s Test of Sphericity
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi- Square
df
Sig

.971
102295.0
7140
.000
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จากตารางที่ 8 คา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy)
เทากับ .971 แสดงวา ตัว แปรทั้ง 120 ตัว แปรของการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรว มของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานของสถานศึ ก ษาที่ มี ค ณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน เปนจํานวนขอมูลที่มีความเพียงพอและมีความเหมาะสม สามารถใช
สถิติการวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ระดับดี ทั้งนี้เพราะคา KMO มีคามากกวา .5 และ
เขาใกล 1 และเมื่อทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity พบในลักษณะ
เดียวกัน คือ คา Chi- Square = 102295.0 คา Significance = .000 ซึ่งนอยกวา .05 จึงปฏิเสธ H 0
และยอมรั บ H1 ซึ่ ง แสดงว า ค า แมกทริ ก ซ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ข องตั ว แปรการบริ ห าร
สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้ง 120 ตัว
แปร มีความสัมพันธกันทําใหขอมูลนี้นําไปวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ได
1.3.3.1.2 ทํ า การสกั ด ป จ จั ย (Factor Extraction) ด ว ยวิ ธี วิ เ คราะห
องคประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) ผลการสกัดปจจัยสําหรับการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดงเฉพาะ
องคประกอบคาไอเกน (eigen value) 1 ขึ้นไป ดังตารางที่ 9
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ตารางที่ 9 องคประกอบ คาความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวนและคารอยละของ
ความแปรปรวนสะสมของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
องคประกอบ
(component)

คาความแปรปรวน
(eigen value)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

51.666
6.634
4.400
3.065
2.935
2.023
1.888
1.650
1.580
1.437
1.297
1.270
1.193
1.156
1.122
1.064

คารอยละของ
ความแปรปรวน
(% of variance)
43.055
5.528
3.667
2.554
2.446
1.686
1.573
1.375
1.317
1.198
1.081
1.059
.994
.963
.935
.886

คารอยละของ
ความแปรปรวนสะสม
(cumulative % of variance)
43.055
48.583
52.250
54.804
57.250
58.936
60.510
61.885
63.201
64.399
65.480
66.538
67.532
68.496
69.430
70.317

จากตารางที่ 9 พบวา เมื่อพิจารณาเฉพาะองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบ
มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคาความแปรปรวนหรือ
คาไอเกน (eigen value) 1 ขึ้นไป ไดจํานวนองคประกอบ (component) ทั้งสิ้น 16 องคประกอบ
คา ร อยละความแปรปรวน (% of variance) ระหว าง .886 – 43.055 และคา ร อยละของ
ความแปรปรวนสะสม (cumulative % of variance) เทากับรอยละ 70.317 ลักษณะนี้แสดงวา
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องคประกอบทั้ง 16 องคประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนขององคประกอบไดเทากับ
70.317
1.3.3.1.3 นําองคประกอบที่มีคาความแปรปรวนของตัวแปรหรือคาไอเกน
(eigen value) 1 ขึ้น ไป ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser)130 จํานวน 16 องคประกอบ ไปหมุน แกน
แบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax method) เพื่อใหตัวแปรสัมพันธกับ
องคประกอบในลักษณะที่ชัดเจนขึ้น และสรุปเปนองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวน
รว มของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ทั้งนี้ใ นการพิจารณาวาเปน 1
องคประกอบ ใชเกณฑการคัดเลือกตัวแปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) เทากับ 0.55
ขึ้นไป131 จํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบตองมีตัวแปรบรรยายองคประกอบนั้นๆตั้งแต 3 ตัว
แปรขึ้น ไป ซึ่ งพบวา องคประกอบการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งสิ้น 8 องคประกอบที่เปนไปตามเกณฑ ประกอบดวย
ตัวแปรจํานวน 75 ตัวแปร คือ ตัวแปรที่ 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 27, 28, 31, 32,
33, 34, 35, 36, 39,40, 41, 42, 43, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77,
78, 79, 80, 81, 89,90,91,92,93, 94, 95, 96, 97, 100, 101,102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 116, 117, 118, 119 และ 120 ตัดออกจํานวน 45 ตัวแปร ซึ่งไมเปนไปตาม
เกณฑของคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ไดแก ตัวแปรที่ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 16, 21, 23,
24, 25, 26, 29, 30, 37,38, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 63, 82, 83,
84, 85, 86, 87, 88, 98, 99 และ 115 ซึ่งองคประกอบทั้ง 8 องคประกอบสอดคลองกับการวิเคราะห
เอกสาร (document study) การสังเคราะหขอมูลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview) รายละเอียด
ดังตารางที่ 10 - 11
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130

Kaiser, cited in Barbara G.Tabachnik, and Linda S. Fidell, Using Multivariate
Statistics, (New York : Harper&Row Publishers, 2001), 588.
131
Barbara G. Tabachnik and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics (New
York : harper & Ror, 1983), 411.
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ตารางที่ 10 องคประกอบ คาความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวนและคารอยละของ
ความแปรปรวนสะสมของตั ว แปรการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคาไอเกนเทากับ 1.00 ขึ้นไป
องคประกอบ
(component)

คาความแปรปรวน
(eigen value)

1
2
3
4
5
6
7
8

13.641
13.156
12.902
7.008
6.015
5.981
4.881
3.805

คารอยละของ
ความแปรปรวน
(% of variance)
11.368
10.964
10.752
5.840
5.012
4.985
4.068
3.171

คารอยละของ
ความแปรปรวนสะสม
(cumulative % of variance)
11.368
22.332
33.084
38.924
43.936
48.921
52.988
59.414

จากตารางที่ 10 พบวา เมื่อนําองคประกอบทั้ง 16 องคประกอบซึ่งมีคาความแปรปรวน
หรือคาไอเกน (eigen value) เทากับ 1 ขึ้นไป โดยนําไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation)
ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax method) เพื่อใหตัวแปรสัมพันธกับองคประกอบในลักษณะที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น และสรุปองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจํานวนองคประกอบ (component) ทั้งสิ้น 8 องคประกอบ คารอยละ
ความแปรปรวน (% of variance) ระหวาง 3.171 – 11.368 และคารอยละของความแปรปรวนสะสม
(cumulative % of variance) เทา กับร อยละ 59.414 ลั ก ษณะนี้แ สดงวาองคป ระกอบทั้ ง 8
องคประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนขององคประกอบไดเทากับ 59.414
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ตารางที่ 11 องคประกอบที่มีตัวแปรที่มคี าน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) เทากับ 0.55 ขึ้นไป
และมีจํานวนตัวแปรบรรยายองคประกอบนั้นๆตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป
องคประกอบ
1
2
3
4
5
6
7
8

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
13, 18, 15, 14, 19, 11, 12, 27, 20, 28, 17, 7, 10, 22
118, 110, 119, 114, 111, 120, 116, 109, 113, 108, 103, 117,
107, 104, 112, 102, 105, 101, 106, 100
69, 73, 61, 66, 72, 71, 67, 70, 74, 62, 64, 68, 60, 65
40, 41, 42, 43,39
32, 34, 33, 31, 36, 35
77,80, 78, 81, 79, 76, 75
96, 95, 97, 94, 93
91,92,90, 89,
รวมทั้งสิ้น

จํานวนตัวแปร
14
20
14
5
6
7
5
4
74

จากตารางที่ 11 พบวา องคประกอบการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตัวแปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor
loading) เทากับ 0.55 ขึ้นไปและมีจํานวนตัวแปรบรรยายองคประกอบนั้นๆตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป
มี 8 องคประกอบ 74 ตัวแปร โดยองคประกอบที่ 1 มีตัวแปรบรรยาย 14 ตัวแปร องคประกอบที่ 2
มีตัวแปรบรรยาย 19 ตัวแปร องคประกอบที่ 3 มีตัวแปรบรรยาย 14 ตัวแปร องคประกอบที่ 4 มีตัว
แปรบรรยาย 5 ตัวแปร องคประกอบที่ 5 มีตัวแปรบรรยาย 6 ตัวแปร องคประกอบที่ 6 มีตัวแปร
บรรยาย 7 ตัวแปร องคประกอบที่ 7 มีตัวแปรบรรยาย 5 ตัวแปร องคประกอบที่ 8 มีตัวแปรบรรยาย
4 ตัวแปร
ซึ่งองคประกอบทั้ง 9 องคประกอบ ผูวิจัยไดตั้งชื่อองคประกอบใหมใหสอดคลองกับ
โครงสรางองคประกอบ และอธิบายรายละเอียด ดังตารางที่ 12 - 19 ดังนี้
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ตารางที่ 12 องคประกอบที่ 1
ที่
1

ตัวแปร
ขอความ
13 กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่กลาแสดงออก
ทั้งการกระทําและความคิด
2
18 กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความประพฤติดี
ทั้งดานกาย วาจา ใจและเปนตัวอยางใหแกสังคมได
3
15 กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสุภาพ เรียบรอย
ออนนอมถอมตน
4
14 กรรมการสถานศึกษาเปนผูท ี่มีอารมณดี มองโลก
ในแงดี มีความหนักแนนและเปนคนมีเหตุผล
5
19 กรรมการสถานศึกษามีลักษณะนิสัยชอบชวยเหลือ
กิจกรรมตางๆของโรงเรียน
6
11 กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความรูความเขาใจ
ในบทบาทหนาทีข่ องตนเอง
7
12 กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มคี วามคิดริเริ่ม
สรางสรรค
8
27 กรรมการสถานศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี
9
20 กรรมการสถานศึกษามีความรู ความสามารถตอหนาที่
10
28 กรรมการสถานศึกษาอาศัยอยูในชุมชนที่ตั้งของ
สถานศึกษา
11
17 กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีคณ
ุ ธรรมและ
ความซื่อสัตยสุจริต
12
7
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีลักษณะความเปนผูน ํา
13
10 กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสามารถใน
การตัดสินใจและแกปญหาตางๆได
14
22 กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี
คาความแปรปรวน (eigen value)
คารอยละของความแปรปรวน (% of variance)
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance)

น้ําหนักองคประกอบ
.679
.677
.660
.643
.642
.632
.626
.611
.603
.594
.592
.573
.573
.569
13.641
11.368
11.368
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จากตารางที่ 12 พบวา องคประกอบที่ 1 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 14 ตัวแปร ไดแก
ตัวแปรที่ 13, 18, 15, 14, 19, 11, 12, 27, 20, 28, 17, 7, 10 และ 22 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรใน
องคประกอบอยูระหวาง .569 - .679 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 13.641 คารอยละของ
ความแปรปรวน (% of variance) 11.368 คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of
variance) 11.368 ลั ก ษณะนี้แ สดงว า ตัว แปรทั้ ง 14 ตั ว แปร เปน ตัว แปรที่ รว มกั น บรรยาย
องคประกอบไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรอยละ
11.368 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองค ประกอบอื่น ๆ
องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 1 ผูวิจัยตั้งชื่อองคประกอบนี้วา “คุณลักษณะของกรรมการ
สถานศึกษา”
ตารางที่ 13 องคประกอบที่ 2
ที่
1
2

3
4
5
6
7
8

ตัวแปร
ขอความ
118 มีการดําเนินงานตามมติที่ประชุม
110 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษารวมกันจัด
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนและทองถิ่น
119 มีกระบวนการตรวจสอบผลการดําเนินงานอยาง
ตอเนื่อง
114 สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามี
การวางแผนการดําเนินงานสูเปาหมายที่ชัดเจน
111 กรรมการสถานศึกษามีอิสระในการคิด การตัดสินใจ
และดําเนินงานในหนาที่ที่ตนรับผิดชอบ
120 มีการสรางแรงจูงใจในการดําเนินงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
116 การมีการประสานงานทีด่ ี
109 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการกําหนด
บทบาท ภารกิจและหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาไวอยางชัดเจน

น้ําหนักองคประกอบ
.673
.657

.646
.645
.645
.642
.639
.628
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ตารางที่ 13 องคประกอบที่ 2 (ตอ)
ที่
9

ตัวแปร
ขอความ
113 โรงเรียนเปดโอกาสใหคณะกรรมการมีสวนดูแล
ติดตามงานของโรงเรียน
10
108 โรงเรียนและชุมชนมีการตั้งเปาหมายที่จะแกไข
ปญหารวมกัน โดยวิเคราะหปญหาที่สงผลกระทบตอ
การทํางาน จากนัน้ หาแนวทางแกไข
11
103 ขอมูลสารสนเทศในโรงเรียนมีความพรอม
ที่จะนํามาใชในการตัดสินใจ
12
117 มีการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
เปนขั้นตอน
13
107 ทุกคนตระหนักในบทบาทหนาทีข่ องตนเอง
14
104 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการ
ติดตอสื่อสารกันอยางเปดเผยเกี่ยวกับเปาหมาย
ขององคกร
15
112 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยาง
ตอเนื่อง
16
102 มีการกระจายอํานาจการบริหารและการตัดสินใจ
ใหผูมีสวนเกี่ยวของกับงานรับผิดชอบ
17
105 มีการประชาสัมพันธการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
18
101 มีการเปดโอกาสใหผูมีสวนเกีย่ วของไดมีสวนรวม
ในการปฏิบัติงาน
19
106 การเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นไดอยาง
เต็มความสามารถ
20
100 ระบบการติดตอสื่อสารภายในโรงเรียนมีความคลองตัว
เปนไปโดยอิสระทัง้ ในแนวดิ่งและแนวราบ
คาความแปรปรวน (eigen value)
คารอยละของความแปรปรวน (% of variance)
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance)

น้ําหนักองคประกอบ
.624
.623

.623
.610
.606
.590

.590
.583
.570
.564
.561
.559
13.156
10.964
22.332
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จากตารางที่ 13 พบวา องคประกอบที่ 2 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 20 ตัวแปร ไดแก
ตัวแปรที่ 118, 110, 119, 114, 111, 120, 116, 109, 113, 108, 103, 117, 107, 104, 112, 102, 105,
101, 106 และ100 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูร ะหวาง .559 - .673 มีคาความแปรปรวน
(eigen value) 13.156 คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 10.964 คารอยละของ
ความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 22.332 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปรทั้ง 20 ตัวแปร
เป น ตั ว แปรที่ ร ว มกั น บรรยายองค ป ระกอบได ดี ที่ สุ ด และองค ป ระกอบนี้ ส ามารถอธิ บ าย
ความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรอยละ 22.332 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigen value) กับองคประกอบอื่นๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 2 ผูวิจัยตั้งชื่อองคประกอบ
นี้วา “การจัดการกระบวนการมีสวนรวม”
ตารางที่ 14 องคประกอบที่ 3
ที่
1
2
3
4
5

ตัวแปร
69
73
61
66
72

6

71

7
8

67
70

9

74

10
11

62
64

ขอความ
ผูบริหารมีความเสียสละ
ผูบริหารมีจิตสาธารณะ
ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยาง
ผูบริหารมีความคิดสรางสรรค
ผูบริหารมีความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ
ในการปฏิบัติงาน
ผูบริหารมีความรูและทักษะในการบริหารและ
การปฏิบัติงาน
ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ผูบริหารมีความศรัทธาและยอมรับการทํางานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูบริหารมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
จริงจัง
ผูบริหารมีความเปนผูน ํา
ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหารและเปนผูนําแหง
การเปลี่ยนแปลง

น้ําหนักองคประกอบ
.755
.746
.728
.725
.725
.718
.717
.704
.699
.694
.672
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ตารางที่ 14 องคประกอบที่ 3 (ตอ)
ที่
12

ตัวแปร
ขอความ
68 ผูบริหารเปนนักประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
13
60 ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริต
14
65 ผูบริหารใชทักษะการแกไขความขัดแยง
คาความแปรปรวน (eigen value)
คารอยละของความแปรปรวน (% of variance)
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance)

น้ําหนักองคประกอบ
.657
.638
.599
12.902
10.752
33.084

จากตารางที่ 14 พบวา องคประกอบที่ 3 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 14 ตัวแปร ไดแก
ตัวแปรที่ 69, 73, 61, 66, 72, 71, 67, 70, 74, 62, 64, 68, 60 และ 65 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรใน
องคประกอบอยูระหวาง .599 - .755 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 12.902 คารอยละของ
ความแปรปรวน (% of variance) 10.752 คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of
variance) 33.084 ลั ก ษณะนี้แ สดงว า ตัว แปรทั้ ง 14 ตั ว แปร เปน ตัว แปรที่ รว มกั น บรรยาย
องคประกอบไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรอยละ
33.084 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอื่น ๆ
องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 3 ผูวิจัยตั้งชื่อองคประกอบนี้วา “คุณลักษณะของผูบริหาร”
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ตารางที่ 15 องคประกอบที่ 4
ที่
1

ตัวแปร
40

ขอความ
การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวม
กิจกรรมตางๆของโรงเรียน
2
41
การใหความสําคัญกับชุมชนในการพัฒนาความรู
ความเขาใจดานการศึกษาใหทนั สมัยอยูเสมอ
3
42
การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนาจากองคกร
ตางๆเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนและคนใน
ชุมชน
4
43
มีการสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียน
กับชุมชนและมีกจิ กรรมดําเนินการรวมกัน
5
39
การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเห็น
ความสําคัญของการมีสวนรวม
คาความแปรปรวน (eigen value)
คารอยละของความแปรปรวน (% of variance)
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance)

น้ําหนักองคประกอบ
.791
.781
.733

.713
.666
7.008
5.840
38.924

จากตารางที่ 15 พบวา องคประกอบที่ 4 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 5 ตัวแปร ไดแก ตัว
แปรที่ 40, 41, 42, 43 และ 39 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .666 - .791 มีคา
ความแปรปรวน (eigen value) 7.008 คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 5.840 คารอยละ
ของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 38.924 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปรทั้ง 5 ตัว
แปร เปน ตั ว แปรที่รว มกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรอยละ 38.924 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigen value) กับองคประกอบอื่นๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 4 ผูวิจยั ตั้งชื่อองคประกอบ
นี้วา “การสรางเครือขายการมีสว นรวม”
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ตารางที่ 16 องคประกอบที่ 5
ที่
1

ตัวแปร
32

ขอความ
คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสนใจและ
ใหขอเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน
2
34
คณะกรรมการสถานศึกษารับรูและใหขอเสนอแนะ
การดําเนินงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
3
33
คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่สะทอน
ความตองการของชุมชนดวยการพัฒนาการเรียน
การสอน
4
31
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับรูและให
ขอเสนอแนะการติดตามผลการดําเนินงานและ
สรุปผลงานประจําปของโรงเรียน
5
36
คณะกรรมการสถานศึกษามีการรวมรับรูและให
ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนอยาง
หลากหลาย
6
35
การใหขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติในการพัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
คาความแปรปรวน (eigen value)
คารอยละของความแปรปรวน (% of variance)
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance)

น้ําหนักองคประกอบ
.714

.709
.680

.652

.614

.594
6.015
5.012
43.936

จากตารางที่ 16 พบวา องคประกอบที่ 5 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 6 ตัวแปร ไดแก
ตัวแปรที่ 32, 34, 33, 31, 36 และ 35 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .594 - .714
มีคาความแปรปรวน (eigen value) 6.015 คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 5.012
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 43.936 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปร
ทั้ง 6 ตัวแปร เปน ตัว แปรที่รว มกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรอยละ 43.936 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวน
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ของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอื่นๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 5 ผูวิจัยตั้งชื่อ
องคประกอบนี้วา “การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา”
ตารางที่ 17 องคประกอบที่ 6
ที่
1
2
3

ตัวแปร
77
80
78

ขอความ

ครูมีมนุษยสัมพันธดี
ครูในสถานศึกษามีความสามัคคี
ครูมีความเสียสละ อุทิศเวลาและปฏิบัติงาน
ตรงตอเวลา
4
81
ครูมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง
5
79
ครูมีความรูความสามารถ
6
76
ครูมีความประพฤติดี
7
75
ครูมีความเอาใจใสตอนักเรียนและการเรียน
การสอน
คาความแปรปรวน (eigen value)
คารอยละของความแปรปรวน (% of variance)
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance)

น้ําหนักองคประกอบ
.712
.707
.703
.676
.655
.645
.550
5.981
4.985
48.921

จากตารางที่ 17 พบวา องคประกอบที่ 6 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 7 ตัวแปร ไดแก
ตัวแปรที่ 77, 80, 78, 81, 79, 76 และ 75 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .550 .712 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 5.981 คารอยละของความแปรปรวน (% of variance)
4.985 คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 48.921 ลักษณะนี้แสดงวา
ตัว แปรทั้ง 7 ตัว แปร เปน ตัว แปรที่รว มกัน บรรยายองคประกอบไดดีที่สุด และองคประกอบนี้
สามารถอธิ บ ายความแปรปรวนของตั ว แปรการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของ
คณะกรรมการสถานศึก ษา ระดับการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ไดรอยละ 48.921 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบ
คาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอื่นๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญ
อันดับ 6 ผูวิจัยตั้งชื่อองคประกอบนีว้ า “คุณลักษณะของครู”
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ตารางที่ 18 องคประกอบที่ 7
ที่
1

ตัวแปร
96

ขอความ
รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ที่จะกระจาย
อํานาจในการวางแผนและการตัดสินใจไปยัง
ทองถิ่น
2
95
งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวย
ความสะดวก หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการทํางาน
แบบมีสวนรวม
3
97
เอกสารสิ่งพิมพของรัฐ สนับสนุนกระบวนการ
ทํางานแบบมีสวนรวมขององคกรและชุมชน
4
94
กฎระเบียบหรือคําสั่งการบริหารราชการไมเปน
อุปสรรคตอการทํางานแบบมีสวนรวม
5
93
หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมที่จะ
ผสมผสานกิจกรรม และตอบสนองขอเสนอของ
ชุมชน
คาความแปรปรวน (eigen value)
คารอยละของความแปรปรวน (% of variance)
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance)

น้ําหนักองคประกอบ
.748

.680

.660
.624
.592

4.881
4.068
52.988

จากตารางที่ 18 พบวา องคประกอบที่ 7 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 5 ตัวแปร ไดแก
ตัวแปรที่ 96, 95, 97, 94 และ 93 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .592 - .748 มี
คาความแปรปรวน (eigen value) 4.881 คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 4.068
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 52.988 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปร
ทั้ง 5 ตัวแปร เปน ตัว แปรที่รว มกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรอยละ 52.988 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอื่นๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 7 ผูวิจัยตั้งชื่อ
องคประกอบนี้วา “การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด”
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ตารางที่ 19 องคประกอบที่ 8
ที่
1

ตัวแปร
91

ขอความ
กรรมการสถานศึกษามีเวลาเพียงพอที่จะเขามามี
สวนรวมกิจกรรมของสถานศึกษา
2
92
โรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอม
ที่เอื้อตอการเรียนรู
3
90
การมีระบบการเมืองการปกครองทองถิ่นที่เอื้อตอ
การสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา
4
89
มีระบบการบริหารการศึกษาที่เอื้อและสนับสนุน
การเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
คาความแปรปรวน (eigen value)
คารอยละของความแปรปรวน (% of variance)
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance)

น้ําหนักองคประกอบ
.763
.738
.702
.604
3.805
3.171
59.414

จากตารางที่ 19 พบวา องคประกอบที่ 8 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 4 ตัวแปร ไดแก
ตัวแปรที่ 91, 92, 90 และ 89 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .604 - .763 มี
คาความแปรปรวน (eigen value) 3.805 คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 3.171
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 59.414 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปร
ทั้ง 4 ตัวแปร เปน ตัว แปรที่รว มกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรอยละ 59.414 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอื่นๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 8 ผูวิจัยตั้งชื่อ
องคประกอบนี้วา “สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา”
จากการวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน ของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการ 9 คน จากกลุมตัวอยาง
พบวา มี 8 องคประกอบ สรุปเปนแผนภูมิ ดังนี้
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1 คุณลักษณะของกรรมการ
สถานศึกษา

8 สภาพแวดลอม
ภายในและภายนอก
สถานศึกษา

7 การสนับสนุนจาก
หนวยงานตนสังกัด

6 คุณลักษณะของครู

2 การจัดการกระบวนการ
มีสวนรวม

การบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
ของสถานศึกษา
ที่มีคณะกรรมการ 9 คน

3 คุณลักษณะของ
ผูบริหาร

4 การสรางเครือขาย
การมีสวนรวม

5 การดําเนินงานตามบทบาท
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา

แผนภูมิที่ 4 องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ของสถานศึกษาทีม่ คี ณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน
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1.3.3.2 สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน
วิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามเพื่อตอบวัต ถุประสงคขอที่ 1 ที่วา “เพื่อ
ทราบองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน” โดยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package
for the Social Science) ดวยสถิติวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) ประเภทการวิเคราะห
องคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) โดยจัด กระทําขอมูลตามลําดับขั้น ตอน
ดังตอไปนี้
1.3.3.2.1 ทดสอบความเหมาะสม ความเพี ย งพอและแมทริ ก ซ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางตัวแปรซึ่งพิจารณาจากสถิติทดสอบสองคา คือ
1) คา KMO and Bartlett’s Test โดยดูคา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin
Measure of Sampling Adequacy) ที่มีคามาก (เขาใกลหนึ่ง) และ
2) คาที่ใชทดสอบสมมติฐานของ Bartlett’s Test of Sphericity
H 0 : ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมมีความสัมพันธกัน
H 1 : ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความสัมพันธกัน
โดยพิจารณาจากคา Chi-Square และการมีนัยสําคัญทางสถิติที่นอย
กวาหรือเทากับ .05 (Sig  0.05) วายอมรับหรือปฏิเสธ ไดผลดังตารางที่ 20
ตารางที่ 20 คา KMO and Bartlett’s Test of Sphericity
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy
Bartlett’s Test of Sphericity
Approx. Chi- Square
df
Sig

.843
28945.847
7140
.000

จากตารางที่ 20 คา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) เทากับ
.843 แสดงวา ตัวแปรทั้ง 120 ตัวแปรของการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15
คน เป น จํา นวนข อ มูล ที่ มีค วามเพี ย งพอและมี ค วามเหมาะสม สามารถใช ส ถิ ติก ารวิ เ คราะห
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องคประกอบ (Factor Analysis) ระดับคอนขางดี ทั้งนี้เพราะคา KMO มีคามากกวา .5 และเขาใกล 1
และเมื่อทดสอบสมมติฐานดวยการทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity พบในลักษณะเดียวกัน คือ
คา Chi- Square = 28945.847 คา Significance = .000 ซึ่งนอยกวา .05 จึงปฏิเสธ H 0 และยอมรับ
H 1 ซึ่ ง แสดงว า ค า แมกทริ ก ซ สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ข องตั ว แปรการบริ ห ารสถานศึ ก ษา
แบบมี สว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ระดั บการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานทั้ ง 120 ตั ว แปร
มีความสัมพันธกันทําใหขอมูลนี้นําไปวิเคราะหองคประกอบ (Factor Analysis) ได
1.3.3.2.2 ทํ า การสกั ด ป จ จั ย (Factor Extraction) ด ว ยวิ ธี วิ เ คราะห
องคประกอบหลัก (Principal Component Analysis : PCA) ผลการสกัดปจจัยสําหรับการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แสดงเฉพาะ
องคประกอบคาไอเกน (eigen value) 1 ขึ้นไป ดังตารางที่ 21
ตารางที่ 21 องคประกอบ คาความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวนและคารอยละของ
ความแปรปรวนสะสมของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
องคประกอบ
(component)

คาความแปรปรวน
(eigen value)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

49.205
5.814
4.328
3.796
3.337
2.815
2.565
2.319
2.254
2.057
1.742
1.681

คารอยละของ
ความแปรปรวน
(% of variance)
41.005
4.845
3.607
3.164
2.781
2.346
2.138
1.932
1.879
1.714
1.452
1.401

คารอยละของ
ความแปรปรวนสะสม
(cumulative % of variance)
41.005
45.849
49.456
52.620
55.401
57.747
59.884
61.817
63.695
65.409
66.861
68.262
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ตารางที่ 21 องคประกอบ คาความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวนและคารอยละของ
ความแปรปรวนสะสมของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน (ตอ)
องคประกอบ
(component)

คาความแปรปรวน
(eigen value)

13
14
15
16
17
18
19
20

1.641
1.534
1.398
1.293
1.244
1.136
1.128
1.103

คารอยละของ
ความแปรปรวน
(% of variance)
1.368
1.279
1.165
1.077
1.036
.947
.940
.920

คารอยละของ
ความแปรปรวนสะสม
(cumulative % of variance)
69.630
70.909
72.074
73.151
74.187
75.135
76.075
76.994

จากตารางที่ 21 พบวา เมื่อพิจารณาเฉพาะองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบ
มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคาความแปรปรวนหรือ
คาไอเกน (eigen value) 1 ขึ้นไป ไดจํานวนองคประกอบ (component) ทั้งสิ้น 20 องคประกอบ
คารอยละความแปรปรวน (% of variance) ระหวาง .920-41.005 และคารอยละของความแปรปรวน
สะสม (cumulative % of variance) เทากับรอยละ 76.994 ลักษณะนี้แสดงวาองคประกอบทั้ง 20
องคประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนขององคประกอบไดเทากับ 76.994
1.3.3.2.3 นําองคประกอบที่มีคาความแปรปรวนของตัวแปรหรือคาไอเกน
(eigen value) 1 ขึ้นไป ตามวิธีของไกเซอร (Kaiser) จํานวน 20 องคประกอบ ไปหมุนแกนแบบ
ตั้งฉาก (Orthogonal rotation) ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax method) เพื่อใหตัว แปรสัมพันธกับ
องคประกอบในลักษณะที่ชัดเจนขึ้น และสรุปเปนองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ทั้ ง นี้ ใ นการพิ จ ารณาว า เป น 1
องคประกอบ ใชเกณฑการคัดเลือกตัวแปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) เทากับ 0.55
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ขึ้นไป132 จํานวนตัวแปรในแตละองคประกอบตองมีตัวแปรบรรยายองคประกอบนั้นๆตั้งแต 3 ตัว
แปรขึ้น ไป ซึ่งพบวา องคประกอบการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีทั้งสิ้น 8 องคประกอบที่เปนไปตามเกณฑ ประกอบดวย
ตัวแปรจํานวน 40 ตัวแปร คือ ตัวแปรที่ 6, 9, 10, 14, 18, 24, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 84,85, 93, 94,
95,96 และ 98 ตัดออกจํานวน 80 ตัวแปร ซึ่งไมเปนไปตามเกณฑของคาน้ําหนัก องคประกอบ
(factor loading) ไดแก ตัวแปรที่ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8,11,12,13, 15, 16, 17,19, 20, 21, 22, 23, 25, 26,
27, 28, 29, 30, 36, 37,38, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 79, 81, 82, 83, 86, 87,
88, 89, 90, 91, 92, 97, 99 ,100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113,
114, 115, 116, 117, 118, 119 และ 120 ซึ่งองคประกอบทั้ง 8 องคประกอบสอดคลองกับ
การวิเคราะหเอกสาร (document study) การสังเคราะหขอมูลการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ (interview)
รายละเอียดดังตารางที่ 22-23
ตารางที่ 22 องคประกอบ คาความแปรปรวน คารอยละของความแปรปรวนและคารอยละของ
ความแปรปรวนสะสมของตั ว แปรการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคาไอเกนเทากับ 1.00 ขึ้นไป
คารอยละของ
คารอยละของ
องคประกอบ คาความแปรปรวน
ความแปรปรวน
ความแปรปรวนสะสม
(component)
(eigen value)
(% of variance)
(cumulative % of variance)
1
13.586
11.322
11.322
2
9.106
7.588
18.910
3
8.678
7.232
26.142
4
6.799
5.666
31.808
5
6.726
5.605
37.413
6
5.726
4.772
42.184
7
5.469
4.557
46.742
8
5.008
4.173
50.915
132

Barbara G. Tabachnik and Linda S. Fidell, Using Multivariate Statistics (New
York : harper & Ror, 1983), 411.
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จากตารางที่ 22 พบวา เมื่อนําองคประกอบทั้ง 20 องคประกอบซึ่งมีคาความแปรปรวน
หรือคาไอเกน (eigen value) เทากับ 1 ขึ้นไป โดยนําไปหมุนแกนแบบตั้งฉาก (Orthogonal rotation)
ดวยวิธีแวริแมกซ (Varimax method) เพื่อใหตัวแปรสัมพันธกับองคประกอบในลักษณะที่ชัดเจน
ยิ่งขึ้น และสรุปองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดจํานวนองคประกอบ (component) ทั้งสิ้น 8 องคประกอบ คารอยละ
ความแปรปรวน (% of variance) ระหวาง 4.173 – 11.322 และคารอยละของความแปรปรวนสะสม
(cumulative % of variance) เทา กับร อยละ 50.915 ลั ก ษณะนี้แ สดงวาองคป ระกอบทั้ ง 8
องคประกอบ สามารถอธิบายความแปรปรวนขององคประกอบไดเทากับ 50.915
ตารางที่ 23 องคประกอบที่มีตัวแปรที่มคี าน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) เทากับ 0.55 ขึ้นไป
และมีจํานวนตัวแปรบรรยายองคประกอบนั้นๆตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป
องคประกอบ
1
2
3
4
5
6
7
8

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
73, 74, 67, 71, 72, 70, 62, 69 61, 65, 60, 68, 64, 66
6, 9, 10, 14, 18
33, 31, 32, 34, 35, 24
85,84,98
95, 93, 96, 94
56, 59, 57, 58
42, 40, 41, 43
76, 75, 77, 78, 80
รวมทั้งสิ้น

จํานวนตัวแปร
14
5
6
3
4
4
4
5
40

จากตารางที่ 23 พบวา องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสว นรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีตัวแปรที่มีคาน้ําหนักองคประกอบ (factor
loading) เทากับ 0.55 ขึ้นไปและมีจํานวนตัวแปรบรรยายองคประกอบนั้นๆตั้งแต 3 ตัวแปรขึ้นไป
มี 8 องคประกอบ 40 ตัวแปร โดยองคประกอบที่ 1 มีตัวแปรบรรยาย 14 ตัวแปร องคประกอบที่ 2
มีตัวแปรบรรยาย 5 ตัวแปร องคประกอบที่ 3 มีตัวแปรบรรยาย 6 ตัวแปร องคประกอบที่ 4 มีตัวแปร
บรรยาย 3 ตัวแปร องคประกอบที่ 5 มีตัวแปรบรรยาย 4 ตัวแปร องคประกอบที่ 6 มีตัวแปรบรรยาย
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4 ตัวแปร องคประกอบที่ 7 มีตัวแปรบรรยาย 4 ตัวแปร องคประกอบที่ 8 มีตัวแปรบรรยาย 5 ตัว
แปร ซึ่งองคประกอบทั้ง 9 องคประกอบ ผูวิจัยไดตั้งชื่อองคประกอบใหมใ หสอดคลองกับ
โครงสรางองคประกอบ และอธิบายรายละเอียด ดังตารางที่ 24 - 31 ดังนี้
ตารางที่ 24 องคประกอบที่ 1
ที่
1
2

ตัวแปร
73
74

ขอความ
ผูบริหารมีจิตสาธารณะ
ผูบริหารมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยาง
จริงจัง
3
67
ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี
4
71
ผูบริหารมีความรูและทักษะในการบริหารและการ
ปฏิบัติงาน
5
72
ผูบริหารมีความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ
ในการปฏิบัติงาน
6
70
ผูบริหารมีความศรัทธาและยอมรับการทํางานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
7
62
ผูบริหารมีความเปนผูน ํา
8
69
ผูบริหารมีความเสียสละ
9
61
ผูบ ริหารประพฤติตนเปนแบบอยาง
10
65
ผูบริหารใชทักษะการแกไขความขัดแยง
11
60
ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริต
12
68
ผูบริหารเปนนักประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็น
ของผูอื่น
13
64
ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหารและเปนผูนําแหง
การเปลีย่ นแปลง
14
66
ผูบริหารมีความคิดสรางสรรค
คาความแปรปรวน (eigen value)
คารอยละของความแปรปรวน (% of variance)
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance)

น้ําหนักองคประกอบ
.818
.795
.793
.794
.747
.716
.714
.700
.696
.678
.607
.603
.583
.580
13.586
11.322
11.322
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จากตารางที่ 24 พบวา องคประกอบที่ 1 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 14 ตัวแปร ไดแก
ตัวแปรที่ 73, 74, 67, 71, 72, 70, 62, 69 61, 65, 60, 68, 64 และ 66 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรใน
องคประกอบอยูระหวาง .580 - .818 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 13.586 คารอยละของ
ความแปรปรวน (% of variance) 11.322 คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of
variance) 11.322 ลั ก ษณะนี้แ สดงว า ตัว แปรทั้ ง 14 ตั ว แปร เปน ตัว แปรที่ รว มกั น บรรยาย
องคประกอบไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได รอยละ
11.322 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอื่น ๆ
องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 1 ผูวิจัยตั้งชื่อองคประกอบนี้วา “คุณลักษณะของผูบริหาร”
ตารางที่ 25 องคประกอบที่ 2
ที่
1

ตัวแปร
6

ขอความ
กรรมการสถานศึกษามีทัศนคติที่ดีตอ
การจัดการศึกษา
2
9
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสนใจและ
มีความรูค วามเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
3
14
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีอารมณดี มองโลก
ในแงดี มีความหนักแนนและเปนคนมีเหตุผล
4
10
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสามารถ
ในการตัดสินใจและแกปญ
 หาตางๆได
5
18
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความประพฤติดี
ทั้งดานกาย วาจา ใจและเปนตัวอยางใหแกสังคมได
คาความแปรปรวน (eigen value)
คารอยละของความแปรปรวน (% of variance)
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance)

น้ําหนักองคประกอบ
.757
.705
.700
.640
.553
9.106
7.588
18.910
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จากตารางที่ 25 พบวา องคประกอบที่ 2 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 5 ตัวแปร ไดแก
ตัวแปรที่ 6, 9, 10, 14 และ 18 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .553 - .757 มี
คาความแปรปรวน (eigen value) 9.106 คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 7.588
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 18.910 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปร
ทั้ง 5 ตัวแปร เปน ตัว แปรที่รว มกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรอยละ 18.910 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอื่นๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 2 ผูวิจัยตั้งชื่อ
องคประกอบนี้วา “คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา”
ตารางที่ 26 องคประกอบที่ 3
ที่
1

ตัวแปร
33

ขอความ
คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่สะทอนความ
ตองการของชุมชนดวยการพัฒนาการเรียนการสอน
2
31
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับรูและ
ใหขอเสนอแนะการติดตามผลการดําเนินงานและ
สรุปผลงานประจําปของโรงเรียน
3
32
คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสนใจและ
ใหขอเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
โรงเรียน
4
34
คณะกรรมการสถานศึกษารับรูและใหขอเสนอแนะ
การดําเนินงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
5
35
การใหขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติในการพัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
6
24
กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมพิจารณา
ความตองการของโรงเรียน
คาความแปรปรวน (eigen value)
คารอยละของความแปรปรวน (% of variance)
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance)

น้ําหนักองคประกอบ
.822
.717

.697

.660
.620
.557
8.678
7.232
26.142
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จากตารางที่ 26 พบวา องคประกอบที่ 3 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 6 ตัวแปร ไดแก
ตัวแปรที่ 33, 31, 32, 34, 35 และ 24 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .557 - .822
มีคาความแปรปรวน (eigen value) 8.678 คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 7.232
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 26.142 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปร
ทั้ง 6 ตัวแปร เปน ตัว แปรที่รว มกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรอยละ 26.142 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอื่นๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 3 ผูวิจัยตั้งชื่อ
องคประกอบนี้วา “การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา”
ตารางที่ 27 องคประกอบที่ 4
ที่
1
2

ตัวแปร
85
84

ขอความ
ชุมชนกับสถานศึกษามีความสัมพันธอันดี
คณะกรรมการสถานศึกษาเปนศิษยเกาของ
สถานศึกษา
3
98
การมีความผูกพันและรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา
คาความแปรปรวน (eigen value)
คารอยละของความแปรปรวน (% of variance)
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance)

น้ําหนักองคประกอบ
.715
.626
.572
6.799
5.666
31.808

จากตารางที่ 27 พบวา องคประกอบที่ 4 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 3 ตัวแปร ไดแก
ตัว แปรที่ 85,84 และ 98 ซึ่งมีคาน้ําหนัก ตัว แปรในองคประกอบอยูร ะหวาง .572 - .715 มีคา
ความแปรปรวน (eigen value) 6.799 คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 5.666 คารอย
ละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 31.808 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปรทั้ง 3
ตัวแปร เปนตัวแปรที่รวมกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุดและองคประกอบนี้สามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรอยละ 31.808 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวนของตัวแปร
(eigen value) กับองคประกอบอื่นๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 4 ผูวิจัยตั้งชื่อองคประกอบ
นี้วา “ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน”
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ตารางที่ 28 องคประกอบที่ 5
ที่
1

ตัวแปร
95

ขอความ
งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวย
ความสะดวก หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการทํางาน
แบบมีสวนรวม
2
93
หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมที่จะ
ผสมผสานกิจกรรม และตอบสนองขอเสนอ
ของชุมชน
3
96
รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ที่จะกระจาย
อํานาจในการวางแผนและการตัดสินใจไปยัง
ทองถิ่น
4
94
กฎระเบียบหรือคําสั่งการบริหารราชการไมเปน
อุปสรรคตอการทํางานแบบมีสวนรวม
คาความแปรปรวน (eigen value)
คารอยละของความแปรปรวน (% of variance)
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance)

น้ําหนักองคประกอบ
.701

.664

.659

.632
6.726
5.605
37.413

จากตารางที่ 28 พบวา องคประกอบที่ 5 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 4 ตัวแปร ไดแก
ตัวแปรที่ 95, 93, 96 และ 94 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .632 - .701 มี
คาความแปรปรวน (eigen value) 6.726 คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 5.605
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 37.413 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปร
ทั้ง 4 ตัวแปร เปน ตัว แปรที่รว มกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรอยละ 37.413 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอื่นๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 5 ผูวิจัยตั้งชื่อ
องคประกอบนี้วา “การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด”
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ตารางที่ 29 องคประกอบที่ 6
ที่
1

ตัวแปร
56

ขอความ
โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหเด็กในชุมชน
ไดรับการศึกษาและจบการศึกษาภาคบังคับ
2
59
สถานศึกษามีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของชุมชน
3
57
กรรมการสถานศึกษามีความรูสึกที่ดีทไี่ ดรับเกียรติ
และมีความภาคภูมิใจที่ไดรับแตงตั้งใหเปน
คณะกรรมการสถานศึกษา
4
58
การบริหารงานการเงินของสถานศึกษามี
ความโปรงใสและตรวจสอบได
คาความแปรปรวน (eigen value)
คารอยละของความแปรปรวน (% of variance)
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance)

น้ําหนักองคประกอบ
.751
.722
.577

.554
5.726
4.772
42.184

จากตารางที่ 29 พบวา องคประกอบที่ 6 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 4 ตัวแปร ไดแก
ตัวแปรที่ 56, 59, 57 และ 58 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .554 - .751 มี
คาความแปรปรวน (eigen value) 5.726 คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 4.772
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 42.184 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปร
ทั้ง 4 ตัวแปร เปน ตัว แปรที่รว มกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรอยละ 42.184 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอื่นๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 6 ผูวิจัยตั้งชื่อ
องคประกอบนี้วา “ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา”
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ตารางที่ 30 องคประกอบที่ 7
ที่
1

ตัวแปร
42

ขอความ
การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนาจากองคกร
ตางๆเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนและคนใน
ชุมชน
2
40
การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวม
กิจกรรมตางๆของโรงเรียน
3
41
การใหความสําคัญกับชุมชนในการพัฒนาความรู
ความเขาใจดานการศึกษาใหทนั สมัยอยูเสมอ
4
43
มีการสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียน
กับชุมชนและมีกจิ กรรมดําเนินการรวมกัน
คาความแปรปรวน (eigen value)
คารอยละของความแปรปรวน (% of variance)
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance)

น้ําหนักองคประกอบ
.661

.647
.597
.552
5.469
4.557
46.742

จากตารางที่ 30 พบวา องคประกอบที่ 7 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 4 ตัวแปร ไดแก
ตัวแปรที่ 42, 40, 41 และ 43 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .552 - .661 มี
คาความแปรปรวน (eigen value) 5.469 คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 4.557
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 46.742 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปร
ทั้ง 4 ตัวแปร เปน ตัว แปรที่รว มกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรอยละ 46.742 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอื่นๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 7 ผูวิจัยตั้งชื่อ
องคประกอบนี้วา “การสรางเครือขายการมีสวนรวม”
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ตารางที่ 31 องคประกอบที่ 8
ที่
1
2
3
4

ตัวแปร
76
75
77
78

ขอความ

ครูมีความประพฤติดี
ครูมีความเอาใจใสตอนักเรียนและการเรียนการสอน
ครูมีมนุษยสัมพันธดี
ครูมีความเสียสละ อุทิศเวลาและปฏิบัติงาน
ตรงตอเวลา
5
80
ครูในสถานศึกษามีความสามัคคี
คาความแปรปรวน (eigen value)
คารอยละของความแปรปรวน (% of variance)
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance)

น้ําหนักองคประกอบ
.694
.668
.628
.627
.590
5.008
4.173
50.915

จากตารางที่ 31 พบวา องคประกอบที่ 8 มีตัวแปรสําคัญ จํานวน 5 ตัวแปร ไดแก
ตัวแปรที่ 76, 75, 77, 78 และ 80 ซึ่งมีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .590 - .694
มีคาความแปรปรวน (eigen value) 5.008 คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 4.173
คารอยละของความแปรปรวนสะสม(cumulative % of variance) 50.915 ลักษณะนี้แสดงวา ตัวแปร
ทั้ง 5 ตัวแปร เปน ตัว แปรที่รว มกันบรรยายองคประกอบไดดีที่สุด และองคประกอบนี้สามารถ
อธิบายความแปรปรวนของตัวแปรการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดรอยละ 50.915 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบคาความแปรปรวน
ของตัวแปร (eigen value) กับองคประกอบอื่นๆ องคประกอบนี้มีความสําคัญอันดับ 8 ผูวิจัยตั้งชื่อ
องคประกอบนี้วา “คุณลักษณะของครู”
จากการวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการ 15 คน จากกลุมตัวอยาง
พบวา มี 8 องคประกอบ สรุปเปนแผนภูมิ ดังนี้

214

1 คุณลักษณะของผูบริหาร

8 คุณลักษณะของครู

7. การสรางเครือขาย
การมีสวนรวม

2 คุณลักษณะของ
กรรมการสถานศึกษา

การบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ของสถานศึกษา
ที่มีคณะกรรมการ 15 คน

6. ความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา

3 การดําเนินงานตามบทบาท
ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา

4 ความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนและชุมชน

5 การสนับสนุนจาก
หนวยงานตนสังกัด

แผนภูมิที่ 5 องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ของสถานศึกษาที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน
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จากการวิเคราะหองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คนและ 15
คน โดยวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป SPSS/PC (Statistical Package for the Social
Science) ดว ยสถิติวิเคราะหองคประกอบ (factor analysis) ประเภทการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงสํารวจ (exploratory factor analysis) ผลการวิจัย พบวา องคประกอบการบริหารสถานศึกษา
แบบมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึก ษา ระดับการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ของสถานศึก ษาที่ มี
คณะกรรมการสถานศึก ษา 9 คนและ 15 คน มีองคประกอบอยางละ 8 องคประกอบ โดยมี
องค ป ระกอบที่ เหมื อ นกั น 6 องค ประกอบ ได แก 1) คุ ณลักษณะของกรรมการสถานศึ ก ษา
2) คุณลักษณะของผูบริหาร 3) การสรางเครือขายการมีสวนรวม 4) การดําเนินงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 5) คุณลักษณะของครู 6) การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด และ
องคประกอบที่แตกตางกัน ไดแก 1) การจัดการกระบวนการมีสวนรวม 2) สภาพแวดลอมภายใน
และภายนอกสถานศึก ษา 3) ความสัมพันธร ะหวางโรงเรียนและชุมชน 4) ความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา
เมื่อพิจารณารายองคประกอบของสถานศึกษาที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ
15 คน ที่มีองคประกอบเหมือนกัน พบวา มีตัวแปรแตละองคประกอบเหมือนกันและแตกตางกัน
ดังนี้
1 คุณ ลัก ษณะของกรรมการสถานศึก ษา ตัว แปรคุณลัก ษณะของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาที่ เหมือ นกั น ของสถานศึ ก ษาที่ มีค ณะกรรมการสถานศึก ษา 9 คน และ 15 คน
ประกอบดวย 1) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีอารมณดี มองโลกในแงดี มีความหนักแนนและเปน
คนมีเหตุผล 2) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสามารถในการตัดสินใจและแกปญหาตางๆได
3) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความประพฤติดีทั้งดานกาย วาจา ใจและเปนตัวอยางใหแกสังคม
ได ตั ว แปรคุ ณ ลั ก ษณะของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาที่ แ ตกต า งกั น ของสถานศึ ก ษาที่ มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ไดแก 1) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่กลาแสดงออก
ทั้งการกระทําและความคิด 2) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสุภาพ เรียบรอย ออนนอมถอม
ตน 3) กรรมการสถานศึกษามีลักษณะนิสัยชอบชวยเหลือกิจกรรมตางๆของโรงเรียน 4) กรรมการ
สถานศึกษาเปนผูที่มีความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง 5) กรรมการสถานศึกษาเปน
ผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 6) กรรมการสถานศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 7) กรรมการ
สถานศึกษามีความรู ความสามารถตอหนาที่ 8) กรรมการสถานศึกษาอาศัยอยูในชุมชนที่ตั้งของ
สถานศึกษา 9) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริต 10) กรรมการ
สถานศึกษาเปนผูที่มีลักษณะความเปนผูนํา 11) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี
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ส ว นตั ว แปรคุ ณ ลั ก ษณะของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาที่ แ ตกต า งกั น ของสถานศึ ก ษาที่ มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน และ 9 คน ไดแก 1) กรรมการสถานศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการจัด
การศึกษา 2) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสนใจและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนา
การศึกษา
2. คุณ ลัก ษณะของผูบริหาร ตัว แปรคุณ ลัก ษณะของผูบริหารที่เหมือนกัน ของ
สถานศึก ษาที่มีคณะกรรมการสถานศึก ษา 9 คน และ 15 คน ประกอบดวย 1) ผูบริหารมีจิต
สาธารณะ 2) ผูบริหารมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง 3) ผูบริหารมีความรูและ
ทักษะในการบริหารและการปฏิบัติงาน 4) ผูบริหารมีความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆใน
การปฏิบัติงาน 5) ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี 6) ผูบริหารมีความศรัทธาและยอมรับการทํางานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 7) ผูบริหารมีความเปนผูนํา 8) ผูบริหารมีความเสียสละ 9) ผูบริหาร
ประพฤติตนเปนแบบอยาง 10) ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริต 11) ผูบริหารใชทักษะการแกไข
ความขัดแยง 12) ผูบริหารมีความคิดสรางสรรค 13) ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหารและเปนผูนํา
แหงการเปลี่ยนแปลง 14) ผูบริหารเปนนักประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และไมมีตัว
แปรคุณลักษณะของผูบ ริหารของสถานศึกษาทีม่ ีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ที่แตกตางกัน
3. การสรางเครือขายการมีสว นรว ม ตัวแปรการสรางเครือขายการมีสวนรว มที่
เหมือนกัน ของสถานศึก ษาที่มีค ณะกรรมการสถานศึก ษา 9 คน และ 15 คน ประกอบดว ย
1) การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนาจากองคกรตางๆเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูของนักเรียน
และคนในชุมชน 2) การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียน
3) การใหความสําคัญกับชุมชนในการพัฒนาความรู ความเขาใจดานการศึกษาใหทันสมัยอยูเสมอ
4) มีการสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียนกับชุมชนและมีกิจกรรมดําเนินการรวมกัน
สว นตั ว แปรการดํ า เนิ น งานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาของสถานศึก ษาที่ มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ที่แตกตางจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน ไดแก
การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม
4. การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแปรการดําเนินงาน
ตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาที่ เ หมือ นกั น ของสถานศึ ก ษาที่ มี ค ณะกรรมการ
สถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ประกอบดวย 1) คณะกรรมการสถานศึกษาใหค วามสนใจและ
ใหขอเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 2) คณะกรรมการสถานศึกษารับรูและ
ใหขอเสนอแนะการดําเนินงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 3) คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่
สะทอนความตองการของชุมชนดวยการพัฒนาการเรียนการสอน 4) คณะกรรมการสถานศึกษามี
สวนรับรูและใหขอเสนอแนะการติดตามผลการดําเนินงานและสรุปผลงานประจําปของโรงเรียน
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สว นตั ว แปรการดํ า เนิ น งานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาของสถานศึก ษาที่ มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ที่แตกตางจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน ไดแก
1) คณะกรรมการสถานศึกษามีการรวมรับรูและใหขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนอยาง
หลากหลาย 2) การใหขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติในการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมใน
โรงเรียน สวนตัวแปรการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาที่มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ที่แตกตางจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน ไดแก
1) การใหขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติในการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
2) กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมพิจารณาความตองการของโรงเรียน
5. คุณ ลักษณะของครู ตัว แปรคุณลักษณะของครูที่เหมือนกันของสถานศึกษาที่มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ประกอบดวย 1) ครูมีความประพฤติดี 2) ครูมีความเอา
ใจใสตอนักเรียนและการเรียนการสอน 3) ครูมีมนุษยสัมพันธดี 4) ครูมีความเสียสละ อุทิศเวลาและ
ปฏิ บั ติ ง านตรงต อ เวลา 5) ครู ใ นสถานศึ ก ษามี ค วามสามั ค คี ส ว นตั ว แปรคุ ณ ลั ก ษณะของ
คณะกรรมการสถานศึกษาที่แตกตางกันของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ
15 คน ไดแก 1) ครูมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง 2) ครูมีความรูความสามารถ
6. การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด ตัว แปรการสนับสนุน จากหนวยงานตน
สังกัดที่เหมือนกันของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ประกอบดวย
1) งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวยความสะดวก หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการทํางานแบบ
มีสว นรวม 2) หนว ยงาน องคกรของรัฐมีค วามพรอมที่จ ะผสมผสานกิจกรรม และตอบสนอง
ขอเสนอของชุมชน 3) รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ที่จะกระจายอํานาจในการวางแผน
และการตัดสินใจไปยังทองถิ่น 4) กฎระเบียบหรือคําสั่งการบริหารราชการไมเปนอุปสรรคตอ
การทํางานแบบมีสวนรวม สวนตัวแปรคุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษาที่แตกตางกันของ
สถานศึก ษาที่มีคณะกรรมการสถานศึก ษา 9 คน และ 15 คน ไดแก เอกสารสิ่งพิมพข องรัฐ
สนับสนุนกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมขององคกรและชุมชน
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ตอนที่ 2 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
2.1 การวิเคราะหรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา (path analysis)
เพื่อ ตอบวัต ถุ ประสงค ข องการวิจัย ขอที่ 2 คือ “เพื่อนํ าเสนอรู ปแบบการบริ หาร
สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน” ผูวิจัยไดนํา
องคประกอบทั้ง 8 องคประกอบ มาวิเคราะหโ ดยใชโ ปรแกรมสําเร็จรูป LIREL 8.72 เทคนิค
การวิเคราะหค วามสัมพัน ธเชิงสาเหตุ (path analysis) ซึ่งพิจ ารณาคาสถิติวัด ความสอดคลอง
ความกลมกลืนของรูปแบบ ดังนี้
1. คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square :  2 ) ตรวจสอบความกลมกลืนของรูปแบบ โดย
ถาคาสถิติไค-สแควรสูง แสดงวา รูปแบบไมมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ แตถาคาสถิติ
ไค-สแควรต่ํา แสดงวา รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ
2. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of fit Index : GFI) โดยคา GFI มีคา
ระหวาง 0 - 1 รูปแบบที่มีความสอดคลอง GFI ควรมีคาใกล 1
3. ดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjusted Goodness of fit Index :
AGFI) โดยคา AGFI มีคาระหวาง 0 - 1 รูปแบบที่มีความสอดคลอง AGFI ควรมีคาใกล 1
4. ดัชนีความสัมพันธ (Relative Fit Index : RFI) โดยคา RFI มีคาระหวาง 0 - 1 รูปแบบ
ที่มีความสอดคลอง RFI ควรมีคาใกล 1
5. ดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ (Root Mean Squared Residual :
RMR) โดยคา RMR ยิ่งเขาใกล 0 แสดงวารูปแบบมีความสอดคลอง
6. ดัชนีร ากของคาเฉลี่ยกําลังสองของคาความผิด พลาดที่เหมาะสม (Root Mean
Squared Error of Approximation : RMSEA) โดยคา RMSEA มีคาระหวาง 0 -1.00 รูปแบบที่มี
ความสอดคลอง RMSEA ควรมีคาใกล 0
ผลการวิเคราะหรูปแบบการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูวิจัยนําเสนอดังนี้
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2.1.1 สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน
ตารางที่ 32 คาสถิติวัดความสอดคลองคาสถิติวดั ความสอดคลอง ความกลมกลืนของรูปแบบและ
ขอมูลเชิงประจักษ
คาสถิติ
Chi-Square :  2

คา
28.25
(p=0.00)

Goodness of fit Index=GFI

0.99

Adjusted Goodness of fit
Index=AGFI
Relative Fit Index : RFI

0.94

Root Mean Squared Residual :
RMR
Root Mean Squared Error of
Approximation : RMSEA

0.98
0.0060
0.074

เกณฑความสอดคลอง ความกลมกลืนของ
รูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา
รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ
มีคาใกล 1 รูปแบบมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ
มีคาใกล 1 รูปแบบมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ
มีคาใกล 1 รูปแบบมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ
มีคาใกล 0 รูปแบบมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ
มีคาใกล 0 แตไมเกิน 1.00 รูปแบบมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

จากตารางที่ 32 เมื่อพิจารณาสถิติตรวจสอบความสอดคลอง/ความกลมกลืน/ความตรง
ของรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑ พบวา คาสถิติไค-สแควร (Chi-Square :  2 ) มีคา
28.25 (p=0.00) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคา 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแกแลว (AGFI) มีคา 0.94 คาดัชนีความสัมพันธ (RFI) มีคา 0.98 คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลัง
สองของสวนที่เหลือ (RMR) มีคา 0.0060 คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของคาความผิดพลาดที่
เหมาะสม (RMSEA) มีคา 0.074 ซึ่งคาสถิติรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษทุกคามีคาเปนตามเกณฑ
ความสอดคลอง ความกลมกลืนของรูปแบบ ลักษณะนี้แสดงวา รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบ
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มี ส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี ค วามสอดคล อ ง
ความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
ตารางที่ 33 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางองคประกอบการบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 8
Factor 1
1
Factor 2 .706**
1
Factor 3 .567** .709**
1
Factor 4 .585** .590** .594**
1
Factor 5 .723** .616** .502** .634**
1
Factor 6 .534** .649** .733** .546** .520**
1
Factor 7 .585** .603** .373** .309** .534** .421**
1
Factor 8 .589** .601** .476** .372** .518** .516** .609**
1
**Pearson Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
จากตารางที่ 33 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธขององคประกอบการบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา องคประกอบทั้ง 8
องคประกอบ มีความสัมพันธทางบวกกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวาง .309-.733
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การวิ เคราะห รูป แบบการบริห ารสถานศึก ษาแบบมี ส ว นรว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรูปแบบดังนี้

แผนภูมิที่ 6 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน
จากแผนภูมิที่ 6 รูปแบบการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคณะกรรมการสถานศึก ษา 9 คน ผูวิจัยไดพิจารณา
ความสัมพันธจากสมการโครงสรางเชิงเสนตามลําดับ ผลการพิจารณา พบวา
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สมการโครงสรางที่ 1
FACTOR2 = 0.26*FACTOR1 + 0.37*FACTOR3 + 0.11*FACTOR6 + 0.18*FACTOR7
+ 0.073*FACTOR8
(0.026)
(0.031)
(0.029)
(0.022)
9.97
12.08
3.84
8.38
(0.022)
3.27
Errorvar.= 0.080 , R2 = 0.69
(0.0039)
20.71
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จากสมการโครงสรางที่ 1 อธิบายไดวา
1. คุณ ลั ก ษณะของกรรมการสถานศึ ก ษา (FACTOR1) มี อิท ธิ พ ลทางตรงต อ
การจัดการกระบวนการมีสวนรวม (FACTOR2) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.26
ค า สถิ ติ ท ดสอบ (t) เท า กั บ 9.97 ค า ความคาดเคลื่ อ นมาตรฐาน (S.E.) เท า กั บ 0.026 และ
คาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.69 แสดงวา คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษาสามารถ
ทํานายการจัดการกระบวนการมีสวนรวมไดรอยละ 69
2. คุณลักษณะของผูบริหาร (FACTOR3) มีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการกระบวนการ
มีสวนรวม (FACTOR2) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.37 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ
12.08 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.031 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ
0.69 แสดงวา คุณลักษณะของผูบริหารสามารถทํานายการจัดการกระบวนการมีสวนรวมไดรอยละ
69
3. คุณ ลักษณะของครู (FACTOR6) มีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการกระบวนการ
มีสวนรวม (FACTOR2) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.11 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ
3.84 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.029 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.69
แสดงวา คุณลักษณะของครูสามารถทํานายการจัดการกระบวนการมีสวนรวมไดรอยละ 69
4. การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด(FACTOR7) มีอิทธิพลทางตรงตอการจัดการ
กระบวนการมีสวนรวม (FACTOR2) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.18 คาสถิติทดสอบ
(t) เทากับ 8.38 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.022 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2)
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เทากับ 0.69 แสดงวา การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดสามารถทํานายการจัดการกระบวนการ
มีสวนรวมไดรอยละ 69
5. สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา (FACTOR8) มีอิทธิพลทางตรงตอ
การจัดการกระบวนการมีสวนรวม (FACTOR2) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.073
ค า สถิ ติ ท ดสอบ (t) เท า กั บ 3.27 ค า ความคาดเคลื่ อ นมาตรฐาน (S.E.) เท า กั บ 0.022 และ
คาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.69 แสดงวา สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา
สามารถทํานายการจัดการกระบวนการมีสวนรวมไดรอยละ 69
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สมการโครงสรางที่ 2
FACTOR4 = 0.14*FACTOR2 + 0.29*FACTOR1 + 0.28*FACTOR3 + 0.14*FACTOR6
(0.046)
(0.037)
(0.047)
(0.041)
3.11
7.90
5.94
3.33
Errorvar.= 0.17 , R2 = 0.46
(0.0081)
20.71
1. การจัดการกระบวนการมีสวนรวม (FACTOR2) มีอิทธิพลทางตรงตอการสราง
เครือขายการมีสวนรวม (FACTOR4) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.14 คาสถิติทดสอบ
(t) เทากับ 3.11 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.046 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2)
เทากับ 0.46 แสดงวา การจัด การกระบวนการมีสว นรว ม สามารถทํานายการสรางเครือขาย
การมีสวนรวม ไดรอยละ 46
2. คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา (FACTOR1)มีอิทธิพลทางตรงตอการสราง
เครือขายการมีสวนรวม (FACTOR4) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.29 คาสถิติทดสอบ
(t) เทากับ 7.90 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.037 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2)
เทากับ 0.46 แสดงวา คุณ ลักษณะของกรรมการสถานศึกษา สามารถทํานายการสรางเครือขาย
การมีสวนรวม ไดรอยละ 46
3. คุณ ลัก ษณะของผูบริหาร (FACTOR3)มีอิทธิพลทางตรงตอการสรางเครือขาย
การมีสว นรว ม (FACTOR4) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสน ทาง (P) เทากับ 0.28 คาสถิติทดสอบ (t)
เทากับ 5.94 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.047 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2)
เทากับ 0.46 แสดงวา คุณลักษณะของผูบริหาร สามารถทํานายการสรางเครือขายการมีสวนรวม ได
รอยละ 46
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4. คุณลักษณะของครู (FACTOR6) มีอิทธิพลทางตรงตอการสรางเครือขายการมีสวนรวม
(FACTOR4) โดยมีค าสัมประสิท ธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.14 คาสถิ ติทดสอบ (t) เทากับ 3.33
คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.041 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.46
แสดงวา คุณลักษณะของครู สามารถทํานายการสรางเครือขายการมีสวนรวม ไดรอยละ 46
สมการโครงสรางที่ 3
FACTOR5 = 0.33*FACTOR4 + 0.45*FACTOR1 + 0.069*FACTOR6+0.17*FACTOR7,
(0.030)
(0.034)
(0.031)
(0.026)
11.12
13.43
2.21
6.57
2
Errorvar.= 0.14 , R = 0.62
(0.0067)
20.71
1. การสรางเครือขายการมีสวนรวม (FACTOR4) มีอิทธิพลทางตรงตอการดําเนินงาน
ตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา (FACTOR5) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ
0.33 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 11.12 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.030 และคา
สัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.62 แสดงวา การสรางเครือขายการมีสวนรวมสามารถทํานายการ
ดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ไดรอยละ 62
2. คุ ณ ลั ก ษณะของกรรมการสถานศึ ก ษา (FACTOR1) มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ
การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึก ษา (FACTOR5) โดยมีคาสัมประสิทธิ์
เสนทาง (P) เทากับ 0.45 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 13.43 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.)
เทากับ 0.034 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.62 แสดงวา คุณลักษณะของกรรมการ
สถานศึกษาสามารถทํานายการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ไดรอยละ 62
3. คุณลักษณะของครู (FACTOR6)มีอิทธิพลทางตรงตอการดําเนินงานตามบทบาท
ของคณะกรรมการสถานศึกษา (FACTOR5) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.069 คาสถิติ
ทดสอบ (t) เทากับ 2.21 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.031 และคาสัมประสิทธิ์
ทํานาย (R2) เทากับ 0.62 แสดงวา คุณลักษณะของครูสามารถทํานายการดําเนินงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาไดรอยละ 62
4. การสนั บ สนุ น จากหน ว ยงานต น สั ง กั ด (FACTOR7)มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ
การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึก ษา (FACTOR5) โดยมีคาสัมประสิทธิ์
เสน ทาง (P) เทากับ 0.17 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 6.57 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.)
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เทากับ 0.026 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.62 แสดงวา การสนับสนุนจากหนวยงานตน
สังกัดสามารถทํานายการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาไดรอยละ 62
หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่สนับสนุนรูปแบบความสัมพันธเชิงตรรกะของ
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน
1. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษากับการจัดการกระบวนการมี
สวนรวม
คุณลักษณะของกรรมการ
สถานศึกษา

การจัดการกระบวนการ
มีสวนรวม

แผนภูมิที่ 7 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษากับการจัดการกระบวนการ
มีสวนรวม
แนวคิ ด ขอ สนับสนุน ที่เ กี่ย วข องกับ ความสัมพัน ธจ ากแผนภู มิที่ 7 สอดคลองกั บ
ลัด ดาวัลย สมิต ะมาน ที่ก ลาวถึง การบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการ ผูที่เปนประธาน
คณะกรรมการตองเปน ผูที่มีทักษะในการแกไขปญหาขอขัด แยงตางๆ ของแตละกลุม สามารถ
โนมนาวใหผูที่มีสวนรวมตางๆเกิดการยอมรับในแนวทางหรือวิธีการ อีกทั้งยังอาจจะกระตุน ให
กําลังใจผูที่มีสวนรวมใหสามารถปฏิบัติใหบรรลุ เปาหมาย สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชัย นุชเนื่อง
ที่ ศึ ก ษารู ป แบบการมี ส ว นร ว มพั ฒ นาโรงเรี ย นของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ผลการศึก ษา พบว า รูปแบบการมี สว นรว มพัฒนาโรงเรีย นของคณะกรรมการสถานศึก ษา
ขั้น พื้นฐานประกอบดว ย 2 ดาน คือ ดานบทบาทของคณะกรรมการสถานศึก ษา เปน ลัก ษณะ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษารวมกับโรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย 1) การสราง
ความรวมมือกับชุมชน 2) การสนับสนุนการบริหารของโรงเรียน 3) การเขารว มดําเนินงาน
ดานคุณสมบัติของกรรมการสถานศึกษา เปนคุณลักษณะของบุคคลที่จะเขามามีสวนรวมพัฒนา
โรงเรียน ประกอบดวย 1) ความสามารถในหนาที่ 2) คุณลักษณะการปฏิบัติตน 3) ความพึงพอใจ
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และ 4) ผลตอบแทน สอดคลองกับงานวิจัยของ เมตต เมตตการุณจิต ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมใน
การบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการศึก ษาประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวัด นครราชสีมา
ผลการศึกษา พบวา ปจจัยเกี่ยวกับคณะกรรมการศึกษา ไดแก เวลาที่อาศัยในชุมชน การมีถิ่นกําเนิด
การมีที่พักอาศัยในชุมชน การเปนศิษยเกา การมีบุตรหลานเรียนอยูที่โรงเรียน ความคาดหวังตอ
โรงเรียน การมีความสัมพันธกับโรงเรียน และความหวงใยตอสวัสดิการเด็กเปนปจจัยที่สงเสริม
การมีสวนรว มในการบริห ารโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญา อภิปาลกุล ที่ไดศึกษา
รูปแบบการพัฒ นาการมีสวนรว มของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและ
การจัด การศึก ษาภายใตโ ครงสรางการกระจายอํานาจการบริหาร : กรณีศึก ษาของสํานัก งาน
การประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษา
เปนปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและ
การจัดการศึก ษาสอดคลองกับงานวิจัย ของ ฟชเชอร (Fisher) ไดทําการศึก ษาสถานภาพของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนในมลรั ฐเทคซัส และป จ จัย ที่มีอิ ทธิ พลต อการปฏิบัติ งานของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยศึก ษาจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จํานวน 504 คน
จาก 101 เขต ในมลรัฐ เทคซั ส ผลการศึ ก ษา พบวา ป จ จั ยที่ มีอิ ทธิ พลตอ การปฏิบั ติง านของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน พบวา ครอบครัว ของกรรมการจะมีบทบาทสําคัญตอ การปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งแมวาการทําตนใหเปนพลเมืองที่ดีจะเปนเหตุผลสําคัญใน
การเข า มาเป น คณะกรรมการบริ ห ารโรงเรี ย น และกรรมการที่ มี อ ายุ น อ ยมั ก จะมี เ หตุ ผ ล
ดานความสนใจสวนตัว รวมอยูดว ย ในขณะที่กรรมการที่มีอายุมากจะเขามาเปน กรรมการดว ย
เหตุผลวาตนไมพอใจการจัดการศึกษาในโรงเรียน นอกจากนั้น พบวา กรรมการสภาโรงเรียนที่มา
จากเขตเล็กๆจะเขามาเปนกรรมการดวยความสนใจสวนตัว สวนกรรมการบริหารโรงเรียนที่มาจาก
เขตใหญๆจะเขามาเปนกรรมการดวยเหตุผลวาตนยังไมพอใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สรุปจากขอ สนับ สนุน และแนวคิด ดังกลาวข างต น แสดงใหเห็น ความสําคั ญ ของ
คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษาที่มีอิทธิผลโดยตรงตอการจัดการกระบวนการมีสวนรวม
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2. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการจัดการกระบวนการมีสวนรวม

คุณลักษณะของผูบริหาร

การจัดการกระบวนการ
มีสวนรวม

แผนภูมิที่ 8 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการจัดการกระบวนการมีสวนรวม
แนวคิด ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 8 ชูชาติ พวงสมจิตร
ที่ไดทําการวิเคราะหปจ จัยที่สงเสริมและปจ จัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสว นรว มของชุมชนกับ
โรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยที่เกี่ยวกับโรงเรียน คือ
ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารและครู ซึ่งไดแก ผูบริหารและครูมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน ใหเกียรติ
และกําลังใจเอาใจใสการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีปจ จัยเกี่ยวกับผลงานและวิธีปฏิบัติของ
โรงเรียน เชน โรงเรียนมีชื่อเสียงดานวิชาการ มีความเชื่อมั่นในเรื่องการเงิน โรงเรียนมีการพัฒนาใน
ดานตางๆ เปนปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของ เมตต เมตตการุณจิต ได
ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลใน
จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบวา คุณลักษณะของผูบริหารดานความเปนผูนํา มีมนุษยสัมพันธ
มีความซื่อสัต ย และเปน คนทองถิ่นโดยกําเนิด เปนปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมในการบริหาร
โรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ เพลิน ตา กะลัมพากร ไดนําเสนอปจจัยการมีสว นรว มใน
การวางแผนไว 2 ประการ คือ ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซึ่ง ปจจัยภายใน ประกอบดวย
วิสัยทัศน โลกทัศน และพฤติกรรมของผูนําองคกร ความรู ความสามารถ ความศรัทธา การยอมรับ
และบารมีของผูนําองคก ร ความซื่อตรง ความโปรงใส ความซื่อสัต ย และสนับสนุน คนดีที่มี
ความสามารถใหมีโอกาสทํางาน ปรับปรุง และพัฒนาพฤติกรรมการทํางานของสมาชิกในองคกร
ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ การประพฤติตนเปนแบบอยางของผูนํา และสมาชิกในองคกร ผูนํา
และสมาชิกในองคกรชวยกันปองกันและแกไขปญหาความขัดแยงภายในองคกรซึ่งเปนสิ่งบั่นทอน
การทํางานแบบมีสวนรวม ประชุมปรึกษาหารือ แสวงหาความรวมมือรวมใจภายในองคกร สงเสริม
แนวทางการบริหารจัดการแบบมีสวนรวม และประยุก ตใชหลัก การทํางานแบบประชาธิปไตย
สนับสนุนสมาชิกภายในองคกรใหมีโอกาสพัฒนาความรู ความสามารถและประสบการณทํางาน
ใหมากขึ้น เพื่อพัฒนาทีมงาน สรางความเขมแข็งใหองคกร และสามารถทํางานแบบมีสวนรวมได
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สอดคล องกับ งานวิ จัย ของ ชัญ ญา อภิปาลกุล ได ศึก ษารูปแบบการพัฒ นาการมี สว นร ว มของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในการบริหารและการจั ด การศึก ษาภายใตโ ครงสรา ง
การกระจายอํานาจการบริหาร : กรณีศึก ษาของสํานัก งานการประถมศึก ษาจังหวัด ขอนแกน
ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษาเปนปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา สอดคลองกับงานวิจยั ของ
จรินทร สีโท ไดศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการมีสวนรวมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอําเภอหนองกุงศรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ผลการศึกษา
พบว า ปจ จัยที่ เอื้ อต อการมี สว นร ว มในการบริห ารทุก ปจ จั ยมี ค วามสําคั ญ ในระดับ มาก ดัง นี้
1) คุณลักษณะของผูบริหาร 2) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 3) ความรูความเขาใจใน
การจัดการศึกษา 4) สภาพแวดลอมภายในและภายนอกโรงเรียน
สรุปจากขอ สนับ สนุน และแนวคิด ดังกลาวข างต น แสดงใหเห็น ความสําคั ญ ของ
คุณลักษณะของผูบริหารที่มีอิทธิผลโดยตรงตอการจัดการกระบวนการมีสวนรวม
3. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของครูกับการจัดการกระบวนการมีสวนรวม

คุณลักษณะของครู

การจัดการกระบวนการ
มีสวนรวม

แผนภูมิที่ 9 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของครูกับการจัดการกระบวนการมีสวนรวม
แนวคิ ด ขอ สนับสนุน ที่เ กี่ย วข องกับ ความสัมพัน ธจ ากแผนภู มิที่ 9 สอดคลองกั บ
การศึกษาวิจัยของชูชาติ พวงสมจิตร ไดทําการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอ
การมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัย
เกี่ยวกับผูบริหารและครู ซึ่งไดแก ผูบริหารและครูมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน ใหเกียรติและ
กําลังใจเอาใจใสการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีปจจัยเกี่ยวกับผลงานและวิธีปฏิบัติของโรงเรียน
เชน โรงเรีย นมีชื่อเสียงดานวิชาการ มีค วามเชื่อมั่น ในเรื่องการเงิน โรงเรียนมีก ารพัฒนาใน
ดานตางๆ เปนปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของ เมตต เมตตการุณจิต ได
ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลใน
จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบวา คุณลักษณะของครู คือ ครูมีความประพฤติดี มีความรู
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ความสามารถ มีความเอาใจใสตอเด็ก มีมนุษยสัมพันธดีและความเสียสละ การปฏิบัติงานของครู
ไดแก การเอาใจใสตอการเรียนการสอน ความสามัค คีในหมูคณะครู เปน ปจจัยที่สงเสริมการมี
สวนรวมในการบริหารโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญา อภิปาลกุล ไดศึกษารูปแบบ
การพัฒ นาการมีสวนรว มของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานในการบริหารและการจัด
การศึ ก ษาภายใต โ ครงสร า งการกระจายอํ า นาจการบริ ห าร : กรณี ศึ ก ษาของสํ า นั ก งาน
การประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมของครูผูสอน เปนปจจัยที่สงผล
ตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา
สรุปจากขอ สนับ สนุน และแนวคิ ด ดังกลาวข างต น แสดงใหเห็น ความสําคั ญ ของ
คุณลักษณะของครูที่มีอิทธิผลโดยตรงตอการจัดการกระบวนการมีสวนรวม
4. ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดกับการจัดการกระบวนการมี
สวนรวม
การสนับสนุนจากหนวยงาน
ตนสังกัด

การจัดการกระบวนการ
มีสวนรวม

แผนภูมิที่ 10 ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดกับการจัดการ
กระบวนการมีสวนรวม
แนวคิด ขอสนับสนุน ที่เกี่ยวของกับความสัมพัน ธจ ากแผนภูมิที่ 10 สอดคลองกับ
การศึก ษาวิจัยของเพลิน ตา กะลัมพากร ไดนําเสนอปจจัยการมีสว นรวมในการวางแผนไว 2
ประการ ไดแก ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซึ่งปจจัยภายนอก เปนเครื่องชี้วัดที่บงบอกวารัฐบาล
สนับสนุนการทํางานแบบมีสวนรวม ประกอบดวย การยอมรับแนวความคิด สาระสําคัญพื้นฐาน
และปรัชญาการทํางานแบบมีสวนรวม โครงการพัฒนาตาง ๆ ตองคํานึงถึงกระบวนการทํางานแบบ
มีสวนรวม พรรคการเมือง องคกรทางการเมือง เห็นดวยกับการทํางานแบบมีสวนรวม บรรจุ
แนวความคิดการมีสวนรวมของชุมชน ในนโยบายระดับชาติ ทบทวนหลักสูตรการศึกษา เพื่อ
สนับสนุนการจัดการเรียนที่ใชกระบวนการทํางานแบบ มีสวนรวมในระดับตาง ๆ เอกสารสิ่งพิมพ
ของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมขององคกรและชุมชน สื่อประชาสัมพันธ
ของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมที่จะ
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ผสมผสานกิจกรรม และตอบสนองขอเสนอของชุมชน ขอตกลงระหวางประเทศ สนับสนุน
การทํางานแบบมีสวนรวม กฎระเบียบหรือคําสั่งการบริหารราชการไมเปนอุปสรรคตอการทํางาน
แบบมี สว นรว ม งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวยความสะดวก หรื อจูง ใจใหเกิ ด
กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ที่จะกระจายอํานาจใน
การวางแผนและการตัดสินใจไปยังทองถิ่น สอดคลองกับงานวิจัยของอีซู ;และคนอื่น ๆ (Izu ; and
others.) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารการจัดการโดยใชโรงเรียนหรือชุมชนเปนฐานและการใหผูคนที่
เกี่ยวของมีสวนรวมในการดําเนินงานเพื่อการพัฒนาการเรียนรูของนักเรียน ในการบริหารโดยใช
โรงเรียนและชุมชนเปนฐานในรัฐฮาวายถือวาเปนการกระจายบริหารการจัด การศึก ษา ภายใต
โครงการดังกลาวจํานวน 9 แหง โรงเรียนมีอํานาจการบริหารที่ยืดหยุน มีอิสระและมีทรัพยากรที่
จําเปนสําหรับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในชวงแรกผลการประเมินไดจากการสัมภาษณของ
ผูมีบทบาทในการรวมดําเนินงานตามหนาที่ 6 อยาง ครู ผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผูปกครอง ผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่มีสวนรวมในการดําเนินงานบริหารการจัดการโรงเรียนและ
ชุมชนเปนฐานไดสะทอนเสียงใหบุคคลที่เกี่ยวของไดทราบนําไปสูการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนเพือ่
สรางบรรยากาศความเรียนรูของนักเรียนและมีขอเสนอแนะดังนี้ 1. ควรมีการปรับปรุงการติดตอ
ประสานงานการตัดสินใจรวมกัน 2. กําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการที่ชัดเจน 3. ควรให
คณะกรรมการไดทําความเขาใจในโครงการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนและชุมชนเปนฐานให
ชัดเจน 4. รัฐควรพิจารณาขอยกเวนตาง ๆ 5. พิจารณาวิธีการตรวจสอบใหถูกตองชัดเจน 6. พิจารณา
โครงการ แผนงาน เปาหมายการดําเนิน งานและความคิดสรางสรรคใ นการใชทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพ
สรุปจากขอ สนับ สนุน และแนวคิด ดังกลาวข างต น แสดงใหเห็น ความสําคั ญ ของ
การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดที่มีอิทธิผลโดยตรงตอการจัดการกระบวนการมีสวนรวม
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5. ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษากับการจัดการกระบวนการ
มีสวนรวม
สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา

การจัดการกระบวนการ
มีสวนรวม

แผนภูมิที่ 11 ความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษากับการจัดการ
กระบวนการมีสวนรวม
แนวคิด ขอสนับสนุน ที่เกี่ยวของกับความสัมพัน ธจ ากแผนภูมิที่ 11 สอดคลองกับ
สมศักดิ์ สินธุระเวชญ ไดกลาวถึง การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมวาโรงเรียนตองมีระบบ
การสื่ อสารให ค ณะกรรมการสถานศึก ษาไดรั บทราบข อมู ลต าง ๆ ตลอดเวลาเพื่ อใหท า น
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้น ฐานได รว มสง เสริ มและสนับ สนุ น กิจ กรรมต างๆโรงเรีย น
สอดคลองกับงานวิจัยของ ณัฐฐินันท พราหมณสังขที่ทําการศึกษาการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ
เชิงสาเหตุของประสิทธิผลในการบริหารแบบมีสวนรวมของผูอํานวยการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการศึกษาพบวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจของครูและผูรวมงาน การติดตอประสานงาน
ความสามารถของผูรวมงาน โครงสราง ภารกิจและการบริ หารของสถานศึก ษา บริบทการเมือง
สังคมและวัฒนธรรมเปนปจจัยสถานการณเปนปจจัยในการบริหารแบบมีสวนรวม สอดคลองกับ
งานวิจัยของ จรินทร สีโท ไดศึกษาปจจัยที่เอื้อตอการมีสวนรวมในการบริหารของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนอําเภอหนองกุงศรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2
ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่เอื้อตอการมีสวนรวมในการบริหารทุกปจจัยมีความสําคัญในระดับมาก
ดังนี้ 1) คุณลักษณะของผูบริหาร 2) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 3) ความรูความเขาใจ
ในการจัดการศึกษา 4) สภาพแวดลอมภายในและภายนอกโรงเรียน สวนปจจัยที่สามารถพยากรณ
สภาพการมีสว นรว มในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้นฐาน โรงเรีย นอําเภอ
หนองกุงศรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ไดดีที่สุดคือ ปจจัยความรูความเขาใจใน
การจัดการศึกษาและปจจัยสภาพแวดลอมภายในและภายนอกโรงเรียน
สรุปจากขอ สนับ สนุน และแนวคิด ดังกลาวข างต น แสดงใหเห็น ความสําคั ญ ของ
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษาที่มีอิทธิผลโดยตรงตอการจัดการกระบวนการมีสวนรวม
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6. ความสัมพันธระหวางการจัดการกระบวนการมีสวนรวมกับการสรางเครือขายการมีสวนรวม
การจัดการกระบวนการ
มีสวนรวม

การสรางเครือขาย
การมีสวนรวม

แผนภูมิที่ 12 ความสัมพันธระหวางการจัดการกระบวนการมีสวนรวมกับการสรางเครือขายการมี
สวนรวม
แนวคิด ขอ สนับ สนุน ที่เ กี่ยวของกับ ความสัม พัน ธจ ากแผนภู มิที่ 12 การจัด การ
กระบวนการการมีมีสวนรวม เชน การติดตอสื่อสาร การประสานงาน ทําใหเกิดการสรางเครือขาย
การเขารวมกิจกรรม การชวยเหลือระหวางโรงเรียนและชุมชน สอดคลองกับพระมหาสุทิตย อาภากโร
ไดกลาวถึง กระบวนการทํางานของเครือขายตางๆ มีลักษณะรวมกัน 4 ประเด็น คือ 1) กระบวนการ
ทํางานที่เชื่อมประสานจุดเล็กและขยายไปสูหนวยใหญ 2) การรักษาสัมพันธภาพที่สรางความรู
ความหมาย และโลกทั ศ น ร ว มกั น 3) การเสริ ม สร า งกระบวนการเรี ย นรู แ ละการปรั บ ตั ว
4) การพัฒนากิจกรรมและความเคลื่อนไหวเพื่อขบวนการทางนวัตกรรม และวาทการในการพัฒนา
ซึ่งกระบวนการทํางาเครือขายขางตนจะเห็นไดวา เครือขายเปนกลยุทธที่สําคัญในการประสาน
ความรวมมือ เปนการทํางานดวยถอยทีถอยอาศัยระหวางสมาชิกและภาคีรวม โดยมีจุดเริ่มตนจาก
การทํางานในพื้น ที่และประเด็น เล็ก ๆ แลว ขยายกระบวนการเปนเครือขายที่ก วางขวางออกไป
พรอมทั้งแสวงหาความรูใหม วิธีการใหมที่เหมาะสมกวาโดยมีกระบวนการสื่อสารและนวัตกรรม
ใหมเปนเครื่องมือที่จะสรางความหมายและความสัมพันธที่ดีตอกัน สอดคลองกับเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ
และคณะ แนวทางในการสรางเครือขาย อาศัย แนวคิด เกี่ย วกับการจัดระบบโครงสรางและ
กระบวนการจัดการศึกษา ตามมาตรา 9 ของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ดังนี้
1). มีเอกภาพในดานนโยบาย มีความหลากหลายในการปฏิบัติ 2) กระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่
การศึกษา 3) กําหนดมาตรฐานการศึกษา 4) สงเสริมอยางตอเนื่อง 5) ระดมทรัพยากรจากแหลง
ตางๆ 6) การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น
สอดคลองกับงานวิจัยของร็อค (Rock) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารโรงเรียนระหวางคณะกรรมการ
โรงเรียนและชุมชนในการมีสวนรวมในการตัดสินใจ มีวัตถุประสงคในการศึกษารูปแบบการมี
สวนรวมในการตัดสินใจและความสามารถรวมกันในการตัดสินใจ ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการ
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โรงเรียนอาจเปลี่ยนแปลงรูปแบบการตัดสินใจโดยจัดหารูปแบบที่เขากันไดกับชุมชน เสนอรูปแบบ
การติดตอสื่อสารสรางความสัมพันธในการตัดสินใจแบบชวยเหลือกัน คณะกรรมการโรงเรียนมี
การชวยเหลือในการตกลงใจหาวิธีการที่เปนประโยชนกับชุมชนมีการตัดสินใจในผลลัพธที่ขัดแยงกัน
สรุปจากขอ สนับ สนุน และแนวคิด ดังกลาวข างต น แสดงใหเห็น ความสําคั ญ ของ
ความสัมพันธระหวางการจัดการกระบวนการมีสวนรวมที่มีอิทธิผลโดยตรงตอการสรางเครือขาย
การมีสวนรวม
7. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษากับการสรางเครือขายการมีสวนรวม
คุณลักษณะของ
กรรมการสถานศึกษา

การสรางเครือขาย
การมีสวนรวม

แผนภูมิที่ 13 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษากับการสรางเครือขายการ
มีสวนรวม
แนวคิด ขอสนับสนุน ที่เกี่ยวของกับความสัมพัน ธจ ากแผนภูมิที่ 13 สอดคลองกับ
การศึกษาวิจัยของวรรณกร เทพแกว ไดทําการศึกษาการบริหารรูปแบบเครือขายทางการศึกษาของ
สถานศึกษาในอําเภอแมแจม เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 5 ผลการศึกษา พบวา ในสวนของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดใหความชวยเหลือ
ทําการประสานงานกับองคกรในทองถิ่น เชน วัด อบต. กลุมแมบาน กรรมการหมูบาน หนวยงาน
อื่นๆ ติดตอวิทยากรภายนอกในการจัดการเรียนการสอนและใหการสนับสนุนและสงเสริมใหมี
การใชแหลงความรูในชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกโรงเรียนดวยดี สอดคลอง
กับงานวิจัยของฮารโรลด (Harold) ไดศึกษาเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการศึกษาในการบริหาร
การศึก ษาระดับทองถิ่น ผลการวิจัย พบวา คณะกรรมการมีบทบาทสําคัญมากในการกําหนด
นโยบาย การเขามามีสวนรวมในการบริการศึกษาของทองถิ่น
สรุปจากขอ สนับ สนุน และแนวคิด ดังกลาวข างต น แสดงใหเห็น ความสําคั ญ ของ
คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษาที่มีอิทธิผลโดยตรงตอการสรางเครือขายการมีสวนรวม
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8. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการสรางเครือขายการมีสวนรวม
คุณลักษณะของ
ผูบริหาร

การสรางเครือขาย
การมีสวนรวม

แผนภูมิที่ 14 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับการสรางเครือขายการมีสวนรวม
แนวคิด ขอสนั บสนุน ที่เกี่ยวของกับความสัมพัน ธจ ากแผนภูมิที่ 14 สอดคลองกับ
การศึกษาวิจัยของสุวิมล โพธิ์กลิ่น ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบเครือขายความรวมมือทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการวิจัย พบวา หนึ่งในองคประกอบที่
ทําใหรูปแบบเครือขายความรวมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้ น ฐานมี ค วามเป น ไปได ส ามารถนํ า รู ป แบบไปใช ใ นสถานการณ จ ริ ง ได ใ นระดั บ มาก คื อ
คุณลักษณะที่ดีของผูนํา ประกอบดวย มีบุค ลิก ภาพ มีความกระตือรนในการทํางาน มีค วามคิด
สรางสรรค ควบคุมอารมณไดดี มีความรับผิดชอบ มีความมุงมั่นในการทํางานใหสําเร็จ สอดคลอง
กับการศึกษาวิจัยของวรรณกร เทพแกว ไดทําการศึกษาการบริหารรูปแบบเครือขายทางการศึกษา
ของสถานศึกษาในอําเภอแมแจม เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 5 ผลการศึกษา พบวา การบริหาร
รูปแบบเครื อขา ยทางการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษามี ป ญหาเกิ ด ความล าช าเนื่ องจาก การบริ หาร
ดานการวางแผนมีความลาชา ผูบริหารไมมีอํานาจในการสั่งงาน และเมื่อมีการสั่งงานแลวมักไมได
รับความรว มมือเทาที่ควร สอดคลองกับการศึก ษาวิจัยของบีเจลและคณะ (Biegel and others)
ไดทําการศึก ษาจุด แข็งองเครือ ขายทางสังคมและกลยุทธของผูจัดการในปะเทศสหรัฐอเมริก า
ผลการวิจัยพบวา ปจจัยที่สนับสนุนจุดแข็งของเครือขายทางสังคม ไดแก การไดรับการสนับสนุน
ดานนโยบายของรัฐบาล ความฉลาดทางอารมณของผูนํา โดยเฉพาะผูนําที่มีการบริหารจัดการที่ดี
และมีความรู มีทักษะในการบริหารจัดการขอมูลสารสนเทศ รวมถึงโครงสรางและรูปแบบองคกร
นอกจากนี้องคประกอบสําคัญที่เปนจุดแข็งของเครือขายทางสังคม ไดแก การสรางเครือขายใหม
การรักษาจุดแข็งใหคงอยูอยางยั่งยืน การยกระดับและการพัฒนาคุณภาพของเครือขายทางสังคม
สอดคลองกับการศึก ษาวิจัยของริบ เชสเตอรและเอ็ด เวิรด (Ribchester and Edwards) ไดศึก ษา
เกี่ยวกับความรวมมือของเครือขายโรงเรียนของโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กในชนบท พบวา
ชวงเวลาที่ฝายบริหารการศึกษาทองถิ่นไมสามารถสานตองานสนับสนุนและชว ยเหลือโรงเรียน
ขนาดเล็ก การใหความรวมมือระหวางโรงเรียนเปนยุทธวิธีเดียวที่ขยายวงกวาง สําหรับโรงเรียนเปน
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กําลังเติบโตจํา นวนนอยในกลุม วิธีนี้ถือเปนวิธีก ารชว ยเหลือที่สําคัญกวาเรื่องใดๆ คุณคาของ
ความรวมมือในเครือขายโรงเรียนดูเหมือนเปนตัวกลางไกลเกลี่ยทั้งความตึงเครียดในสิ่งซึ่งเกิดขึ้น
ในการรวมมือระหวางเครือขายโรงเรียน ผลลบที่เกิดเนื่องจากการลดจํานวนฝายบริหารการศึกษา
ทองถิ่นซึ่งเปนผูสนับสนุน และเพื่อลดการแขงขันในการเพิ่มจํานวนนักเรียนของแตละโรงเรียน
เพิ่มความเชื่อมั่นของผูเกี่ยวของ โดยเฉพาะผูที่ไดรับตําแหนงเปนผูประสานงาน หมายความวา มี
บทบาทในการรวมตัวของโรงเรียนในทองถิ่นธรรมดาและสรางความเติบโต เปนผลใหโรงเรียนที่
เกี่ยวของไดรับการยอมรับวาเปนโรงเรียนที่มีประสิทธิภาพ
สรุปจากขอ สนับ สนุน และแนวคิด ดังกลาวข างต น แสดงใหเห็น ความสําคั ญ ของ
คุณลักษณะของผูบริหารที่มีอิทธิผลโดยตรงตอการสรางเครือขายการมีสวนรวม
9. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของครูกับการสรางเครือขายการมีสวนรวม
คุณลักษณะของ
ครู

การสรางเครือขาย
การมีสวนรวม

แผนภูมิที่ 15 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของครูกับการสรางเครือขายการมีสวนรวม
แนวคิด ขอสนับสนุน ที่เกี่ยวของกับความสัมพัน ธจ ากแผนภูมิที่ 15 สอดคลองกั บ
การศึกษาวิจัยของศิริพร ตันติยมาศ ไดทําการศึกษา รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบมี
สว นรว มที่มีประสิทธิผล สังกัด กรุงเทพมหานคร ผลการศึก ษาพบวา องคประกอบการบริหาร
เครือ ขา ยโรงเรี ยนแบบมี สว นร ว มที่มี ประสิ ทธิ ผล สั ง กัด กรุ งเทพมหานคร ประกอบด ว ย 8
องคประกอบ เรียงตามลําดับตามน้ําหนักขององคประกอบจากมากไปหานอย คือ 1) กิจกรรมที่ทํา
รวมกัน 2) การใชเทคโนโลยี 3) ทัก ษะดานภาวะผูนํา 4) ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรว ม
5) การติดตอสื่อสาร 6) การมีสวนรวมของสมาชิก 7) องคการ (เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม
8) บรรยากาศการมีสวนรวม สอดคลองกับการศึกษาวิจัยของพีรีกอยและโครเดอร (Peregoy and
Kroder) ไดทํา การศึก ษาการพั ฒ นากลยุทธสํา หรับเครื อขายด า นการศึก ษาในมหาวิท ยาลัยใน
มหาวิทยาลัยดัลลัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา กลยุทธในการพัฒนาเครือขายดาน
การศึกษามีหลายปจจัยหลายประการที่ชวยทําใหเกิดประสิทธิภาพและเครือขายเกิดความเขมแข็ง
คือ การเนน การมีสว นรว ม โดยเนน เปาหมายเปน สําคัญ นอกจากนี้ยังเกี่ย วของกับโครงสราง
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การบริหารเครือขาย การใหการสนับสนุนดานปจ จัยสิ่งอํานวยความสะดวกและอาคารสถานที่
การบริ ห ารจั ด การที่ ท า ทายโยเฉพาะจุ ด แข็ ง ของเครื อ ข า ยจะมี อ งค ป ระกอบสํ า คั ญ ได แ ก
ประสบการณของบุคลากรในเครือขาย คุณสมบัติความเปนมืออาชีพของบุคลากร ความเหมาะสม
ของแผนพัฒนา ตลอดจนวิธีการที่เขาถึงนักศึกษาใหมีความสามารถในการเรียนรู
สรุปจากขอ สนับ สนุน และแนวคิด ดังกลา วข างต น แสดงใหเห็น ความสําคั ญ ของ
คุณลักษณะของครูที่มีอิทธิผลโดยตรงตอการสรางเครือขายการมีสวนรวม
10. การสรางเครือขายการมีสวนรวมกับการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
การสรางเครือขายการ
มีสวนรวม

การดําเนินงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา

แผนภูมิที่ 16 การสรางเครือขายการมีสวนรวมกับการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
แนวคิด ขอสนับสนุน ที่เกี่ยวของกับความสัมพัน ธจ ากแผนภูมิที่ 16 สอดคลองกับ
ลัด ดาวั ล ย สมิ ต ะมาน ที่ ก ล า วถึ ง การบริ หารจัด การในรู ป ของคณะกรรมการมี ค วามสํา คั ญ
การรวมตัวของบุค คลเปนคณะกรรมการจะกอใหเกิดพลังที่เขมแข็ง สามารถอํา นวยการใหงาน
ดําเนินไปไดดวยดี สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชัย นุชเนื่อง รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียน
ของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้นฐาน ผลการศึก ษา พบวา รูปแบบการมีสวนรวมพัฒ นา
โรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานประกอบดวย 2 ดาน คือ ดานบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึก ษา เปน ลัก ษณะการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษารว มกับ
โรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย 1) การสรางความรวมมือกับชุมชน 2) การสนับสนุนการบริหาร
ของโรงเรียน 3) การเขารวมดําเนินงาน ดานคุณสมบัติของกรรมการสถานศึกษา เปนคุณลักษณะ
ของบุ ค คลที่ จ ะเข า มามี ส ว นร ว มพั ฒ นาโรงเรี ย น ประกอบด ว ย 1) ความสามารถในหน า ที่
2) คุณลักษณะการปฏิบัติตน 3) ความพึงพอใจและ 4) ผลตอบแทน สอดคลองกับงานวิจัยของ
สมศัก ดิ์ มัจ ฉาวิทยากุล ไดศึกษา ปจ จัยที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ใ นการกําหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาโรงเรียน ของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย พบวา การสนับสนุนการปฏิบัติหนาที่ของชุมชน การประสาน
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และสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียนเปนปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ใน
การกําหนดนโยบายและแผนพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา
สรุปจากขอ สนับ สนุน และแนวคิด ดังกลาวข างต น แสดงใหเห็น ความสําคั ญ ของ
การสร า งเครื อ ข า ยการมี ส ว นร ว มที่ มี อิ ท ธิ ผ ลโดยตรงต อ การดํ า เนิ น งานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
11. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษากับการดําเนินงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
คุณลักษณะของ
กรรมการสถานศึกษา

การดําเนินงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา

แผนภูมิที่ 17 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษากับการดําเนินงานตาม
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
แนวคิด ขอสนับสนุน ที่เกี่ยวของกับความสัมพัน ธจ ากแผนภูมิที่ 17 สอดคลองกับ
งานวิจัยของ อภิชัย นุชเนื่อง รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้น พื้ น ฐาน ผลการศึก ษา พบว า รูป แบบการมีสว นรว มพัฒ นาโรงเรียนของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น พื้นฐานประกอบดว ย ดานบทบาทของคณะกรรมการสถานศึก ษา เปน ลักษณะ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษารวมกับโรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย 1) การสราง
ความรวมมือกับชุมชน 2) การสนับสนุนการบริหารของโรงเรียน 3) การเขารว มดําเนินงาน
สอดคลองกับงานวิจัยของ เมตต เมตตการุณจิต ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของ
คณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบวา ปจจัย
เกี่ยวกับคณะกรรมการศึกษา ไดแก เวลาที่อาศัยในชุมชน การมีถิ่นกําเนิด การมีที่พักอาศัยในชุมชน
การเปนศิษยเกา การมีบุตรหลานเรียนอยูที่โรงเรียน ความคาดหวังตอโรงเรียน การมีความสัมพันธ
กับโรงเรียน และความหวงใยตอสวัสดิการเด็ก เปนปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม สอดคลองกับ
งานวิจัยของ ชัญญา อภิปาลกุล ไดศึก ษารูปแบบการพัฒ นาการมีสว นรว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้น ฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจ
การบริหาร : กรณีศึก ษาของสํานักงานการประถมศึก ษาจังหวัด ขอนแกน ผลการศึก ษาพบวา
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คุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษา เปนปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา
สรุปจากขอ สนับ สนุน และแนวคิด ดังกลาวข างต น แสดงใหเห็น ความสําคั ญ ของ
คุณ ลัก ษณะของกรรมการสถานศึ ก ษาที่ มีอิท ธิผลโดยตรงตอ การดํ าเนิ นงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
12. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของครูกับการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา

คุณลักษณะของครู

การดําเนินงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา

แผนภูมิที่ 18 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของครูกับการดําเนินงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
แนวคิด ขอสนั บสนุน ที่เกี่ยวของกับความสัมพัน ธจ ากแผนภูมิที่ 18 สอดคลองกับ
งานวิจัยของเมตต เมตตการุณจิต ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการ
ศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบวา คุณลักษณะของครู คือ ครู
มี ค วามประพฤติ ดี มี ค วามรู ค วามสามารถ มี ค วามเอาใจใส ต อ เด็ ก มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ ดี แ ละ
ความเสียสละ การปฏิบัติงานของครู ไดแก การเอาใจใสตอการเรียนการสอน ความสามัคคีในหมู
คณะครู เปนปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของ ชัญญา อภิปาลกุล ไดศึกษา
รูปแบบการพัฒนาการมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและการ
จัด การศึ ก ษาภายใต โ ครงสร า งการกระจายอํ า นาจการบริ ห าร : กรณี ศึ ก ษาของสํ า นั ก งาน
การประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมของครูผูสอน เปนปจจัยที่สงผล
ตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา
สรุปจากขอ สนับ สนุน และแนวคิด ดังกลาวข างต น แสดงใหเห็น ความสําคั ญ ของ
คุณลักษณะของครูที่มีอิทธิผลโดยตรงตอการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
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13. ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดกับการดําเนินงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
การสนับสนุนจาก
หนวยงานตนสังกัด

การดําเนินงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา

แผนภูมิที่ 19 ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดกับการดําเนินงานตาม
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
แนวคิด ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 19 หนวยงานตนสังกัด
เชน กระทรวงศึ กษาธิการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกําหนดกฎหมาย ระเบียบ
ขอบังคับตางๆ ที่สงเสริมสนับสนุน การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึก ษา
ไดแก กระทรวงศึกษาธิการไดกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ดังนี้ กําหนด
นโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ให
ความเห็นชอบในการทําสาระหลักสูตร กํากับและติดตามการดําเนินการตามแผนของสถานศึกษา
สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการ ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ใหไดรับการยกยองเต็มศักยภาพ เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ
ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคลและดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา สงเสริมใหมี
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากร ภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเสริม
การพัฒนาการของนักเรียนทุกวัย สรางเสริมความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจน
ประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใหความเห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป ของสถานศึกษา กอนเสนอตอสาธารณชน แตงตั้งที่ปรึกษา และหรือ คณะอนุกรรมการ
เพื่อดําเนินงานตามระเบียบตามที่เห็นสมควร
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของ
สถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 ไดกําหนดเกี่ยวกับบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ไวดังนี้
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“...ขอ 6 ใหสถานศึกษามีอํานาจปกครองดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหสถานศึกษาเวนแตการจําหนายอสังหาริมทรัพยที่มีผูอุทิศใหสถานศึกษา
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...”
พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึก ษา พ.ศ. 2547 มาตรา 26
กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรไวดังนี้ “...มาตรา
26 ใหคณะกรรมการสถานศึกษา มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการครู
และบุค ลากรทางการศึก ษาในสถานศึก ษาดังตอไปนี้ 1) กํากับ ดูแลการบริหารงานบุค คลใน
สถานศึ ก ษา ให ส อดคล องกั บนโยบาย กฎ ระเบีย บ ข อ บัง คั บ หลั ก เกณฑ และวิ ธีก ารตามที่
คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะอนุกรรมการขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษากําหนด 2) เสนอความตองการจํานวนและอัตราตําแหนง
ของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการขาราชการ
และบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 3) ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา 4) ปฏิบัติ
หนาที่ตามกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของหรือตามที่คณะอนุกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย...” สอดคลองกับงานวิจยั ของ
อีซู ;และคนอื่น ๆ (Izu ; and others.) ไดวิจัยเรื่อง การบริหารการจัดการโดยใชโรงเรียนหรือชุมชน
เปน ฐานและการใหผูคนที่เกี่ยวของมีสวนรวมในการดําเนิน งานเพื่อการพัฒนาการเรียนรูข อง
นักเรียน ในการบริหารโดยใชโรงเรียนและชุมชนเปนฐานในรัฐฮาวายถือวาเปนการกระจายบริหาร
การจัดการศึกษา ภายใตโครงการดังกลาวจํานวน 9 แหง โรงเรียนมีอํานาจการบริหารที่ยืดหยุน
มีอิสระและมีทรัพยากรที่จําเปนสําหรับการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนในชวงแรกผลการประเมิน
ไดจ ากการสัมภาษณของผูมีบทบาทในการรว มดําเนินงานตามหนาที่ 6 อยาง ครู ผูบริหาร
คณะกรรมการสถานศึกษาและผูปกครอง ผลการวิจัยพบวา บุคลากรที่มีสวนรวมในการดําเนินงาน
บริหารการจัดการโรงเรียนและชุมชนเปนฐานไดสะทอนเสียงใหบุคคลที่เกี่ยวของไดทราบนําไปสู
การพัฒนาปรับปรุงโรงเรียนเพื่อสรางบรรยากาศความเรียนรูของนักเรียนและมีขอเสนอแนะดังนี้
1. ควรมีการปรับปรุงการติดตอประสานงานการตัดสินใจรวมกัน 2. กําหนดบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการที่ชัดเจน 3. ควรใหคณะกรรมการไดทําความเขาใจในโครงการบริหารจัดการโดยใช
โรงเรียนและชุมชนเปนฐานใหชัดเจน 4. รัฐควรพิจารณาขอยกเวนตางๆ 5. พิจ ารณาวิธีการ
ตรวจสอบใหถูกตองชัดเจน 6. พิจารณาโครงการ แผนงาน เปาหมายการดําเนินงานและความคิด
สรางสรรคในการใชทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ สอดคลองกับงานวิจัยของเพลินตา กะลัมพากร
ที่ไดนําเสนอปจจัยการมีสวนรวมในการวางแผนไว 2 ประการ คือ ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก
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ซึ่งป จ จัย ภายนอก เปน เครื่อ งชี้วัด ที่บง บอกวารัฐบาล สนับสนุน การทํางานแบบมีสว นรว ม
ประกอบดวย 1) การยอมรับแนวความคิด สาระสําคัญพื้นฐาน และปรัชญาการทํางานแบบมีสวนรวม
2) โครงการพัฒนาตาง ๆ ตองคํานึงถึงกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 3) พรรคการเมือง องคกร
ทางการเมือง เห็นดวยกับการทํางานแบบมีสวนรวม 4) บรรจุแนวความคิดการมีสวนรวมของชุมชน
ในนโยบายระดับชาติ 5) ทบทวนหลัก สูต รการศึก ษา เพื่ อสนับสนุน การจัด การเรี ย นที่ใ ช
กระบวนการทํางานแบบ มีสว นรว มในระดับตาง ๆ 6) เอกสารสิ่งพิมพข องรัฐ สนับสนุน
กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมขององคกรและชุมชน 7) สื่อประชาสัมพันธของรัฐ สนับสนุน
กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 8) หนวยงาน องคกรของรัฐมีค วามพรอมที่จะผสมผสาน
กิจกรรม และตอบสนองขอเสนอของชุมชน 9) ขอตกลงระหวางประเทศ สนับสนุนการทํางานแบบ
มีสว นรวม 10) กฎระเบียบหรือคําสั่งการบริหารราชการไมเปน อุปสรรคตอการทํางานแบบมี
สวนรวม 11) งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวยความสะดวก หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการ
ทํางานแบบมีส ว นรว ม 12) รัฐบาลมีค วามตั้งใจและความสามารถ ที่จ ะกระจายอํ า นาจใน
การวางแผนและการตัดสินใจไปยังทองถิ่น
สรุ ป จากข อ สนั บ สนุ น และแนวคิ ด ดั ง กล า วข า งต น แสดงให เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของ
การสนับ สนุน จากหนว ยงานตน สังกัด ที่ มีอิทธิผ ลโดยตรงตอการดําเนินงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
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การนําเสนอ (proposing model) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน ที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน
ผูวิจัยไดวิเคราะห สังเคราะหประมวลขอคนพบ คือ องคประกอบทั้ง 8 องคประกอบ
จากตอนที่ 1 ผนวกกั บ การวิ เ คราะห รู ป แบบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ผูวิจัยขอ
นําเสนอเฉพาะรูปแบบความสัมพันธของขอคนพบ ดังนี้
1. คุณลักษณะของ
กรรมการสถานศึกษา
3. คุณลักษณะของ
ผูบริหาร

2.การจัดการกระบวนการ
มีสวนรวม
5.การดําเนินงานตามบทบาท
ของคณะกรรมการสถานศึกษา

6.คุณลักษณะของครู
7.การสนับสนุนจาก
หนวยงานตนสังกัด

4.การสรางเครือขาย
การมีสวนรวม

8.สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา

แผนภูมิที่ 20 รูปแบบความสัมพันธการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน
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จากแผนภูมิที่ 20 สรุปไดวา ขอค น พบจากการวิจัย คือ องคประกอบการบริหาร
สถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึก ษา ระดับ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน โดยสรุปได ดังนี้
1. องคป ระกอบทั้ง 8 องค ป ระกอบ คื อ คุ ณ ลัก ษณะของกรรมการสถานศึ ก ษา
การจัดการกระบวนการมีสวนรวม คุณ ลักษณะของผูบริหาร การสรางเครือขายการมีสวนรว ม
การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา คุณลักษณะของครู การสนับสนุนจาก
หนวยงานตนสังกัด สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา
2. ตัว แปรที่ มีอิทธิ พลทางตรงตอ การดําเนิ นงานตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ไดแก คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา คุณลักษณะของครู การสนับสนุนจาก
หนวยงานตนสังกัด การสรางเครือขายการมีสวนรวม
3. ตั ว แปรที่มี อิท ธิพ ลทางออ มต อ การดํา เนิ นงานตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ไดแก การจัดการกระบวนการมีสวนรวม คุณลักษณะของผูบริหาร สภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกสถานศึกษา
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2.1.2 สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน
ตารางที่ 34 คาสถิติวัดความสอดคลองคาสถิติวดั ความสอดคลอง ความกลมกลืนของรูปแบบและ
ขอมูลเชิงประจักษ
คาสถิติ
Chi-Square :  2

คา
10.34
(p=0.17)

Goodness of fit Index=GFI

0.99

Adjusted Goodness of fit
Index=AGFI
Relative Fit Index : RFI

0.94

Root Mean Squared Residual :
RMR
Root Mean Squared Error of
Approximation : RMSEA

0.97
0.0050
0.049

เกณฑความสอดคลอง ความกลมกลืนของ
รูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษ
แตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงวา
รูปแบบมีความสอดคลองกับขอมูลเชิง
ประจักษ
มีคาใกล 1 รูปแบบมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ
มีคาใกล 1 รูปแบบมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ
มีคาใกล 1 รูปแบบมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ
มีคาใกล 0 รูปแบบมีความสอดคลองกับ
ขอมูลเชิงประจักษ
มีคาใกล 0 แตไมเกิน 1.00 รูปแบบมีความ
สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ

จากตารางที่ 34 เมื่อพิจารณาสถิติตรวจสอบความสอดคลอง/ความกลมกลืน/ความตรง
ของรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษตามเกณฑ พบวา คาสถิติไ ค-สแควร (Chi-Square :  2 ) มีคา
10.34 (p=0.17) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคา 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่
ปรับแกแลว (AGFI) มีคา 0.94 คาดัชนีความสัมพันธ (RFI) มีคา 0.97 คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลัง
สองของสวนทีเ่ หลือ (RMR) มีคา 0.0050 คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของคาความผิดพลาดที่
เหมาะสม (RMSEA) มีคา 0.049 ซึ่งคาสถิติรูปแบบกับขอมูลเชิงประจักษทุกคามีคาเปนตามเกณฑ
ความสอดคลอง ความกลมกลืนของรูปแบบ ลักษณะนี้แสดงวา รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบ
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มี ส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานมี ค วามสอดคล อ ง
ความกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษ
ตารางที่ 35 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางองคประกอบการบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
Factor 1 Factor 2 Factor 3 Factor 4 Factor 5 Factor 6 Factor 7 Factor 8
Factor 1
1
Factor 2 .520**
1
Factor 3 .540** .560**
1
Factor 4 .412** .271** .461**
1
Factor 5 .515** .440** .580** .470**
1
Factor 6 .658** .401** .348** .333** .308**
1
Factor 7 .492** .512** .633** .427** .446** .530**
1
Factor 8 .664** .407** .450** .426** .537** .458** .483**
1
**Pearson Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
จากตารางที่ 35 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธขององคประกอบการบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบวา องคประกอบทั้ง 8
องคประกอบ มีความสัมพันธทางบวกกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธระหวาง .271-.664
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การวิ เคราะห รูป แบบการบริห ารสถานศึก ษาแบบมี ส ว นรว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีรูปแบบ ดังนี้

แผนภูมิที่ 21 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน
จากแผนภูมิที่ 21 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนร วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ผูวิจัยไดพิจารณา
ความสัมพันธจากสมการโครงสรางเชิงเสนตามลําดับ ผลการพิจารณา พบวา
สมการโครงสรางที่ 1
FACTOR3 = 0.13*FACTOR4 + 0.34*FACTOR7 + 0.24*FACTOR2 + 0.25*FACTOR5,
(0.055)
(0.059)
(0.059)
(0.055)
2.30
5.80
4.06
4.61
Errorvar.= 0.13 , R2 = 0.55
(0.013)
9.95
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1. ความสั มพันธร ะหวางโรงเรียนและชุมชน (FACTOR4) มีอิทธิพลทางตรงตอ
การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึก ษา (FACTOR3) โดยมีคาสัมประสิทธิ์
เสน ทาง (P) เทากับ 0.13 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 2.30 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.)
เทากับ 0.055 และคาสัมประสิทธิท์ ํานาย (R2) เทากับ 0.55 แสดงวา ความสัมพันธระหวางโรงเรียน
และชุมชนสามารถทํานายการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ไดรอยละ 55
2. การสรางเครือขายการมีสวนรวม (FACTOR7) มีอิทธิพลทางตรงตอการดําเนินงาน
ตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา (FACTOR3) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ
0.34 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 5.80 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.059 และคา
สัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.55 แสดงวา การสรางเครือขายการมีสวนรวมสามารถทํานายการ
ดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ไดรอ ยละ 55
3. คุ ณ ลัก ษณะของกรรมการสถานศึก ษา (FACTOR2) มี อิท ธิ พ ลทางตรงต อ
การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึก ษา (FACTOR3) โดยมีคาสัมประสิทธิ์
เสน ทาง (P) เทากับ 0.24 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 4.06 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.)
เทากับ 0.059 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.55 แสดงวา คุณลักษณะของกรรมการ
สถานศึกษาสามารถทํานายการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ไดรอยละ 55
4. การสนั บ สนุ น จากหน ว ยงานตน สั ง กั ด (FACTOR5) มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ
การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึก ษา (FACTOR3) โดยมีคาสัมประสิทธิ์
เสน ทาง (P) เทากับ 0.25 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 4.61 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.)
เทากับ 0.055 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.55 แสดงวา การสนับสนุนจากหนวยงานตน
สังกัดสามารถทํานายการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ไดรอยละ 55
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สมการโครงสรางที่ 2
FACTOR4 = 0.26*FACTOR1 + 0.29*FACTOR5 + 0.19*FACTOR8
(0.10)
(0.071)
(0.096)
9.97
4.14
1.96
Errorvar.= 0.21 , R2 = 0.27
(0.021)
9.95
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1. คุณลักษณะของผูบริหาร (FACTOR1)มีอิทธิพลทางตรงตอความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนและชุมชน (FACTOR4) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.26 คาสถิติทดสอบ (t)
เทากับ 9.97 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.10 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2)
เทากับ 0.27 แสดงวา คุณลักษณะของผูบริหารสามารถทํานายความสัมพันธระหวางโรงเรียนและ
ชุมชน ไดรอยละ 27
2. การสนั บ สนุ น จากหน ว ยงานตน สั ง กั ด (FACTOR5) มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน (FACTOR4) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ
0.29 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 4.14 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.071 และคา
สัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.27 แสดงวา การสนับสนุนจากหนวยงานตน สังกัด สามารถ
ทํานายความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน ไดรอยละ 27
3. คุณลัก ษณะของครู (FACTOR8) มีอิทธิพลทางตรงตอความสัมพัน ธระหวาง
โรงเรียนและชุมชน (FACTOR4) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.19 คาสถิติทดสอบ (t)
เทากับ 1.96 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.096 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2)
เทากับ 0.27 แสดงวา คุณลักษณะของครูสามารถทํานายความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน
ไดรอยละ 27
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สมการโครงสรางที่ 3
FACTOR7 = 0.19*FACTOR4 + 0.29*FACTOR2 + 0.32*FACTOR6 + 0.18*FACTOR8,
(0.058)
(0.061)
(0.071)
(0.073)
3.21
4.72
4.55
2.44
Errorvar.= 0.16 , R2 = 0.45
(0.016)
9.95
1. ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน (FACTOR4) มีอิทธิพลทางตรงตอการ
สรางเครือขายการมีสวนรวม (FACTOR7) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.19 คาสถิติ
ทดสอบ (t) เทากับ 3.21 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.058 และคาสัมประสิทธิ์
ทํานาย (R2) เทากับ 0.45 แสดงวา ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนสามารถทํานายการ
สรางเครือขายการมีสวนรวม ไดรอยละ 45
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2. คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา (FACTOR2) มีอิทธิพลทางตรงตอการสราง
เครือขายการมีสวนรว ม (FACTOR7) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสน ทาง (P) เทากับ 0.29 คาสถิติ
ทดสอบ (t) เทากับ 4.72 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.061 และคาสัมประสิทธิ์
ทํานาย (R2) เทากับ 0.45 แสดงวา คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษาสามารถทํานายการสราง
เครือขายการมีสวนรวม ไดรอยละ 45
3. ความพึ ง พอใจของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาและผลงานของสถานศึ ก ษา
(FACTOR6) มี อิ ท ธิ พ ลทางตรงต อ การสร า งเครื อ ข า ยการมี ส ว นร ว ม (FACTOR7) โดยมี
คาสัมประสิทธิ์เสน ทาง (P) เทากับ 0.32 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ 4.55 คาความคาดเคลื่อน
มาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.071 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.45 แสดงวา ความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษาสามารถทํานายการสรางเครือขายการมี
สวนรวม ไดรอยละ 45
4. คุณ ลักษณะของครู (FACTOR8) มีอิทธิพลทางตรงตอการสรางเครือขายการมี
สวนรวม (FACTOR7) โดยมีคาสัมประสิทธิ์เสนทาง (P) เทากับ 0.18 คาสถิติทดสอบ (t) เทากับ
2.44 คาความคาดเคลื่อนมาตรฐาน (S.E.) เทากับ 0.073 และคาสัมประสิทธิ์ทํานาย (R2) เทากับ 0.45
แสดงวา คุณลักษณะของครูสามารถทํานายการสรางเครือขายการมีสวนรวม ไดรอยละ 45
หลักการ แนวคิดทฤษฎีที่สนับสนุนรูปแบบความสัมพันธเชิงตรรกะของ
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน
1. ความสัมพันธระหวางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนกับการดําเนินงาน
ตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
(1)
ความสัมพันธระหวาง
(2)
โรงเรียนและชุมชน
(3)

การดําเนินงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา

แผนภูมิที่ 22 ความสัมพันธระหวางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนกับการดําเนินงานตาม
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
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แนวคิด ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพัน ธจากแผนภูมิที่ 22 สอดคลองกับ
พนิจดา วีระชาติ กลาวถึง บทบาทของชุมชนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ไววา บทบาทใน
การกําหนดทิศทางและจุดมุงหมายของโรงเรียน โรงเรียนกับชุมชนควรที่จะมีความเกี่ยวของและ
รวมมือกันอยูเสมอ แตการรวมมือที่จะเกิดไดดีนั้นจําเปนตองใหทั้งสองฝายมีความรูจักความเขาใจ
อยางดีพอเสียกอนการรวมมือที่ดีจะเกิดขึ้นได ดวยเหตุนี้เมื่อโรงเรียนมีความจําเปนที่จะตองให
ชุมชนเขามารูจักและเขา ใจปญหาของโรงเรียนอยางมากพอ วิธีที่ดีที่สุดก็คือใหชุมชนเขามามี
สวนรวมในการกําหนดทิศทางและเปาหมายของโรงเรียน เมื่อชุมชนไดเขามามีสวนรวมดังกลาว
แลว ก็จะทําใหชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของ มีความรูสึกรวม มีความพรอมที่จะแกไขปญหาของ
โรงเรียน เมื่อโรงเรียนมีปญหาอะไรชุมชนก็จะเขาใจปญหาไดดีแลวการขอความชวยเหลือรวมมือ
หรือขอความอนุเคราะหจากชุมชนก็จะทําไดงายและสะดวกขึ้นเพราะชุมชนทราบปญหาอยูแลว
ซึ่งการมีสวนรว มในการกํา หนดทิศทางและเปาหมายของโรงเรียน สอดคล องกับงานวิจัยของ
มิลเลอร (Miller) ไดทําการวิจัยเรื่อง การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ข องคณะกรรมการโรงเรียน
ประถมศึกษา ในมลรัฐสเตอรเจียน โดยไดทําการศึกษาถึงสภาพการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการโรงเรี ยน ผลการวิจัย พบว า การติด ต อประสานงานระหว างโรงเรี ย นกั บ
คณะกรรมการโรงเรี ย นมี ค วามสํ า คั ญ ต อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข องคณะกรรมการโรงเรี ย น
คณะกรรมการโรงเรียนตองการที่จะทําหนาที่อยางเต็มบทบาทและสนองตอความตองการของ
ชุมชน โรงเรียนจําเปนตองมีการประสางานกับคณะกรรมการโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ
สมศัก ดิ์ มัจ ฉาวิทยากุ ล ไดศึกษา ปจ จัยที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ใ นการกําหนดนโยบายและ
แผนพัฒนาโรงเรียน ของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
อําเภอเมืองบุรีรัมย จังหวัดบุรีรัมย พบวา ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ในการกําหนดนโยบาย
และแผนพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษามี 4 ปจจัย 1) การสนับสนุน
การปฏิบัติหนาที่ของชุมชน 2) งานเลขานุการของคณะกรรมการโรงเรียน 3) เทคนิคการประชุม
4) งานประสานและสงเสริมการปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัย
ของ เมตต เมตตการุณจิต ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการศึกษา
ประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบวา การปฏิบัติของโรงเรียนตอ
คณะกรรมการสถานศึก ษา ไดแก การใหเกียรติ การใหโ อกาสในการมีสว นรว ม การเขารว ม
กิจกรรมกับชุมชน การมีความสัมพันธกับโรงเรียนเปนปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม สอดคลองกับ
งานวิจัย ของ ชัญญา อภิปาลกุล ไดศึก ษารูปแบบการพัฒนาการมีสว นรว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้น ฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจ
การบริหาร : กรณีศึก ษาของสํานักงานการประถมศึก ษาจังหวัด ขอนแกน ผลการศึก ษาพบวา
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ความสัมพันธระหวางชุมชนกับสถานศึกษาเปนปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ จรินทร สีโท
ไดศึก ษาปจ จัยที่เอื้อตอการมีสว นรวมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอําเภอหนองกุงศรี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ เขต 2 ผลการศึก ษา พบวา
ปจจัยที่เอื้อตอการมีสวนรวมในการบริหารทุกปจจัยมีความสําคัญในระดับมาก ดังนี้ 1) คุณลักษณะ
ของผูบริหาร 2) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน 3) ความรูความเขาใจในการจัดการศึกษา
4) สภาพแวดลอมภายในและภายนอกโรงเรียน
สรุปจากขอ สนับ สนุน และแนวคิด ดังกลาวข างต น แสดงใหเห็น ความสําคั ญ ของ
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนที่มีอิทธิผลโดยตรงตอการดําเนินงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
2. ความสัมพันธระหวางการสรางเครือขายการมีสวนรวมกับการดําเนินงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
(1)
(2)
(3)

การสรางเครือขาย
การมีสวนรวม

การดําเนินงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา

แผนภูมิที่ 23 ความสัมพันธระหวางการสรางเครือขายการมีสวนรวมกับการดําเนินงานตามบทบาท
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
แนวคิด ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 23 การสรางเครือขาย
การมีส ว นรว มในสถานศึก ษา โรงเรีย นอาจมีก ารส งเสริ มและสนับสนุ น ใหค นในชุม ชนเห็ น
ความสําคัญของการมีสวนรวม การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวมกิจกรรมตางๆ
ของโรงเรียนทําใหเกิดการติดตอสื่อสาร เกิดความรวมมือเปนเครือขายการศึกษาซึ่งเปรียบเสมื อน
การสนับสนุนปฏิบัติหนาที่ตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ
กฤชญาณ มุงหามณีการศึกษาการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สํานัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษานครราชสีมา เขต 3 ผลการศึก ษา พบวา การติด ตอ สื่อสารมี
ความสัมพัน ธทางบวกกับการปฏิบัติงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.1 สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชัย นุชเนื่อง รูปแบบการมี
สวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษา พบวา รูปแบบ
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การมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวย 2 ดาน คือ
ดา นบทบาทของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา เป น ลัก ษณะการปฏิ บั ติ งานของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษารว มกับ โรงเรีย นและชุม ชน ประกอบด ว ย 1) การสร า งความร ว มมื อกั บ ชุม ชน
2) การสนับสนุนการบริหารของโรงเรียน 3) การเขารวมดําเนินงาน ดานคุณสมบัติของกรรมการ
สถานศึ ก ษา เปน คุ ณ ลั ก ษณะของบุ ค คลที่ จ ะเขา มามี ส ว นร ว มพั ฒ นาโรงเรี ยน ประกอบด ว ย
1) ความสามารถในหนาที่ 2) คุณลักษณะการปฏิบัติตน 3) ความพึงพอใจและ 4) ผลตอบแทน
สรุปจากขอ สนับ สนุน และแนวคิด ดังกลาวข างต น แสดงใหเ ห็น ความสําคั ญ ของ
การสร า งเครื อ ข า ยการมี ส ว นร ว มที่ มี อิ ท ธิ ผ ลโดยตรงต อ การดํ า เนิ น งานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
3. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษากับการดําเนินงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
(4)
คุณลักษณะของ
(5)
กรรมการสถานศึกษา
(6)

การดําเนินงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา

แผนภูมิที่ 24 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษากับการดําเนินงานตาม
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
แนวคิด ขอสนับสนุน ที่เกี่ยวของกับความสัมพัน ธจ ากแผนภูมิที่ 24 สอดคลองกับ
การศึก ษาวิจั ยของจั น ทิม า พงษ สมาน ไดทํ าการศึก ษาการมีสว นร ว มตามบทบาทหนาที่ ข อง
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในโรงเรี ย นของผู บ ริ ห ารต น แบบ สั ง กั ด สํ า นั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษา พบวา ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมตาม
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้น ฐานนั้น ไดแก คณะกรรมการสถานศึก ษา
ขั้นพื้นฐานบางทานไมมีเวลา ขาดภาวะผูนํา ไมกลาแสดงออก สอดคลองกับงานวิจัยของ อภิชัย นุชเนื่อง
รูปแบบการมีสว นรวมพัฒ นาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ผลการศึก ษา
พบว า รู ป แบบการมี ส ว นร ว มพั ฒ นาโรงเรี ย นของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ประกอบดวย 2 ดาน คือ ดานบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา เปนลักษณะการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการสถานศึกษารวมกับโรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย 1) การสรางความรวมมือกับ
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ชุมชน 2) การสนับสนุนการบริหารของโรงเรียน 3) การเขารวมดําเนิน งาน ดานคุณสมบัติของ
กรรมการสถานศึกษา เปนคุณลักษณะของบุคคลที่จะเขามามีสวนรวมพัฒนาโรงเรียน ประกอบดวย
1) ความสามารถในหนาที่ 2) คุณลักษณะการปฏิบัติตน 3) ความพึงพอใจและ 4) ผลตอบแทน
สอดคลองกับงานวิจัยของ เมตต เมตตการุณจิต ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของ
คณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบวา ปจจัย
เกี่ยวกับคณะกรรมการศึกษา ไดแก เวลาที่อาศัยในชุมชน การมีถิ่นกําเนิด การมีที่พักอาศัยในชุมชน
การเปนศิษยเกา การมีบุตรหลานเรียนอยูที่โรงเรียน ความคาดหวังตอโรงเรียน การมีความสัมพันธ
กับโรงเรียน และความหวงใยตอสวัสดิการเด็กเปนปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม สอดคลองกับ
งานวิจัย ของชัญญา อภิ ปาลกุล ได ศึก ษารูปแบบการพัฒนาการมีสว นรว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้น ฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจ
การบริหาร : กรณีศึก ษาของสํานักงานการประถมศึก ษาจังหวัด ขอนแกน ผลการศึก ษาพบวา
คุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษา เปนปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้น พื้น ฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของฟชเชอร
(Fisher) ไดทําการศึกษาสถานภาพของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในมลรัฐเทคซัส และปจจัยที่
มีอิทธิพลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยศึกษาจากคณะกรรมการบริหาร
โรงเรียน จํานวน 504 คน จาก 101 เขต ในมลรัฐเทคซัส ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่มีอิทธิพลตอ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน พบวา ครอบครัว ของกรรมการจะมีบทบาท
สําคัญตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งแมวาการทําตนใหเปนพลเมืองที่ดีจะ
เปนเหตุผลสําคัญในการเขามาเปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และกรรมการที่มีอายุนอยมักจะมี
เหตุผลดานความสนใจสวนตัวรวมอยูดวย ในขณะที่กรรมการที่มีอายุมากจะเขามาเปนกรรมการ
ดวยเหตุผลวาตนไมพอใจการจัดการศึกษาในโรงเรียน นอกจากนั้น พบวา กรรมการสภาโรงเรียน
ที่มาจากเขตเล็กๆจะเขามาเปนกรรมการดวยความสนใจสวนตัว สวนกรรมการบริหารโรงเรียนที่มา
จากเขตใหญๆจะเขามาเปนกรรมการดวยเหตุผลวาตนยังไมพอใจการจัดการศึกษาของโรงเรียน
สรุปจากขอ สนับ สนุน และแนวคิด ดังกลาวข างต น แสดงใหเ ห็น ความสําคั ญ ของ
คุณ ลัก ษณะของกรรมการสถานศึ ก ษาที่ มีอิท ธิผลโดยตรงตอ การดํ าเนิ นงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
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4. ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดกับการดําเนินงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
(7)
(8)
(9)

การสนับสนุนจาก
หนวยงานตนสังกัด

การดําเนินงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา

แผนภูมิที่ 25 ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดกับการดําเนินงานตาม
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
แนวคิด ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 25 หนวยงานตนสังกัด
ที่กําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไวในระเบียบ กฎหมายตางๆ ทํา
ใหการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษามีความชัดเจนขึ้น เชน
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545
ซึ่งถือเปนกฎหมายที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาฉบับแรกของประเทศไทย ไดกําหนดอุดมการณใน
การใหป ระชาชนเขา มามี สว นรว ม และการกระจายอํา นาจไวส อดคลองกับรั ฐธรรมนู ญแห ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ในหลายมาตรา ไดแก มาตรา 8 การจัดการศึกษาใหยึดหลัก “...การให
สังคมมีสวนรวมในการจัดการศึกษา...” มาตรา 9 การจัดระบบ โครงสรางและกระบวนการจัด
การศึกษาใหยึดหลัก “...การมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน
สังคมอื่น...” มาตรา 12 สิทธิและหนาที่ทางการศึกษา “...ใหบุคคล ครอบครัว องคกรชุมชน องคกร
เอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น มีสิ ทธิในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐาน...” มาตรา 29 แนวการจัดการศึกษา “...ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว
ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน องคกรเอกชน องคกรรวิชาชีพ สถานบันศาสนา สถาน
ประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน โดยจัดกระบวนการเรี ยนรู
ภายในชุมชน เพื่อใหชุมชนมีการจัดการศึกษา อบรม มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจัก
เลื อกสรรภู มิป ญ ญาและวิ ทยาการต า งๆ เพื่ อ พัฒ นาชุ ม ชนใหส อดคลอ งกับ สภาพปญ หาและ
ความตองการรวมทั้งหาวิธีก ารสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการพัฒนาระหวาง
ชุมชน...” มาตรา 39 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ “...ใหกระทรวงกระจายอํานาจการ
บริการและการจัดการศึกษา ทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหาร
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ทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
โดยตรง...” มาตรา 40 การบริหารและการจัดการศึกษาของรัฐ “...ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละ
สถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบดวย ผูแทน
ผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของ
สถานศึก ษา ผูแ ทนพระภิก ษุ และหรือผู แทนองคก ารศาสนาอื่ น ในพื้น ที่ และผู ทรงคุณ วุฒิ ...”
สอดคลองกับงานวิจัยของเพลินตา กะลัมพากร ไดนําเสนอปจจัยการมีสวนรวมในการวางแผนไว 2
ประการ ไดแก ปจจัยภายในและปจจัยภายนอก ซึ่งในสวนของปจจัยภายนอก เปนเครื่องชี้วัดที่บง
บอกวารัฐบาล สนับสนุนการทํางานแบบมีสวนรวม ประกอบดวย 1) การยอมรับแนวความคิด
สาระสําคัญพื้นฐาน และปรัชญาการทํางานแบบมีสวนรวม 2) โครงการพัฒนาตาง ๆ ตองคํานึงถึง
กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 3) พรรคการเมือง องคกรทางการเมือง เห็นดวยกับการทํางาน
แบบมีสวนรวม 4) บรรจุแนวความคิดการมีสวนรวมของชุมชน ในนโยบายระดับชาติ 5) ทบทวน
หลักสูตรการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนที่ใชกระบวนการทํางานแบบ มีสวนรวมในระดับ
ตาง ๆ 6) เอกสารสิ่งพิมพของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมขององคกรและ
ชุมชน 7) สื่อประชาสัมพันธของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 8) หนวยงาน
องคกรของรัฐมีความพรอมที่จะผสมผสานกิจกรรม และตอบสนองขอเสนอของชุมชน 9) ขอตกลง
ระหวางประเทศ สนับสนุนการทํางานแบบมีสวนรวม 10) กฎระเบียบหรือคําสั่งการบริหารราชการ
ไมเปน อุปสรรคตอการทํางานแบบมีสว นรวม 11) งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวย
ความสะดวก หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 12) รัฐบาลมีความตั้งใจและ
ความสามารถ ที่จะกระจายอํานาจในการวางแผนและการตัดสินใจไปยังทองถิ่น สอดคลองกับ
งานวิจัยของจันทิมา พงษสมาน ไดทําการศึกษาการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนของผูบริหารตนแบบ สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้น พื้น ฐาน ผลการศึก ษา พบวา ปญหาและอุป สรรคในการมีสว นรว มตามบทบาทหนาที่ข อง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานนั้น ไดแก เขตพื้นที่การศึกษาไมสามารถตอบเสนอขอเสนอ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สรุ ป จากข อ สนั บ สนุ น และแนวคิ ด ดั ง กล า วข า งต น แสดงให เ ห็ น ความสํ า คั ญ ของ
การสนับ สนุน จากหนว ยงานตน สังกัด ที่ มีอิทธิผ ลโดยตรงตอการดําเนินงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
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5. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน
(10)
(11) คุณลักษณะของผูบริหาร
(12)

ความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนและชุมชน

แผนภูมิที่ 26 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของผูบริหารกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนและ
ชุมชน
แนวคิด ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 26 โรงเรียนกับชุมชน
มีความจําเปนที่จะตองสรางความสัมพันธกัน เพราะ โรงเรียนเปนสถาบันพัฒนาคนเพื่อดํารงชีวิตที่
ดีในชุมชน และโรงเรียนเปนสว นหนึ่งของชุมชน โรงเรียนจึงมีค วามสัมพันธกัน อยางใกลชิด
สอดคลองกับ ธีรวุฒิ ประทุมนพรัตน มีความเห็นวา การสรางความสัมพันธ ระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนใหไดดีนั้น ผูบริหารโรงเรียนตองยึดหลักการดังตอไปนี้ 1) หลักความบริสุทธิ์ใจ (integrity
principle) 2) หลักความตอเนื่อง (continuity principle) 3) หลักครอบคลุมในเนื้อหา (coverage
principle) 4) หลักความเรียบงาย (simplicity principle) 5) หลักสรางสรรค (creativeness principle)
6) หลักปรับตน (adaptability principle) 7) หลักยืดหยุน (flexibility principle) สอดคลองกับ
สํานักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ (2541:20)ไดกําหนดการดําเนินงานไววาตองทํา
ดวยความบริสุทธิ์ใจ และตรงไปตรงมา การติดตอ กับชุมชนตองมุงใหเกิดเจตคติที่ดี ดําเนินการ
ตอเนื่องตลอดระยะเวลาทั้งในและนอกโรงเรียน สรางความ เขาใจอันดีใหเกิดทั่วไปไมจํากัดเฉพาะ
กลุม รับฟงความคิดเห็น ขอเสนอแนะของ ประชาชนใน ชุมชน ใชวิธีการดําเนินงานงายๆ เปน
กันเองกับประชาชน ใชวิธีการดําเนินการให หลากหลายที่เหมาะสมกับสภาพแตละชุมชน ใหเกียรติ
และยกยองชุมชน ที่ใ หค วามร ว มมือ อยา ง เทาเทียมกัน ปรับ ปรุง งานประชาสัมพัน ธใ ห มี
ประสิทธิภาพ ใชหลักมนุษยสัมพันธ โดยการให ประชาชนไดมีบทบาทมากที่สุด สอดคลองกับ
งานวิจัยของ บอสตรอม (Bostrom) ไดวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุมชนโดยโรงเรียนประถมศึกษาใน
เขตบริการ ผลการวิจัยพบวา การจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตองใหชุมชนมีสวนรวมในการจัด
การศึกษา การจัดการศึกษาตองสอดคลองกับผูเรียน ผูเรียนจะเรียนรู เติบโต มีการพัฒนาการใน
ทางสรางสรรค ชุมชนจะเจริญกาวหนาครูในชนบทตองมีศัก ยภาพเปนผูนําวิสัยทัศนที่กาวไกล
ปจจัยเหลานี้จะมีผลตอการพัฒนาชนบท ผูบริหารโรงเรียนเปนตัวจักรสําคัญในการประสานงานขอ
ความรวมมือกับชุมชนเพื่อใหการจัดกิจกรรมของโรงเรียนมีประสิทธิภาพ งานหลักของโรงเรียน
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คือการใหความรูแกสมาชิกในชุมชนไมวาจะเปนเยาวชนหรือผูใหญเทาเทียมกันวัฒนธรรมของ
ชุมชนมีอิทธิพลตอการอยูรวมกันการดํารงชีวิตการดํารงชีวิตของสมาชิกในชุมชน สอดคลองกับ
งานวิจัย ของ กรอซซี่ ไดวิจัยเรื่อง ความตระหนัก ในบทบาทของผูบริหารสถานศึกษา ใน
การประสานความรวมมือจากชุมชนเพื่อกําหนดเปาหมายทางการศึกษา ซึ่งไดสรุปวา ผูบริหาร
สถานศึกษามีความพยายามที่จะประสานความรวมมือกับชุมชนเพื่อกําหนดเปาหมายทางการศึกษา
โดยเนนไปที่การมีสวนรวมของพอแม ผูปกครอง เพราะครอบครัวถือวาเปนหนวยที่เล็กที่สุดของ
สังคม ซึ่งมีความใกลชิดกับผูเรียนมากที่สุดและการมีสวนรวมที่มากขึ้นของชุมชนจะนําไปสู
สรุปจากขอ สนับ สนุน และแนวคิด ดังกลาวข างต น แสดงใหเห็น ความสําคั ญ ของ
คุณลักษณะของผูบริหารที่มีอิทธิผลโดยตรงตอความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน
6. ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดกับความสัมพันธระหวางโรงเรียน
และชุมชน
(13)
การสนับสนุนจาก
(14)
หนวยงานตนสังกัด
(15)

ความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนและชุมชน

แผนภูมิที่ 27 ความสัมพันธระหวางการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดกับความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนและชุมชน
แนวคิด ขอสนับสนุนที่เกี่ยวของกับความสัมพันธจากแผนภูมิที่ 27 หนวยงานตนสังกัด
ไดออกระเบียบ กฎหมายที่เอื้อและสงเสริมใหโรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธ มีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆ เชน พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2545 มาตรา 57 ครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา “...ใหหนวยงานทางการศึกษาระดม
ทรัพยากรบุค คลในชุมชน ใหมีสวนรวมในการจัด การศึกษา โดยนําประสบการณ ความรอบรู
ความชํานาญ และภูมิปญญาทองถิ่นของบุคคลดังกลาวมาใช เพื่อใหเกิดประโยชนทางการศึกษา
และยกยองเชิดชูผูที่สงเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา...” มาตรา 58 ทรัพยากรและการลงทุน
เพื่อการศึกษา “...ใหบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น เอกชน
องคกรเอกชน องคก รวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบัน สังคมอื่น ระดับ
ทรัพยากรเพื่อการศึก ษา โดยเปน ผูจัดและมีสว นรวมในการจัด การศึก ษา บริจ าคทรัพยสินและ
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ทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา และมีสวนรับภาระคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและ
ความจําเปน สอดคลองกับงานวิจัยของทอย (Toy) ไดศึกษาการพัฒนาแผนการสรางความสัมพันธ
ใหกับชุมชนกับโรงเรียน ขอวิจัยในการเสนอไววา ในการที่จะวางแผนเพื่อสรางความสัมพันธกับ
ชุมชยของโรงเรียนในชนบทนั้น ควรมีการพัฒนาทางดานนโยบาย และกฎตางๆใหมีการวิจัย
ปรับปรุงเปาหมายใหชัดเจน สรางความสัมพันธทั้งภายในและภายนอก จัดใหมีการประชาสัมพันธ
ที่ดี การทําใหเกิดความไววางใจ ความกระตือรือรนในการทํางานและจัดใหมีการประเมินผลใน
การทํางานดวย
สรุปจากขอสนับสนุนและแนวคิดดังกลาวขางตน แสดงใหเห็นความสําคัญของ
การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดที่มีอิทธิผลโดยตรงตอความสัมพันธระหวางโรงเรียนและ
ชุมชน
7. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของครูกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน
(16)
คุณลักษณะของครู
(17)

ความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนและชุมชน

แผนภูมิที่ 28 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของครูกับความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน
แนวคิด ขอสนับสนุน ที่เกี่ยวของกับความสัมพัน ธจ ากแผนภูมิที่ 28 สอดคลองกับ
เริงชัย หมื่น ชนะ กลาวไววา โรงเรียนหรือครูภายในโรงเรียนสามารถสรางความสัมพัน ธกับ
ผูปกครองและชุมชนไดดังนี้ สนับสนุนและหาทางใหผูปกครองมารวมเปนสมาชิกของสมาคมครู
และ ผูปกครอง พยายามประชาสัมพันธกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นอยูเสมอเปนระยะ รับฟงทัศนคติ
และความคิดเห็นของนักเรียน ผูปกครอง และพรอมที่จะปรับปรุง เขาใจความตองการของชุมชน
และสัง คม พยายามใช ทรัพยากรที่ อยูใ นท องถิ่น ใหเกิด ประโยชนแกโรงเรีย น และ ศึก ษา
ความเปลี่ยนแปลงของสังคมและสิ่งแวดลอมอยูเสมอ ลดความขัดแยง ระหวางโรงเรียน วัดและ
บาน สอดคลองกับ มันฑนา ธรรมรังษี ไดกลาวไววา ครูในฐานะที่เปนสมาชิกสวน หนึ่งของ
โรงเรี ย น ดั ง นั้ น ครู ทุ ก คนในโรงเรี ย นควรมี บ ทบาทในการเสริ ม สร า งและสนั บ สนุ น การ
สรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนและหนวยงานอื่นเปนไปดวยความเรียบรอย ครูควร
ปฏิบัติดังนี้ แตงกายและวางตนใหสุภาพเรียบรอย เปนที่เคารพนับถือของนักเรียน และผูปกครอง
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มีความภูมิใจในหนาที่การงานและโรงเรียนที่สอนอยู มีความรูในประวัติและเรื่องราวเกี่ยวกับ
โรงเรียนเปนอยางดี สามารถ ตอบคําถามของบุค คลที่สนใจได ยินดีตอนรับผูปกครองและ
ประชาชนที่มาติดตอดวยอัธยาศัยไมตรีอันดี เขารวมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นและชุมชนจัดขึ้น
เขีย นบทความโดยใชชื่อและนามสกุลจริง พรอมทั้งโรงเรีย นที่สัง กัด ลง ในวารสารตาง ๆ
เขียนจดหมายหรือไปรษณียบัตรติดตอกับผูปกครองในกรณีที่นักเรียน ขาดเรียนหลายวัน เขารวม
กิจกรรมของสมาคมครู ผูปกครองและสมาคมศิษยเกา รวมมือกับครูประชาสัมพันธของโรงเรียน
ดวยดี สอดคลองกับงานวิจัยของชูชาติ พวงสมจิตร ไดทําการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่
เป น อุ ป สรรคต อ การมี ส ว นร ว มของชุ ม ชนกั บ โรงเรี ย นประถมศึ ก ษา ในเขตปริ ม ณฑล
กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยที่เกี่ยวกับโรงเรียน คือ ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารและครู ซึ่งไดแก
ผูบริหารและครูมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน ใหเกียรติและกําลังใจเอาใจใสการเรียนการสอน
นอกจากนี้ยังมีปจจัยเกี่ยวกับผลงานและวิธีปฏิบัติของโรงเรียน เชน โรงเรียนมีชื่อเสียงดานวิชาการ
มีความเชื่อมั่นในเรื่องการเงิน โรงเรียนมีการพัฒนาในดานตางๆเปนปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม
สรุปจากขอ สนับ สนุน และแนวคิด ดังกลาวข างต น แสดงใหเห็น ความสําคั ญ ของ
คุณลักษณะของครูที่มีอิทธิผลโดยตรงตอความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน
8. ความสัมพันธระหวางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนกับการสรางเครือขายการมีสว น
รวม
(18)
ความสัมพันธระหวาง
(19)
โรงเรียนและชุมชน
(20)

การสรางเครือขาย
การมีสวนรวม

แผนภูมิที่ 29 ความสัมพันธระหวางความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนกับการสรางเครือขาย
การมีสวนรวม
แนวคิ ด ข อ สนั บ สนุ น ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ความสั ม พั น ธ จ ากแผนภู มิ ที่ 29 สอดคล อ ง
กับขนิฏฐา กาญจนรังษีนนท ไดกลาวถึง การสรางเครือขาย ไววา ความรูสึกมีสวนเปนเจาของและ
ความผูกพันที่เหนียวแนนมีสวนอยางสําคัญตอความสําเร็จของเครือขายควรเปดโอกาสใหสมาชิก
เขามีสว นรวมในกระบวนการตัดสินใจ การเลือกกิจ กรรม และวิธีก ารทํางานของเครือขายใน
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ลักษณะเปนประชาธิปไตยสอดคลองกับงานวิจัยของกัญญา กําศิริพิมาณ (2545 : 18-19) ไดศึกษา
แนวทางในการสรางเครือขายความรวมมือ ระหวางสถานประกอบการและองคกรทางการศึกษา
ดังนี้ ควรใหองคกรทางการศึกษาประสานงานรวมมือกับสถานประกอบการ รวมมือกันสรางสราง
หลักสูตร ควรเชิญสถานประกอบการมารวมประชุมบอยๆ การดูงานรวมกันจะกอใหเกิดการเรียนรู
เชิญสถานประกอบการมาเปนวิทยากร ควรมีหลักสูตรระยะสั้น เสริมวิชาชีพตางๆ เพื่อพัฒนา
บุคลากรทางอาชีวศึกษาในชุมชน ควรมีความรวมมือในระดับไตรภาคี ไดแก สถานประกอบการ
องคกรทางการศึกษาและจัด หางาน กระทรวงแรงงาน สอดคลองกับลัดดาวัลย สมิตะมานและ
คนอื่นๆ กลาววา เสริมสรางความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับ
องคกรทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อใหสถานศึกษาเปนแหลงวิทยาการของชุมชนและมีสว นรวมในการ
พัฒนาชุมชนและทองถิ่น สอดคลองกับงานวิจัยของฮาริส (Harris) ไดวิจัยเรื่อง ความสัมพัน ธ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนที่โรงเรียนตั้งอยูในประเทศนามิเบีย โดยมีความเชื่อมั่นวาความรวมมือ
ระหวางโรงเรียนกับชุมชนจะนําไปสูการจัดการศึกษาที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและ
การจัดการศึกษาอยางมีคุณภาพ ทั้งนี้กอนที่ชาวยุโรปจะเขามาติดตอกับนามิเบียชุมชนเปนองคที่ทํา
หนาที่โดยตรงในการจัดการศึกษาสําหรับฝกเด็กเล็กการฝกอบรมวัยรุน เปนหนาที่รวมกันของ
โรงเรียนกับชุมชน เมื่อนําระบบการศึกษาจากยุโรปเขามาทําใหภารกิจของชุมชนในการจัดการศึกษา
ลดลง ทําหนาที่เปน ฝายควบคุมดูแลการจัดการศึกษาปจ จุบัน กระทรวงการศึก ษาพื้นฐานและ
วัฒนธรรมเขามามีบทบาทในการจัดการศึกษาใหทุกฝายที่มีสวนไดเสียเขามามีสวนรวม โดยชุมชน
ถือวาเปนหนาที่หนึ่งที่สําคัญจากการวิจัยพบวา การรวมมือระหวางผูที่มีสวนไดสวนเสียทางการศึกษา
เปนกุญแจสําคัญทําใหการจัดการศึกษาสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค
สรุปจากขอ สนับ สนุ น และแนวคิด ดังกลาวข างต น แสดงใหเห็น ความสําคั ญ ของ
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนที่มีอิทธิผลโดยตรงตอการสรางเครือขายการมีสวนรวม
9. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษากับการสรางเครือขายการมีสวนรวม
(21)
คุณลักษณะของ
(22)
กรรมการสถานศึกษา
(23)

การสรางเครือขาย
การมีสวนรวม

แผนภูมิที่ 30 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษากับการสรางเครือขาย
การมีสวนรวม
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แนวคิด ขอสนับสนุน ที่เกี่ยวของกับความสัมพัน ธจ ากแผนภูมิที่ 30 สอดคลองกับ
การศึกษาวิจัยของวรรณกร เทพแกว ไดทําการศึกษาการบริหารรูปแบบเครือขายทางการศึกษาของ
สถานศึกษาในอําเภอแมแจม เขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหมเขต 5 ผลการศึกษา พบวา ในสวนของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไดใหความชวยเหลือ
ทําการประสานงานกับองคกรในทองถิ่น เชน วัด อบต. กลุมแมบาน กรรมการหมูบาน หนวยงาน
อื่นๆ ติดตอวิทยากรภายนอกในการจัดการเรียนการสอนและใหการสนับสนุนและสงเสริมใหมี
การใชแหลงความรูในชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนใหแกโรงเรียนดวยดี สอดคลอง
กับการศึก ษาวิจัยของฮารโ รลด (Harold) ไดศึก ษาเกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการศึก ษาใน
การบริห ารการศึ ก ษาระดั บทองถิ่ น ผลการวิจัย พบวา คณะกรรมการมีบทบาทสําคั ญมากใน
การกําหนดนโยบาย การเขามามีสวนรวมในการบริการศึกษาของทองถิ่น
สรุปจากขอ สนับ สนุน และแนวคิด ดังกลาวข างต น แสดงใหเห็น ความสําคั ญ ของ
คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษาที่มีอิทธิผลโดยตรงตอการสรางเครือขายการมีสว นรวม
10. ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา
กับการสรางเครือขายการมีสวนรวม
(24)
ความพึงพอใจของคณะกรรมการ
(25)
สถานศึกษาและผลงานของ
(26)
สถานศึกษา

การสรางเครือขาย
การมีสวนรวม

แผนภูมิที่ 31 ความสัมพันธระหวางความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของ
สถานศึกษากับการสรางเครือขายการมีสวนรวม
แนวคิด ขอสนับสนุน ที่เกี่ย วของกับความสัมพันธจ ากแผนภูมิที่ 31 สถานศึก ษามี
ชื่อ เสีย งเป น ที่ย อมรั บ ของชุ มชน นั ก เรี ย นที่ เ รี ยนจบจากสถานศึ ก ษามี คุณ ภาพสถานศึก ษามี
การบริหารงานมีความโปรงใสและตรวจสอบไดกรรมการสถานศึกษามีความรูสึกที่ดีที่ไดรับเกียรติ
และมีความภาคภูมิใ จที่ไดรับแตงตั้งใหเปน คณะกรรมการสถานศึก ษามักทําใหค ณะกรรมการ
สถานศึกษามีความพึงพอใจยินดีที่จะเขามารวมแลกเปลี่ยนกับสถานศึกษา ทั้งในดานความคิด กําลัง
ความสามารถต างๆ สอดคล อ งกั บทฤษฎี สองป จ จั ย ของเฮอร ซเบอรก (Two-Factor Theory)
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เฮอรซเบอรก (Herzberg) มุงความสนใจที่องคประกอบ 2 ชุด คือ องคประกอบของความพึงพอใจ
และไมพึงพอใจ จากการศึกษา พบวา องคประกอบสําคัญที่ทําใหเกิดความสุขในการทํางานมีอยู 2
ประการ ดังนี้ คือ 1) องคประกอบที่เรียกวา องคประกอบที่ทําใหเกิด ความพึงพอใจ (motivate
factors) มีอยู 5 ประการ คือ ความสําเร็จของงาน (achievement) การไดรบั การยอมรับ (recognition)
ลักษณะของงาน (work itself) ความรับผิดชอบ (responsibility) ความกาวหนาในตําแหนงการงาน
(advancement) องค ป ระกอบที่ เ กี่ ย วกั บ สิ่ ง แวดล อ มในการทํ า งาน องค ป ระกอบนี้ เ รี ย กว า
องคประกอบค้ําจุน (hygiene factor) มีอยู 11 ประการ คือ เงินเดือน โอกาสที่จะไดรับความกาวหนา
ในอนาคต ความสัมพันธกับผูใ ตบังคับบัญชา ฐานะของอาชีพ ความสัมพัน ธกับผูบังคับบัญชา
ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน เทคนิคการนิเทศ นโยบายและการบริหารงานของบริษัท สภาพ
การทํางาน ความเปน อยูสว นตัว ความมั่นคงในงาน สอดคลองกับงานวิจัยของอภิชัย นุชเนื่อง
รูปแบบการมีสว นรวมพัฒ นาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ผลการศึก ษา
พบวา คุณสมบัติของกรรมการสถานศึกษา เปนคุณลักษณะของบุคคลที่จะเขามามีสวนรวมพัฒนา
โรงเรียน ประกอบดวย 1) ความสามารถในหนาที่ 2) คุณลักษณะการปฏิบัติตน 3) ความพึงพอใจ
4) ผลตอบแทน สอดคลองกับงานวิจัยของชัญญา อภิปาลกุล ไดศึก ษารูปแบบการพัฒนาการ
มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใต
โครงสรางการกระจายอํานาจการบริหาร : กรณีศึก ษาของสํานักงานการประถมศึก ษาจังหวัด
ขอนแกน ผลการศึก ษาพบวา ผลงานของสถานศึกษาเปนปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา
สรุปจากขอ สนับ สนุน และแนวคิด ดังกลาวข างต น แสดงใหเห็น ความสําคั ญ ของ
ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึก ษาและผลงานของสถานศึกษาที่มีอิทธิผลโดยตรงตอ
การสรางเครือขายการมีสวนรวม
11. ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของครูกับการสรางเครือขายการมีสวนรวม

คุณลักษณะของครู

การสรางเครือขาย
การมีสวนรวม

แผนภูมิที่ 32 ความสัมพันธระหวางคุณลักษณะของครูกับการสรางเครือขายการมีสวนรวม
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แนวคิด ขอสนับสนุน ที่เกี่ยวของกับความสัมพัน ธจ ากแผนภูมิที่ 32 สอดคลองกับ
การศึก ษาวิจัยของศิริพร ตัน ติยมาศ ไดทําการศึก ษา รูปแบบการบริหารเครือขายโรงเรียนแบบ
มีสวนรว มที่มีประสิทธิผล สังกัด กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา องคประกอบการบริหาร
เครือ ขา ยโรงเรี ยนแบบมี สว นร ว มที่มี ประสิ ทธิ ผล สั ง กัด กรุ งเทพมหานคร ประกอบด ว ย 8
องคประกอบ เรียงตามลําดับตามน้ําหนักขององคประกอบจากมากไปหานอย คือ 1) กิจกรรมที่ทํา
รวมกัน 2) การใชเทคโนโลยี 3) ทัก ษะดานภาวะผูนํา 4) ผูนําเปดโอกาสใหสมาชิกมีสวนรว ม
5) การติดตอสื่อสาร 6) การมีสวนรวมของสมาชิก 7) องคการ (เครือขายโรงเรียน) แบบมีสวนรวม
8) บรรยากาศการมีสวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของพีรีกอยและโครเดอร (Peregoy and Kroder)
ได ทํ า การศึ ก ษาการพั ฒ นากลยุ ท ธ สํ า หรั บ เครื อ ข า ยด า นการศึ ก ษาในมหาวิ ท ยาลั ย ใน
มหาวิทยาลัยดัลลัส ประเทศสหรัฐอเมริกา ผลการวิจัยพบวา กลยุทธในการพัฒนาเครือขายดาน
การศึกษามีหลายปจจัยหลายประการที่ชวยทําใหเกิดประสิทธิภาพและเครือขายเกิดความเขมแข็ง
คือ การเนน การมีสว นรว ม โดยเนน เปาหมายเปน สําคัญ นอกจากนี้ยังเกี่ย วของกับโครงสราง
การบริหารเครือขาย การใหการสนับสนุนดานปจ จัยสิ่งอํานวยความสะดวกและอาคารสถานที่
การบริ ห ารจั ด การที่ ท า ทายโยเฉพาะจุ ด แข็ ง ของเครื อ ข า ยจะมี อ งค ป ระกอบสํ า คั ญ ได แ ก
ประสบการณของบุคลากรในเครือขาย คุณสมบัติความเปนมืออาชีพของบุคลากร ความเหมาะสม
ของแผนพัฒนา ตลอดจนวิธีการที่เขาถึงนักศึกษาใหมีความสามารถในการเรียนรู
สรุปจากขอ สนับ สนุน และแนวคิด ดังกลาวข างต น แสดงใหเห็น ความสําคั ญ ของ
คุณลักษณะของครูที่มีอิทธิผลโดยตรงตอการสรางเครือขายการมีสวนรวม
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การนําเสนอ (proposing model) รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน
ผูวิจัยไดวิเคราะห สังเคราะหประมวลขอคนพบ คือ องคประกอบทั้ง 8 องคประกอบ
จากตอนที่ 1 ผนวกกั บ การวิ เ คราะห รู ป แบบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ผูวิจัย
ขอนําเสนอเฉพาะรูปแบบความสัมพันธของขอคนพบ ดังนี้
1. คุณลักษณะของผูบริหาร
2. คุณลักษณะของ
กรรมการสถานศึกษา

3. การดําเนินงานตามบทบาท
ของคณะกรรมการสถานศึกษา

7. การสรางเครือขาย

5. การสนับสนุนจาก

การมีสวนรวม

หนวยงานตนสังกัด

6. ความพึงพอใจของ
คณะกรรมการและผลงาน
ของสถานศึกษา

4. ความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนและชุมชน

8.คุณลักษณะของครู

แผนภูมิที่ 33 รูปแบบความสัมพันธการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน
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จากแผนภูมิที่ 33 สรุปไดวา ขอคน พบจากการวิจัน คือ องคประกอบการบริหาร
สถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึก ษา ระดับ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ที่ มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน โดยสรุปได ดังนี้
1. องคประกอบทั้ง 8 องคประกอบ คือ คุณลัก ษณะของผูบริหาร คุณลัก ษณะของ
กรรมการสถานศึกษา การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ความสัมพันธ
ระหว า งโรงเรี ย นและชุ ม ชน การสนั บ สนุ น จากหน ว ยงานต น สั ง กั ด ความพึ ง พอใจของ
คณะกรรมการสถานศึก ษาและผลงานของสถานศึ ก ษา การสร า งเครื อ ข า ยการมี ส ว นร ว ม
คุณลักษณะของครู
2) องคประกอบที่มีอิทธิพลทางตรงประกอบดวย (1) องคประกอบคุณลักษณะของ
ผูบ ริห ารมี อิ ทธิ พ ลทางตรงต อ ความสั มพั น ธร ะหว า งโรงเรี ยนและชุ มชน (2) องคป ระกอบ
คุณ ลั ก ษณะของกรรมการสถานศึ ก ษามี อิ ทธิ พ ลทางตรงต อ การดํ า เนิ น งานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึก ษา (3) องคประกอบการสนับสนุน จากหนว ยงานตน สังกัดมีอิทธิพล
ทางตรงตอการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาและความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนและชุมชน (4) องคประกอบความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของ
สถานศึกษามีอิทธิพลทางตรงตอการสรางเครือขายการมีสวนรวม (5) องคประกอบคุณลักษณะ
ของครูมีอิทธิพลทางตรงตอการสรางเครือขายการมีสวนรวม
3) องคประกอบที่มีอิทธิพลทางออม ประกอบดวย (1) องคประกอบการสรางเครือขาย
การมี ส ว นร ว มเป น ผลทางอ อ มองค ป ระกอบคุ ณ ลั ก ษณะของกรรมการสถานศึ ก ษาที่ ผ า น
องคประกอบการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา (2) องคประกอบการสราง
เครือ ขายการมี สว นรว มเปน ผลทางออมองค ประกอบคุ ณ ลัก ษณะของครูที่ผ า นองคประกอบ
ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน
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2.2 การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ในขั้นตอนนี้ ผูวิจัยไดเขาไปเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพการบริหารสถานศึกษาแบบ
มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 2 โรงเรียน ในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ไดแก 1) โรงเรียนบานหินกอง 2) โรงเรียนบานวังน้ําเขียว
ระหวางวันที่ 15 สิงหาคม 2555 ถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
ในการเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยไดเขาไปสัมภาษณผูอํานวยการโรงเรียน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังเกตการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาในกิจกรรมตางๆของโรงเรียน สรุปผลไดดังนี้
2.2.1 โรงเรียนบานหินกอง
โรงเรี ย นบ า นหิ น กอง เป น สถานศึ ก ษาที่ มี ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน 9 คน ตั้งอยูหมูที่ 2 ตําบลพงศประศาสน อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 กอตั้ง เมื่อ ป พ.ศ. 2480 มี
ประชาชนรวมกันกอสราง ตอมาเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2481 ไดรับการอนุญาต ใหเปนโรงเรียนของ
ทางราชการ ในราวเดือนมิถุนายน 2482 ไดถูกไฟปาไหม จึงไดไปอาศัยสํานักสงฆหินกอง เปน
สถานที่เรียน ซึ่งตั้งอยูริมคลองวังหินในปจจุบัน ตอมาไดยายจากศาลาสํานักสงฆหินกอง มาสราง
ในที่ดินใหม โดยไดรับบริจาคที่ดินจาก นางเหียน หมื่นราม และนายนอย สืบพันธ พรอมทั้งไดรับ
ความอนุเคราะหจากพระครูศีลวิมล (หลวงพอทวม) เจาคณะอําเภอบางสะพาน ไดรื้ออุปกรณจาก
วัดทาเกวียน นํามาสรางอาคารเรียนให ตอมาอาคารเริม่ ชํารุดและบริเวณคับแคบ จึงไดยายมาสราง
ในที่ใหม คือที่อยูในปจจุบันนี้ โดยมีนายหนูรักษ เอี่ยมเอื้อ บริจาคที่ดินให เนื้อที่ 11 ไร 65 ตารางวา
โรงเรียนบานหินกองอยูหางจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึก ษาประถมศึกษา
ประจวบคีรีขัน ธ เขต 1 ประมาณ 100 กิโลเมตร เริ่ มตนจากศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขัน ธ
ตรงไปถึงสี่แยกประจวบคีรีขัน ธ เลี้ ย วซายไปทางอําเภอบางสะพาน ถึงสามแยกบางสะพาน
เลี้ยวซายไปทางอําเภอบางสะพาน ถึงสามแยกตลาดบางสะพาน เลี้ยวขวาไปทางอําเภอบางสะพาน
นอย เลี้ยวขวาทางเขาวัดหินกอง โรงเรียนอยูหางจากปากทางเขาวัดหินกอง 400 เมตร
เปดสอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น
101 คน มี บุค ลากรครู จํ า นวน 7 คน เปน ผูบ ริหาร 1 คน ผูบริหารเปน ชายอยูใ นอัน ดับ คศ.3
จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ครูผูสอน 6 คน เปนหญิง 6 คน ครูผูสอนอยู
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ในอันดับ คศ.3 จํานวน 1 คน คศ.2 จํานวน 1 คน คศ.1 จํานวน 1 คน ครูผูชวย จํานวน 1 คน และ
อื่นๆ จํานวน 2 คน ครูผูสอนจบการศึกษาระดับปริญญาโท 2 คน ระดับปริญญาตรี 4 คน
ในการจั ด การเรีย นการสอนปจ จุบั น เนื่อ งจากโรงเรียนบานหิน กองเป น
โรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีค รูไมครบชั้น ทําใหเกิดปญหาในการจัดกิจ กรรมการเรียนการสอน ทาง
โรงเรียนจึงไดแกปญหาโดยจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบคละชั้น รูปแบบ TRT (Three in one,
Run together, Teacher conduct )ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
ในการจัด การเรีย นการสอนมีผลงานเปน ที่ยอมรับของหนว ยงานตางๆ ไดรับการคัด เลือกเปน
โรงเรียนดีประจําตําบลพงศประศาสน และในภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2554 เริ่มจัดการเรียน
การสอนแบบมอนเทสซอรี่ ในระดับชั้นอนุบาลปที่ 1 และชั้นอนุบาลปที่ 2
วิสั ยทั ศน ข องโรงเรีย นบ านหิ น กอง คื อ โรงเรี ยนบา นหิ น กอง มุง พัฒ นา
คุณ ภาพการศึ ก ษา พั ฒ นาบุ ค ลากร สอนหลั ก คุ ณ ธรรม น อมนํ า ภู มิ ปญ ญาท อ งถิ่น อนุ รั ก ษ
สิ่งแวดลอมสงเสริมสุขภาพ
โรงเรียนบานหินกอง ไดผานการประเมินคุณภาพและไดรับการคัดเลือกเปน
โรงเรียนตนแบบ ดังนี้
1. โรงเรียนนํารอง การจัดการเรียนการสอนแบบ คละชั้นรูปแบบ TRT (Three
in one, Run together, Teacher conduct )
2. โรงเรียนนํารองการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอรี่ ระดับปฐมวัย
ปการศึกษา 2554
3. โรงเรียนดีศรีตําบล ปการศึกษา 2555
4. โรงเรียนสงเสริมสุข ภาพระดับรับรางวัลรองชนะเลิศการรณรงคตอตาน
ลูกน้ํายุงลายไขเลือดออก ของอําเภอบางสะพาน ปการศึกษา 2554
5. รางวัลชมเชยการประกวดหองสมุดโรงเรียนขนาดเล็ก ปการศึกษา 2554
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติการที่ดี (good practice) ของสถานศึกษาที่
เปนประโยชนตอสังคม คือ โครงการการจัดการเรียนการสอนแบบ คละชั้นรูปแบบ TRT (Three in
one, Run together, Teacher conduct) โครงการจัดการเรียนการสอนแบบมอนเทสซอรี่
โรงเรียนบานหินกองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสอง เมื่อวันที่ 11
– 13 มกราคม พ.ศ.2552 โดยผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ไดพิจารณา 3 ดาน
คือ ดานผูบริหาร ดานครู ดานนักเรียน สรุปไดดังนี้
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ดานผูบริหาร
ผูบริหารเปน ผูที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความมุงมั่น อุทิศตนในการทํางาน
ผูบริหาร ครู ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมและมีความพึงพอใจในการบริหาร
จัดการศึกษา มีการรวมกันจัดทําแผนปฏิบัติราชการ แผนปฏิบัติการ เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนา
คุณภาพ จัดโครงกรพัฒนางานวิชาการ การเงิน พัสดุ มีการวางแผนการพัฒนางานโดยใชระบบ
PDCA มีการจัดโครงสรางการบริหารงาน แบงงานออกเปน 4 งาน มีคําสั่งแตงตั้งผูรับผิดชอบ
ชั ด เจน มี ร ะบบประกั น คุ ณ ภาพภายในและมี ก ารพั ฒ นาบุ ค ลากรอย า งต อ เนื่ อ ง มี คุ ณ ภาพ
ดานผูบริหารในระดับดี
ดานครู
ครูมีคุณวุฒิ /ความรู ความสามารถตรงกับงานที่รับผิด ชอบ ครูมีคุณ ธรรม
จริยธรรมและปฏิบัติต นตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ ครูสามารถจัด การเรีย นการสอนอยางมี
ประสิทธิภ าพและเนน ผูเรีย นเปน สําคัญ ครูมีก ารดําเนิน งานในการจัดการเรีย นการสอนโดยมี
การวางแผนอยางเปนระบบครบวงจร PDCA มีการเขารับการอบรมตามสาขาตางๆที่หนวยงาน
ตนสังกัดไดจัด ครูมีสวนรวมในการบริหารจัดการของสถานศึกษาและกิจกรรมตางๆของโรงเรียน
สม่ําเสมอ มีคุณภาพดานครูในระดับดี
ดานนักเรียน
นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค มีสุขนิสัย สุขภาพกาย
และสุขภาพจิตที่ดี มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยดานศิลปะ ดนตรี กีฬา มีความสามารถในการคิด
วิเคราะห คิดสังเคราะห มีวิจารณญาณ มีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน ความรู
และทักษะที่จําเปนตามหลักสูตร มีทักษะในการแสวงหาความรูดวยตนเอง รักการเรียนรูและพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง มีทักษะในการทํางาน รักการทํางาน สามารถทํางานรวมกับผูอื่นได มีเจตคติที่
ดีตออาชีพสุจริต มีคุณภาพดานนักเรียนในภาพรวมระดับดี
ขอเสนอแนะ
1. สถานศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เนนทักษะการคิดวิเคราะห คิด
สังเคราะห มีวิจารณญาณมีความคิดสรางสรรค คิดไตรตรองและมีวิสัยทัศน
2. สถานศึกษาควรจัดหาอัตรากําลังครูเพิ่มเติมใหครบชั้น และจัดหา/สํารวจ
วิทยากรหรือ ภูมิปญญาทองถิ่นเพิ่มเติมเพื่อสนับสนุน การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน สงเสริมให
ครูไดใชเทคโนโลยีในการพัฒนาการเรียนรูของตนเองและผูเรียน
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3. ผูบริหารควรริเริ่มแนวทางในการบริหารที่ทาทายกับการเปลี่ยนแปลงและ
ความเปนนิติบุคคลของสถานศึกษาและสนับสนุนการพัฒนาและประเมินครูใหเปนวิชาชีพชั้นสูง
อยางเปนระบบและตอเนื่อง
ขอมูลดานชุมชน
สภาพชุม ชนรอบบริเวณโรงเรี ย นมี ลัก ษณะ เปน ชุมชนชนบทสมาชิ ก ใน
ครอบครัวอยูกันเปน ครอบครัวใหญ ในครอบครัวมีปู ยา หรือ ตา ยาย อยูดว ยกัน บางครอบครัว
บุค คลวัยทํางานทิ้งบุต ร ไวใ ห ปู ยา หรือ ตา ยาย เปน ผูดูแล บางครอบครัว มีสภาพครอบครัว
แตกแยก ทิ้งบุตรไวเปนภาระของผูชรา หรือบุคคลอื่นๆเปนผูดูแล ผูปกครองบางสวนเปนบุคคลยาย
ถิ่นมารับจางชั่วคราว เชนรับจางกรีดยางพาราเมื่อหมด จะยายนักเรียนกลับถิ่นฐานหรือยายไปที่อื่น
และเมื่อกลับมาทํางานในเขตบริการโรงเรียนบานหินกอง ก็กลับยายมาเรียนที่โรงเรียนบานหินกอง
ใหม ในชุมชนมีประชากรประมาณ 1,200 คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียนไดเปนหมูบาน
หางๆไมแออัดมากนัก อาณาเขตโรงเรียนทิศเหนือ ติดตอกับวัดหินกอง ทิศใตติดถนนสายฝายทา
หนองหัด ไท ทิศตะวันตกติดทางรถไฟ และปายจอดรถไฟหิน กอง ทิศตะวันออกติด แนวถนน
สาธารณะ เขาวัดหินกอง อาชีพหลักของชุมชน คือเกษตรกร และรับจาง เนื่องจากหมูบานเปนที่ราบ
สามารถทําการเกษตรไดดี และมีการทําสวนขนาดใหญเชนสวนยางพารา สวนปาลม ประชากรใน
พื้น ที่บางสว นจึงรับจางในการทําการเกษตร ประชากร.สว นใหญนับถือศาสนาพุทธ ประเพณี /
ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนทีร่ ูจักโดยทั่วไป คือ กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมวันสําคัญ
อื่นๆ เชน วันสงกรานต วันลอยกระทง เปนตน
ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับ ป.6 ประกอบอาชีพการเกษตร และ
รับจาง นับถือศาสนาพุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายไดโดยเฉลี่ย ตอครอบครัว ตอปละประมาณ
50,000 บาท
โรงเรียนบานหินกองมีบริเวณโรงเรียน ติดเขตวัดหินกอง ในการทํากิจกรรม
ตางๆไดรับการสนับสนุนจากเจาอาวาสวัดหินกองและพระภิกษุสงฆในวัดอยางดียิ่ง โรงเรียนไดใช
วัดเปนแหลงเรียนรูที่สําคัญ โดยนํานักเรียนทุกคนไปวัด ทําบุญ ฟงธรรมทุกวันพระ และทางวัดหิน
กองไดจัดพระภิกษุหรือบุคคลากรที่มีความสามารถ มาทําการสอนธรรมศึกษาใหนักเรียนที่ศึกษา
นักธรรมในวัน เสาร อาทิต ย ทําให นักเรียนสามารถสอบผานหลักสูตร ธรรมศึกษาชั้น ตรีและ
ธรรมศึกษาชั้นโท ไดทุกป
โรงเรี ย นบา นหิ น กองได รั บ การส งเสริ ม สนั บ สนุ น จากชุ ม ชนในการจั ด
กิจกรรมตางๆของโรงเรียน เชน การจัดกิจกรรมวันเด็ก ทางโรงเรียนไดรับความรวมมือจากชุมชน
และผูปกครองในการจัดหาอาหาร รวมของรางวัลสําหรับเด็ก ในรูปแบบจิตอาสา รวมพลังใน

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

270

การดําเนินงานจนสําเร็จ ในการจัดแขงขันกีฬา ผูปกครองรวมใจในการชว ยฝกซอม เนื่องจาก
โรงเรียนมีครูไมเพียงพอและชวยจัดกิจกรรม การจัดขบวนพาเหรด จนไดรับรางวัลชนะเลิศใน
การแขงขันกีฬาของ องคการบริหารสวนตําบลพงศประศาสน ในดานอาคารสถานที่ ไดรับความ
รวมมือในการปรับปรุงอาคารสถานที่ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทในเครือสหวิริยา
โดยการประสานงานของศิษยเกาและคณะกรรมการสถานศึกษา ในการจัดหางบประมาณในการซือ้
วัสดุอุปกรณในการทาสี และ ประชาชนในชุมชนรวมแรงในการทาสี อาคารเรียน แบบ 002 จนงาน
สําเร็จ ผูนําชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนงบประมาณ รวมทั้งใหความรวมมือและ
ประสานงานในการจัดกิจกรรมตางๆเชนโครงการบานหลังเรียน การจัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลง
เรียนรู ของนักเรียน สนับสนุนงบประมาณเพิ่มเติมจากงบประมาณที่ทางโรงเรียนไดรับ รวมทั้ง
การสนับสนุนงบประมาณเกี่ยวกับการซื้อเครื่องเลนสนามเพื่อใชในสนามเด็กเลน
ข อ จํ า กั ด ของโรงเรี ย น ประชากรส ว นใหญ ย ากจนต อ งทํ า มาหากิ น
บางครอบครัวออกทํางานตั้งแตเชาและกลับเย็น บางครอบครัวตองออกกรีดยางตั้งแตเวลากลางคืน
ตลอดจนถึงเวลาเชา ปลอยใหเด็กอยูตามลําพังตองดูแลตนเอง ทําใหเกิดปญหากับนักเรียน และ
ไมไดใหการสนับสนุนบุตรหลานในดานการเรียนอยางเต็มที่ บางคนขาดเรียนบอย ทําใหเกิดปญหา
กับทางโรงเรียน โรงเรียนตองเปนภาระในการใหการชวยเหลือทั้งดานการจัดการเรียนการสอน
และสภาพความเปนอยู อาหาร เครื่องนุงหมตลอดจนอุปกรณการเรียน มีผลกระทบดานการเรียน
กับนักเรียนในกลุมดังกลาว
การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรว มของคณะกรรมการสถานศึกษา ของ
โรงเรียนบานหินกอง เชน
1. ผูบริหารมีความเปนผูนํา มีวิสัยทัศน มีความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรค
ตางๆในการปฏิบัติงาน มีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษา เชน ที่โรงเรียนบานหินกองประสบ
ปญหาครูไมค รบชั้น ผูบริหารมีแนวคิด ปรับเปลี่ย นรูปแบบการสอน โดยจัด กิจ กรรมการเรียน
การสอนแบบคละชั้น รูปแบบ TRT (Three in one, Run together, Teacher conduct ) ตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในการจัดการเรียนการสอนจนมีผลงานเปน ที่
ยอมรับของหนว ยงานตางๆ ไดรับการคัด เลือกเปนโรงเรียนดีประจําตําบลพงศประศาสนและ
มีโรงเรียนขนาดเล็กที่สนใจเขามาศึกษาดูงานเปนจํานวนมาก
2. ผูบ ริ หารมี ม นุษ ยสั มพั น ธที่ ดี ยอมรั บความคิด เห็ น ของคณะกรรมการ
สถานศึกษา มีความศรัทธาและยอมรับการทํางานของคณะกรรมการสถานศึกษา มีมนุษยสัมพันธที่
ดี เปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอแนะแนวคิด แนวทางในการพัฒนาสถานศึกษา
เชน เปดโอกาสใหคณะกรรมการนิเทศ ติดตามผลการดําเนินงานของโรงเรียนในปงบประมาณ
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2555 เปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษารวมวางแผนการใชจายเงินในปงบประมาณ 2556
เปดโอกาสใหคณะกรรมการมีสวนรว มในการพัฒนาบุคลากร การประเมินการปฏิบัติงานของ
บุคลากร รวมทั้ง การเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอนโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น
3. คณะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญอาศัยอยูในชุมชนที่ตั้งของสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษามีมนุษยสัมพันธที่ดี ทํางานรวมกับผูอื่นไดดี และเมื่อโรงเรียนมีกิจกรรม
หรือ ตองการความชว ยเหลือ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาจะชัก ชวนคนในชุ มชนเข ามาเข ามา
ชวยเหลือโรงเรียน เชน การจัดกิจกรรมวันเด็ก ทางโรงเรียนไดรับความรวมมือจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ชุมชน ผูปกครองในการจัดหาอาหาร รวมทั้งหาของรางวัลสําหรับเด็ก ในรูปแบบ
จิตอาสา รวมพลังในการดําเนินงานจนสําเร็จ ในการจัดแขงขันกีฬา ผูปกครองรวมใจในการชวย
ฝกซอม เนื่องจากโรงเรียนมีครูไมเพีย งพอและชวยจัดกิจกรรม การจัด ขบวนพาเหรด จนไดรับ
รางวัลชนะเลิศในการแขงขัน กีฬาของ อบต.พงศประศาสน ในดานอาคารสถานที่ ไดรับความ
รวมมือในการปรับปรุงอาคารสถานที่ ไดรับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทในเครือสหวิริยา
โดยการประสานงานของศิษยเกาและคณะกรรมการสถานศึกษา ในการจัดหางบประมาณในการซือ้
วัสดุอุปกรณในการทาสีและ ประชาชนในชุมชนรวมแรงในการทาสี อาคารเรียน แบบ 002 จนงาน
สําเร็จ
4. คณะกรรมการสถานศึกษามีความรู ความสามารถ เขาใจบทบาทหนาที่ของ
ตนเอง ใหขอเสนอแนะในการดําเนินงานของโรงเรียนในงานวิชาการ เชน รวมเสนอแนะการจัด
วิชาชีพเพิ่มเติม การจัดหาวิทยากรทองถิ่น ดานงบประมาณ เชน รวมพิจารณาจัดสรรงบประมาณ
ตามโครงการในแผนปฏิบัติราชการ รับรู รับทราบในการเบิกจายเงินงบประมาณ ดานบุคลากร เชน
รวมประเมินการปฏิบัติงานของครูผูชวย รวมประเมินการปฏิบัติงานประจําปข องขาราชการครู
ดา นอาคารสถานที่ เชน ร ว มเสนอแนะและร ว มปรับ ปรุ ง อาคารสถานที่ ข องโรงเรีย น และ
เมื่อประสบปญหาคณะกรรมการสถานศึกษาสามารถรวมตัดสินใจและแกปญหาตางๆได
5. ครูโรงเรียนบานหินกอง มีค วามเสียสละ อุทิศเวลาในการปฏิบัติราชการ
มาทํางานแตเชาและกลับเย็น มีความเสียสละ เอาใจใสตอนักเรียนและการเรียนการสอน มีความรู
มี ค วามตั้ ง ใจพั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาอย า งจริ ง จั ง จนผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นของนั ก เรี ย น
ในปก ารศึกษา 2552 นักเรียนชั้น ประถมศึก ษาปที่ 2 อยูใ นอันดับที่ 1 ของสํานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ปการศึกษา 2553 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปที่ 2 อยู
ในอันดับที่ 3 ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขั นธ เขต 1 ปการศึกษา
2554 นั ก เรี ยนชั้ น ประถมศึ ก ษาปที่ 2 อยูใ นอัน ดับ ที่ 7 ของสํา นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
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6. โรงเรียนบานหินกองมีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
อย า งน อ ย 2 ครั้ ง ต อ ภาคเรี ย นการศึ ก ษา คณะกรรมการสถานศึ ก ษาทุ ก ท า นร ว มวางแผน
การดําเนินงาน รวมกันจัดโครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น
มีการติดตาม ตรวจสอบการดําเนินงานอยางตอเนื่องและเผยแพรใหสาธารณะชนไดทราบอยูเสมอ
7. โรงเรียนบา นหิน กองมีก ารสรางเครือขายการมีสวนร ว ม ในการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาจากหนวยงานตางๆ ทั้งของภาครัฐและเอกชน เชน องคก ารบริหารสวนตําบล
พงศประศาสน วัดหินกอง โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลพงศประศาสน บริษัทในเครือสหวิริยา
ศิษยเการุนตางๆ เปนตน
8. โรงเรีย นบา นหิน กองเปน โรงเรีย นขนาดเล็ก ที่มี สภาพแวดลอมภายใน
โรงเรี ย นและมีอาคารเรี ยน 2 หลัง ที่ไ ดรั บการพั ฒ นาปรั บปรุ งจากชุ มชนจนมีส ภาพเอื้ อต อ
การเรียนรู รวมรื่น นาอยู ปลอดภัย มีระบบการบริหารงานที่สนับสนุนการเขามามีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา บรรยากาศภายในโรงเรียนเปน กัน เอง ระบบการเมืองการปกครอง
ทองถิ่นเอื้อตอการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา บุคคลในชุมชนมีความสามัคคี ชวยเหลือ
เกื้อกูลในกิจกรรมตางๆของโรงเรียนเปนอยางดี เชน กิจกรรมวันเด็ก กิจกรรมกีฬาสี กิจกรรมวันแม
กิจกรรมอาสาที่ขอความรวมมือจากชุมชนในการพัฒนาอาคารสถานที่ของโรงเรียน
9. หนวยงานตนสังกัดใหความสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษา เชน มีความตระหนักและสงเสริมใหสถานศึกษามีการบริหารงานแบบมี
สวนรว มกับคณะกรรมการสถานศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การดําเนินงานของ
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา มีการจัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาใหมี
ความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ข องตนเอง มีการสรางขวัญและกําลังใจใหค ณะกรรมการ
สถานศึกษาโดยการมอบวุฒิบัตรยกยองเชิดชูเกียรติคณะกรรมการสถานศึกษาทําใหคณะกรรมการ
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามบทบาทหนาที่อยางเต็มกําลังและความสามารถ
สรุป จากการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา
9 คน พบวา คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา คุณลักษณะของผูบริหาร คุณลักษณะของครู
สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด มีผลตอ
การจัดการกระบวนการมีสวนรวม การสรางเครือขายการมีสวนรวม การดําเนินงานตามบทบาท
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
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2.2.2 โรงเรียนบานวังน้ําเขียว
โรงเรียนบานวังน้ําเขียว เปนสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน
ตั้งอยู หมูที่ 7 ตําบล รอนทอง อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 มีเนื้อที่ 20 ไร ระยะทางหางจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึก ษาประจวบคีรีขั น ธ เขต 1 ประมาณ 95 กิโ ลเมตร เริ่ม ตนจากศาลากลางจั งหวั ด
ประจวบคีรีขันธ ตรงไปถึงสี่แยกประจวบคีรีขัน ธ เลี้ยวซายไปทางอําเภอบางสะพาน ถึงสถานี
ตํารวจภูธรเกาะยายฉิม เลี้ยวขวาขางโรงพยาบาลสงเสริมสงเสริมสุขภาพรอนทอง ขับตรงไปทาง
ทิศตะวัน ตกถึงหมูบา นวังน้ําเขียว โรงเรียนอยูตรงกัน ขามกับสหกรณเครดิต ยูเนี่ยนวังน้ําเขียว
เขตพื้นที่บริการของโรงเรียน คือ หมู 7 หมู 9 และ หมู 11 ตําบล รอนทอง อําเภอบางสะพาน จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ
เปด สอนระดับชั้นอนุบาล ถึงระดับชั้น มัธยมศึก ษาปที่ 3 มีนักเรียนทั้งสิ้น
528 คน มีบุคลากรครู จํา นวน 28 คน เปน ผูบริหาร 2 คน ผูบริหารเปน ชายอยูใ นอัน ดับ คศ.4
จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาบริหารการศึกษา ดํารงตําแหนงที่โรงเรียนนี้ตั้งแต พ.ศ. 2527
จนถึงปจจุบัน รองผูอํานวยการสถานศึกษาเปนหญิง อยูในอันดับ คศ.2 จบการศึกษาระดับปริญญา
ตรี ครูผูสอน 26 คน เปนชาย 4 คน หญิง 22 คน ครูผูสอนอยูในอันดับ คศ.3 จํานวน 9 คน คศ.2
จํา นวน 5 คน คศ.1 จํานวน 4 คน ครูผูชว ย จํา นวน 4 คน และอื่น ๆ จํา นวน 4 คน ครูผูสอน
จบการศึกษาระดับปริญญาโท 5 คน ระดับปริญญาตรี 21 คน
วิสัยทัศนของโรงเรีย นบ า นวังน้ําเขียว คือ ผูเรี ย นมีทัก ษะในการแสวงหา
ความรูดวยตนเอง มีความสามารถในการคิดวิเคราะห มีคุณธรรมจริยธรรม มีสุขภาพกายสุขภาพจิตดี
ดํารงชีวติ ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตสภาพแวดลอมและสังคมที่รวมมือกัน
โรงเรียนบานวังน้ําเขียว ไดผานการประเมินคุณภาพและไดรับการคัดเลือก
เปนโรงเรียนตนแบบ ดังนี้
1. โรงเรียนในฝน หรือโรงเรียนดีใกลบาน ปการศึกษา 2552
2. โรงเรียนตนแบบโครงการอาหารกลางวันแบบยั่ งยืน จากคณะกรรมการ
ประสานงานโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนในโรงเรียนประถมศึกษาภายใตการดําเนินงานของ
สอศ. ระดับภาคใต ปการศึกษา 2550
3. โรงเรียนตนแบบ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู โครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืน
จากคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอาหารกลางวันแบบยั่งยืนในโรงเรียนประถมศึกษา ภายใต
การดําเนินงานของ สอศ. ระดับภาคใต ปการศึกษา 2551
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4. โรงเรียนตนแบบดีเดน โครงการสานฝนยุวเกษตรกรในโรงเรีย นขยาย
โอกาสทางการศึกษาในเขตปฏิรูปที่ดิน จากสํานักงานปฏิรูปที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ
ปการศึกษา 2553
5. โรงเรีย นตน แบบเศรษฐกิจ พอเพี ยง ของสํา นัก งานเขตพื้น ที่ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ปการศึกษา 2554
นวัตกรรมหรือตัวอยางการปฏิบัติการที่ดี (good practice) ของสถานศึกษา
ที่เปนประโยชนตอสังคม คือ กิจกรรมสหกรณออมทรัพยโรงเรียนบานวังน้ําเขียว โครงการเกษตร
เพื่ออาหารกลางวันแบบยั่งยืน
โรงเรียนบานวังน้ําเขียวไดรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม เมื่อวันที่
11 – 13 กรกฎาคม พ.ศ.2555 โดยผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ไดพิจารณา 3
ดาน คือ กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม สรุปไดดงั นี้
กลุมตัวบงชี้พื้นฐาน
ระดั บ ปฐมวั ย ผู เรี ย นมีพั ฒ นาการทางด า นร า งกาย อารมณจิ ต ใจ สั ง คม
สติปญญาสมวัยในระดับดีมาก ผูเรียนมีความพรอมในการศึกษาขั้นตอไประดับดีมาก
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเรียนมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี มีน้ําหนัก
สวนสูง และสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ รวมทั้งรูจัก ดูแลตนเองใหมีความปลอดภัย ผูเรียนมี
สุนทรียภาพระดับดีมาก ผูเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมและคานิยมที่พึงประสงค ในดานการเปนลูกที่
ดีของพอแม ผูปกครอง เปนนักเรียนที่ดีของโรงเรียน มีการบําเพ็ญประโยชนตอสังคมในระดับดี
มาก ผู เ รีย นมี ค วามใฝ รู และเรี ย นรู อ ยา งต อ เนื่อ ง มี ก ารค น คว าหาความรู จ ากการอ า นและ
ใชเทคโนโลยีสารสนเทศ มีการเรียนรูผานประสบการณตรงรวมกับผูอื่นทั้งในและนอกสถานศึกษา
ในระดับดีมาก ผูเรียนคิดเปน ทําเปน มีความสามารถดานการคิด มีความสามารถในการปรับ ตัว
เขากับสังคมในระดับดี ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนอยูในระดับพอใช
ครูมีประสิทธิผลของการจัด การเรีย นการสอนที่เนน ผูเรียนเปน สําคัญ ครู
ทุกทานไดรับการอบรมในวิชาที่สอนหรือวิชาครูตามที่คุรุสภาพกําหนดไมต่ํากวา 20 ชั่วโมง/ป ใน
ดานกระบวนการเรียนรู มีการสงเสริมใหครูทําวิจัยในชั้นเรียน ครูทุกคนสามารถกําหนดเปาหมายที่
ตองการใหเกิดกับผูเรียน มีการวิเคราะหหลักสูตร แผนการจัดการเรียนรูทุกกลุมสาระการเรียนรู
มาตรฐาน ตัวชี้วัด เพื่อจัดกิจกรรมใหเกิดขึ้นกับผูเรียนดานความรู ทักษะ กระบวนการคิด รวมทั้ ง
คุณลักษณะที่พึงประสงค มีการเยี่ยมบาน จัดกลุมวิเคราะหผูเรียนเปนรายบุคคล ออกแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนที่หลากหลาย เนื้อหาครอบคลุมสอดคลองตัว ชี้วัด จัดบรรยากาศใหนาเรียน มี
การจัดเตรียมสื่อและใชสื่อในหองพิเศษทุกหอง มีอุปกรณชุดคอมพิวเตอร โปรเจคเตอรที่สามารถ
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เป ด อิน เตอร เน็ ต สื่ อ มี ค วามเชื่ อมโยงกั บเนื้ อ หาที่ สอนเกิ ด การเรี ย นรูไ ด ดีขึ้ น มี ก ารประเมิ น
ความกาวหนาดว ยวิธีการที่หลากหลาย มีก ารใหผูเรียนที่มีขอผิดพลาดมาเรียนซอมเสริมชวงพัก
กลางวันและชวงเย็น กระบวนการเรียนรูของครูอยูในระดับคุณภาพดีมาก
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การและการพั ฒ นาสถานศึ ก ษา มี ก ารจั ด
โครงสรางการบริหารงานออกเปน 4 ฝาย คือ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ
การบริหารงานบุค คล และการบริหารงานทั่ว ไป สถานศึกษามีก ารแตงตั้งหัวหนากลุมงานและ
บุคคลที่รวมกับทํางานในกลุมนั้นอยางครบถวน มีการกําหนดหนาที่การบริหารแตละกลุมอยาง
ชัด เจน ในสว นของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้น ฐานเปน ผูมี ประสบการณแ ละมีค วามรู
มีบทบาทอยางสําคัญในการใหขอคิดเห็น ขอเสนอแนะตอสถานศึกษาในการบริหารงานทั้ง 4 ดาน
อีกทั้งเปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบในการกําหนดแผนปฏิบัติใหสอดคลองกับปรัชญา วิสัยทัศน
พันธกิจและจุดประสงคของสถานศึกษาเพื่อสะทอนเปนเอกลักษณและอัตลักษณ ใหความเห็นชอบ
การโยกยายครู รายงานการดํ าเนิ น งานประจํ าป มีก ารแตงตั้ งอนุ ก รรมการหรือ ที่ปรึ ก ษาเพื่ อ
ดําเนิน การตามระเบียบ มีก ารประชุมอยางนอยภาคเรีย นละ 2 ครั้ง และไดสงบัน ทึก รายงาน
การประชุ ม ให ห น ว ยงานต น สั ง กั ด ทราบ ภายใน 15 วั น นั บ จากวั น ประชุ ม มี ก ารแต ง ตั้ ง
คณะอนุกรรมการหรือที่ปรึกษาเพื่อดําเนิน การตามระเบียบ ดานการพัฒนาอาคารสถานที่ไดรับ
การดูแลเอาใจใสจากผูบริหาร ครู บุคลากรของสถานศึกษา นักเรียน ผูปกครอง รวมพัฒนาปรับปรุง
อาคารสถานที่จนมีความสะอาด สวยงานอยางเหมาะสม ซึ่งประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การพัฒนาสถานศึกษามีคุณภาพระดับดีมาก
การประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษาและตนสังกัด สถานศึกษาไดใ ห
ความสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพภายในโดยกําหนดเปนแผนปฏิบัติ
ราชการสําหรั บใชเ ปน แนวทางในการบริหารจัดการโรงเรี ย นโดยผา นการพิจ ารณาเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสถานศึก ษา ซึ่งมีก ารกํา หนดโครงการ กิจกรรมไวในแผนปฏิบัติราชการไว
ทั้งสิ้ น 12 โครงการ ทุก โครงการมีก ารแต งตั้ง ผูรับ ผิด ชอบ มีบัน ทึก ร องรอยการดํ าเนิ น งาน
มีการกํากับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล มีการจัดทํารูปเลมรายงานผลการประเมินคุณภาพ
ภายในสงใหค ณะกรรมการสถานศึก ษาใหความเห็นชอบกอนที่จ ะเผยแพรสูสาธารณชน และ
การประเมินคุณภาพภายในของโรงเรียนบานวังน้ําเขียวจากหนวยงานตนสั งกัด พบวา โรงเรียน
ประเมินไดครอบคลุมทั้ง 15 มาตรฐาน โดยสรุปแลว การประกันคุณภาพภายในโดยสถานศึกษา
และตนสังกัดมีคุณภาพระดับดีมาก
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กลุมตัวบงชี้อัตลักษณ
การพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พัน ธกิจ และวัตถุประสงคข อง
การจัด ตั้ง สถานศึก ษา ผูเ กี่ย วขอ งทุ ก ฝ า ยในโรงเรียนบา นวัง น้ํา เขีย วตั้ งแต ผู บริห าร คณะครู
ผูปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน มีสวนรวมในการกําหนดแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยมีเปาหมายที่สอดคลองกับวิสัยทัศนของสถานศึกษาที่วา “ผูเรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู
ดว ยตนเอง มีความสามารถในการคิด วิเคราะห มีคุณ ธรรมจริยธรรม มีสุข ภาพกายสุข ภาพจิต ดี
ดํารงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตสภาพแวดลอมและสังคมที่รว มมือกัน ” ทั้งนี้ไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษากําหนดพันธกิจเพื่อพัฒนาผูเรียนไปสูวิสัยทัศนของ
โรงเรียน คือ จัด กิจ กรรมการเรีย นรูที่หลากหลาย เนน ใหนัก เรียนไดลงมือปฏิบัติจ ริง การใช
เทคโนโลยียึด หลัก เศรษฐกิจ พอเพียง สนับสนุนการออกกําลังกาย การเลือกรับประทานอาหาร
การรัก ษาความสะอาด การรัก ษาสิ่งแวดลอม โดยการจัด ตั้งโครงการเพื่อตอบรับวิสัยทัศนและ
พันธกิจ 4 โครงการ ไดแก โครงการนําเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ โครงการสงเสริมสุขภาพและ
กีฬา โครงการพัฒนาผูเรียน โครงการวันสําคัญ สถานศึกษาไดสรางระบบการมีสวนรวมของผูเรียน
และบุคลากรตางๆในการดําเนินโครงการ จนโครงการทั้ง 4 โครงการบรรลุเปาหมายและเปนที่
ยอมรับของสังคม ทําใหผลการพัฒนาใหบรรลุตามปรัชญา ปณิธาน พันธกิจและวัตถุประสงคของ
การจัดตั้งสถานศึกษามีคุณภาพอยูในระดับดีมาก
การพัฒนาตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณสถานศึกษา
สถานศึกษาจัด ประชุมรว มกัน ระหวางผูบริหารสถานศึก ษา คณะครู บุค ลากรของสถานศึก ษา
คณะกรรมการสถานศึก ษา ผูปกครองใหความเห็นชอบในการพัฒนาจุด เนนและจุด เดนที่สงผล
สะทอนเปนเอกลักษณของสถานศึกษา โดยกําหนดใหกิจกรรมผูเรียนปฐมวัย ประถมศึกษาและ
มัธยมศึกษาทํากิจกรรม เรื่องการสงเสริมการออมในระบบสหกรณและกิจกรรมเกษตรเพื่ออาหาร
กลางวั น แบบยั่ ง ยื น ในโครงการนํ า ปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพี ยงสู ก ารปฏิ บั ติ ซึ่ ง ผลการพั ฒ นา
ตามจุดเนนและจุดเดนที่สงผลสะทอนเปนเอกลักษณสถานศึกษามีคุณภาพระดับดีมาก
กลุมตัวบงชี้มาตรการสงเสริม
การดํ า เนิ น งานโครงการพิ เ ศษเพื่ อ ส ง เสริ ม บทบาทของสถานศึ ก ษา
สถานศึกษาจัด ประชุมรว มกัน ระหวางผูบริหารสถานศึก ษา คณะครู บุค ลากรของสถานศึก ษา
คณะกรรมการสถานศึกษา ผูปกครองใหความเห็นชอบในการดําเนินโครงการพัฒนาทักษะการใช
ภาษาไทยในกิจกรรมหองสมุดมีชีวิต กิจกรรมสงเสริมการอานเพื่อแกไขปญหาการคิดวิเคราะห
สังเคราะหของผูเรียน ซึ่งผลการดําเนิน งานบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว ทําใหผลการดําเนิ นงาน
โครงการพิเศษเพื่อสงเสริมบทบาทของสถานศึกษามีคุณภาพระดับดีมาก
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การสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษา สถานศึกษาจัดประชุมรวมกัน
ระหว า งผู บริ ห ารสถานศึ ก ษา คณะครู บุ ค ลากรของสถานศึ ก ษา คณะกรรมการสถานศึก ษา
ผูปกครองใหความเห็นชอบในการดําเนินโครงการตามขอเสนอแนะของสมศ.รอบ 2 คือ การพัฒนา
ผูเรียนใหมีความรู ทักษะที่จําเปนตามหลักสูตรเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร
วิทยาศาสตร และภาษาอังกฤษ โดยสงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมในการปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู
โดยจัดโครงการพัฒนาการเรียนการสอน 8 กลุมสาระ จัดใหมีกิจกรรมการศึกษาเรียนรูนักเรียนเปน
รายบุคคล มีการจัดกิจกรรมการเรียนรูดวยโครงงาน การจัดกิจกรรมคายวิชาการ โครงการพัฒนา
หองสมุดและสงเสริมการอาน
สถานศึก ษามีก ารทําขอตกลงเปน ลายลัก ษณอัก ษรกับสํานัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1 ขอตกลงทางวิชาการกับสํานักงานคณะกรรมการ
เลือกตั้งประจําจังหวัดประจวบคีรีขันธ ขอตกลงทางการจัดการศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษากับ
วิทยาลัยการอาชีพบางสาพน ขอตกลงกับสํานักงานสงเสริมสหกรณประจวบคีรีขันธ ขอตกลงกับ
องคก ารบริหารสวนตําบลทองมงคล ขอตกลงระหวางโรงเรียนกับผูปกครองนักเรียน ขอตกลง
ระหวางครูและนักเรียนเพื่อรวมกันพัฒ นาการศึกษาพรอมดําเนิน งานตามโครงการ มีการนิเทศ
ติดตามงานอยางตอเนื่อง ประเมินผลการดําเนินงานและนําผลการดําเนินงานมาพัฒนาสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง สรุปผลการสงเสริมพัฒนาสถานศึกษาเพื่อยกระดับมาตรฐาน รักษามาตรฐานและ
พัฒนาสูความเปนเลิศที่สอดคลองกับแนวทางการปฏิรูปการศึกษามีคุณภาพระดับดีมาก
ขอเสนอแนะ
ผูเรียนควรไดรับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในกลุมสาระการเรียนรู
วิทยาศาสตร สังคมศึก ษา ศาสนาและวัฒ นธรรม ศิลปะ และนําผลการวิจัย ในพัฒนาการเรียน
การสอน
ขอมูลดานชุมชน
สภาพชุม ชนรอบบริเวณโรงเรียนมีลัก ษณะ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม
คาขาย และรับจางทั่วไป มีประชากรประมาณ 2,756 คน บริเวณใกลเคียงโดยรอบโรงเรียน ไดแก
โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ วัด สหกรณยูเนี่ยนวังน้ําเขียว ปอมยามตํารวจ รานคา อาชีพหลักของ
ชุมชน คือ เกษตรกรรม สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ ประเพณี/ศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นที่เปนที่รูจัก
โดยทั่วไป คือ ระบํารอนทอง ผูปกครองสวนใหญ จบการศึกษาระดับ ประถมศึกษา อาชีพหลัก คือ
เกษตรกร สวนใหญนับถือศาสนา พุทธ ฐานะทางเศรษฐกิจ /รายไดโดยเฉลี่ยตอครอบครัว ตอป
24,000 บาท จํานวนคนเฉลี่ยตอครอบครัว 4 คน
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โอกาสของโรงเรียน คือ โรงเรียนอยูใกลแหลงเรียนรู ไดแก วัด สถานีอนามัย
สหกรณเครดิต ยูเนี่ยน สามารถใชเปน แหลงเรียนรูได นอกจากนั้ นยังไดรับการสนับสนุน จาก
ผูปกครองในดานการเขารว มประชุม การรวมแสดงความคิด การระดมทรัพยากรเพื่อพัฒ นา
สถานศึกษาเปนอยางดี และตอเนื่อง
ขอจํากัดของโรงเรียน คือ รายไดของผูปกครองนักเรียนขึ้นอยูกับราคาผลผลิต
ทางการเกษตร คุณภาพชีวิตจึงผกผันตามตัวแปร อีกทัง้ ดวยอาชีพของผูปกครองสวนใหญทําสวน
ยาง จึงมีผลทําใหไมมีเวลาดูแลเด็กใหมีพัฒนาการที่เหมาะสมตามวัย และจึงสงผลตอการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรว มของคณะกรรมการสถานศึก ษาของ
โรงเรียนบานวังน้ําเขียว เชน
1. ผูบริหารมีวิสัยทัศนใ นการบริหารสถานศึกษา มีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางจริงจัง ริเริ่มโครงการใหมๆเพื่อประโยชนของนักเรียน เชน โครงการเครื่องบินขนาด
เล็ก โครงการเลี้ยงนกนางแอน โครงการเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพลังงานแสงอาทิตย โครงการ
หองอบสมุนไพร โครงการเบอเกอรี่นักเรียน ฯลฯ
2. ผูบ ริ หารมี มนุ ษ ยสัม พั น ธที่ ดี กับ บุ ค คลต า งๆ ยอมรั บความคิ ด เห็น ของ
คณะกรรมการสถานศึกษา เปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาเสนอแนะแนวคิด แนวทางใน
การพัฒนาสถานศึก ษา เชน เปด โอกาสใหค ณะกรรมการนิเทศ ติด ตามผลการดําเนิน งานของ
โรงเรียนในปงบประมาณ 2555 เปด โอกาสใหค ณะกรรมการสถานศึก ษารว มวางแผนการใช
จายเงิน ในปงบประมาณ 2556 เปด โอกาสใหค ณะกรรมการมีสว นรว มในการพัฒนาบุค ลากร
การประเมินการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้ง การเสนอแนะแนวทางในการจัดการเรียนการสอน
โดยใชภูมิปญญาทองถิ่น
3. โรงเรีย นบา นวังน้ํา เขียวและชุม ชนมีค วามสัมพั น ธอัน ดี ตอกัน ชุมชนมี
ความรูสึกที่ดีกับทางโรงเรียนทั้งในดานการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมความรูตางๆ
รวมทั้ง ชุมชนเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตางๆของโรงเรียนสม่ําเสมอ เชน กีฬาสี กิจกรรมวันแม
กิจ กรรมวัน เด็ก และกิจ กรรมตางๆที่โรงเรียนขอแรงงานจากชุมชน เชน การสรางรั้วดา นขาง
โรงเรียน การทําปาย การทําซุมเฉลิมพระเกียรติ เปนตน รวมทั้ง โรงเรียนเขาไปมีสวนรวมกับชุมชน
ในกิจกรรมตางๆ เชน กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา กิจกรรมทอดกฐิน กิจกรรมงานศพ งานแตง
และงานบวชของคนในชุมชน
4. คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการศึกษา มีความสนใจ
มี ค วามรู ความเข า ใจในบทบาทหน า ที่ ข องคนเอง รวมทั้ ง มี ก ารเข า รั บ การอบรม สั ม มนา
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เสริมความรูดานบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่หนวยงานตนสังกัดของโรงเรียนจัด
ขึ้น รวมทั้ง กลาแสดงความคิดเห็น รวมเสนอแนะ และรวมตัดสินใจกับทางโรงเรียนในการแกไข
ปญหาตางๆ
5. คณะกรรมการสถานศึก ษาผูที่มีค วามประพฤติดีทั้งดานกาย วาจา ใจและ
เปนตัวอยางใหแกสังคม มีการชักชวนคนในชุมชน หนว ยงานตางๆในชุมชน เชน โรงพยาบาล
ส ง เสริ ม สุ ข ภาพ ศู น ย พั ฒ นาเด็ ก ก อ นเรี ย น องค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บล ร ว มเป น เครื อ ข า ย
ในการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับคณะครู นักเรียน ทั้งในดานวิชาการและดานวิชาชีพ
6. โรงเรี ย นมี ก ารสรุ ป ผลการดํ า เนิ น งานในรอบป ง บประมาณ 2555
มีการสรุปผลการประเมิน คุณภาพภายนอกรอบสาม มีการสรุปผลการแขงขั นทักษะวิชาการใน
ระดับตางๆ รวมทั้งปญหา อุปสรรคในการดําเนินงานใหคณะกรรมการสถานศึกษาไดรับทราบ ซึ่ง
คณะกรรมการสถานศึกษาตางมีความพึงพอใจในการดําเนินงานของโรงเรียนและในสวนที่เปน
ปญหาและอุปสรรคไดรวมกับทางโรงเรียนวางแผนแกไขปญหาตอไป
7. ครูโรงเรียนบานวังน้ําเขียวเปนผูมีอัธยาศัยดี มีความใฝเรียนใฝรูในเทคโนโลยี
ตางๆ การคิดกลาแสดงความคิดเห็น มีมนุษยสัมพันธที่ดีตอคณะกรรมการสถานศึกษาและบุคคลใน
ชุมชน มีความสามัค คี มีค วามตั้งใจในการปฏิบัติหนาที่ทั้ง ในและนอกเวลาราชการ มีสว นใน
การสรางเรือขายทางการศึกษากับบุคคลหรือหนวยงานในชุมชน
8. หนวยงานตนสังกัดใหความสนับสนุนการดําเนินงานของสถานศึกษาและ
คณะกรรมการสถานศึกษา เชน มีความตระหนักและสงเสริมใหสถานศึกษามีการบริหารงานแบบมี
สวนรว มกับคณะกรรมการสถานศึกษา มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุน การดําเนินงานของ
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา มีการจัดอบรมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาใหมี
ความรู ความเขาใจในบทบาทหนาที่ข องตนเอง มีการสรางขวัญและกําลังใจใหค ณะกรรมการ
สถานศึกษาโดยการมอบวุฒิบัตรยกยองเชิดชูเกียรติคณะกรรมการสถานศึกษาทําใหคณะกรรมการ
สถานศึกษามีการดําเนินงานตามบทบาทหนาทีอ่ ยางเต็มกําลังและความสามารถ
สรุป จากการศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา
15 คน พบว า ในการดําเนิ นงานตามบทบาทหนาที่ ข องคณะกรรมการสถานศึก ษา ผูบริหาร
คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา คุณลักษณะของผูบริหาร คุณลักษณะของครู การสนับสนุน
จากหนวยงานตนสังกัด ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา
มีผลตอ ความสั มพั น ธ ร ะหวา งโรงเรีย นและชุม ชน การสรา งเครือ ขา ยการมีสว นร ว มและ
การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
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ตอนที่ 3 ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ethnographic future research : EFR)
เพื่อใหไดรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่
ผานการตรวจสอบและยืนยันรูปแบบที่เหมาะสม ผูวิจัยนํารางรูปแบบที่ไดจากการวิเคราะหขอมูล
ในตอนที่ 2 ขอ 2.1 เสนอผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน ซึ่งประกอบดวยผูบริหาร
สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน นั ก วิ ช าการ ผู อํ า นวยการสถานศึ ก ษา และ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานยื น ยั น รู ป แบบโดยใช เ ทคนิ ค แบบชาติ พั น ธุ ว รรณา
(Ethnographic Future Research : EFR) โดยพิจารณาองคประกอบ 4 ดาน คือ ดานความเหมาะสม
ดานความเปนไปได ดานความเปนประโยชน และดานความถูกตองครอบคลุม มีผลการวิเคราะห
ขอมูล ดังนี้
3.1 สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน
ตารางที่ 36 คาความถี่และคารอยละของความคิดเห็นจากผูท รงคุณวุฒิที่มีตอองคประกอบของ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ดานความเหมาะสม
ความคิดเห็น
องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
เหมาะสม
ไมเหมาะสม
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา
9
100
2. การจัดการกระบวนการมีสวนรวม
9
100
3. คุณลักษณะของผูบริหาร
9
100
4. การสรางเครือขายการมีสวนรวม
9
100
5. การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการ
9
100
สถานศึกษา
6. คุณลักษณะของครู
9
100
7. การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด
9
100
8. สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา
9
100
รวมเฉลี่ย
9
100
-
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จากตารางที่ 36 พบวา ผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน มีความคิดเห็นตอ
องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มี
คณะกรรมกาสถานศึก ษา 9 คน ดานความเหมาะสม วามีค วามเหมาะสม จํานวน 9 คน คิด เปน
รอยละ 100
ตารางที่ 37 คาความถี่และคารอยละของความคิดเห็นจากผูท รงคุณวุฒิที่มีตอองคประกอบของ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ดานความเปนไปได
องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
1. คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา
2. การจัดการกระบวนการมีสวนรวม
3. คุณลักษณะของผูบริหาร
4. การสรางเครือขายการมีสวนรวม
5. การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
6. คุณลักษณะของครู
7. การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด
8. สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา
รวมเฉลี่ย

ความคิดเห็น
เปนไปได
เปนไปไมได
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
9
100
9
100
9
100
9
100
9
100
9
9
9
9

100
100
100
100

-

-

จากตารางที่ 37 พบวา ผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน มีความคิดเห็นตอ
องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มี
คณะกรรมกาสถานศึก ษา 9 คน ดานความเปนไปได วามีความเปนไปได จํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 100
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ตารางที่ 38 คาความถี่และคารอยละของความคิดเห็นจากผูท รงคุณวุฒิที่มีตอองคประกอบของ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ดานความเปนประโยชน
องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
1. คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา
2. การจัดการกระบวนการมีสวนรวม
3. คุณลักษณะของผูบริหาร
4. การสรางเครือขายการมีสวนรวม
5. การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
6. คุณลักษณะของครู
7. การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด
8. สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา
รวมเฉลี่ย

ความคิดเห็น
เปนประโยชน
ไมเปนประโยชน
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
9
100
9
100
9
100
9
100
9
100
9
9
9
9

100
100
100
100

-

-

จากตารางที่ 38 พบวา ผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน มีความคิดเห็นตอ
องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มี
คณะกรรมกาสถานศึกษา 9 คน ดานความเปนประโยชน วามีความเปนประโยชน จํานวน 9 คน
คิดเปนรอยละ 100
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ตารางที่ 39 คาความถี่และคารอยละของความคิดเห็นจากผูท รงคุณวุฒิที่มีตอองคประกอบของ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ดานถูกตองครอบคลุม
องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
1.
2.
3.
4.
5.

คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา
การจัดการกระบวนการมีสวนรวม
คุณลักษณะของผูบริหาร
การสรางเครือขายการมีสวนรวม
การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
6. คุณลักษณะของครู
7. การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด
8. สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา
รวมเฉลี่ย

ความคิดเห็น
ไมถกู ตอง
ถูกตองครอบคลุม
ไมครอบคลุม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
9
100
9
100
9
100
9
100
9
100
9
9
9
9

100
100
100
100

-

-

จากตารางที่ 39 พบวา ผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน มีความคิดเห็นตอ
องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มี
คณะกรรมกาสถานศึกษา 9 คน ดานความถูกตองครอบคลุม วามีความถูกตองครอบคลุม จํานวน 9
คน คิดเปนรอยละ 100
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การสังเคราะหขอ สรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูเ ชี่ยวชาญและผูท รงคุณวุฒทิ ี่ตรวจสอบ/ยืนยัน
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูเ ชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่
ตรวจสอบ ยืนยันรูปแบบการวิจัย โดยแยกเปนขอคิดเห็นเพิ่มที่มีตอองคประกอบของรูปแบบการ
บริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่คนพบ 8 องคประกอบ ดังนี้
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาควรเปน บุค คลที่มี ภ าวะผูนํา เปน นัก ประสานงานกั บ
หนวยงานที่เกี่ยวของถึงชุมชนใหเขามามีสวนรวมชวยเหลือโรงเรียน นอกจากนี้ค ณะกรรมการ
สถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กเปนผูที่มีความเสียสละเปนอยางยิ่ง เนื่องจากโรงเรียนระดับเล็กๆ
ไมมีผลประโยชนใดๆ คณะกรรมการที่เขามาทํางานลวนเขามาดวยใจที่จะชวยเหลือโรงเรียนอยาง
แทจริง ซึ่งคณะกรรมการที่ไดรับเชิญจะรูสึกเปนเกียรติอยางมาก ที่โรงเรียนเห็นความสําคัญและ
ศั ก ยภาพของเขา ในทางกลั บ กั น โรงเรี ย นก็ ต อ งให เ กี ย รติ แ ละมอบบทบาทที่ ถู ก ต อ งกั บ
คณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้นฐานตามที่
กฎหมายกําหนดในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.
2543 กําหนดบทบาทหนาที่ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 ใหคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานมีบทบาท กํา หนดนโยบายและ
แผนพัฒนาของสถานศึกษา ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ใหความเห็นชอบ
ในการทําสาระหลักสูตร กํากับและติดตามการดําเนินการตามแผนของสถานศึกษา สงเสริมและ
สนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการ ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพไดมาตรฐาน
สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ใหไดรับ
การยกย อ งเต็ ม ศั ก ยภาพ เสนอแนวทางและมี ส ว นร ว มในการบริ ห ารจั ด การด า นวิ ช าการ
ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคลและดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา สงเสริมใหมี
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึก ษา สรางเสริมความสัมพัน ธร ะหวางสถานศึก ษากับชุมชน ให
ความเห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงานประจําป ของสถานศึก ษา แตงตั้งที่ปรึกษา และหรือ
คณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินงานตามระเบียบตามที่เห็นสมควร ผูบริหารและครูเปนบุคลากรใน
โรงเรียนที่มีสวนสําคัญที่ทําใหการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยเฉพาะ
ผูบริหารตองมีภาวะผูนํา อาจมีก ารผสมผสานภาวะผูนําตามสถานการณตางๆ เชน มีการบริหาร
แบบเผด็จการ มีการบริหารแบบประชาธิปไตย หรือมีการบริหารที่ผสมผสานทั้งสองลักษณะเขา
ดวยกันแลวแตความพรอมและบริบทของสถานศึกษานั้นๆ การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด
หนวยงานตนสังกัด ไมวาจะเปนสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน หรือหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของตองชวยสงเสริม กํากับดูแลสถานศึกษาในรูปแบบตางๆ
เชน มีระเบียบ กฎหมายที่เอื้อตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา มีเอกสาร หนังสือ
แผนพับตางๆสงเสริมความรูความเขาใจในบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งจัด
สัมมนา ประชุม ทบทวนบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา การสรางเครือขายการมี
สวนรวม เปนหนึ่งองคประกอบที่สําคัญ ที่สงเสริมใหสถานศึกษาจัดการศึกษาไดเต็มศักยภาพ
3.2 สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน
ตารางที่ 40 คาความถี่และคารอยละของความคิดเห็นจากผูท รงคุณวุฒิที่มีตอองคประกอบของ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ดานความเหมาะสม
ความคิดเห็น
องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
เหมาะสม
ไมเหมาะสม
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. คุณลักษณะของผูบริหาร
9
100
2. คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา
9
100
3. การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการ
9
100
สถานศึกษา
4. ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน
9
100
5. การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด
9
100
6. ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
9
100
ผลงานของสถานศึกษา
7. การสรางเครือขายการมีสวนรวม
9
100
8. คุณลักษณะของครู
9
100
รวมเฉลี่ย
9
100
จากตารางที่ 40 พบวา ผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 ทาน มีความคิดเห็นตอ
องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มี
คณะกรรมกาสถานศึกษา 15 คน ดานความเหมาะสม วามีความเหมาะสม จํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 100
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ตารางที่ 41 คาความถี่และคารอยละของความคิดเห็นจากผูท รงคุณวุฒิที่มีตอองคประกอบของ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ดานความเปนไปได
ความคิดเห็น
องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
เปนไปได
เปนไปไมได
แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. คุณลักษณะของผูบริหาร
9
100
2. คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา
9
100
3. การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการ
9
100
สถานศึกษา
4. ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน
9
100
5. การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด
9
100
6. ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
9
100
ผลงานของสถานศึกษา
7. การสรางเครือขายการมีสวนรวม
9
100
8. คุณลักษณะของครู
9
100
รวมเฉลี่ย
9
100
จากตารางที่ 41 พบวา ผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 ทาน มีความคิดเห็นตอ
องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มี
คณะกรรมกาสถานศึกษา 15 คน ดานความเปนไปได วามีความเปนไปได จํานวน 9 คน คิดเปน
รอยละ 100
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ตารางที่ 42 คาความถี่และคารอยละของความคิดเห็นจากผูท รงคุณวุฒิที่มีตอองคประกอบของ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ดานความเปนประโยชน
ความคิดเห็น
องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
เปนประโยชน
ไมเปนประโยชน
แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
1. คุณลักษณะของผูบริหาร
9
100
2. คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา
9
100
3. การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการ
9
100
สถานศึกษา
4. ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน
9
100
5. การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด
9
100
6. ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
9
100
ผลงานของสถานศึกษา
7. การสรางเครือขายการมีสวนรวม
9
100
8. คุณลักษณะของครู
9
100
รวมเฉลี่ย
9
100
จากตารางที่ 42 พบวา ผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 ทาน มีความคิดเห็นตอ
องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มี
คณะกรรมกาสถานศึกษา 15 คน ดานความเปนประโยชน วามีค วามเปนประโยชน จํานวน 9 คน
คิดเปนรอยละ 100
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ตารางที่ 43 คาความถี่และคารอยละของความคิดเห็นจากผูท รงคุณวุฒิที่มีตอองคประกอบของ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ดานถูกตองครอบคลุม
องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
1. คุณลักษณะของผูบริหาร
2. คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา
3. การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา
4. ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน
5. การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด
6. ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผลงานของสถานศึกษา
7. การสรางเครือขายการมีสวนรวม
8. คุณลักษณะของครู
รวมเฉลี่ย

ความคิดเห็น
ไมถกู ตอง
ถูกตองครอบคลุม
ไมครอบคลุม
จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ
9
100
9
100
9
100
9
9
9

100
100
100

-

-

9
9
9

100
100
100

-

-

จากตารางที่ 43 พบวา ผูเชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ จํานวน 15 ทาน มีความคิดเห็นตอ
องคประกอบของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ที่มี
คณะกรรมกาสถานศึกษา 15 คน ดานความถูกตองครอบคลุม วามีความถูกตองครอบคลุม จํานวน 9
คน คิดเปนรอยละ 100
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การสังเคราะหขอ สรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูเ ชี่ยวชาญและผูท รงคุณวุฒทิ ี่ตรวจสอบ/ยืนยัน
รูปแบบการวิจัย
การวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยไดสรุปความคิดเห็นเพิ่มเติมของผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่
ตรวจสอบ ยืนยัน รูปแบบการวิจัย โดยแยกเปน ขอคิดเห็น เพิ่มที่มีตอองคประกอบของรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่คนพบ 8 องคประกอบ ดังนี้
ผูบริหารสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ครูเปนบุคลากรที่ทํางานรวมกันใน
การขับเคลื่อนสถานศึกษา ทุกฝายตองมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟงขอเสนอแนะ รวมทั้งเปด
โอกาสใหทุกฝายมีสวนรวมในขั้นตอนตางๆ บุคคลทั้ง 3 กลุม ตองมีวิสัยทัศนในการบริหารงาน
มี ค วามมุ ง มั่ น ในการทํ า งานและมี เ ป า หมายในการดํ า เนิ น งานเดี ย วกั น บทบาทหน า ที่ ข อง
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามที่กฎหมายกําหนดในระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน พ.ศ. 2543 กํ า หนดบทบาทหน า ที่ ตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2543 ใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีบทบาท กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษา ใหความเห็นชอบ
แผนปฏิบัติการประจําปการศึกษา ใหความเห็นชอบในการทําสาระหลักสูตร กํากับและติดตาม
การดําเนินการตามแผนของสถานศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการ ไดรับ
การศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพไดมาตรฐาน สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก เด็กพิการ
เด็กดอยโอกาส เด็กที่มีความสามารถพิเศษ ใหไดรับการยกยองเต็มศักยภาพ เสนอแนวทางและ
มีสว นรว มในการบริหารจัดการดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคลและดาน
การบริหารทั่ว ไปของสถานศึก ษา สง เสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพื่อการศึก ษา สรางเสริ ม
ความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ใหความเห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงานประจําป
ของสถานศึกษา แตงตั้งที่ปรึกษา และหรือ คณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินงานตามระเบียบตามที่
เห็นสมควร การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด หนวยงานตนสังกัด ไมวาจะเปนสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือหนวยงานอื่นๆที่เกี่ยวของ
ตองชวยสงเสริม กํากับดูแลสถานศึกษาในรูปแบบตางๆ เชน มีระเบียบ กฎหมายที่เอื้อตอการมี
สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา มีเอกสาร หนังสือ แผนพับตางๆสงเสริมความรูความเขาใจ
ในบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา รวมทั้งจัดสัมมนา ประชุม ทบทวนบทบาทหนาที่
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของ
สถานศึก ษา โรงเรีย นขนาดใหญก ารตัดสิน ใจเขามาเปน คณะกรรมการสถานศึก ษา บางครั้ง
คณะกรรมการสถานศึก ษาอาจมองไปที่ประสิทธิผลของสถานศึก ษา การบรรลุเปาหมายของ
สถานศึกษา รวมทั้งระบบการบริหารงานในสถานศึกษานั้นๆดวย
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บทที่ 5
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ
การวิจัย ครั้งนี้ เปน การวิจัยที่ใ ชระเบียบวิธีก ารวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณ ภาพ
(mixed methodology) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ทราบองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมี
สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2) นําเสนอรูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 3) เพื่อทราบ
ผลการยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึก ษาขั้น พื้ น ฐานกํ าหนดขั้น ดํ าเนิ น การวิ จัย เป น 4 ขั้ น ตอน คือ ขั้ น ที่ 1 การวิ เ คราะห
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ขั้นที่ 2 การรางรูปแบบ ขั้นที่ 3 การพัฒนารูปแบบ และ ขั้นที่ 4 การตรวจสอบ
รูปแบบที่เหมาะสม ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน การเลือกกลุมตัวอยางใชเทคนิค การสุมตัวอยางแบบหลาย
ขั้นตอน (multi – stage random sampling) ไดกลุมตัวอยางเปน สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการ
สถานศึกษา 15 คน จํานวน 166 โรง และสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน จํานวน 35 โรง
ผูใหขอมูลประกอบดวย บุคลากรสถานศึกษาๆละ 6 คน แบงเปน 3 กลุม คือ กลุมสถานศึกษา
จํานวน 2 คน ประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษาและผูแทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้น ฐาน กลุ มคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้ น พื้ น ฐาน จํานวน 2 คน ประกอบดว ย ประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่นๆ 1 คน กลุม
ผูปกครองนักเรียน ประกอบดวย ผูแทนผูปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 1 คน
และผูปกครองนักเรียนอื่นๆ 1 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสอบถาม (questionnaire)
และแบบสัมภาษณแบบไมมีโครงสราง (unstructured interview) สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ไดแก คาความถี่ (frequency) รอยละ (percentage) คามัชฌิมเลขคณิต (arithmetic means) คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) สถิติวิเคราะหองคประกอบเชิงสํารวจ (exploratory factor
analysis) สถิติวิเคราะหความสัมพันธเชิงสาเหตุ (path analysis) และการวิเคราะหเนื้อหา (content
analysis) และนํารูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน เสนอผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณ วุฒิต รวจสอบยืนยันรูปแบบโดยใช
เทคนิคแบบชาติพันธุวรรณา (Ethnographic Future Research : EFR) และนําเสนอรูปแบบตอไป
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สรุปผลการวิจัย
จากการวิ เ คราะห ข อ มู ล จากแบบสอบถามได ข อ ค น พบ สรุ ป ผลการวิ จั ย ตาม
วัตถุประสงคของการวิจัย ดังนี้
1. องค ป ระกอบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คนและ 15
คน มีองคประกอบอยางละ 8 องคประกอบ โดยมีองคประกอบที่เหมือนกัน 6 องคประกอบ ไดแก
1) คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา 2) คุณลักษณะของผูบริหาร 3) การสรางเครือขายการมี
สวนรวม 4) การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 5) คุณลักษณะของครู
6) การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด และองคประกอบที่แตกตางกัน ไดแก 1) การจัดการ
กระบวนการมีสวนรวม 2) สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา 3) ความสัมพัน ธ
ระหวางโรงเรียนและชุมชน 4) ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึก ษาและผลงานของ
สถานศึกษา
1.1 สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน
องค ประกอบการบริห ารสถานศึ ก ษาแบบมีส ว นร ว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9
คน ประกอบดว ย 8 องคประกอบ 75 ตัว แปร ดังนี้ 1) คุณ ลัก ษณะของกรรมการสถานศึกษา
2) การจัดการกระบวนการมีสวนรวม 3) คุณลักษณะของผูบริหาร 4) การสรางเครือขายการมี
สวนรวม 5) การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 6) คุณลักษณะของครู
7) การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 8) สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา
มีคาสถิติ Chi- Square = 102295.0 (p < .01) แสดงวาคาแมกทริกซสัมประสิทธิ์สหสัมพันธนี้
แตกตางจากเมตริกซเอกลักษณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01สอดคลองกับคา KMO (KaiserMeyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ซึ่งเทากับ .971 แสดงวา มีจํานวนขอมูลเพียงพอ
และมีค วามเหมาะสม ระดั บดี และจากค าไอเกนขององคประกอบที่ มากกว า 1.00 โดยมีค า
ความแปรปรวนสะสมเทากับรอยละ 70.317 ในแตละองคประกอบสามารถจัดเรียงลําดับตัวแปร
ตามคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ดังนี้
องคประกอบที่ 1 คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา ประกอบดวย 14 ตัว
แปร 1) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่ก ลาแสดงออกทั้งการกระทําและความคิด 2) กรรมการ
สถานศึ ก ษาเป น ผู ที่ มี ค วามประพฤติ ดี ทั้ ง ด า นกาย วาจา ใจและเป น ตั ว อย า งให แ ก สั ง คมได
3) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสุภาพ เรียบรอย ออนนอมถอมตน 4) กรรมการสถานศึกษา
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เปนผูที่มีอารมณดี มองโลกในแงดี มีความหนักแนนและเปนคนมีเหตุผล 5) กรรมการสถานศึกษา
มีลักษณะนิสัยชอบชวยเหลือกิจกรรมตางๆของโรงเรียน 6) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความรู
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง 7) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
8) กรรมการสถานศึก ษาสามารถทํางานรว มกับผูอื่น ไดดี 9) กรรมการสถานศึก ษามีค วามรู
ความสามารถต อหนา ที่ 10) กรรมการสถานศึก ษาอาศัย อยู ใ นชุ มชนที่ ตั้ง ของสถานศึก ษา
11) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริต 12) กรรมการสถานศึกษาเปน
ผูที่มีลักษณะความเปนผูนํา 13) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสามารถในการตัดสินใจและ
แกปญหาตางๆได 14) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี
องคประกอบที่ 2 การจัดการกระบวนการมีสวนรวม ประกอบดวย 20 ตัวแปร
1) มีการดําเนินงานตามมติที่ประชุม 2) โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษารวมกันจัดโครงการ/
กิจ กรรมที่สอดคลองกับความตองการของชุมชนและทองถิ่น 3) มีก ระบวนการตรวจสอบผล
การดําเนิน งานอยา งตอ เนื่ อง 4) สถานศึก ษาและคณะกรรมการสถานศึก ษามี ก ารวางแผน
การดําเนินงานสูเปาหมายที่ชัดเจน 5) กรรมการสถานศึกษามีอิสระในการคิด การตัดสินใจและ
ดําเนินงานในหนาที่ที่ตนรับผิดชอบ 6) มีการสรางแรงจูงใจในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 7) การมีการประสานงานที่ดี 8) โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการกําหนด
บทบาท ภารกิจและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาไวอยางชัดเจน 9) โรงเรียนเปดโอกาสให
คณะกรรมการมีสวนดูแล ติดตามงานของโรงเรียน 10) โรงเรียนและชุมชนมีการตั้งเปาหมายที่จะ
แกไขปญหารวมกัน โดยวิเคราะหปญหาที่สงผลกระทบตอการทํางาน จากนั้นหาแนวทางแกไข
11) ขอมูลสารสนเทศในโรงเรียนมีความพรอมที่จะนํามาใชในการตัดสินใจ 12) มีการดําเนินงาน
การพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาอยางเปนขั้นตอน 13) ทุก คนตระหนักในบทบาทหนาที่ของตนเอง
14) โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการติดตอสื่อสารกันอยางเปดเผยเกี่ยวกับเปาหมาย
ขององคกร 15) มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 16) มีการกระจายอํานาจ
การบริหารและการตัด สิน ใจใหผูมีสว นเกี่ยวของกับงานรับผิด ชอบ 17) มีก ารประชาสัมพัน ธ
การดํ า เนิ น งานอย า งต อ เนื่ อ ง 18) มี ก ารเป ด โอกาสให ผู มี ส ว นเกี่ ย วข อ งได มี ส ว นร ว มใน
การปฏิบัติงาน 19) การเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มความสามารถ 20) ระบบ
การติดตอสื่อสารภายในโรงเรียนมีความคลองตัว เปนไปโดยอิสระทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ
องคประกอบที่ 3 คุณ ลัก ษณะของผูบริหาร ประกอบดว ย 14 ตัว แปร
1) ผูบริหารมีความเสียสละ 2) ผูบริหารมีจิตสาธารณะ 3) ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยาง
4) ผูบริหารมีค วามคิด สรางสรรค 5) ผูบริหารมีความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆใน
การปฏิบัติงาน 6) ผูบริหารมีความรูและทักษะในการบริหารและการปฏิบัติงาน 7) ผูบริหารมี
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มนุษยสัมพันธที่ดี 8) ผูบริหารมีความศรัทธาและยอมรับการทํางานของคณะกรรมการสถานศึกษา
9) ผูบริหารมีค วามตั้ง ใจพัฒนาคุณ ภาพการศึก ษาอยางจริงจัง 10) ผูบริหารมีค วามเปน ผูนํา
11) ผูบริหารมีวิสัยทัศนใ นการบริหารและเปน ผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง 12) ผูบริหารเปน
นักประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 13) ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริต 14) ผูบริหารใช
ทักษะการแกไขความขัดแยง
องคประกอบที่ 4 การสรางเครือขายการมีสวนรวม ประกอบดวย 5 ตัวแปร
1) การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวมกิจ กรรมตางๆของโรงเรียน 2) การให
ความสํ า คั ญ กั บ ชุ ม ชนในการพั ฒ นาความรู ความเข า ใจด า นการศึ ก ษาให ทั น สมั ย อยู เ สมอ
3) การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนาจากองคกรตางๆเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูของนักเรียน
และคนในชุมชน 4) มีการสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียนกับชุมชนและมีกิจกรรม
ดําเนินการรวมกัน 5) การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม
องคประกอบที่ 5 การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ประกอบดวย 6 ตัวแปร 1) คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสนใจและใหขอเสนอแนะการพัฒนา
คุณ ภาพการศึ ก ษาของโรงเรี ย น 2) คณะกรรมการสถานศึ ก ษารั บ รู แ ละให ข อ เสนอแนะ
การดําเนินงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 3) คณะกรรมการสถานศึก ษาเปนผูที่สะทอนความ
ตองการของชุมชนดวยการพัฒนาการเรียนการสอน 4) คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับรูและให
ขอเสนอแนะการติดตามผลการดําเนินงานและสรุปผลงานประจําปของโรงเรียน 5) คณะกรรมการ
สถานศึก ษามีก ารร ว มรับรูแ ละให ขอเสนอแนะในการจั ด การเรีย นการสอนอยางหลากหลาย
6) การใหขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติในการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
องคประกอบที่ 6 คุณลักษณะของครู ประกอบดวย 7 ตัวแปร 1) ครูมีมนุษย
สัมพันธดี 2) ครูในสถานศึก ษามีค วามสามัค คี 3) ครูมีความเสียสละ อุทิศเวลาและปฏิบัติงาน
ตรงตอเวลา 4) ครูมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง 5) ครูมีความรูความสามารถ
6) ครูมีความประพฤติดี 7) ครูมีความเอาใจใสตอนักเรียนและการเรียนการสอน
องคประกอบที่ 7 การสนับสนุน จากหนวยงานตน สังกัด ประกอบดวย 5
ตัว แปร 1) รัฐ บาลมีค วามตั้งใจและความสามารถ ที่จ ะกระจายอํา นาจในการวางแผนและ
การตัดสินใจไปยังทองถิ่น 2) งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวยความสะดวก หรือจูงใจให
เกิดกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 3) เอกสารสิ่งพิมพของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางาน
แบบมีสวนรวมขององคกรและชุมชน 4) กฎระเบียบหรือคําสั่งการบริหารราชการไมเปนอุปสรรค
ตอการทํางานแบบมีสวนรวม 5) หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมที่จะผสมผสานกิจกรรม
และตอบสนองขอเสนอของชุมชน
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องค ป ระกอบที่ 8 สภาพแวดล อ มภายในและภายนอกสถานศึ ก ษา
ประกอบดวย 4 ตัวแปร 1) กรรมการสถานศึกษามีเวลาเพียงพอที่จะเขามามีสวนรวมกิจกรรมของ
สถานศึกษา 2) โรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู 3) การมี
ระบบการเมืองการปกครองทองถิ่นที่เอื้อตอการสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา 4) มีระบบ
การบริหารการศึกษาที่เอื้อและสนับสนุนการเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
1.2 สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน
องค ประกอบการบริห ารสถานศึ ก ษาแบบมีส ว นร ว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
15 คน ประกอบดวย 8 องคประกอบ 40 ตัวแปร ดังนี้ 1) คุณลักษณะของผูบริหาร 2) คุณลักษณะ
ของกรรมการสถานศึก ษา 3) การดํา เนิน งานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึก ษา
4) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน5) การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 6) ความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา 7) การสรางเครือขายการมีสวนรวม
8) คุณ ลัก ษณะของครู มีคาสถิติ Chi- Square = 28945.847 (p < .01) แสดงวาคาแมกทริก ซ
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธนี้แตกตางจากเมตริก ซเอกลัก ษณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .01
สอดคลองกับคา KMO (Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy) ซึ่งเทากับ .843
แสดงวา มีจํา นวนขอมูลเพียงพอและมีค วามเหมาะสม ระดับคอนขางดี และจากคาไอเกนของ
องคประกอบที่มากกวา 1.00 โดยมีคาความแปรปรวนสะสมเทากับรอยละ 50.915 ในแตละ
องคประกอบสามารถจัดเรียงลําดับตัวแปรตามคาน้ําหนักองคประกอบ (factor loading) ดังนี้
องค ประกอบที่ 1 คุณ ลั ก ษณะของผู บริห าร ประกอบดว ย 14 ตัว แปร
1) ผูบริหารมีจิตสาธารณะ 2) ผูบริหารมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง 3) ผูบริหาร
มีมนุษยสัมพันธที่ดี 4) ผูบริหารมีความรูและทักษะในการบริหารและการปฏิบัติงาน 5) ผูบริหารมี
ความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆในการปฏิบัติงาน 6) ผูบริหารมีความศรัทธาและยอมรับ
การทํางานของคณะกรรมการสถานศึกษา 7) ผูบริหารมีความเปนผูนํา 8) ผูบริหารมีความเสียสละ
9) ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยาง 10) ผูบริหารใชทักษะการแกไขความขัดแยง 11) ผูบริหาร
มีความซื่อสัตยสุจริต 12) ผูบริหารเปนนักประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น 13) ผูบริหาร
มีวิสัยทัศนในการบริหารและเปนผูนําแหงการเปลี่ยนแปลง 14) ผูบริหารมีความคิดสรางสรรค
องคประกอบที่ 2 คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา ประกอบดวย 5 ตัว
แปร 1) กรรมการสถานศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการจัดการศึกษา 2) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มี
ความสนใจและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา 3) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มี
อารมณดี มองโลกในแงดี มีความหนักแนนและเปนคนมีเหตุผล 4) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มี
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ความสามารถในการตัด สิ น ใจและแก ป ญ หาต างๆได 5) กรรมการสถานศึ ก ษาเป น ผู ที่ มี
ความประพฤติดีทั้งดานกาย วาจา ใจและเปนตัวอยางใหแกสังคมได
องคประกอบที่ 3 การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ประกอบดวย 6 ตัวแปร 1) คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่สะทอนความตองการของชุมชนดวย
การพัฒนาการเรีย นการสอน 2) คณะกรรมการสถานศึก ษามีสว นรับรูและใหขอเสนอแนะ
การติดตามผลการดําเนินงานและสรุปผลงานประจําปของโรงเรียน 3) คณะกรรมการสถานศึกษา
ใหความสนใจและใหขอเสนอแนะการพัฒนาคุ ณภาพการศึกษาของโรงเรียน 4) คณะกรรมการ
สถานศึก ษารับ รูและให ขอเสนอแนะการดําเนินงานของโรงเรียนอยา งตอ เนื่อ ง 5) การให
ขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติในการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 6) กรรมการ
สถานศึกษามีสวนรวมพิจารณาความตองการของโรงเรียน
องคประกอบที่ 4 ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย 3
ตัวแปร 1) ชุมชนกับสถานศึกษามีความสัมพันธอันดี 2) คณะกรรมการสถานศึกษาเปนศิษยเกาของ
สถานศึกษา 3) การมีความผูกพันและรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา
องคประกอบที่ 5 การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด ประกอบดวย 4 ตัว
แปร 1) งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวยความสะดวก หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการทํางาน
แบบมีสวนรวม 2) หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมที่จะผสมผสานกิจกรรม และตอบสนอง
ขอเสนอของชุมชน 3) รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ที่จะกระจายอํานาจในการวางแผน
และการตัดสินใจไปยังทองถิ่น 4) กฎระเบียบหรือคําสั่งการบริหารราชการไมเปนอุปสรรคตอ
การทํางานแบบมีสวนรวม
องคประกอบที่ 6 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงาน
ของสถานศึกษา ประกอบดวย 4 ตัวแปร 1) โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหเด็กในชุมชนไดรับ
การศึกษาและจบการศึกษาภาคบังคับ 2) สถานศึกษามีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของชุมชน 3) กรรมการ
สถานศึกษามีความรูสึกที่ดีที่ไดรับเกียรติและมีความภาคภูมิใจที่ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษา 4) การบริหารงานการเงินของสถานศึกษามีความโปรงใสและตรวจสอบได
องคประกอบที่ 7 การสรางเครือขายการมีสวนรวม ประกอบดวย 4 ตัวแปร
1) การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนาจากองคกรตางๆเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูของนักเรียน
และคนในชุมชน 2) การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียน
3) การใหความสําคัญกับชุมชนในการพัฒนาความรู ความเขาใจดานการศึกษาใหทันสมัยอยูเสมอ
4) มีการสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียนกับชุมชนและมีกิจกรรมดําเนินการรวมกัน
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องคประกอบที่ 8 คุณ ลั ก ษณะของครู ประกอบดว ย 5 ตัว แปร 1) ครู มี
ความประพฤติดี 2) ครูมีความเอาใจใสตอนักเรียนและการเรียนการสอน 3) ครูมีมนุษยสัมพันธดี
4) ครูมีความเสียสละ อุทิศเวลาและปฏิบัติงานตรงตอเวลา 5) ครูในสถานศึกษามีความสามัคคี
1.3 องคประกอบของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน
ที่มีองคประกอบเหมือนกัน พบวา มีตัวแปรแตละองคประกอบเหมือนกันและแตกตางกัน ดังนี้
1.3.1 คุ ณ ลั ก ษณะของกรรมการสถานศึ ก ษา ตั ว แปรคุ ณ ลั ก ษณะของ
คณะกรรมการสถานศึกษาที่เหมือนกันของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15
คน ประกอบดวย 1) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีอารมณดี มองโลกในแงดี มีความหนักแนนและ
เปนคนมีเหตุผล 2) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มคี วามสามารถในการตัดสินใจและแกปญหาตางๆ
ได 3) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความประพฤติดีทั้งดานกาย วาจา ใจและเปนตัวอยางใหแก
สั ง คมได ส ว นตั ว แปรคุ ณ ลั ก ษณะของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาที่ มี ใ นสถานศึ ก ษาที่ มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน แตไมมีในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ไดแก
1) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่กลาแสดงออกทั้งการกระทําและความคิด 2) กรรมการสถานศึกษา
เปนผูที่มีค วามสุภาพ เรียบรอย ออนนอมถอมตน 3) กรรมการสถานศึกษามีลักษณะนิสัยชอบ
ชวยเหลือกิจกรรมตางๆของโรงเรียน 4) กรรมการสถานศึก ษาเปน ผูที่มีค วามรูค วามเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของตนเอง 5) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค 6) กรรมการ
สถานศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี 7) กรรมการสถานศึกษามีความรู ความสามารถตอ
หนาที่ 8) กรรมการสถานศึกษาอาศัยอยูในชุมชนที่ตั้งของสถานศึกษา 9) กรรมการสถานศึกษาเปน
ผูที่มีคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริต 10) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีลักษณะความเปนผูนํา
11) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี สวนตัวแปรคุณลักษณะของคณะกรรมการ
สถานศึกษาที่มีในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึก ษา 15 คน แตไมมีในสถานศึกษาที่มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ไดแก 1) กรรมการสถานศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการจัดการศึกษา
2) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสนใจและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
1.3.2 คุณลักษณะของผูบริหาร ตัวแปรคุณลักษณะของผูบริหารที่เหมือนกัน
ของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ประกอบดวย 1) ผูบริหารมีจิต
สาธารณะ 2) ผูบริหารมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง 3) ผูบริหารมีความรูและ
ทักษะในการบริหารและการปฏิบัติงาน 4) ผูบริหารมีความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆใน
การปฏิบัติงาน 5) ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี 6) ผูบริหารมีความศรัทธาและยอมรับการทํางานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา 7) ผูบริหารมีความเปนผูนํา 8) ผูบริหารมีความเสียสละ 9) ผูบริหาร
ประพฤติตนเปนแบบอยาง 10) ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริต 11) ผูบริหารใชทักษะการแกไข
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ความขัดแยง 12) ผูบริหารมีความคิดสรางสรรค 13) ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหารและเปนผูนํา
แหงการเปลี่ยนแปลง 14) ผูบริหารเปนนักประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น และไมมี
ตัว แปรคุณลัก ษณะของผูบริหารของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึก ษา 9 คน และ 15 คน
ที่แตกตางกัน
1.3.3 การสรางเครือขายการมีสวนรวม ตัวแปรการสรางเครือขายการมีสวนรวม
ที่เหมือนกันของสถานศึก ษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ประกอบดว ย
1) การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนาจากองคกรตางๆเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูของนักเรียน
และคนในชุมชน 2) การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวมกิจกรรมตางๆของโรงเรียน
3) การใหความสําคัญกับชุมชนในการพัฒนาความรู ความเขาใจดานการศึกษาใหทันสมัยอยูเสมอ
4) มีการสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียนกับชุมชนและมีกิจกรรมดําเนินการรวมกัน
สว นตั ว แปรการดํา เนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึก ษาที่ มีใ นสถานศึก ษาที่ มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน แตไมมีในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ไดแก
การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญของการมีสวนรวม
1.3.4 การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึก ษา ตัว แปร
การดํ าเนิ น งานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาที่ เ หมื อ นกั น ของสถานศึก ษาที่ มี
คณะกรรมการสถานศึก ษา 9 คน และ 15 คน ประกอบดวย 1) คณะกรรมการสถานศึก ษาให
ความสนใจและใหขอเสนอแนะการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษาของโรงเรียน 2) คณะกรรมการ
สถานศึกษารับรูและใหขอเสนอแนะการดําเนินงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง 3) คณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาเป น ผู ที่ ส ะท อ นความต อ งการของชุ ม ชนด ว ยการพั ฒ นาการเรี ย นการสอน
4) คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับรูและใหขอเสนอแนะการติดตามผลการดําเนินงานและ
สรุปผลงานประจําปของโรงเรียน 5) การใหขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติในการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียนสว นตัวแปรการดําเนิน งานตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษาของสถานศึก ษาที่มีในสถานศึก ษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน แตไมมีใ น
สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ไดแก 1) คณะกรรมการสถานศึกษามีการรวมรับรู
และใหขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนอยางหลากหลาย สวนตัวแปรการดําเนินงานตาม
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ที่
แตกตางจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน ไดแก 1) กรรมการสถานศึกษามีสวนรวม
พิจารณาความตองการของโรงเรียน
1.3.5 คุ ณ ลั ก ษณะของครู ตั ว แปรคุ ณ ลั ก ษณะของครู ที่ เ หมื อ นกั น ของ
สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ประกอบดวย 1) ครูมีความประพฤติดี
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2) ครู มี ค วามเอาใจใส ต อ นั ก เรี ย นและการเรี ย นการสอน 3) ครู มี ม นุ ษ ยสั ม พั น ธ ดี 4) ครู มี
ความเสียสละ อุทิศเวลาและปฏิบตั ิงานตรงตอเวลา 5) ครูในสถานศึกษามีความสามัคคี สวนตัวแปร
คุณลักษณะของครูที่มีในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน แตไมมีในสถานศึกษาที่มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ไดแก 1) ครูมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง
2) ครูมีความรูความสามารถ
1.3.6 การสนั บสนุน จากหนว ยงานต น สั งกั ด ตั ว แปรการสนับ สนุ น จาก
หนวยงานตนสังกัดที่เหมือนกันของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน
ประกอบดว ย 1) งบประมาณและการเงิน การคลั ง อํ า นวยความสะดวก หรื อ จู ง ใจให เ กิ ด
กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 2) หนว ยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมที่จ ะผสมผสาน
กิจกรรม และตอบสนองขอเสนอของชุมชน 3) รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ที่จะกระจาย
อํานาจในการวางแผนและการตัดสินใจไปยังทองถิ่น 4) กฎระเบียบหรือคําสั่งการบริหารราชการไม
เปนอุปสรรคตอการทํางานแบบมีสวนรวม สวนตัวแปรการสนับสนุนจากหนว ยงานตนสังกัดที่มี
ในสถานศึก ษาที่มีคณะกรรมการสถานศึก ษา 9 คน แตไมมีใ นสถานศึก ษาที่มีค ณะกรรมการ
สถานศึกษา 15 คน ไดแก เอกสารสิ่งพิมพของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม
ขององคกรและชุมชน
2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน เปนพหุ
องคประกอบที่มีค วามสัมพัน ธกัน ประกอบดว ยองคประกอบ 8 องคประกอบ เรียงลําดับตาม
น้ําหนักองคประกอบ ดังนี้ 1) คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา 2) การจัดการกระบวนการมี
สวนรวม 3) คุณลักษณะของผูบริหาร 4) การสรางเครือขายการมีสวนรวม 5) การดําเนินงานตาม
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 6) คุณลักษณะของครู 7) การสนับสนุนจากหนวยงานตน
สังกัด
8) สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา
2.2 รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน เปน
พหุองคประกอบที่มีความสัมพันธกัน ประกอบดวยองคประกอบ 8 องคประกอบ เรียงลําดับตาม
น้ําหนักองคประกอบ ดังนี้ 1) คุณลักษณะของผูบริหาร 2) คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา
3) การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 4) ความสัมพันธระหวางโรงเรียน
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และชุมชน 5) การสนับสนุน จากหนว ยงานตน สังกัด 6) ความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา 7) การสรางเครือขายการมีสวนรวม 8) คุณลักษณะของครู
3. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน และ 15 คน
มีความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน และความถูกตองครอบคลุม
อภิปรายผล
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ผลการวิจัยครั้งนี้มีประเด็นสําคัญที่คนพบจากรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมี
สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานและสามารถนํามาอภิปรายตาม
วัตถุประสงคของการวิจัยได ดังนี้
1. องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน ของสถานศึก ษาที่มี ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้น พื้น ฐาน 9 คน
ประกอบดวย 8 องคประกอบ ไดแก 1) คุณลัก ษณะของกรรมการสถานศึก ษา 2) การจัดการ
กระบวนการมีสวนรว ม 3) คุณลักษณะของผูบริหาร 4) การสรางเครือขายการมีสวนรว ม
5) การดํ าเนิ นงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา 6) คุ ณ ลั ก ษณะของครู
7) การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 8) สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา รวมมี
จํา นวนตั ว แปรทั้ง สิ้น 74 ตัว แปร องคป ระกอบการบริ หารสถานศึ ก ษาแบบมีส ว นรว มของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ของสถานศึ ก ษาที่ มี ค ณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน ประกอบดวย 8 องคประกอบ ไดแก 1) คุณลักษณะของผูบริหาร
2) คุณ ลัก ษณะของกรรมการสถานศึก ษา 3) การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 4) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 5) การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด
6) ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา 7) การสรางเครือขาย
การมีสวนรวม 8) คุณลักษณะของครู รวมมีจํานวนตัวแปรทั้งสิ้น 40 ตัวแปร จะเห็นไดวาตัวแปร
ขององคประกอบการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน ของสถานศึก ษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน 9 คนมีจํานวน
ตั ว แปรมากกว า สถานศึ ก ษาที่ มี ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 15 คน ทั้ ง นี้ เ พราะ
กลุมตัวอยางของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน มีจํานวนกลุมตัวอยางมากกวาจึง
ทําใหก ารวิเคราะหขอมูล คาสถิติของตัวแปรมีโ อกาสมีความสัมพันธภ ายในกลุมมากกวาจึงมี
จํานวนตัวแปรมากกวาสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน องคประกอบ
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การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึก ษา 9 คนและ 15 คน องคประกอบที่เหมือนกันมี 6
องคประกอบ ไดแก 1) คุณลัก ษณะของกรรมการสถานศึกษา 2) คุณ ลักษณะของผูบริหาร
3) การสรางเครือขายการมีสวนรวม 4) การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
5) คุณลักษณะของครู 6) การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด และองคประกอบที่แตกตางกัน
ไดแก 1) การจัดการกระบวนการมีสวนรวม 2) สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา
3) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 4) ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและ
ผลงานของสถานศึกษา
1.1 สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน
องค ป ระกอบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9
คน ประกอบดวย 8 องคประกอบ ไดแก 1) คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา 2) การจัดการ
กระบวนการมีสวนรว ม 3) คุณลักษณะของผูบริหาร 4) การสรางเครือขายการมีสวนรว ม
5) การดํ า เนิ น งานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา 6) คุ ณ ลั ก ษณะของครู
7) การสนับสนุน จากหนวยงานตนสังกัด 8) สภาพแวดลอมภายในและภายนอก ซึ่งจํานวน
องค ป ระกอบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ทั้ ง 8
องคประกอบดังกลาว เปนไปสมมติฐานของการวิจัย ที่วา องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบ
มีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนพหุองคประกอบ ทั้งนี้
เพราะในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มี
คณะกรรมการสถานศึก ษา 9 คน เปน สถานศึก ษาที่มีข นาดเล็ก ทรัพยากรตางๆในการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษามีไมพรอม การบริหารสถานศึกษาขนาดนี้จึงตองอาศัยการระดมความคิด ความ
รวมมือ รวมใจของบุคคลในชุมชนในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาเขา มามีสวนในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึ่งบุคคลที่เกี่ยวของทุกฝาย เชน ผูบริหาร ครู คณะกรรมการสถานศึกษา
ลวนมีความสําคัญในการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาทั้งสิ้น ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ไดกลาวถึงคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวา เปนองคคณะบุคคลที่ทํางานรวมกัน
กับสถานศึกษาเพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการดวยตนเองไดตามกรอบที่
กฎหมายกําหนด ดังนั้น ความหลากหลายของบุคคลที่เขารวมเปนคณะกรรมการจึงตองเอื้อตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ตองอาศัยความรู ความสามารถและประสบการณในดานตางๆบุคคล
ที่ไดรับการคัดเลือกเขาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานจึงมีความสําคัญตอการจัดการศึกษา
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เรนซิส ไลเคิรท (Rensis Likert) ไดเสนอทฤษฎีการบริหารซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน 4 รูปแบบ และ
เรียกวาการบริหาร 4 ระบบ (System 4) ซึ่งระบบที่เกี่ยวของกับการมีสวนรวม ระบบที่ 4 : กลุมที่มี
สวนรวม (System 4 : participative group)ระบบการบริหารแบบนี้ ผูบริหารมีความเชื่อมั่นและ
ไววางใจในตัวผูรวมงานมาก มีการกระจายการตัดสินใจสั่งการไปทั้งองคการ การติดตอสื่อสาร
นอกจากจะเปน 2 ทางแลว ยังมีก ารติด ตอสื่อสารระหว างเพื่อนรวมงานดวย การจูงใจมักอยูที่
เปาหมายและการพัฒนาองคการ ความสัมพันธสวนตัวเปนไปอยางฉันทมิตร ระหวางผูบริหารและ
ผูรวมงาน โดยทุกฝายตางมุงที่จะสนับสนุนความพยายามที่จะใหเปาหมายขององคการสัมฤทธิ์ผล
ตามที่วางไว ซึ่งสอดคลองกับลอเลอร (Lawer) ไดเสนอกรอบแนวคิดซึ่งเปนการบริหารแบบมี
สวนรวม ซึ่งเปนการมีสวนรวมอยางจริงจัง (high – involvement management) วาเปนการทําให
สมาชิกทุกคนในองคการมีสวนรวมในการกําหนดภารกิจในการปฏิบัติงาน ในการแกปญหาและ
การสรางความสําเร็จในองคการ ซึ่งตองอาศัยการกระจาย (decent validation) สิ่งตอไปนี้ลงสูระดับ
ลางอยางทั่วถึงทั้งองคการ คือ 1) สารสนเทศ (information) เปนขอมูลขาวสารที่ทําใหบุคลากรซึ่งมี
สว นรว มและมีอํ า นาจในการตั ด สิน ใจได มีค วามรู ความเขา ใจเกี่ ย วกั บ สิ่ง แวดล อม กลยุ ท ธ
ระบบงาน ระดับและชนิดของผลงานที่ต องการ 2) ความรูและทัก ษะ (Knowledge and skills)
เปนสิ่งจําเปนสําหรับประสิทธิผลของงานและความสําเร็จขององคการ เปนความรูและทักษะใน
การบริหารและการปฏิบัติงาน 3) อํานาจ (power) ซึ่งเกี่ยวของกับการตัดสินใจในกระบวนการ
กําหนดนโยบายและกลยุทธ การปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน 4) รางวัล (reward) เพื่อสราง
แรงจู ง ใจแก พ นั ก งานให อ งค ก ารประสบความสํ า เร็ จ โดยการให ร างวั ล นั้ น ขึ้ น อยู กั บ ผล
การปฏิบัติงานและความสําเร็จขององคการ
นอกจากนี้ ผูวิจั ยอภิ ปรายผลการวิ จัยครั้งนี้ แตละองค ประกอบ ดั งมี รายละเอีย ด
ตอไปนี้
1.1.1 คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอ
รูปแบบการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คนเปนอันดับ 1 มีคาน้ําหนักตัวแปรใน
องคประกอบอยูระหวาง .569 - .679 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 13.641 คารอยละของความ
แปรปรวน (% of variance) 11.368 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรทั้ง
14 ตัวในองคประกอบที่ 1 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา ตัว แปร
ทั้ง 14 ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบที่ 1 คือ คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา เมื่อ
พิจ ารณาแตละตั ว แปรคุณ ลัก ษณะของคณะกรรมการสถานศึก ษาแตละตัว แปร พบวาตัว แปร
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คุ ณ ลั ก ษณะของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาที่ เ หมื อ นกั น ของสถานศึ ก ษาที่ มี ค ณะกรรมการ
สถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ประกอบดวย 1) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีอารมณดี มองโลกใน
แงดี มีความหนัก แนนและเปนคนมีเหตุผล 2) กรรมการสถานศึก ษาเปนผูที่มีความสามารถใน
การตัดสินใจและแกปญหาตางๆได 3) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความประพฤติดีทั้งดานกาย
วาจา ใจและเปนตัวอยางใหแกสังคมได สวนตัวแปรคุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มี
ในสถานศึก ษาที่มีคณะกรรมการสถานศึก ษา 9 คน แตไมมีใ นสถานศึก ษาที่มีค ณะกรรมการ
สถานศึกษา 15 คน ไดแก 1) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่กลาแสดงออกทั้งการกระทําและความคิด
2) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสุภาพ เรียบรอย ออนนอมถอมตน 3) กรรมการสถานศึกษามี
ลักษณะนิสัยชอบชวยเหลือกิจกรรมตางๆของโรงเรียน 4) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความรู
ความเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง 5) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
6) กรรมการสถานศึก ษาสามารถทํางานรว มกับผูอื่น ไดดี 7) กรรมการสถานศึก ษามีค วามรู
ความสามารถตอหนาที่ 8) กรรมการสถานศึกษาอาศัยอยูในชุมชนที่ตั้งของสถานศึกษา 9) กรรมการ
สถานศึกษาเปนผูที่มีคุณธรรมและความซื่อสัตยสุจริต 10) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีลักษณะ
ความเปนผูนํา 11) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี ทั้งนี้ เนื่องจากสถานศึกษาที่มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน เปนสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนต่ํากวา 300 คน ซึ่งสวนใหญจะ
เปน สถานศึกษาที่อยูนอกเมือง กรรมการสถานศึก ษาที่เขามามีสว นรวมสวนใหญจะเปนบุค คล
ภายในชุ มชนที่ มี ค วามคุ น เคยกับ ผู บ ริ ห าร คณะครู และโรงเรีย นเป น อยา งดี คณะกรรมการ
สถานศึกษาในสถานศึกษาดังกลาว จึงเปนบุคคลสําคัญในการชวยเหลือ สนับสนุนการดําเนินงาน
ของสถานศึกษา สถานศึกษาที่คณะกรรมการสถานศึกษาที่มีความรู ความสามารถ เขาใจในบทบาท
หนาที่ข องตนเอง เปน ผูที่มีค วามคิด ริเริ่มสรางสรรค มีคุณ ธรรมจริย ธรรม มีค วามสามารถใน
การตัดสินใจและแกปญหาตางๆ สามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดีและมีลักษณะนิสัยชอบชวยเหลือ
กิจกรรมตางๆของโรงเรียนยอมเปนแรงสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ไดเปนอยางดี ดังที่ ลัดดาวัลย สมิตะมาน กลาวถึง การบริหารจัดการในรูปของคณะกรรมการวา
เปนการบริหารหรือการพิจารณาแนวทางในการแกปญหา มีความหลากหลายและเปนไปอยางถี่
ถวน รอบคอบ เปนการถวงดุลอํานาจซึ่งกันและกัน โดยมิใหบุคคลใดบุคลหนึ่งมีอํานาจมากเกินไป
ซึ่งอาจจะนําไปสูการใชอํานาจในทางที่ไมถูกตอง อันจะเกิดผลเสียหายแกองคกรไดเปนใหผูมีสวน
เกี่ย วข องหรือ ตัว แทนกลุมผลประโยชนตางๆเขา มามีสว นรว มในการบริหารจั ด การเพื่อมิใ ห
การดําเนินนโยบายใดๆมีผลตอกลุมใดกลุมหนึ่งมากหรือนอยเกินไป ซึ่งจะกอใหเกิดความยุติธรรม
ในการดําเนิน การตอทุก ฝายได ผูเปน ประธานคณะกรรมการที่มีทัก ษะในการแกไ ขปญหา
ขอขัด แย งตางๆ ของแตล ะกลุมจะสามารถโนมนา วใหผูที่มี สว นรว มตางๆเกิด การยอมรับใน
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แนวทางหรือวิธีการ อีกทั้งยังอาจะกระตุนใหกําลังใจใหพวกเขาสามารถนําไปปฏิบัติใหบรรลุผล
ตอไป ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอภิชัย นุชเนื่อง รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการศึกษา พบวา บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ลักษณะการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษารวมกับโรงเรียนและชุมชน ประกอบดว ย
1) การสรางความรว มมือกับชุมชน 2) การสนับสนุนการบริหารของโรงเรียน 3) การเขารว ม
ดําเนินงาน มีสวนรวมในการพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สอดคลอง
กับงานวิจัยของชัญญา อภิปาลกุล ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจการ
บริห าร : กรณีศึ ก ษาของสํ านัก งานการประถมศึก ษาจั งหวัด ขอนแก น ผลการศึก ษา พบว า
คุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษา เปนปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา และสอดคลองกับงานวิจัยของฟชเชอร
(Fisher) ที่ทําการศึกษาสถานภาพของคณะกรรมการบริหารโรงเรียนในมลรัฐเทคซัส และปจจัยที่มี
อิทธิพลตอการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริหารโรงเรียน พบวา ครอบครัวของกรรมการจะมี
บทบาทสําคัญตอการปฏิบัติหนาที่ของกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งแมวาการทําตนใหเปนพลเมือง
ที่ดีจะเปนเหตุผลสําคัญในการเขามาเปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และกรรมการที่มีอายุนอย
มักจะมีเหตุผลดานความสนใจสว นตัวรวมอยูดว ย ในขณะที่กรรมการที่มีอายุมากจะเขามาเปน
กรรมการดวยเหตุผลวาตนไมพอใจการจัดการศึกษาในโรงเรียน
1.1.2 การจัดการกระบวนการมีสวนรว ม เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอ
รูปแบบการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน เปนอันดับ 2 มีคาน้ําหนักตัวแปรใน
องคประกอบอยูระหวาง .559 - .673 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 13.156 คารอยละของ
ความแปรปรวน (% of variance) 10.964 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของ
ตัวแปรทั้ง 20 ตัวในองคประกอบที่ 2 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมี
สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา
ตัวแปรทั้ง 20 ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบที่ 2 คือ การจัดการกระบวนการมีสวนรวม
เนื่องจาก ระบบการติด ตอสื่อสารภายในโรงเรียนมีค วามคลองตัว โรงเรียนและคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษามี ก ารติ ด ต อ สื่ อ สารกั น อย า งเป ด เผย มี ก ารประสานงานที่ ดี มี ก ารจั ด ประชุ ม
คณะกรรมการสถานศึกษาอยางตอเนื่อง ขอมูลสารสนเทศในโรงเรียนมีความพรอมที่จะนํามาใชใน
การตัด สิน ใจ มีการประชาสัมพัน ธการดําเนิน งาน มีก ารสรางแรงจูง ใจในการดําเนิน งานของ
คณะกรรมการสถานศึก ษาซึ่งสอดคล องกับลอเลอร (Lawer) ได เสนอกรอบแนวคิด ซึ่ง เป น
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การบริหารแบบมีสวนรวมอยางจริงจัง (high – involvement management) วาเปนการทําใหสมาชิก
ทุกคนในองคการมีสวนรวมในการกําหนดภารกิจในการปฏิบัติงาน ในการแกปญหาและการสราง
ความสําเร็จในองคการ ซึ่งตองอาศัยการกระจาย (decent validation) สิ่งตอไปนี้ลงสูระดับลางอยาง
ทั่วถึงทั้งองคการ คือ 1) สารสนเทศ (information) เปนขอมูลขาวสารที่ทําใหบุคลากรซึ่งมีสวนรวม
และมีอํานาจในการตัดสินใจไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม กลยุทธ ระบบงาน ระดับ
และชนิดของผลงานที่ตองการ 2) ความรูและทักษะ (Knowledge and skills) เปนสิ่งจําเปนสําหรับ
ประสิ ท ธิผ ลของงานและความสํ าเร็ จ ขององค ก าร เปน ความรู แ ละทัก ษะในการบริห ารและ
การปฏิบัติงาน 3) อํานาจ (power) ซึ่งเกี่ยวของกับการตัดสินใจในกระบวนการกําหนดนโยบายและ
กลยุทธ การปฏิบัติงานและการประเมินผลงาน 4) รางวัล (reward) เพื่อสรางแรงจูงใจแกพนักงาน
ใหองคการประสบความสําเร็จ โดยการใหรางวัลนั้นขึ้นอยูกับผลการปฏิบัติงานและความสําเร็จ
ขององคการ ซึ่งสอดคลองกับถวิล มาตรเลี่ยมได ที่กลาวถึง ลดความขัดแยงภายในองคกรโดย
การเป ด โอกาสให ทุ ก คนความร ว มมื อ ช ว ยเหลื อ เป ด เผยและเป ด กว า ง มี ข อ มู ล สารสนเทศ
แลกเปลี่ยนกัน เปนกุญแจสําคัญตอผลสําเร็จของการบริหารจัดการแบบมีสวนรวมเพราะเปนผูที่มี
สวนเกี่ยวของในกระบวนการกําหนดนโยบาย แผนงาน โครงการการจัดทําแผนและปฏิบัติตาม
แผน การจัดการกระบวนการมีสวนรวม จากการวิเคราะหขอมูล การจัดการกระบวนการมีสวนรวม
เปนองคประกอบของการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้น พื้นฐาน เฉพาะสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน 9 คน แตใ น
สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ทั้งนี้อาจเนื่องจาก สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการ 9
คน การจัดการกระบวนการมีสวนรวมยังไมมีความพรอม เนื่องจากสถานศึกษามีขนาดเล็ก ทําให
ผูขอมูล เห็น ว า การจัด การกระบวนการมี สว นร ว ม เช น การประสานงาน การสร างแรงจูงใจ
การประชาสัมพันธ ขอมูลสารสนเทศ การติดตอสื่อสารมีความสําคัญจึงใหความสําคัญในขอนั้นๆ
ทําใหการจัดการกระบวนการมีสวนรวมเปนหนึ่งในองคประกอบของของการบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้น ฐาน ของสถานศึกษาที่มี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน
1.1.3 คุณลักษณะของผูบริหาร เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสถานศึ ก ษาที่มี ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษา 9 คน เปน อั น ดั บ 3 มี ค า น้ํา หนัก ตั ว แปรใน
องคประกอบอยูระหวาง .599 - .755 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 12.902 คารอยละของความ
แปรปรวน (% of variance) 10.752 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปร
ทั้ง 14 ตัวในองคประกอบที่ 3 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
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ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปร
ทั้ง 20 ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบที่ 3 คือ คุณลักษณะของผูบ ริหาร เมื่อพิจารณาแตละตัว
แปรคุณลักษณะของผูบริหารของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน พบวา
ไมแตกตางกัน ทั้งนี้เนื่องจาก ผูบริหารเปนบุคคลที่เปนแกนนําสําคัญในการขับเคลื่อนสถานศึกษา
ใหเกิดประสิทธิผล ผูบริหารที่ดีตองมีคุณลักษณะความเปนผู นํา มีมนุษยสัมพันธ มีความซื่อสัตย
มี วิ สั ย ทั ศ น มี ค วามรู ความสามารถ มี ทั ก ษะในการบริ ห ารงาน มี คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม อุ ทั ย
บุญประเสริฐ ไดกลาวถึง แนวคิดพื้นฐานของการบริหารแบบมีสวนรวม ผูบริหารตองมีแบบภาวะ
ผูนํา (leadership style) ทฤษฎีของ Sergiovanni ไดจัดระดับภาวะผูนําของผูบริหารสถานศึกษาไว 5
ระดับ คือ ภาวะผูนําดานเทคนิค (technical leadership) ภาวะผูนําดานมนุษย (human leadership)
ภาวะผูนําทางการศึกษา (educational leadership) ภาวะผูนําเชิงสัญลักษณ (symbolic leadership)
ภาวะผูนําทางวัฒนธรรม (cultural leadership) การบริหารแบบมีสวนรวมงานมีความซับซอนมาก
ผูบริหารจึงตองประพฤติตนเปนแบบอยาง เปนผูนําในการเปลี่ยนแปลง ผูบริหารตองใชแบบภาวะ
หลายแบบผสมกัน คือ นอกจากจะใชแบบผูนําดานเทคนิคและภาวะผูนําดานมนุษยแลว ยังตองใช
ภาวะผูนํ าทางการศึ ก ษา ภาวะผูนํ าเชิ ง สัญ ลัก ษณ และภาวะผู นํา ทางวั ฒนธรรมประกอบดว ย
นอกจากนั้น ผูบริหารตองมีทักษะเฉพาะในการบริหาร (management skills) ทักษะการบริหารแบบ
ใหมๆที่ไดรับการพัฒนาและนํามาใชในองคการ เชน การใชวิธีการทางวิทยาศาสตรในการวิเคราะห
เพื่อการตัดสินใจ ใชทักษะการแกไขความขัดแยง การใชกลยุทธเพื่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนา
องค ก ร เป น ตน การบริห ารแบบมีสว นร ว ม มีค วามจํา เปน ตอ งใช ทัก ษะและแนวคิด เกี่ย วกั บ
การบริหารมากขึ้น ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ชูชาติ พวงสมจิตร ที่ทําการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริม
และปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารและครูเปนปจจัยที่สงเสริมการมีสวนของชุมชนกับ
โรงเรียนประถมศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ เพลินตา กะลัมพากร ไดนําเสนอปจจัยการมีสวน
รวมในการวางแผนไววา วิสัยทัศน โลกทัศน และพฤติกรรมของผูนําองคกร ความรู ความสามารถ
ความศรัทธา การยอมรับ และบารมีของผูนําองคกร ความซื่อตรง ความโปรงใส ความซื่อสัตย และ
สนับสนุนคนดีที่มีความสามารถใหมีโอกาสทํางาน ปรับปรุง และพัฒนาพฤติกรรมการทํางานของ
สมาชิกในองคก ร ใหทํางานอยางมีประสิทธิภ าพ การประพฤติต นเปนแบบอยางของผูนํา และ
สอดคล องกับ งานวิจั ยของชัญ ญา อภิปาลกุ ล ได ศึก ษารู ปแบบการพั ฒ นาการมี สว นร ว มของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในการบริหารและการจั ด การศึก ษาภายใตโ ครงสรา ง
การกระจายอํ านาจการบริ หาร : กรณี ศึก ษาของสํา นัก งานการประถมศึ ก ษาจั งหวั ด ขอนแก น
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ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา เปนปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา
1.1.4 การสรางเครือขายการมีสวนรวม เปน องคประกอบที่มีความสําคัญตอ
รูปแบบการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน เปนอันดับ 4 มีคาน้ําหนักตัวแปรใน
องคประกอบอยูระหวาง .666 - .791 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 7.008 คารอยละของ
ความแปรปรวน (% of variance) 5.840 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปร
ทั้ง 5 ตัวในองคประกอบที่ 4 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปรทั้ง 5
ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบที่ 4 คือ การสรางเครือขายการมีสวนรวม เมื่อพิจารณาแตละ
ตัวแปรการสรางเครือขายการมีสวนรวมที่เหมือนกันของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9
คน และ 15 คน ประกอบดวย 1) การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนาจากองคกรตางๆเพื่อให
เปนแหลงเรียนรูของนักเรียนและคนในชุมชน 2) การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวม
กิจ กรรมตางๆของโรงเรียน 3) การใหความสําคัญกับชุมชนในการพัฒนาความรู ความเขาใจ
ดานการศึกษาใหทันสมัยอยูเสมอ 4) มีการสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียนกับชุมชน
และมีกิจ กรรมดําเนิน การรวมกัน สว นตัวแปรการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึก ษาที่มีใ นสถานศึก ษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน แตไมมีใ นสถานศึกษาที่มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ไดแก การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเห็นความสําคัญ
ของการมีสว นรว ม ทั้งนี้เนื่อง ในชุมชนของสถานศึก ษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน
สวนใหญเปนสังคมนอกเมือง ชุมชนสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม รับจาง ชุมชนอาจยังไม
เห็นความสําคัญของการมีสวนรวมเทาที่ควร จึงปลอยใหการจัดการดานการศึกษาเปนหนาที่ของ
สถานศึก ษาดําเนิน การ แตทั้งนี้ การบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรว มจะใหเกิ ด ประสิทธิผ ล
จําเปนตองมีการสรางเครือขายประสานความรวมมือจากชุมชน จากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และ
เอกชน ในลักษณะตางๆ เชน การเขารวมกิจกรรมตางๆของชุมชนและสถานศึกษา การสนับสนุน
ใหชุมชนไดรับการพัฒนาจากองคกรตางๆเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนและคนในชุมชน
การสรางเครือขายดานการศึก ษาระหวางโรงเรีย นกับชุมชนและมีกิจกรรมดําเนิน การรว มกัน
สอดคลองกับงานวิจัยของอภิชัย นุชเนื่อง ที่ทําการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียน
ของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้นฐาน ผลการศึก ษา พบวา รูปแบบการมีสวนรวมพัฒ นา
โรงเรีย นของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานประกอบดวย 2 ดาน คือ ดานบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึก ษา เปน ลัก ษณะการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษารว มกับ
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โรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย 1) การสรางความรวมมือกับชุมชน 2) การสนับสนุนการบริหาร
ของโรงเรียน 3) การเขารวมดําเนินงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของชูชาติ พวงสมจิตร ไดทํา
การวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยที่เกี่ยวกับชุมชน คือ ความศรัทธาของ
ชุมชนที่มีตอโรงเรียน หากโรงเรียนสรางความศรัทธาใหกับชุมชนได เชน ผลการเรียนนักเรียน
สอบชิงทุนหรือสอบเขาสถาบันที่มีชื่อเสียง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ชุมชนมีความสัมพันธอันดีกับ
โรงเรียน ผูบริหาร และครูเขารว มกิจ กรรมกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ โรงเรียนใหก ารตอนรับ
ประชาชนอยางดี โรงเรียนเอาใจใสบุตรหลานของประชาชน ชุมชนใหความรวมมือกับโรงเรียน
ดวยดีเปนหนึ่งปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร
1.1.5 การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา เปนองคประกอบ
ที่มีความสําคัญตอรูปแบบการบริหารสถานศึ กษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน เปนอันดับ 5 มีคา
น้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .594 - .714 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 6.015 คา
รอยละของความแปรปรวน (% of variance) 5.012 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธ
ของตัวแปรทั้ง 6 ตัวในองคประกอบที่ 5 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมี
สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา
ตัว แปรทั้ง 6 ตัว แปรสามารถจัด อยูใ นองคประกอบที่ 5 คือ การดําเนินงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา เมื่อพิจารณาแตละตัวแปรการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาที่ เหมือ นกั น ของสถานศึ ก ษาที่ มีค ณะกรรมการสถานศึก ษา 9 คน และ 15 คน
ประกอบดวย 1) คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสนใจและใหขอเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาของโรงเรียน 2) คณะกรรมการสถานศึกษารับรูและใหขอเสนอแนะการดําเนินงานของ
โรงเรียนอยางตอเนื่อง 3) คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่สะทอนความตองการของชุมชนดวย
การพัฒนาการเรีย นการสอน 4) คณะกรรมการสถานศึก ษามีสว นรับรูและใหขอเสนอแนะ
การติดตามผลการดําเนินงานและสรุปผลงานประจําปของโรงเรียน 5) การใหขอเสนอแนะและรวม
ปฏิบัติในการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน สวนตัว แปรการดําเนินงานตาม
บทบาทของคณะกรรมการสถานศึก ษาของสถานศึก ษาที่มี ใ นสถานศึก ษาที่มี ค ณะกรรมการ
สถานศึ ก ษา 9 คน แตไ ม มี ใ นสถานศึ ก ษาที่ มีค ณะกรรมการสถานศึ ก ษา 15 คน ได แ ก
1) คณะกรรมการสถานศึกษามีการรวมรับรูและใหขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนอยาง
หลากหลาย ทั้งนี้เนื่องจากในสถานศึกษาที่มีค ณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน คณะกรรมการ
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สถานศึกษาเปนบุคคลที่อยูในชุมชนมีความสัมพันธใกลชิดกับสถานศึกษา บางทานเปนศิษยเกา
บางทานมีบุตรหลานเรียนอยูในโรงเรียนจึงมีความสนใจในการใหขอเสนอแนะในการจัดการเรียน
การสอน คณะกรรมการสถานศึกษาจึงเปนบุค คลที่บทบาทหนาที่ใ นการพัฒนา ปรับปรุงอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมของโรงเรียน เนื่องจาก บทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนแนวทาง
ในการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานตามระเบีย บกระทรวงศึกษาธิการวาดว ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐาน พ.ศ.
2543 ดังนี้ กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึก ษา ใหความเห็นชอบแผนปฏิบัติก าร
ประจําปการศึกษา ใหความเห็นชอบในการทําสาระหลักสูตร กํากับและติดตามการดําเนินการตาม
แผนของสถานศึกษา สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการ ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
อยางทั่วถึง มีคุณภาพไดมาตรฐาน สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส เด็กที่
มีความสามารถพิเศษ ใหไดรับการยกยองเต็มศักยภาพ เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหาร
จัด การดา นวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริ หารงานบุค คลและดา นการบริหารทั่ว ไปของ
สถานศึก ษา สงเสริมใหมีก ารระดมทรัพยากรเพื่อการศึก ษา ตลอดจนวิทยากร ภายนอกและ
ภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเสริมการพัฒนาการของนัก เรียนทุกวัย สรางเสริมความสัมพัน ธร ะหวาง
สถานศึกษากับชุมชน ตลอดจนประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใหความเห็นชอบ
รายงานผลการดําเนินงานประจําป ของสถานศึกษา กอนเสนอตอสาธารณชน แตงตั้งที่ปรึกษา และ
หรือ คณะอนุกรรมการ เพื่อดําเนินงานตามระเบียบตามที่เห็นสมควรสอดคลองกับสมศักดิ์ สินธุระเวชญ
ไดกลาวถึง บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาไววา คณะกรรมการสถานศึกษาควรรวม
วางแผน โรงเรี ย นที่ มี ก ารประกั บ คุ ณ ภาพการศึ ก ษาต อ งสรา งความเชื่ อ มั่น ความพึ ง พอใจ
ความประทับใจตอผูปกครองและชุมชนวาโรงเรียนสามารถจัด การศึกษาไดอย างมีคุณ ภาพ ให
ความเห็นชอบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใหขอเสนอแนะในการนําหลักสูตรไปใช สงเสริม
และสนับสนุน ในการบริหารจัดการโรงเรียน กํากับและตรวจสอบโรงเรียน เผยแพรผลงาน
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
1.1.6 คุณลักษณะของครู เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอรูปแบบการบริหาร
สถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ระดั บการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ใน
สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน เปนอันดับ 6 มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ
อยูระหวาง .550 - .712 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 5.981 คารอยละของความแปรปรวน
(% of variance) 4.985 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรทั้ง 7 ตัวใน
องค ป ระกอบที่ 6 แสดงให เ ห็ น ว า ผู ใ ห ขอ มู ล การบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปรทั้ง 7
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ตัว แปรสามารถจัดอยูใ นองคประกอบที่ 6 คือ คุณลัก ษณะของครู เมื่อพิจารณาแตละตัว แปร
คุณลักษณะของครูที่เหมือนกันของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน
ประกอบดวย 1) ครูมีความประพฤติดี 2) ครูมีความเอาใจใสตอนักเรียนและการเรียนการสอน 3) ครู
มีมนุษยสัมพันธดี 4) ครูมีความเสียสละ อุทิศเวลาและปฏิบัติงานตรงตอเวลา 5) ครูในสถานศึกษามี
ความสามัคคี สวนตัวแปรคุณลักษณะของครูที่มีในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน
แตไมมีในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ไดแก 1) ครูมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางจริงจัง 2) ครูมีความรูความสามารถ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ ครูใ นสถานศึกษาที่มี
คณะกรรมการสถานศึก ษา 9 คน อยูใ นสถานศึก ษาที่ข าดแคลนงบประมาณดา นสื่อการเรียน
การสอน นักเรียนขาดแหลงศึกษาคนควาหาความรูเพิ่มเติมประกอบกับในปจจุบันไดมีการแขงขัน
เรื่องการพัฒ นาคุณภาพการจัด การศึกษา มีการประเมิน คุณภาพโดยเชื่อมโยงกับผลสัมฤทธิ์ทาง
การเรีย นจึงทําใหค รูดังกลาวตองมีค วามตั้ง ใจในการพัฒนาคุณภาพการศึก ษาอยา งจริงจังเพื่อ
คุณภาพของนักเรียน อีกทั้งครูเปนบุคลากรในสถานศึกษาที่เปนแรงสนับสนุนให การดําเนินงาน
ของสถานศึกษา ครูที่มีคุณลักษณะครูมีความประพฤติดี มีความรูความสามารถ มีความเอาใจใสตอ
เด็ก มีมนุษยสัมพันธดีและความเสียสละ ยอมทําใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ชูชาติ พวงสมจิตร ไดทําการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวม
ของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยเกี่ยวกับ
ผูบริหารและครู เปนปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา สอดคลอง
กับงานวิจัยของชัญญา อภิปาลกุล ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้น ฐานในการบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจ
การบริหาร : กรณีศึก ษาของสํานักงานการประถมศึก ษาจังหวัด ขอนแกน ผลการศึก ษาพบวา
พฤติกรรมของครูผูสอน เปนปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา
1.1.7 การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอ
รูปแบบการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน เปนอันดับ 7 มีคาน้ําหนักตัวแปรใน
องคประกอบอยูระหวาง .592 - .748 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 4.881 คารอยละของ
ความแปรปรวน (% of variance) 4.068 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปร
ทั้ง 5 ตัวในองคประกอบที่ 7 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปรทั้ง 5
ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบที่ 7 คือ การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด เมื่อพิจารณา
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แตละตัวแปรการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดที่เหมือนกันของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการ
สถานศึก ษา 9 คน และ 15 คน ประกอบดว ย 1) งบประมาณและการเงิน การคลัง อํา นวย
ความสะดวก หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม 2) หนวยงาน องคกรของรัฐมี
ความพรอมที่จะผสมผสานกิจกรรม และตอบสนองขอเสนอของชุมชน 3) รัฐบาลมีความตั้งใจและ
ความสามารถ ที่จะกระจายอํานาจในการวางแผนและการตัดสินใจไปยังทองถิ่น 4) กฎระเบียบหรือ
คําสั่งการบริหารราชการไมเปนอุปสรรคตอการทํางานแบบมีสวนรวม สวนตัวแปรการสนับสนุน
จากหน ว ยงานต น สั ง กัด ที่ มีใ นสถานศึ ก ษาที่มี ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษา 9 คน แต ไ มมี ใ น
สถานศึก ษาที่มีค ณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ไดแก เอกสารสิ่งพิมพข องรัฐ สนับสนุน
กระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมขององคกรและชุมชน ทั้งนี้เนื่องจาก หนวยงานตนสังกัดเปน
หนวยงานที่สนับสนุน สงเสริมการบริหารงานของสถานศึกษาในรูปแบบของงบประมาณ การจัด
อบรม สัมมนา การมีกฎระเบียบหรือคําสั่งการบริหารราชการไมเปนอุปสรรคตอการทํางานแบบมี
สวนรวม การพรอมที่จะผสมผสานกิจกรรม และตอบสนองขอเสนอของชุมชน ซึ่งสอดคลองกับ
งานวิจัยของเพลินตา กะลัมพากร ไดทําการศึกษาปจจัยการมีสวนรวมในการวางแผนไว 2 ประการ
ดังนี้ 1) ปจจัยภายใน ประกอบดวย วิสัยทัศน โลกทัศน และพฤติกรรมของผูนําองคกร ความรู
ความสามารถ ความศรัทธา การยอมรับ และบารมีของผูนําองคกร ความซื่อตรง ความโปรงใส
ความซื่อสัต ย และสนับสนุน คนดีที่มีค วามสามารถใหมีโ อกาสทํางาน ปรับปรุง และพัฒ นา
พฤติกรรมการทํางานของสมาชิกในองคกร ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ การประพฤติตนเปน
แบบอยางของผูนํา 2) ปจจัยภายนอก เปนเครื่องชี้วัดที่บงบอกวารัฐบาล สนับสนุนการทํางานแบบมี
สวนรวม
1.1.8 สภาพแวดล อมภายในและภายนอกสถานศึก ษา เปน องคประกอบที่ มี
ความสําคัญตอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน เปนอันดับ 8 มีคาน้ําหนัก
ตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .604 - .763 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 3.805 คารอยละ
ของความแปรปรวน (% of variance) 3.171 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัว
แปรทั้ง 4 ตัวในองคประกอบที่ 8 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปร
ทั้ง 4 ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบที่ 8 คือ สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา
ทั้งนี้เพราะสภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึก ษา เชน การพัฒนาอาคารสถานที่ และ
สิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู การมีระบบการเมืองการปกครองทองถิ่น ที่เอื้อตอการสนับสนุน
กิจกรรมของสถานศึกษา การมีระบบการบริหารการศึกษาที่เอื้อและสนับสนุนการเขามามีสวนรวม
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ในการบริหารจัดการศึกษา เปนองคประกอบที่สนับสนุนใหการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
เกิดประสิทธิผล ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชูชาติ พวงสมจิตร ที่ทําการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริม
และปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล
กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม ปจจัยที่เกี่ยวกับชุมชน เปนปจจัยที่สงเสริม
การมีสวนรวมและสอดคลองกับงานวิจัยของ ฟชเชอร (Fisher) ที่ทําการศึกษาสถานภาพของคณะ
กรรมการบริ ห ารโรงเรี ย นในมลรั ฐ เทคซั ส และป จ จั ย ที่ มี อิ ท ธิ พ ลต อ การปฏิ บั ติ ง านของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน โดยศึก ษาจากคณะกรรมการบริหารโรงเรียน จํานวน 504 คน
จาก 101 เขต ในมลรัฐ เทคซั ส ผลการศึ ก ษา พบวา ป จ จั ยที่ มีอิ ทธิ พลตอ การปฏิบั ติง านของ
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน พบวา ครอบครัว ของกรรมการจะมีบทบาทสําคัญตอการปฏิบัติ
หนาที่ของกรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งแมวาการทําตนใหเปนพลเมืองที่ดีจะเปนเหตุผลสําคัญใน
การเข ามาเป น คณะกรรมการบริ หารโรงเรีย น และกรรมการที่มี อายุนอ ยมั ก จะมีเ หตุ ผลดา น
ความสนใจสวนตัวรวมอยูดวย ในขณะที่กรรมการที่มีอายุมากจะเขามาเปนกรรมการดวยเหตุผลวา
ตนไม พ อใจการจัด การศึ ก ษาในโรงเรีย น สภาพแวดลอ มภายในและภายนอกสถานศึก ษา
จากการวิเคราะหขอมูล สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึกษา เปนองคประกอบของ
การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน แตในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการ
สถานศึกษา 15 คน ไมมีองคประกอบนี้ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก ผูใ หขอมูลมีความเห็นวา สภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกสถานศึกษา ของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการ 9 คน เชน โรงเรียนมีการพัฒนา
อาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรู การมีระบบการเมืองการปกครองทองถิ่นที่เอื้อตอ
การสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา ระบบการบริหารการศึกษาที่เอื้อและสนับสนุนการเขามามี
สวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาจึงใหความสําคัญในขอนั้นๆ
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1.2 สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนร วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึก ษาขั้น พื้น ฐาน ของสถานศึก ษาที่มีคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้นฐาน 15 คน
ประกอบดวย 8 องคประกอบ ไดแก 1) คุณลัก ษณะของผูบริหาร 2) คุณลักษณะของกรรมการ
สถานศึกษา 3) การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา 4) ความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนและชุมชน 5) การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 6) ความพึงพอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา 7) การสรางเครือขายการมีสวนรวม 8) คุณลักษณะของ
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ครู แตทั้ งนี้ จํา นวนองคประกอบการบริหารสถานศึ ก ษาแบบมีสว นรว มของคณะกรรมการ
สถานศึก ษา ทั้ง 8 องคประกอบดังกลาว เปน ไปสมมติฐานของการวิจัย ที่วา องคประกอบการ
บริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเปน
พหุ อ งค ป ระกอบ ทั้ ง นี้ เพราะในการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นรว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน ซึ่งเปนสถานศึกษาที่มีนักเรียน
301 คนขึ้นไป ระบบการบริหารงานตางๆ สภาพแวดลอม อาคารสถานที่ตางๆสวนใหญมีความพรอม
มากกวาโรงเรียนที่มีนักเรียน 300 คนลงมา ทําใหผูใหขอมูลใหขอมูลแตกตางจากสถานศึกษาที่มี
คณะกรรมการ 9 คนในบางประเด็น ซึ่งในการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 15 คน ผูใหขอมูลคงมองไปที่บุคคลที่มีสวนเกี่ยวของในการบริหาร ไดแก ผูบริหาร
คณะกรรมการสถานศึก ษา คณะครู และมีองคประกอบอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน ความพึงพอใจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา ซึ่ง สอดคลองกับชูชาติ พวงสมจิตร ไดทํา
การวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวา ปจ จัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม คือ
โครงสรางทางเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมจะชวยใหชุมชนมีความพรอมในการสนับสนุนโรงเรียน
ดานการเงินเพราะเปนยานอุตสาหกรรมยอมทําใหเกิดสภาวะเศรษฐกิจดี นอกจากนี้ลักษณะนิสัย
ของคนไทยชวยสงเสริมการเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนกลาวคือ โดยทั่วไปคนไทยมีนิสัยชอบ
ทําบุญทําทานไมคอยปฏิเสธคํารองของผูอื่น โดยเฉพาะโรงเรียนที่เปนสถาบันสอนบุตรหลานให
เปน คนดี มีค วามรูสวนระบบการเมืองการปกครองทองถิ่น จะกระตุน ใหนักการเมืองเขามามี
สว นรวมกับโรงเรียนซึ่งในชวงที่มีก ารเลือกตั้งผูสมัค รจะตองไปพบประชาชน และชวยเหลือ
กิจกรรมของสังคม โดยวัดกับโรงเรียนที่เปนสถาบันหลักของชุมชน ปจจัยที่เกี่ยวกับชุมชน คือ
ความศรัทธาของชุมชนที่มีตอโรงเรียน หากโรงเรียนสรางความศรัทธาใหกับชุมชนได เชน
ผลการเรียนนักเรียนสอบชิงทุนหรือสอบเขาสถาบันที่มีชื่อเสียง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ครูอาจารยเอา
ใจใสตอเด็กโรงเรียนชนะการประกวดผลงานทางวิชาการฯลฯ สําหรับความคาดหวังของชุมชนตอ
โรงเรียน ไดแก ความคาดหวังวาโรงเรียนจะสั่งสอนบุตรหลานของเขาใหเปน คนเกงคนดีและ
คาดหวังใหโรงเรียนมีคุณภาพไมเปนรองโรงเรียนอื่น และชุมชนมีความสัมพันธอันดีกับโรงเรียน
หากผูบริหาร และครูเขารวมกิจกรรมกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ โรงเรียนใหการตอนรับประชาชน
อยางดี โรงเรียนเอาใจใสบุตรหลานของประชาชน ชุมชนใหความรวมมือกับโรงเรียนดวยดี ปจจัยที่
เกี่ยวกับโรงเรียน คือ ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารและครู ซึ่งไดแก ผูบริหารและครูมีความสัมพันธอันดี
กับชุมชน ใหเกียรติและกําลังใจเอาใจใสการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีปจจัยเกี่ยวกับผลงานและ
วิธีปฏิบัติของโรงเรียน เชน โรงเรียนมีชื่อเสียงดานวิชาการ มีความเชื่อมั่นในเรื่องการเงิน โรงเรียน
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มีการพัฒนาในดานตางๆ เปนปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม ซึ่งอุทัย บุญประเสริฐ ไดกลาวถึง
การบริหารแบบมีสวนรวมในโรงเรียนนั้น พบวา มีประโยชนตอการบริหารและการจัดการศึกษา
เชน เปนการระดมผูเชี่ยวชาญ และผูมีประสบการณเพื่อรว มกันจัดการศึกษา เปด โอกาสใหค รู
เจาหนาที่ และชุมชนมีสวนรวมในการตัดสินใจในเรื่องสําคัญของโรงเรียน เปนการระดมทรัพยากร
ดานการเงินและดานวิชาการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน สรางสนับสนุนใหเกิด
ผูนําใหม ในทุกระดับ สรางความยืดหยุนในการทํางาน ทําใหเกิดการริเริ่ม จัดทําโครงการใหม
เพื่อใหตรงกับความตองการของผูเรียนมากขึ้น เปดโอกาสใหสมาชิกทุกคนในโรงเรียนไดเสนอ
ความคิดเห็นในการปรับปรุงการศึกษา ชุมชนมีสวนรวมและสิทธิในการบริหารและจัดการศึกษา
และการบริหารและการตัดสินใจทําดวยความโปรงใส สามารถตรวจสอบได
นอกจากนี้ ผูวิจั ยอภิ ปรายผลการวิ จัยครั้งนี้ แตละองค ประกอบ ดั งมี รายละเอีย ด
ตอไปนี้
1.2.1 คุณ ลัก ษณะของผูบริหาร เปน องคประกอบที่มีค วามสําคัญตอรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในสถานศึ ก ษาที่มีค ณะกรรมการสถานศึก ษา 15 คน เปน อัน ดั บ 1 มีค าน้ําหนัก ตัว แปรใน
องคประกอบอยูระหวาง .580 - .818 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 13.586 คารอยละของ
ความแปรปรวน (% of variance) 11.322 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของ
ตัวแปรทั้ง 14 ตัวในองคประกอบที่ 1 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมี
สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา
ตัวแปรทั้ง 14 ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบที่ 1 คือ คุณลักษณะของผูบริหาร เมื่อพิจารณา
แตละตัวแปรคุณลักษณะของผูบริหารของสถานศึกษาทีม่ ีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน และ 15 คน
พบวา ไมแตกตางกัน ทั้งนี้เพราะผูบริหารเปนบุคคลสําคัญในการบริหารสถานศึกษา เปนบุคคลที่
เปดโอกาสใหเกิดการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา ดังที่ วินัย ดิสสงค กลาววา ผูบริหารเปน
ผูจูง ใจใหผู ปฏิ บัติง านหรือ ผูที่ เกี่ย วข องไดมี โ อกาสมีส ว นร ว มในการรว มคิด ร ว มตั ด สิ น ใจ
รว มปฏิบัติงาน รวมรับผิด ชอบ เพื่อการพัฒ นางานที่ปฏิบัติใ หมีคุณ ภาพสูงขึ้น สอดคลองกับ
ธีระ รุญเจริญ ผูบริหารเปนผูเปดโอกาสใหผูรวมงานเขามามีบทบาทในการพิจารณาปญหาและ
ตัดสินใจรวมกันรับผิดชอบในการบริหารงานบางอยาง เพื่อประโยชนในการระดมกําลังความคิด
และแบงภาระหนาที่ข องผูบริหาร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย ของ ชูชาติ พว งสมจิต ร ที่ทํา
การวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารและครู เปนปจจัยที่
สงเสริมการมีสวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของ เพลินตา กะลัมพากร ไดนําเสนอปจจัยการมี
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สว นรว มในการวางแผน พบวา วิสัยทัศน โลกทัศน และพฤติก รรมของผูนําองคก ร ความรู
ความสามารถ ความศรัทธา การยอมรับ และบารมีของผูนําองคกร ความซื่อตรง ความโปรงใส
ความซื่อสัตย และสนับสนุนคนดีที่มีความสามารถใหมีโอกาสทํางาน ปรับปรุง และพัฒนาพฤติกรรม
การทํางานของสมาชิกในองคกร ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ การประพฤติตนเปนแบบอยางของ
ผูนํา เปนปจจัยการมีสว นรวมในการวางแผนและสอดคลองกับงานวิจัยของชัญญา อภิปาลกุล
ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหาร
และการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจการบริหาร : กรณีศึกษาของสํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา เปนปจจัย
ที่สงผลตอการมีสวนรว มของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานในการบริหารและการจัด
การศึกษา
1.2.2 คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอ
รูปแบบการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน เปนอันดับ 2 มีคาน้ําหนักตัวแปร
ในองคประกอบอยูระหวาง .553 - .757 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 9.106 คารอยละของ
ความแปรปรวน (% of variance) 7.588 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปร
ทั้ง 5 ตัวในองคประกอบที่ 2 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปรทั้ง 5
ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบที่ 2 คือ คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา เมื่อพิจารณาแต
ละตัวแปรคุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เหมือนกันของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการ
สถานศึกษา 9 คน และ 15 คน ประกอบดวย 1) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีอารมณดี มองโลกใน
แงดี มีความหนัก แนนและเปนคนมีเหตุผล 2) กรรมการสถานศึก ษาเปนผูที่มีความสามารถใน
การตัดสินใจและแกปญหาตางๆได 3) กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความประพฤติดีทั้งดานกาย
วาจา ใจและเปนตัวอยางใหแกสังคมได สวนตัวแปรคุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษาที่มี
ในสถานศึก ษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน แตไมมีใ นสถานศึก ษาที่มีคณะกรรมการ
สถานศึกษา 9 คน ไดแก 1) กรรมการสถานศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการจัดการศึกษา 2) กรรมการ
สถานศึกษาเปนผูที่มีความสนใจและมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ทั้งนีเ้ นือ่ งจาก
สถานศึก ษาที่มีค ณะกรรมการสถานศึก ษา 15 คน สวนใหญเปนสถานศึกษาที่อยูในชุมชนใหญ
คณะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญเปนผูมีความรูดานการพัฒนาคุณภาพการศึกษา มีทัศนคติที่ดี
ต อ การจั ด การศึ ก ษา คณะกรรมการสถานศึ ก ษาจึ ง มี บ ทบาทที่ สํ า คั ญ ที่ เ ข า มามี ส ว นร ว ม
มีสวนสนับสนุนชวยเหลือสถานศึกษาในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา สอดคลองกับงานวิจัยของ
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อภิชัย นุชเนื่อง รูปแบบการมีสวนรว มพัฒนาโรงเรีย นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการศึ ก ษา พบวา รู ป แบบการมี สว นร ว มพั ฒ นาโรงเรี ย นของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
ขั้น พื้นฐานประกอบดว ย 2 ดาน คื อ ดานบทบาทของคณะกรรมการสถานศึก ษา เปน ลัก ษณะ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษารวมกับโรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย 1) การสราง
ความรวมมือกับชุมชน 2) การสนับสนุนการบริหารของโรงเรียน 3) การเขารว มดําเนินงาน
ดานคุณสมบัติของกรรมการสถานศึกษา เปนคุณลักษณะของบุ คคลที่จะเขามามีสวนรวมพัฒนา
โรงเรียน ประกอบดวย 1) ความสามารถในหนาที่ 2) คุณลักษณะการปฏิบัติตน 3) ความพึงพอใจ
และ 4) ผลตอบแทน สอดคลองกับงานวิจัยของชัญญา อภิปาลกุล ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาการมี
สว นรว มของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานในการบริหารและการจัด การศึกษาภายใต
โครงสรางการกระจายอํานาจการบริหาร : กรณีศึก ษาของสํานักงานการประถมศึก ษาจังหวัด
ขอนแกน ผลการศึก ษาพบวา คุณ ลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษาเปนปจจัยที่สงผลตอ
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและการจัดการศึกษา และ
สอดคลองกับ งานวิจัยของฟชเชอร (Fisher) ที่ทําการศึกษาสถานภาพของคณะกรรมการบริหาร
โรงเรีย นในมลรัฐเทคซั ส และปจ จั ยที่ มีอิท ธิพลตอการปฏิบั ติงานของคณะกรรมการบริ หาร
โรงเรี ย น พบว า ครอบครั ว ของกรรมการจะมี บ ทบาทสํ า คั ญ ต อ การปฏิ บั ติ ห น า ที่ ข อง
กรรมการบริหารโรงเรียน ซึ่งแมวาการทําตนใหเปนพลเมืองที่ดีจะเปนเหตุผลสําคัญในการเขามา
เปนคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และกรรมการที่มีอายุนอยมักจะมีเหตุผลดานความสนใจสวนตัว
รวมอยูดวย ในขณะที่กรรมการที่มีอายุมากจะเขามาเปนกรรมการดวยเหตุผลวาตนไมพอใจการจัด
การศึกษาในโรงเรียน
1.2.3 การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา เปนองคประกอบ
ที่มีความสําคัญตอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน เปนอันดับ 3 มีคา
น้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .557 - .822 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 8.678
คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 7.232 ซึ่ง อธิบายถึง ความสอดคลองหรื อ
ความสัมพัน ธของตัวแปรทั้ง 6 ตัว ในองคประกอบที่ 3 แสดงใหเห็น วา ผูใหขอมูล การบริหาร
สถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางเดียวกันและ
สอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปรทั้ง 6 ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบที่ 3 คือ การดําเนินงาน
ตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาเมื่อพิจารณาแตละตัวแปรการดําเนินงานตามบทบาท
ของคณะกรรมการสถานศึกษาที่เหมือนกันของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน
และ 15 คน ประกอบดว ย 1) คณะกรรมการสถานศึก ษาใหค วามสนใจและใหขอเสนอแนะ
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การพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 2) คณะกรรมการสถานศึกษารับรูและใหขอเสนอแนะ
การดํ าเนิ น งานของโรงเรี ย นอย า งต อ เนื่อ ง 3) คณะกรรมการสถานศึ ก ษาเปน ผู ที่ สะท อ น
ความตองการของชุมชนดวยการพัฒนาการเรียนการสอน 4) คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับรู
และใหขอเสนอแนะการติดตามผลการดําเนินงานและสรุปผลงานประจําปของโรงเรียน 5) การให
ขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติในการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน สวนตัวแปร
การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึก ษาของสถานศึก ษาที่มีค ณะกรรมการ
สถานศึกษา 15 คน ที่แตกตางจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน ไดแก 1) กรรมการ
สถานศึกษามีสวนรวมพิจารณาความตองการของโรงเรียน ทั้งนี้เพราะคณะกรรมการสถานศึกษาใน
สถานศึ ก ษาที่มี ค ณะกรรมการสถานศึก ษา 15 คน ส ว นใหญ เป น ผู มีค วามรู มีประสบการณ
ดานการจัดการศึกษา รวมทั้งเปนบุคคลในชุมชนที่ทราบความเปนไป ปญหาของชุมชนเปนอยางดี
จึงกลาที่จะแสดงบทบาทในการมีสวนรวมในดานตางๆอยางเต็มที่ เชน การพิจารณาความตองการ
ของโรงเรียน ซึ่งเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษาอยางหนึ่ง ประกอบ
กั บ สอดคล อ งกั บ บทบาทหน า ที่ ข องคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2543 ดังนี้ กําหนดนโยบาย
และแผนพั ฒ นาของสถานศึ ก ษา ใหค วามเห็น ชอบแผนปฏิ บั ติก ารประจํ า ปก ารศึ ก ษา ให
ความเห็นชอบในการทําสาระหลักสูตร กํากับและติดตามการดําเนินการตามแผนของสถานศึกษา
สงเสริมและสนับสนุนใหเด็กทุกคนในเขตบริการ ไดรับการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึง มีคุณภาพ
ไดมาตรฐาน สงเสริมใหมีการพิทักษสิทธิเด็ก เด็กพิการ เด็กดอยโอกาส เด็กที่มีความสามารถพิเศษ
ใหไดรับการยกยองเต็มศักยภาพ เสนอแนวทางและมีสวนรวมในการบริหารจัดการดานวิชาการ
ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคลและดานการบริหารทั่วไปของสถานศึกษา สงเสริมใหมี
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา ตลอดจนวิทยากร ภายนอกและภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเสริม
การพัฒนาการของนักเรียนทุกวัย สรางเสริมความสัมพันธระหวางสถานศึกษากับชุมชน ตลอดจน
ประสานงานกับองคกรทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ใหความเห็นชอบ รายงานผลการดําเนินงาน
ประจําป ของสถานศึกษา กอนเสนอตอสาธารณชน แตงตั้งที่ปรึกษา และหรือ คณะอนุกรรมการ
เพื่อดําเนินงานตามระเบียบตามที่เห็นสมควร สอดคลองกับสมศักดิ์ สินธุระเวชญ ไดกลาวถึง
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาไววา คณะกรรมการสถานศึกษาควรรวมวางแผน
โรงเรียนที่มีการประกับคุณภาพการศึกษาตองสรางความเชื่อมั่นความพึงพอใจ ความประทับใจตอ
ผูปกครองและชุมชนวาโรงเรียนสามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ ใหความเห็นชอบหลักสูตร
การศึก ษาขั้น พื้ น ฐาน ใหขอเสนอแนะในการนําหลั ก สูต รไปใช ส งเสริม และสนั บสนุน ใน
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การบริหารจัดการโรงเรียน กํากับและตรวจสอบโรงเรียน เผยแพรผลงานคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
1.2.4 ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน เปนองคประกอบที่มีความสําคัญ
ตอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คนเปนอันดับ 4 มีคาน้ําหนักตัวแปรใน
องคประกอบอยูระหวาง .572 - .715 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 6.799 คารอยละของ
ความแปรปรวน (% of variance) 5.666 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปร
ทั้ง 3 ตัวในองคประกอบที่ 4 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปรทั้ง 3
ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบที่ 4 คือ การมีสวนรวมของโรงเรียนและชุมชน ทั้งนี้เพราะ
การมี สว นร ว มของโรงเรียนและชุ มชน ความสัมพัน ธอัน ดี ความผูก พั น และรูสึก เปน เจ าของ
สถานศึกษา เปนสิ่งสําคัญที่ทําใหคณะกรรมการสถานศึกษาทุมเทกําลังกาย กําลังใจในการดําเนินงาน
ดังที่ สแวนสเบอร (Swansburg) ไดกลาวถึงองคประกอบที่สําคัญของการบริหารแบบมีสวนรวม
ประสบความสําเร็จ เชน การไววางใจกัน (trust) การไววางใจกันถือวาเปนปรัชญาพื้นฐานของ
การบริหารแบบมีสวนรวม ผูรวมงานหรือผูใตบังคับบัญชาจะสามารถปฏิบัติงานไดอยางสมบูรณ
หากไดรับความวางใจใหดําเนินงาน ฝายบริหารเพียงดูแลความกาวหนาเปน ระยะๆ และดูแล
ผลสุดทายของงานก็เพียงพอแลว ดังนั้นฝายบริหารก็ควรมอบอํานาจการตัดสินใจเทาที่จะสามารถ
ทําไดแกผูปฏิบัติงาน ความผูกพัน (Commitment) การที่แตละคนทั้งผูบริหารและผูใตบังคับบัญชา
ไดมาปฏิบัตริ วมกัน มีสวนชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกันและเปนสิ่งที่กอใหเกิดความผูกพันตอ
กัน และการที่บุคคลในองคการไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ รูเปาหมายขององคการจะกอใหเกิด
ความรูสึกเปนสวนหนึ่งขององคการและพรอมที่จะทําผลประโยชนใหกับองคการ สอดคลองกับ
การจัดการบริหารสถานศึกษาในประเทศออสเตรเลียที่มีการกระจายอํานาจการตัดสินใจไปยัง
โรงเรียน เพื่อเพิ่มอํานาจและใหความเปน อิสระและความคลองตัว ในการบริหารโรงเรียนเนน
ความสัมพัน ธร ะหว างโรงเรียนและชุ มชน โดยใหชุมชนเขามามีสว นรว มในการตัด สิน ใจใน
การบริหารโรงเรียนในรูปคณะกรรมการ โรงเรียนบริหารตนเองโดยการมีสวนรว มของชุมชน
คณะกรรมการบริหารโรงเรียนมีสมาชิกประมาณ 6 – 15 คน ซึ่งประกอบดวย ครูใหญ ผูแทนพอแม
ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู และสมาชิกชุมชน สอดคลองกับงานวิจัยของ เมตต เมตตการุณจิต ที่ได
ศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลใน
จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบวา ปจจัยเกี่ยวกับคณะกรรมการศึกษา ไดแก เวลาที่อาศัยใน
ชุมชน การมีถิ่น กําเนิด การมีที่พัก อาศัย ในชุมชน การเปน ศิษ ยเกา การมีบุต รหลานเรีย นอยู ที่
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โรงเรียน ความคาดหวังตอโรงเรียน การมีความสัมพันธกับโรงเรียน และความหวงใยตอสวัสดิการ
เด็ก ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน จากการวิเคราะหขอมูล ความสัมพันธระหวาง
โรงเรี ย นและชุ ม ชน เป น องค ป ระกอบของการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษาขั้น พื้ น ฐาน ของสถานศึ ก ษาที่ มี ค ณะกรรมการ
สถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน 15 คน แตใ นสถานศึก ษาที่มีคณะกรรมการสถานศึก ษา 9 คน ไมมี
องคประกอบนี้ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก สถานศึก ษาที่มีค ณะกรรมการสถานศึก ษา 15 คน ซึ่งเปน
สถานศึกษาขนาดกลางถึงขนาดใหญ (นักเรียน 301 คนขึ้นไป) ผูใหขอมูลเห็นวา ความสัมพัน ธ
ระหวางโรงเรียนและชุมชน เชน ความสัมพันธอันดีระหวางชุมชนกับสถานศึกษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาเปนศิษยเกาของสถานศึกษา และการมีความผูกพันและรูสึกเปนเจาของสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเปนตัวแปรสําคัญในการตัดสินใจเขามามีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา แตในสถานศึกษาที่มีขนาดเล็กความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชนจะสนิทสนม
จะมีติดตอสื่อสารแบบไมเปนทางการเปนสวนใหญ จนทําใหผูใหขอมูลมองเปนเรื่องปกติไมสําคัญ
เหมือนสถานศึกษาที่มีขนาดใหญ
1.2.5 การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอ
รูปแบบการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คนเปนอันดับ 5 มีคาน้ําหนักตัวแปรใน
องคประกอบอยูระหวาง .632 - .701 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 6.726 คารอยละของ
ความแปรปรวน (% of variance) 5.605 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปร
ทั้ง 4 ตัวในองคประกอบที่ 5 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปรทั้ง 4
ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบที่ 5 คือ การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด เมื่อพิจารณา
แตละตัวแปรการสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัดในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา
15 คน เหมือนกับในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ทุกตัวแปร ประกอบดว ย
1) งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวยความสะดวก หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการทํางานแบบ
มีสว นรวม 2) หนว ยงาน องคกรของรัฐมีค วามพรอมที่จ ะผสมผสานกิจกรรม และตอบสนอง
ขอเสนอของชุมชน 3) รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ที่จะกระจายอํานาจในการวางแผน
และการตัดสินใจไปยังทองถิ่น 4) กฎระเบียบหรือคําสั่งการบริหารราชการไมเปนอุปสรรคตอ
การทํางานแบบมีสวนรวม ทั้งนี้เพราะ การบริหารสถานศึกษาในปจจุบันเปนไปตามนโยบายหลัก
ของหนวยงานตนสังกัด ซึ่งหนวยงานตนสังกัดเห็นความสําคัญของการบริหารสถานศึกษาแบบมี
สว นรว มของคณะกรรมการสถานศึก ษา สนับสนุนงบประมาณและการเงิน การคลัง อํา นวย
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ความสะดวก หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวม มีความพรอมที่จะผสมผสาน
กิจกรรม และตอบสนองขอเสนอของชุมชน มีความตั้งใจและความสามารถ ที่จะกระจายอํานาจใน
การวางแผนและการตัดสินใจไปยังทองถิ่นและมีกฎระเบียบหรือคําสั่งการบริหารราชการไม เปน
อุปสรรคตอการทํางานแบบมีสว นรว ม ก็จ ะทําใหก ารบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษาเกิดประสิทธิผลเต็มที่ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเพลินตา กะลัมพากร
ไดทําการศึกษาปจจัยการมีสวนรวมในการวางแผนพบวา การที่รัฐบาลสนับสนุนการทํางานแบบมี
สวนรวม เปนปจจัยภายนอกที่มีความสําคัญปจจัยหนึ่ง
1.2.6 ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา
เป น องค ป ระกอบที่ มี ค วามสํ า คั ญ ต อ รู ป แบบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา
15 คนเปนอันดับ 6 มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบอยูระหวาง .554 - .751 มีคาความแปรปรวน
(eigen value) 5.726 คารอยละของความแปรปรวน (% of variance) 4.772 ซึ่งอธิบายถึง
ความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรทั้ง 4 ตัวในองคประกอบที่ 6 แสดงใหเห็นวา ผูให
ขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมีสว นรว มของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้น ฐานไปใน
ทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปรทั้ง 4 ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบที่ 6
คือ ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึก ษาและผลงานของสถานศึก ษา ทั้งนี้เนื่องจาก
ในการตั ด สิ น ใจเข า มามี ส ว นร ว ม กรรมการสถานศึ ก ษาความพึ ง พอใจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษามีความรูสึกที่ดีที่ไดรับเกียรติและมีความภาคภูมิใจที่ไดรับ
แต ง ตั้ ง ให เ ป น คณะกรรมการสถานศึ ก ษา สถานศึ ก ษามี ชื่ อ เสี ย งเป น ที่ ย อมรั บ ของชุ ม ชน
การบริหารงานการเงินของสถานศึกษามีความโปรงใสและตรวจสอบได เปนสิ่งสําคัญอีกสิ่งหนึ่งที่
ทําใหคณะกรรมการสถานศึกษาตัดสินใจเขามามีสวนรวมในโรงเรียนนั้น สอดคลองกับงานวิจัย
ของเมตต เมตตการุณจิต ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการศึกษา
ประจําโรงเรียนเทศบาลในจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม
มี 2 ปจจัย ไดแก ปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน เชน คุณลัก ษณะของผูบริหารดานความเปน ผูนํา มี
มนุษ ยสัมพัน ธ มีค วามซื่อสัต ย และเปน คนทองถิ่น โดยกําเนิด คุณ ลักษณะของครู คือ ครูมี
ความประพฤติดี มีความรูความสามารถ มีความเอาใจใสตอเด็ก มีมนุษยสัมพันธดีและความเสียสละ
การปฏิบัติข องโรงเรีย นตอคณะกรรมการสถานศึก ษา ไดแก การใหเกีย รติ การใหโ อกาสใน
การมีสว นรว ม การเขารว มกิจ กรรมกับชุมชน การปฏิบัติงานของครู ไดแก การเอาใจใสตอ
การเรียนการสอน ความสามัคคีในหมูคณะครู ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน ไดแก ความมีชื่อเสียง
ของโรงเรียนและการบริหารการเงินโปรงใส สอดคลองกับงานวิจัยของชัญญา อภิปาลกุล ไดศึกษา
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รูปแบบการพัฒ นาการมีสวนรว มของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและ
การจัด การศึก ษาภายใตโ ครงสรางการกระจายอํานาจการบริหาร : กรณีศึก ษาของสํานัก งาน
การประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา ผลงานของสถานศึกษา เปนปจจัยที่สงผลตอ
การมีสว นรว มของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานในการบริหารและการจัด การศึก ษา
สอดคลองกับงานวิจัยของชูชาติ พวงสมจิตร ไดทําการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปน
อุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร
พบวา ปจจัยที่เกี่ยวกับโรงเรียน คือ ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหารและครู ซึ่งไดแก ผูบริหารและครูมี
ความสัมพันธอันดีกับชุมชน ใหเกียรติและกําลังใจเอาใจใสการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีปจจัย
เกี่ยวกับผลงานและวิธีปฏิบัติของโรงเรียน เชน โรงเรียนมีชื่อเสียงดานวิชาการ มีความเชื่อมั่นใน
เรื่ อ งการเงิ น โรงเรี ย นมี ก ารพั ฒ นาในด า นต า งๆ เป น หนึ่ ง ป จ จั ย ที่ ส ง เสริ ม การมี ส ว นร ว ม
ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา จากการวิเคราะหขอมูล
ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา เปนองคประกอบของ
การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสถานศึ ก ษาที่ มี ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 15 คน แต ใ นสถานศึ ก ษาที่ มี
คณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ไมมีองคประกอบนี้ ทั้งนี้อาจเนื่องจาก บุคคลที่จะตัดสินใจเขามา
เปน คณะกรรมการสถานศึ ก ษาในสถานศึก ษาที่มีค ณะกรรมการสถานศึก ษา 15 คน ซึ่งเป น
สถานศึกษาขนาดกลางถึงขนาดใหญมองไปที่ชื่อเสียงของสถานศึกษา ความมีเกียรติความภาคภูมใิ จ
ในการเปนสถานศึกษาในสถานศึกษานั้น รวมทั้งมองไปถึงความโปรงใสในการบริหารงานของ
ผูบริหารดวย ซึ่งแตกตางจากสถานศึกษาขนาดเล็กที่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสวนใหญ
ไดรับการรองขอใหเขามาชวยเหลือ สนับสนุนโรงเรียนที่อยูในชุมชนมากกวาจะตัดสินใจสมัครเขา
มารับการคัดเลือกเหมือนสถานศึกษาขนาดกลางถึงขนาดใหญ
1.2.7 การสรางเครือขายการมีสวนรว ม เปน องคประกอบที่มีความสําคัญตอ
รูปแบบการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คนเปนอันดับ 7 มีคาน้ําหนักตัวแปรใน
องคประกอบอยูระหวาง .552 - .661 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 5.469 คารอยละของ
ความแปรปรวน (% of variance) 4.557 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปร
ทั้ง 4 ตัวในองคประกอบที่ 7 แสดงใหเห็นวา ผูใหขอมูล การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปรทั้ง 4
ตัวแปรสามารถจัดอยูในองคประกอบที่ 7 คือ การสรางเครือขายการมีสวนรวม เมื่อพิจารณาแตละ
ตัว แปรการสรางเครือขายการมีสว นร ว มในสถานศึก ษาที่ มีค ณะกรรมการสถานศึก ษา 15 คน
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เหมือนกับในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ทุกตัวแปร 1) การสนับสนุนใหชุมชน
ได รั บ การพั ฒ นาจากองค ก รต า งๆเพื่ อ ให เ ป น แหล ง เรี ย นรู ข องนั ก เรี ย นและคนในชุ ม ชน
2) การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวมกิจ กรรมตางๆของโรงเรียน 3) การให
ความสํ า คั ญ กั บ ชุ ม ชนในการพั ฒ นาความรู ความเข า ใจด า นการศึ ก ษาให ทั น สมั ย อยู เ สมอ
4) มีการสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียนกับชุมชนและมีกิจกรรมดําเนินการรวมกัน
ทั้งนี้เนื่องจากการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมจะใหเกิดประสิทธิผล จําเปนตองมีการสราง
เครือขายประสานความรวมมือจากชุมชน จากหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐ และเอกชน ในลักษณะ
ตางๆ เชน การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒ นาจากองคกรตางๆเพื่อใหเปน แหลงเรียนรูของ
นักเรียนและคนในชุมชน การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวมกิจ กรรมตางๆของ
โรงเรียน การใหความสําคัญกับชุมชนในการพัฒนาความรู ความเขาใจดานการศึกษาใหทันสมัยอยู
เสมอ การสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียนกับชุมชนและมีกิจกรรมดําเนินการรวมกัน
สอดคลองกับงานวิจัยของอภิชัย นุชเนื่อง ที่ทําการศึกษารูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียน
ของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้นฐาน ผลการศึก ษา พบวา รูปแบบการมีสวนรวมพัฒ นา
โรงเรีย นของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานประกอบดวย 2 ดาน คือ ดานบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึก ษา เปน ลัก ษณะการปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษารว มกับ
โรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย 1) การสรางความรวมมือกับชุมชน 2) การสนับสนุนการบริหาร
ของโรงเรียน 3) การเขารวมดําเนินงาน และสอดคลองกับงานวิจัยของชูชาติ พวงสมจิตร ไดทํา
การวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียน
ประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยที่เกี่ยวกับชุมชน คือ ความศรัทธาของ
ชุมชนที่มีตอโรงเรียน หากโรงเรียนสรางความศรัทธาใหกับชุมชนได เชน ผลการเรียนนักเรียน
สอบชิงทุนหรือสอบเขาสถาบันที่มีชื่อเสียง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ชุมชนมีความสัมพันธอันดีกับ
โรงเรียน ผูบริหาร และครูเขารว มกิจ กรรมกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ โรงเรียนใหก ารตอนรับ
ประชาชนอยางดี โรงเรียนเอาใจใสบุตรหลานของประชาชน ชุมชนใหความรวมมือกับโรงเรียน
ดวยดี
1.2.8 คุณลักษณะของครู เปนองคประกอบที่มีความสําคัญตอรูปแบบการบริหาร
สถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานใน
สถานศึกษาทีม่ ีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คนเปนอันดับ 8 มีคาน้ําหนักตัวแปรในองคประกอบ
อยูระหวาง .590 - .694 มีคาความแปรปรวน (eigen value) 5.008 คารอยละของความแปรปรวน
(% of variance) 4.173 ซึ่งอธิบายถึงความสอดคลองหรือความสัมพันธของตัวแปรทั้ง 5 ตัวใน
องค ป ระกอบที่ 8 แสดงให เ ห็ น ว า ผู ใ ห ขอ มู ล การบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของ
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คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไปในทิศทางเดียวกันและสอดคลองกัน แสดงวา ตัวแปรทั้ง 5
ตัว แปรสามารถจัดอยูใ นองคประกอบที่ 8 คือ คุณ ลักษณะของครู เมื่อพิจารณาแตละตัว แปร
คุณลักษณะของครูในสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 15 คน เหมือนกับในสถานศึกษาที่
มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คน ทุกตัวแปร 1) ครูมีความประพฤติดี 2) ครูมีความเอาใจใสตอ
นัก เรีย นและการเรี ย นการสอน 3) ครูมี มนุ ษ ยสัมพั น ธ ดี 4) ครูมีค วามเสีย สละ อุ ทิศ เวลาและ
ปฏิบัติงานตรงตอเวลา 5) ครูในสถานศึก ษามีค วามสามัคคี ทั้งนี้เนื่องจาก ครูเปน บุค ลากรใน
โรงเรีย นที่มีสว นในการขับเคลื่อนคุณ ภาพการศึกษา เปน บุคคลที่ใกลชิด ผลผลิตของโรงเรียน
โดยตรง ครู ที่มี ค วามประพฤติ ดี มี ค วามสามั ค คี เอาใจใส ตอ นั ก เรีย นและการเรีย นการสอน
มีมนุษยสัมพันธดี มีความเสียสละ อุทิศเวลาและปฏิบัติงานตรงตอเวลา เปนสิ่งที่ชวยสนับสนุนให
การบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรว มดําเนินการไปไดดว ยดี สอดคลองกับงานวิจัยของชาติ
พวงสมจิตร ไดทําการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรว มของ
ชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร พบวา ปจจัยเกี่ยวกับผูบริหาร
และครู เปนปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของชัญญา อภิปาลกุล ไดศึกษา
รูปแบบการพัฒ นาการมีสวนรว มของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานในการบริหารและ
การจัด การศึก ษาภายใตโ ครงสรางการกระจายอํานาจการบริหาร : กรณีศึก ษาของสํานัก งาน
การประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา พฤติกรรมของครูผูสอนเปนปจจัยที่สงผล
ตอ การมีส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้ น พื้ น ฐานในการบริ หารและการจั ด และ
สอดคลองกับงานวิจัยของเมตต เมตตการุณจิต ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของ
คณะกรรมการศึ ก ษาประจํ าโรงเรี ย นเทศบาลในจั ง หวั ด นครราชสีม า ผลการศึ ก ษา พบว า
คุณ ลั ก ษณะของครู คือ ครู มีค วามประพฤติ ดี มีค วามรูค วามสามารถ มี ค วามเอาใจใสตอ เด็ ก
มีมนุษ ยสัมพัน ธดี มีค วามเสียสละ และการปฏิบัติงานของครู ไดแก การเอาใจใสตอการเรียน
การสอน ความสามัคคีในหมูคณะครู เปนปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม
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2. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสว นรว มของคณะกรรมการสถานศึก ษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน เปน
พหุองคประกอบที่มีความสัมพัน ธกัน ประกอบดว ย 8 องคประกอบ ดังนี้ 1) คุณ ลัก ษณะของ
กรรมการสถานศึกษา 2) การจัด การกระบวนการมีสว นรว ม 3) คุณ ลัก ษณะของผูบริหาร
4) การสรางเครือขายการมีสวนรวม 5) การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
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6) คุณลักษณะของครู 7) การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 8) สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา โดยมีคาสถิติไค-สแควร (Chi-Square :  2 ) มีคา 28.25 (p=0.00) คาดัชนีวัด
ระดับความกลมกลืน (GFI) มีคา 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (AGFI) มีคา
0.94 คาดัชนีความสัมพัน ธ (RFI) มีคา 0.98 คาดัชนีร ากของคาเฉลี่ยกําลังสองของสวนที่เหลือ
(RMR) มีคา 0.0060 คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของคาความผิดพลาดที่เหมาะสม (RMSEA)
มีคา 0.074 จากรูปแบบการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน จะเห็น
วา ตัว แปรทุ ก ตั ว มี อิท ธิพ ลทางตรงและมีอิ ทธิ พลทางอ อมตอ การดํ าเนิน งานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึก ษา โดยตัว แปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอการดําเนินงานตามบทบาทของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ไดแก คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา คุณลักษณะของครู การ
สนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด การสรางเครือขายการมีสวนรวม ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมตอ
การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา ไดแก การจัดการกระบวนการมีสวนรวม
คุณ ลั ก ษณะของผูบ ริหาร สภาพแวดลอมภายในและภายนอกสถานศึก ษา ทั้ งนี้อ าจเนื่องจาก
สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน เปนสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนไม
เกิน 300 คน ขนาดของสถานศึกษาเปนสถานศึกษาขนาดเล็กถึงขนาดกลาง บุคคลที่เขามาเปน
คณะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญเปนผูปกครอง เปนศิษยเกา เปนบุคคลสําคัญในชุมชนนั้นๆ ที่
ไดรับการรองขอใหเขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน บางทานยังไมเขาใจบทบาท
หนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา ดังที่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดสรุป
การพัฒนาการมีสวนรวมในการเขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาจากอดีตถึงปจจุบันที่เปนปญหา
อุปสรรคตอการบริหารจัดการแบบองคค ณะบุค คลในระดับสถานศึกษา ไวดังนี้ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความชัดเจนเรื่องบทบาทหนาที่วาตนเองจะทําอะไร ทําอยางไร และทํา
เพื่ออะไร บุคคลที่เขารวมเปนคณะกรรมการสถานศึกษาสวนใหญไดรับการรองขอจากสถานศึกษา
มากกวาไดรับการคัดสรรจากกลุมที่มีสว นเกี่ยวของอยางแทจริง ทําใหขาดการกระตือรือรนใน
การทําหนาที่ วิธีการทํางานรวมกันของคณะกรรมการสถานศึกษายังขาดทักษะและประสบการณ
เช น ทั ก ษะการร ว มประชุ ม ตั ด สิ น ใจ เป น ต น สอดคล อ งกั บ อุ ทั ย บุ ญ ประเสริ ฐ ที่ ก ล า วว า
คณะกรรมการโรงเรีย นถู ก มอบหมายหน าที่ และความรับ ผิด ชอบมากมายแตบุ ค ลากรที่เ ป น
คณะกรรมการยังขาดคุณสมบัติที่เหมาะสมอยูมาก เชน ขาดความรูเรื่องการบริหารโรงเรียน สมาชิก
ในคณะกรรมการโรงเรี ยนที่ตั้ ง ขึ้น ใหม ทั้ งครู ลู ก จ าง ผู ป กครอง หรื อนั ก เรี ยนตา งมีค วามรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการบริหารโรงเรียนนอยมาก จึงทําใหสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา
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ขั้นพื้นฐาน 9 คนใหความสําคัญกับการดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาโดย
สงผลทั้งทางตรงและทางออมผานตัวแปรตางๆ
สวนรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน เปน
พหุองคประกอบที่มีความสัมพันธกัน ประกอบดวย 8 องคประกอบ ดังนี้ 1) คุณลักษณะของผูบริหาร
2) คุณ ลัก ษณะของกรรมการสถานศึก ษา 3) การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 4) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 5) การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด
6) ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา 7) การสรางเครือขาย
การมีสวนรวม 8) คุณลักษณะของครู โดยมีคาสถิติไค-สแควร (Chi-Square :  2 ) มีคา 10.34
(p=0.17) คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (GFI) มีคา 0.99 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแก
แลว (AGFI) มีคา 0.94 คาดัชนีความสัมพันธ (RFI) มีคา 0.97 คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของ
สวนที่เหลือ (RMR) มีคา 0.0050 คาดัชนีรากของคาเฉลี่ยกําลังสองของคาความผิดพลาดที่เหมาะสม
(RMSEA) มีคา 0.049 จากรูปแบบการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสวนรว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9
คน จะเห็นวาตัวแปรทุกตัวมีอิทธิพลทางตรงและมีอิทธิพลทางออมตอการสรางเครือขายการมีสวน
รวม โดยตัวแปรที่มีอิทธิพลทางตรงตอการสรางเครือขายการมีสวนรวม ไดแก คุณลักษณะของ
กรรมการสถานศึกษา ความพึงพอใจของคณะกรรมการและผลงานของสถานศึกษา คุณลักษณะของ
ครู ตัวแปรที่มีอิทธิพลทางออมตอการสรางเครือขายการมีสวนรวม ไดแก คุณลักษณะของผูบริหาร
การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด การดําเนินงานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษา
ความสัมพัน ธร ะหวางโรงเรียนและชุมชน ทั้งนี้อาจเนื่อ งจาก สถานศึก ษาที่มีค ณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน เปนสถานศึกษาที่มีจํานวนนักเรียนมากกวา 300 คนขึ้นไป ขนาดของ
สถานศึกษาเปนสถานศึกษาขนาดกลางถึงขนาดใหญ บุคคลที่เขามาเปนคณะกรรมการสถานศึกษา
สว นใหญจ ะเปน ผูมีค วามรู มีประสบการณใ นการพัฒนาคุณภาพการศึก ษา อีก ทั้ง สถานศึก ษา
ขนาดใหญมีความแขงขันกันสูง ผูบริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาจึงตระหนักถึง
ความสําคัญ ของการสรางเครือขายการมีสว นรว มเพื่อดึงทรัพยากรและบุค ลากรที่มีใ นชุมชน
ในพื้นที่ใกลเคียงเขามารวมพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเต็มศักยภาพ
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสว นรว มของคณะกรรมการสถานศึก ษา
ระดั บการศึก ษาขั้น พื้น ฐานทั้ ง 2 รูป แบบ จึง เป น พหุอ งคป ระกอบที่ มีค วามสั มพั น ธ กัน ตาม
สมมติฐานการวิจัย ทั้งนี้เพราะในการบริหารสถานศึก ษาแบบมีสว นรว มของคณะกรรมการ
สถานศึก ษา ระดับการศึก ษาขั้นพื้น ฐาน จะมีประสิทธิภาพไดนั้น ตองอาศัยทั้งตัวบุค คล ไดแก
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กรรมการสถานศึกษา ผูบริหารและครู การสนับ สนุน จากหนว ยงานตน สังกัด และปจ จัยตางๆ
รวมกัน สมเดช สีแสง ไดกลาวถึงการบริหารแบบมีสวนรวมไววา การบริหาร แบบมีสวนรวม
(Participation Management) เปนการบริหารที่เปดโอกาสใหพนักงานทุกระดับไดมีสวนรวมใน
การบริหารกิจการ ภายในขอบเขตหนาที่ของตน ถือวาเปนการบริหารที่ดี และเหมาะสมที่สุดกับ
คุณสมบัติของมนุษยในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับแอนโทนี (Antony) กลาววา การบริหารแบบมี
สวนรวม (participative management) เปนกระบวนการที่ผูใตบังคับบัญชาที่มีสวนเกี่ยวของเขามามี
สว นรว มในกระบวนการการตัด สิน ใจโดยเนน ให ผูมีสว นเกี่ย วของไดใ ชค วามเชี่ยวชาญและ
ความคิดสรางสรรคมาชวยแกปญหาทางการบริหาร โดยผูบริหารยอมแบงอํานาจการตัดสินใจให
ผูใ ต บั ง คั บ บั ญ ชา ซึ่ ง มี อ งค ป ระกอบสํ า คั ญ ในการบริห ารแบบมี ส ว นร ว ม 3 ประการ ดั ง นี้
ผูใตบังคับบัญชามีสวนในการตัดสินใจ (subordinate involvement) สิ่งที่ตัดสินใจตองเปนเรื่อง
สําคัญ (involvement in important decisions or issues) และมีการแบงอํานาจใหแกผูใตบังคับบัญชา
(share authority) ซึ่งอุทัย บุญประเสริฐ ไดกลาวถึง แนวคิดพื้นฐานของการบริหารแบบมีสวนรวม
ดังนี้ 1) ความเชื่อเรื่องธรรมชาติของมนุษย (assumptions about human nature) 2) ความคิดเกี่ยวกับ
ความเปนองคการของโรงเรียน (concept of school organization) 3) ในดานรูปแบบการตัดสินใจ
(decision making style) การตัด สินใจสั่งการ ในระดับสถานศึกษาควรมีลักษณะรว มมือกันใช
อํานาจ 4) แบบภาวะผูนํา (leadership style) 5) กลยุทธการใชอํานาจ (use of power) 6) ทักษะ
เฉพาะในการบริหาร (management skills) 7) การใชทรัพยากร (use of resources) ซึ่งสอดคลองกับ
ระบบกลุมที่มีสวนรวม (System 4 : participative group) เรนซิส ไลเคิรท (Rensis Likert) ไดเสนอ
ทฤษฎีการบริหารซึ่งมีลักษณะแตกตางกัน 4 รูปแบบ และเรียกวาการบริหาร 4 ระบบ (System 4)
ซึ่งระบบกลุมที่มีสวนรวม (System 4 : participative group) เปนระบบการบริหารแบบนี้ ผูบริหารมี
ความเชื่อมั่นและไววางใจในตัวผูรวมงานมาก มีการกระจายการตัดสิน ใจสั่งการไปทั้ งองคการ
การติด ตอสื่อสาร นอกจากจะเปน 2 ทางแลว ยังมีการติดตอสื่อสารระหวางเพื่อนรวมงานดว ย
การจูง ใจมัก อยูที่เปาหมายและการพัฒ นาองคก าร ความสัมพันธสวนตัว เปนไปอยางฉัน ทมิต ร
ระหวางผูบริหารและผูรวมงาน โดยทุกฝายตางมุงที่จะสนับสนุนความพยายามทีจ่ ะใหเปาหมายของ
องคการสัมฤทธิ์ผลตามที่วางไว จะเห็นไดวาในการบริหารแบบมีสวนรวมเปนการบริหารที่ตอง
อาศัยความรวมมือจากบุคคลหลายฝาย ปจจัยหลายดาน ในดานการศึกษาก็เชนเดียวกัน ไดมีการ
บริหารในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งในการบริหารในรูปแบบนี้ทําให การพัฒนา
คุณ ภาพการศึก ษาดําเนินไปไดดว ยดีและมีประสิทธิภ าพ ดังที่ลัด ดาวัลย สมิตะมาน กลาวถึง
การบริหารจัด การในรูป ของคณะกรรมการมีค วามสําคัญ คือ เปนการบริหารหรือการพิจ ารณา
แนวทางในการแกปญหา มีความหลากหลายและเปนไปอยางถี่ถว น รอบคอบ เปนการถว งดุล
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อํานาจซึ่งกันและกัน โดยมิใหบุคคลใดบุคลหนึ่งมีอํานาจมากเกินไป ซึ่งอาจจะนําไปสูการใชอํานาจ
ในทางที่ไมถูก ตอง อัน จะเกิดผลเสียหายแกองคกรได และเพื่อกอใหเกิดการประสานงานที่ดี
ทั้ ง ภายในหน ว ยงานและระหว า งหน ว ยงาน ซึ่ ง จะทํ า ให ก ารบริ ห ารเป น อย า งราบรื่ น และ
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งการรวมตัวของบุคคลเปนคณะกรรมการจะกอใหเกิดพลังที่เขมแข็ง
สามารถอํานวยการใหง านดําเนินไปไดดวยดี สอดคลองกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กลาววา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนองคคณะบุคคลที่ทํางานรวมกันกับ
สถานศึกษาเพื่อใหสถานศึก ษามีความเขมแข็ง สามารถบริหารจัดการดวยตนเองไดตามกรอบที่
กฎหมายกําหนด ดังนั้น ความหลากหลายของบุคคลที่เขารวมเปนคณะกรรมการจึงตองเอื้อตอ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ตองอาศัยความรู ความสามารถและประสบการณในดานตางๆบุคคล
ที่ไดรับการคัด เลือ กเขาเปน คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐาน จึงมีค วามสําคัญตอการจั ด
การศึกษา นอกจากกรรมการสถานศึก ษาจากการคัดเลือกมาจากหนวยงาน องคก ร ชุมชนแลว
ผูบริหารสถานศึกษาในฐานะคณะกรรมการและเลขานุการซึ่งเปนสัญลักษณของสถานศึกษาเปน
บุคคลสําคัญที่จะสะทอนของการบริหารจัดการ ผูชวยเหลือให คําปรึกษา สรางแรงจูงใจ กระตุน
การทํางาน ทบทวนรายงาน สะทอนความคิดเปดโอกาสใหผูแทนแตละกลุมไดแสดงบทบาทอยาง
เต็มที่ จัดเตรียมการประชุม บันทึกการประชุม รายงานผลการประชุมและสนับสนุนดานอุปกรณ
หองประชุม วัสดุใชสอย ฯลฯ รวมทั้งการพิจารณานํามติ ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะจากที่ประชุม
ไปสูการปฏิบัติ ในสวนของบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกลาววา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนบุคคลที่
สําคัญยิ่งที่ทําใหการบริหารและการจัดการของสถานศึกษามีประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลอยางทั่วถึง
และมีคุณภาพ ดังนั้น คณะกรรมการสถานศึก ษาขั้นพื้นฐานจะตองมีบทบาทที่ค วรจะเปนดังนี้
1) บทบาทในการดําเนินงานที่สอดคลองกับหลักการ จุดมุงหมาย และวัตถุประสงคที่เปนนโยบาย
เปาหมาย ยุทธศาสตรข องชาติหรือของรัฐและเงื่อนไขที่เปนนโยบายของรัฐ เชนกฎหมายแผน
การศึกษาและกฎระเบียบตาง ๆ ที่สําคัญ 2) บทบาทในการเปนผูขับเคลื่อนผลักดัน และพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษาและผูเรียนโดยผานทางอํานาจการบริหารทั้ง 4 ดานคือ การบริหารงบประมาณ
การบริหารวิชาการ การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานทั่วไป 3) บทบาทในการสงเสริม
สนับสนุ นใหสถานศึก ษาและผูเกี่ยวของทุกฝายไดมีการดําเนินการในเรื่องตาง ๆ ที่เอื้อตอการ
นําไปสู ก ารบรรลุเ ปา หมายของสถานศึ ก ษาและเปาหมายยุท ธศาสตรด านการศึก ษาของชาติ
4) บทบาทในการกํากับ ติดตาม ประเมิน ผล ใหสถานศึกษาและผูที่เกี่ยวของดําเนินการตาม
วิสัยทัศน พันธกิจ นโยบาย ยุทธศาสตร เปาหมายและวัตถุประสงคของสถานศึกษาและควรมี
การสรางวัฒนธรรมและทัศนคติที่ถูก ตองตอการกํากับติดตามและการประเมิน ผลเปนไปเพื่อ
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การพัฒนาและการปรับปรุงการดําเนินงานและคุณภาพของสถานศึกษา และสอดคลองกับระเบียบ
กฎหมายอื่นๆ เชน พระราชบัญญัติการศึก ษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2545 มาตรา 40 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ มาตรา 38
บัญญัติไววา “...ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นในสถานศึกษาขั้นพนฐาน และในสถานศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา เพื่อทํา
หนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งประกอบดวย ผูแทนผูปกครอง ผูแทน
ครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทน
พระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่ ผูทรงคุณวุฒิ และผูบริหารสถานศึกษาเปน
กรรมการและเลขานุการ...” ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการและขอบเขต
การปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ.2546 ไดกําหนด
เกี่ยวกับบทบาทของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐาน ไวดังนี้ “...ขอ 6 ใหสถานศึกษามีอํานาจ
ปกครองดูแล บํารุงรักษา ใชและจัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหสถานศึกษาเวนแต
การจําหนายอสังหาริมทรัพยที่มีผูอุทิศใหสถานศึกษาตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน...” พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 มาตรา 26 กําหนดอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาเกี่ยวกับการบริหารบุคลากรไว
ดังนี้ “...มาตรา 26 ใหคณะกรรมการสถานศึกษา มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
สํา หรับ ข าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษาดั งต อ ไปนี้ 1) กํา กั บ ดู แ ล
การบริหารงานบุคคลในสถานศึกษา ใหสอดคลองกับนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หลักเกณฑ
และวิธีการตามที่คณะกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และคณะอนุกรรมการ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษากําหนด 2) เสนอความตองการจํานวน
และอั ต ราตํ า แหน ง ของข า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาในสถานศึ ก ษา เพื่ อ เสนอ
คณะอนุกรรมการขาราชการและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 3) ใหขอคิดเห็น
เกี่ย วกับการบริหารงานบุค คลของขาราชการครูและบุค ลากรทางการศึก ษาในสถานศึก ษาตอ
ผูบริหารสถานศึก ษา 4) ปฏิบัติหนาที่ตามกําหนดไวในพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น ที่
เกี่ยวของหรือตามที่คณะอนุกรรมการขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเขตพื้นที่การศึกษา
มอบหมาย...” เมื่อมีบุคคลและบทบาทหนาที่ในการดําเนินงานที่มีคุณภาพแลว กระบวนการมีสวน
รวมที่มีความรัดกุม ชัดเจน มีระบบเปนอีกองคประกอบหนึ่งที่ทําใหการบริหารสถานศึกษาแบบมี
สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งโคเฮน และอัฟชอฟฟ (Cohen.J
and Uphoff.D) ไดแบงขั้น ตอนการมีสวนรว มออกเปน 4 ขั้นตอน คือ 1) การมีสวนรว มใน
การตัดสินใจ (Decision Making) ประการแรกที่สุดที่จะตองกระทํา คือ การกําหนดความตองการ

ม
ส
ด
ุ
อ
ก
ห
ลาง
ก
ั
น
ำ
ส

328

และการจัดลําดับความสําคัญ ตอจากนั้นก็เลือกนโยบาย และประชากรที่เกี่ยวของ การตัดสินใจ
ในชวงเริ่มตน การตัดสินใจชวงดําเนินการวางแผนและการตัดสินใจในชวงการปฏิบัติตามแผนที่
วางไว 2) การมีสว นรว มในการปฏิบัติ (Implementation) ประกอบดว ยการสนับสนุน ดาน
ทรัพยากร การบริหาร และการประสานความรวมมือ ในสวนที่เปนองคประกอบของการดําเนินงาน
โครงการนั้นจะไดคําถามที่วา ใครจะทําประโยชนใหแกโครงการไดบาง และจะทําประโยชนได
โดยวิธีใ ด เชน การชว ยเหลือดา นทรัพยากร การบริหารงานและประสานงาน และการขอ
ความชว ยเหลือ เปน ตน 3) การมีสว นรว มในผลประโยชน (Benefits) ในสว นที่เกี่ย วกับ
ผลประโยชนในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพแลว ยังจะตองพิจารณาถึงการกระจายผลประโยชน
ภายในกลุมดวย ผลประโยชนของโครงการนี้ รวมทั้งผลประโยชนในทางบวก และผลที่เกิดขึ้น
ในทางลบที่เปน ผลเสียของโครงการ ซึ่งจะเปนประโยชนและเปนโทษตอบุคคลและสังคมดว ย
4) การมีสวนรวมในการประเมินผล (Evaluation) การมีสวนรวมในการประเมินผลนั้น สิ่งสําคัญ
ที่จะตองสังเกตก็คือความเห็น (Views) ความชอบ (Preferences) และความคาดหวัง (Expectation)
ซึ่งจะมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติก รรมของบุค คลในกลุมตาง ๆ ได สอดคลองกับอุทัย
บุญประเสริฐ จําแนกขั้นตอนการมีสวนรวมเปน 4 ขั้นตอน คือ การมีสวนรวมในขั้นริเริ่มโครงการ
การมีส ว นรว มในขั้ น วางแผน การมีส ว นรว มในขั้ น ดํ าเนิ นโครงการและการมี ส ว นรว มใน
ขั้นประเมินผลโครงการ นอกจากนี้ยังมีนักวิจัยที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาแบบมี
สวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาไว ซึ่งผลการวิจัยในครั้งนี้ไดสอดคลองกับงานวิจัยของ
รั ต ติ ย า จั น ทร เ ศรษฐ ได ทํ า การศึ ก ษารู ป แบบการพั ฒ นาการมี ส ว นร ว มจั ด การศึ ก ษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษาระยอง เขต 2 ผลการศึก ษา พบวา การมี สว นร ว มจัด การศึก ษาของคณะกรรมการ
สถานศึก ษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก มีรูปแบบการพัฒนา ไดแก ดานการมี
สวนรวมในการบริหารสถานศึกษาโดยการสรางความตระหนักใหคณะกรรมการสถานศึกษาเขาใจ
บทบาทหนาที่ของตนเองดวยการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการณใหกับคณะกรรมการสถานศึกษา และ
การจั ด สรรค า ตอบแทนในลั ก ษณะเบี้ ย ประชุ ม เพื่ อ สร า งแรงจู ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านให กั บ
คณะกรรมการสถานศึกษาและการจัดสรรคาตอบแทนในลักษณะเบี้ยประชุมเพื่อสรางแรงจูงใจใน
การปฏิบัติง านใหกับคณะกรรมการสถานศึกษา ดานการมีสวนรวมในการระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา โดยการรวมกันวางแผนระดมทรัพยากรจากภายนอกชุมชน มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบและ
คณะทํางาน ตลอดจนการกํากับ ติดตาม และประเมินผล ดานการมีสวนรวมในการทํางานกับองคกร
ปกครองสว นทองถิ่น โดยการประชุมปรึก ษาหารือรว มกัน การดําเนิน กิจ กรรมในการพัฒ นา
ดา นปจ จัยพื้น ฐานและดานสาธารณูปโภครว มกัน ตลอดจนการกํากับ ติด ตามและประเมิน ผล
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การดําเนินงาน ดานการมีสวนรวมในการจัดตั้งกองทุนการศึกษา โดยรวมกันวางแผนปฏิบัติการ
จัดตั้งกองทุน การศึกษาสําหรับนักเรียน มีการแตงตั้งผูรับผิดชอบและคณะทํางาน ตลอดจนการ
กํากับติด ตามและประเมิน ผลการดําเนินงาน สอดคลองกับงานวิจัยของเมตต เมตตก ารุณ จิต
ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของคณะกรรมการศึกษาประจําโรงเรียนเทศบาลใน
จังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษา พบวา ปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวมมี 2 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัย
เกี่ยวกับคณะกรรมการศึกษา ไดแก เวลาที่อาศัยในชุมชน การมีถิ่นกําเนิด การมีที่พักอาศัยในชุมชน
การเปนศิษยเกา การมีบุตรหลานเรียนอยูที่โรงเรียน ความคาดหวังตอโรงเรียน การมีความสัมพันธ
กับโรงเรียน และความหวงใยตอสวัสดิการเด็ก 2) ปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน ไดแก คุณลักษณะของ
ผูบริ หารด า นความเปน ผู นํา มี มนุ ษ ยสั มพั น ธ มีค วามซื่ อสัต ย และเปน คนท องถิ่น โดยกํา เนิ ด
คุณ ลั ก ษณะของครู คือ ครู มีค วามประพฤติ ดี มีค วามรูค วามสามารถ มี ค วามเอาใจใสตอ เด็ ก
มีมนุษยสัมพันธดีและความเสียสละ การปฏิบัติของโรงเรียนตอคณะกรรมการสถานศึกษา ไดแก
การใหเกียรติ การใหโอกาสในการมีสวนรวม การเขารวมกิจกรรมกับชุมชน การปฏิบัติงานของครู
ไดแก การเอาใจใสตอการเรียนการสอน ความสามัคคีในหมูคณะครู ผลการปฏิบัติงานของโรงเรียน
ไดแก ความมีชื่อเสียงของโรงเรียนและการบริหารการเงินโปรงใส สอดคลองกับงานวิจัยของชัญญา
อภิปาลกุล ไดศึกษารูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การบริหารและการจัดการศึกษาภายใตโครงสรางการกระจายอํานาจการบริหาร : กรณีศึกษาของ
สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดขอนแกน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึก ษาขั้น พื้น ฐานในการบริหารและการจัด การศึ ก ษา ประกอบดว ย
1) คุณลักษณะของผูบริหารสถานศึกษา 2) พฤติกรรมของครูผูสอน 3) ผลงานของสถานศึกษา
4) คุณ ลัก ษณะของคณะกรรมการสถานศึก ษา 5) ความสัมพัน ธร ะหวางชุมชนกับสถานศึกษา
สอดคลองกับงานวิจัยของชูชาติ พวงสมจิตร ไดทําการวิเคราะหปจจัยที่สงเสริมและปจจัยที่เปน
อุปสรรคตอการมีสวนรวมของชุมชนกับโรงเรียนประถมศึกษา ในเขตปริมณฑล กรุงเทพมหานคร
พบวา มีปจจัยที่สงเสริมการมีสวนรวม 3 ประการ ไดแก 1) ปจจัยที่เกี่ยวกับสภาพแวดลอม คือ
โครงสรางทางเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรมจะชวยใหชุมชนมีความพรอมในการสนับสนุนโรงเรียน
ดานการเงินเพราะเปนยานอุตสาหกรรมยอมทําใหเกิดสภาวะเศรษฐกิจดี นอกจากนี้ลักษณะนิสัย
ของคนไทยชวยสงเสริมการเขามามีสวนรวมกับโรงเรียนกลาวคือ โดยทั่วไปคนไทยมีนิสัยชอบ
ทําบุญทําทานไมคอยปฏิเสธคํารองของผูอื่น โดยเฉพาะโรงเรียนที่เปนสถาบันสอนบุตรหลานให
เปน คนดี มีค วามรูสวนระบบการเมืองการปกครองทองถิ่น จะกระตุน ใหนักการเมืองเขามามี
สว นรวมกับโรงเรียนซึ่งในชวงที่มีก ารเลือกตั้งผูสมัค รจะตองไปพบประชาชน และชวยเหลือ
กิจกรรมของสังคม โดยวัดกับโรงเรียนที่เปนสถาบันหลักของชุมชน 2) ปจจัยที่เกี่ยวกับชุมชน คือ
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ความศรัทธาของชุมชนที่มีตอโรงเรียน หากโรงเรียนสรางความศรัทธาใหกับชุมชนได เชน
ผลการเรียนนักเรียนสอบชิงทุนหรือสอบเขาสถาบันที่มีชื่อเสียง ไดรับรางวัลชนะเลิศ ครูอาจารย
เอาใจใสตอเด็กโรงเรียนชนะการประกวดผลงานทางวิชาการฯลฯ สําหรับความคาดหวังของชุมชน
ตอโรงเรียน ไดแก ความคาดหวังวาโรงเรียนจะสั่งสอนบุตรหลานของเขาใหเปนคนเกงคนดีและ
คาดหวังใหโรงเรียนมีคุณภาพไมเปนรองโรงเรียนอื่น และชุมชนมีความสัมพันธอันดีกับโรงเรียน
หากผูบริหาร และครูเขารวมกิจกรรมกับชุมชนอยางสม่ําเสมอ โรงเรียนใหการตอนรับประชาชน
อยางดี โรงเรียนเอาใจใสบุตรหลานของประชาชน ชุมชนใหค วามรว มมือกับโรงเรีย นดว ยดี
3) ปจจัยที่เกี่ยวกับโรงเรียน คือ ปจจัยเกี่ย วกับผูบริหารและครู ซึ่งไดแก ผูบริหารและครูมี
ความสัมพันธอันดีกับชุมชน ใหเกียรติและกําลังใจเอาใจใสการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังมีปจจัย
เกี่ยวกับผลงานและวิธีปฏิบัติของโรงเรียน เชน โรงเรียนมีชื่อเสียงดานวิชาการ มีความเชื่อมั่นใน
เรื่องการเงิน โรงเรียนมีการพัฒนาในดานตางๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ เพลินตา กะลัมพากร
ไดนําเสนอปจจัยการมีสวนรวมในการวางแผนไว 2 ประการ ดังนี้ 1) ปจจัยภายใน ประกอบดวย
วิสัยทัศน โลกทัศน และพฤติกรรมของผูนําองคกร ความรู ความสามารถ ความศรัทธา การยอมรับ
และบารมีของผู นําองคก ร ความซื่อตรง ความโปรงใส ความซื่อสัต ย และสนับสนุน คนดีที่มี
ความสามารถใหมีโอกาสทํางาน ปรับปรุง และพัฒนาพฤติกรรมการทํางานของสมาชิกในองคกร
ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ การประพฤติตนเปน แบบอยางของผูนํา 2) ปจจัยภายนอก เปน
เครื่องชี้วัด ที่บงบอกวารัฐบาล สนับสนุนการทํางานแบบมีสวนรวม สอดคลองกับงานวิจัยของ
อภิชัย นุชเนื่อง รูปแบบการมีสวนรวมพัฒนาโรงเรียนของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผลการศึก ษา พบว า รูปแบบการมี สว นรว มพัฒนาโรงเรีย นของคณะกรรมการสถานศึก ษา
ขั้น พื้นฐานประกอบดว ย 2 ดาน คือ ดานบทบาทของคณะกรรมการสถานศึก ษา เปน ลัก ษณะ
การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษารวมกับโรงเรียนและชุมชน ประกอบดวย 1) การสราง
ความรวมมือกับชุมชน 2) การสนับสนุนการบริหารของโรงเรียน 3) การเขารว มดําเนินงาน
ดานคุณสมบัติของกรรมการสถานศึกษา เปนคุณลักษณะของบุคคลที่จะเขามามีสวนรวมพัฒนา
โรงเรียน ประกอบดวย 1) ความสามารถในหนาที่ 2) คุณลักษณะการปฏิบัติตน 3) ความพึงพอใจ
และ 4) ผลตอบแทน
3. รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน และ 15 คน มี
ความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน และความถูกตองครอบคลุม จากการเสนอ
ผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ จํานวน 9 ทาน เพื่อยืนยันรูปแบบโดยใชเทคนิคแบบชาติพันธุวรรณา
(Ethnographic Future Research : EFR) โดยพิจารณาองคประกอบ 4 ดาน คือ ดานความเหมาะสม
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ดานความเปน ไปได ดานความเปน ประโยชน และดา นความถูก ตองครอบคลุม ของรู ปแบบ
การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการ 9 คน ซึ่งมี 8 องคประกอบ ไดแก 1) คุณลักษณะของ
กรรมการสถานศึกษา 2) การจัดการกระบวนการมีสวนรวม 3) คุณลักษณะของผูบริหาร 4) การสราง
เครื อ ข า ยการมี ส ว นร ว ม 5) การดํ า เนิ น งานตามบทบาทของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา
6) คุณลักษณะของครู 7) การสนับสนุนจากหนวยงานตนสังกัด 8) สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา และของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการ 15 คน ซึ่งมี 8 องคประกอบไดแก
1) คุณลักษณะของผูบริหาร 2) คุณลักษณะของกรรมการสถานศึกษา 3) การดําเนินงานตามบทบาท
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 4) ความสัมพันธระหวางโรงเรียนและชุมชน 5) การสนับสนุนจาก
หนวยงานตนสังกัด 6) ความพึงพอใจของคณะกรรมการสถานศึกษาและผลงานของสถานศึกษา
7) การสรางเครือขายการมีสวนรวม 8) คุณลักษณะของครู พบวา มีความคิดเห็นสอดคลองกันคือ
เปนรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ระดับ
การศึก ษาขั้น พื้นฐานที่มีความเหมาะสม ความเปนไปได ความเปนประโยชน และความถูกตอง
ครอบคลุมสอดคลองกับแนวคิด ทฤษฎีการวิจัย
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ขอเสนอแนะ
จากผลการวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ได ข อ คน พบที่ เ ปน ประโยชน ต อ การบริ ห ารสถานศึ ก ษา ซึ่ ง ผู วิ จั ย มี
ขอเสนอแนะ ดังนี้
ขอเสนอแนะเพื่อนําผลการวิจัยไปใช
1. ผูบริหารหนวยงานตนสังกัดที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึก ษา ควรนํา รูป แบบการบริหารที่ ได จ ากการวิจั ยไปเปน ข อมู ลใน
การวางแผนกําหนดนโยบายเพื่อสงเสริมการบริหารงานของสถานศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายที่
กําหนดไว
2. ผูบริหารหนวยงานตนสังกัดที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ควรจัดอบรม ประชุม สัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาในรูปแบบ
ตางๆ เชน การอบรม สัมมนาในลักษณะการพัฒนาองคกร (Organization Development : OD)
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3. ผูบริหารหนวยงานตนสังกัดที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ควรสนับสนุนสงเสริมการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
อยางตอเนื่อง เชน การสนับสนุนงบประมาณ การออกระเบียบ กฎหมายที่เอื้อตอการมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
4. ผูบริหารหนวยงานตนสังกัดที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึก ษาที่มีค ณะกรรมการสถานศึก ษา 9 คน ควรใหค วามสําคัญและ
สนับสนุนสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู ความเขาใจในการดําเนินงานตามบทบาท
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ผูบริหารหนวยงานตนสังกัดที่เกี่ยวของกับการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึก ษาที่มีค ณะกรรมการสถานศึก ษา 15 คน ควรใหค วามสําคัญและ
สนับสนุนสงเสริมการสรางเครือขายระหวาง โรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน หนวยงาน
ตางๆ โดยการทําขอตกลงใหความรวมมือตัง้ แตระดับกระทรวงกับกระทรวง
6. ผูบริหารสถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานควรนํา
ข อ ค น พบที่ ไ ด จ ากการวิ จั ย ไปประยุ ก ต ใ ช ใ นการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษาโดยปรับเปลี่ยนใหเหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา
7. ผูบริหารสถานศึก ษาสังกัด สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น พื้นฐานและ
ผูเกี่ยวของกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาควรใหความรู ความเขาใจกับผูเกี่ยวของ
ทุกฝาย มีการกํากับ ติดตาม ประเมินผลอยางตอเนื่อง
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ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
ในการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป ดังนี้
1. ควรศึกษาการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานแตละองคประกอบทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
2. ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บรู ป แบบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษา 9 คนและ 15
คน โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยางใหใกลเคียงกัน
3. ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บรู ป แบบการบริ ห ารสถานศึ ก ษาแบบมี ส ว นร ว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดตางๆ เชน สังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดการศึกษาเอกชน สังกัดกรุงเทพมหานคร เปนตน
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4. ควรศึก ษารูปแบบความสัมพันธของการบริหารสถานศึกษาแบบมีสว นรว มของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกับประสิทธิผลของสถานศึกษา
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หนังสือขอความอนุเคราะหผูเชี่ยวชาญใหขอมูลสัมภาษณ
รายชื่อผูใหสัมภาษณและแบบสัมภาษณ
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รายชื่อผูเ ชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิที่ใหสัมภาษณ
1. นายพิษณุ ตุลสุข
2. นางอรทัย มูลคํา
3. รศ.ดร.ธานี เกสทอง
4. รศ.ดร.นันทิยา นอยจันทร
5. ผศ.ดร.โยธิน ศรีโสภา
6. ดร.กัลยรัตน เมืองสง
7. ดร.อภิเชษฐ ฉิมพลีสวรรค
8. นายบุญสง เพ็งผล
9. นายเอื้อม จันทรสุขโข
10. ดร.สําเริง ออนสัมพันธุ

11. นายศรีวิชัย บุญศรีสุวรรณ

12. นายชาญวิทย อุณหสุทธิยานนท

รองเลขาธิการ
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานพัฒนาระบบเครือขายและการมีสวนรวม
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค
คณบดีคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค
อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
ผูอํานวยการโรงเรียนสิทธิพยากรณ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ผูอํานวยการโรงเรียนบานประดูเฒา
จังหวัดนครสวรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนครสวรรค
จังหวัดนครสวรรค
ผูอํานวยการโรงเรียนบานวังน้ําเขียว
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนวัดหนองเสือ (เรืองวิทยานุกูล)
จังหวัดนครปฐม
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณ ดอนเจดีย
จังหวัดสุพรรณบุรี
ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนอนุบาลประจวบคีรขี ันธ
จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
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แบบสัมภาษณผเู ชี่ยวชาญ
เรื่อง
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(Participative Administration Model of Basic Educational Committee
in the Office of the Basic Education Commission)
คําชี้แจง
แบบสัมภาษณนี้ มีวัต ถุประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือในการสัมภาษณผูเชี่ยวชาญใน
การรวบรวมขอมูลหรือตัว แปรตางๆสําหรับดุษฎีนิพนธ เรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึก ษา
แบบมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน (Participative
Administration Model of Basic Educational Committee in the Office of the Basic Education
Commission) ขอมูลหรือตัวแปรที่ไดจ ากการสัมภาษณมีคายิ่งตอการดําเนิน การวิจัยครั้งนี้และ
จะเปนประโยชนตอการบริหารสถานศึกษา
แบบสัมภาษณ ประกอบดวย 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 ขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพของผูเชี่ยวชาญ
ตอนที่ 2 ขอคําถามในการสัมภาษณสําหรับการพิจารณากําหนดตัวแปรเพื่อเปนกรอบ
ในการวิจัย
ผูวิจัยหวังเปน อย างยิ่งวาจัก ไดรั บความอนุเคราะหใ นการสัมภาษณเปน อยางดียิ่ ง
จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

นางสาววรลักษณ จันทรผา
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 ขอมูลเกีย่ วกับสถานภาพของผูเ ชี่ยวชาญ
คําชี้แจง โปรดเขียนรายละเอียดสถานภาพของทาน
ชื่อผูใ หสัมภาษณ  นาย  นาง  นางสาว ..........................................................................
วุฒิการศึกษา ......................................................................................................................................
ตําแหนงหนาที่ ..................................................................................................................................
สถานที่ทํางาน .....................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
วัน/เดือน/ป/เวลา วันที่...........เดือน...............................พ.ศ. ......................เวลา................................
ตอนที่ 2 ขอคําถามในการสัมภาษณสําหรับการพิจารณากําหนดตัวแปร
คําชี้แจง โปรดตอบคําถามอยางละเอียด
แนวคําถามการสัมภาษณ
1. องคประกอบของลักษณะ/รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ควรประกอบดวยองคประกอบอะไรบาง
2. แตละองคประกอบของลักษณะ/รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ตามขอ 1 มีกระบวนการ/ขั้นตอนการดําเนินงานอยางไร

ลงชื่อ..........................................................ลงชื่อผูใหสัมภาษณ
(…………………………………………………)
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รายชื่อสถานศึกษาทดลองใชเครื่องมือวิจัย
1. โรงเรียนชุมชนวัดรางบัว
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1
2. โรงเรียนวัดพระมอ
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2
3. โรงเรียนวัดแหลมทอง
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 2
4. โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต 1
5. โรงเรียนโพธิ์ศรีสุขาราม
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1
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Reliability
****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ******
R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Item-total Statistics
Scale
Mean
if Item
Deleted
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20

473.0000
473.0667
473.0667
473.5000
473.3333
473.7333
473.3667
473.5667
473.3333
473.0333
473.3000
473.2333
473.5333
473.5000
473.3667
473.4667
473.5000
473.4333
473.5000
473.3333

Scale
Corrected
Variance ItemAlpha
if Item Total
if Item
Deleted Correlation Deleted
853.9310
854.7540
840.2713
857.9828
842.9885
849.4437
830.9989
832.1851
836.6437
844.2402
843.4586
823.1506
839.8437
839.0172
839.5506
839.0851
850.9483
837.7713
846.1207
844.9885

.0831
.0637
.4347
.0350
.4315
.2466
.7066
.6397
.6334
.5332
.3900
.9062
.6275
.5225
.6865
.5347
.1906
.5939
.4085
.4220

.9693
.9692
.9687
.9697
.9687
.9690
.9683
.9684
.9684
.9686
.9688
.9679
.9685
.9686
.9684
.9686
.9691
.9685
.9688
.9687
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A21
A22
A23
A24
A25
A26
A27
A28
A29
A30
A31
A32
A33
A34
A35
A36
A37
A38
A39
A40
A41
A42
A43
A44
A45
A46
A47
A48
A49
A50

473.4333
473.4000
473.1667
473.2667
473.2667
473.3000
473.5333
473.7000
473.3667
473.4000
473.7000
473.3667
473.6000
473.4667
473.4667
473.5000
473.9000
473.4333
473.3000
473.3000
473.2333
473.3667
473.3667
473.4333
473.4667
473.9333
472.6667
472.7333
472.8333
473.3667

828.9437
837.0759
825.5920
836.8230
839.0989
855.5276
845.9816
842.2172
838.7230
838.8000
838.4241
836.4471
837.4897
840.9471
837.7747
839.4310
842.0241
835.9782
838.2172
835.1138
845.9092
840.0333
840.0333
837.7023
834.8782
840.3402
843.0575
817.2368
825.3161
828.7920

.7222
.7392
.7787
.6180
.6224
.0957
.3988
.3945
.4516
.5833
.6238
.6919
.5970
.6365
.7651
.4633
.5304
.6508
.7139
.7185
.4118
.6672
.6672
.6805
.6641
.6089
.3731
.7571
.7029
.8479

.9682
.9683
.9681
.9684
.9685
.9690
.9688
.9688
.9687
.9685
.9685
.9684
.9685
.9685
.9683
.9687
.9686
.9684
.9684
.9683
.9688
.9685
.9685
.9684
.9684
.9685
.9688
.9681
.9682
.9681
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A51
A52
A53
A54
A55
A56
A57
A58
A59
A60
A61
A62
A63
A64
A65
A66
A67
A68
A69
A70
A71
A72
A73
A74
A75
A76
A77
A78
A79
A80

473.3333
473.3000
474.0333
473.4333
472.7000
472.5667
473.1333
473.1000
473.0333
472.5000
472.5667
472.9333
474.5667
473.1667
473.0667
472.9667
472.9667
473.0000
473.0667
473.2667
472.8667
472.9000
472.9333
472.8000
472.5667
472.9333
472.6000
472.7000
472.8000
472.5667

828.8506
839.8724
836.9989
851.5644
849.4586
848.8747
860.8092
840.9897
838.8609
844.9483
848.8057
845.8575
866.8057
841.7989
844.8920
848.5851
848.5161
849.0345
833.3057
834.0644
845.8437
847.7483
854.2023
852.6483
846.8057
849.9264
843.4207
838.0103
848.7862
849.2195

.7947
.5588
.6184
.1600
.1953
.2830
.1428
.5357
.5593
.4536
.2855
.3493
.1670
.4394
.5435
.3139
.3165
.2311
.7646
.8021
.3833
.3236
.0705
.1396
.3575
.2528
.4690
.5111
.2715
.2707

.9681
.9685
.9684
.9691
.9691
.9689
.9695
.9686
.9685
.9687
.9689
.9688
.9709
.9687
.9686
.9689
.9689
.9690
.9682
.9682
.9688
.9689
.9693
.9691
.9688
.9690
.9687
.9686
.9689
.9689
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A81
A82
A83
A84
A85
A86
A87
A88
A89
A90
A91
A92
A93
A94
A95
A96
A97
A98
A99
A100
A101
A102
A103
A104
A105
A106
A107
A108
A109
A110

472.6333
473.4333
473.0333
472.9333
473.2333
473.0667
473.3333
472.9667
473.5333
473.3667
473.8667
473.9667
473.5667
473.4667
473.6333
474.0000
473.4667
473.2667
473.0333
473.1667
473.3333
473.2667
473.6000
473.1000
473.2333
473.3667
473.4667
473.3000
473.1000
473.1333

847.6195
856.1851
848.5851
849.7195
855.2195
840.5471
847.5402
840.9299
853.8437
843.2747
843.2920
842.7920
848.2540
839.2920
847.7575
833.3793
839.1540
851.7885
841.6885
859.4540
850.7816
838.4782
843.0759
841.3345
853.0126
846.8609
846.4644
837.7345
844.9897
853.2920

.3152
.0209
.3486
.1809
.1123
.5260
.3972
.4653
.0922
.5373
.4153
.5368
.3054
.5981
.3104
.6430
.6029
.2743
.4699
.1684
.2140
.6445
.3474
.5239
.2563
.4985
.3510
.6304
.5922
.2035

.9689
.9693
.9688
.9692
.9690
.9686
.9688
.9687
.9692
.9686
.9687
.9686
.9689
.9685
.9689
.9684
.9685
.9689
.9687
.9692
.9690
.9684
.9689
.9686
.9689
.9687
.9688
.9684
.9686
.9690
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A111
A112
A113
A114
A115
A116
A117
A118
A119
A120

473.0667
473.1333
473.2333
473.1333
473.2667
472.9000
473.4333
473.1667
473.4333
473.3333

846.2713
847.0161
845.4264
837.9816
842.7540
833.5414
842.6678
839.9368
843.3575
844.9195

.4805
.5576
.4302
.6756
.5863
.5231
.5019
.6472
.5709
.5098

.9687
.9687
.9687
.9684
.9686
.9686
.9686
.9685
.9686
.9687

R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A)
Reliability Coefficients
N of Cases = 30.0
Alpha = .9690

N of Items =120
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ภาคผนวก ง
หนังสือขอความอนุเคราะหเก็บรวบรวมขอมูลการวิจัย
รายชื่อสถานศึกษาที่เปนกลุมตัวอยาง
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360

รายชื่อสถานศึกษาทีเ่ ปนกลุมตัวอยาง
เรือ่ ง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(Participative Administration Model of Basic Educational Committee
in the Office of the Basic Education Commission)
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
1. โรงเรียนวัดฝาง
2. โรงเรียนปาไมอุทิศ 9
3. โรงเรียนวัดจันทร(ผาดไสวประชาอุทิศ)
4. โรงเรียนนุมประสงควิทยา
5. โรงเรียนวัดบางไกรนอก
6. โรงเรียนวัดสําโรง(หิรัญราษฎรภักดีวิทยา)
7. โรงเรียนวัดใหมผดุงเขต
8. โรงเรียนอนุบาลบางกรวย
9. โรงเรียนวัดแจงศิริสัมพันธ(สโมสรสากลอุทิศ)
10. โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 55 (วัดโบสถดอนพรหม)
11. โรงเรียนวัดตําหนักใต(วิลาศโอสถานนทนุเคราะห)
12. โรงเรียนทานสัมฤทธิ์วิทยา
13. โรงเรียนวัดเฉลิมพระเกียรติ(พิบูลบํารุง)
14. โรงเรียนวัดลานนาบุญ (นอม หงสะเดชอุปถัมภ)
15. โรงเรียนอนุราชประสิทธิ์
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ เขต 1
16. โรงเรียนอางทองพัฒนา
17. โรงเรียนบานยุบพริก
18. โรงเรียนยุวสมาคมประจวบคีรขี ันธอนุสรณ
19. โรงเรียนวัดถ้ําคีรีวงศ
20. โรงเรียนวัดปากคลองเกลียว
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21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

โรงเรียนบานคลองชายธง
โรงเรียนบานไรใน
โรงเรียนบานยานซื่อ
โรงเรียนบานเขามัน
โรงเรียนบานยางเขา
โรงเรียนไตรกิตทัตตานนท
โรงเรียนวัดทุงประดู
โรงเรียนบานหนองกก
โรงเรียนบานอาวยาง
โรงเรียนบานหวยแกว
โรงเรียนบานหนองหญาปลอง
โรงเรียนประชาสงเคราะหอุปถัมภ
โรงเรียนบานวังยาง
โรงเรียนบานทุงสีเสียด
โรงเรียนบานพุตะแบก
โรงเรียนบานชะมวง
โรงเรียนบานหนองมงคล
โรงเรียนบานดอนสํานัก
โรงเรียนวัดกํามะเสน
โรงเรียนบานดอนใจดี
โรงเรียนบานหวยสัก
โรงเรียนบานปากคลอง(ราษฏรอุปกรณ)
โรงเรียนบานดงไมงาม
โรงเรียนบานทุงตาแกว
โรงเรียนบานหนองจันทร
โรงเรียนบานทาขาม
โรงเรียนบานฝงแดง
โรงเรียนบานทุงเชือก
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49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.

โรงเรียนบานหนองมะคา
โรงเรียนบานอางทอง
โรงเรียนสมาคมเลขานุการสตรี 2
โรงเรียนบานสวนหลวง
โรงเรียนบานหนองเสือ
โรงเรียนบานหวยทรายขาว
โรงเรียนบานธรรมรัตน
โรงเรียนบานดอนสงา
โรงเรียนบานคลองลอย
โรงเรียนวัดธงชัยธรรมจักร
โรงเรียนมูลนิธิศึกษา
โรงเรียนบานหนองหิน
โรงเรียนวัดนาผักขวง
โรงเรียนบานถ้ําเขานอย
โรงเรียนบานคอกชาง
โรงเรียนบานหนองหวยฝาด
โรงเรียนบานชางเผือก
โรงเรียนวัดดอนยาง
โรงเรียนบานมะเดื่อทอง
โรงเรียนบานมรสวบ
โรงเรียนบานหวยยางมิตรภาพที่ 35
โรงเรียนอนุบาลทับสะแก
โรงเรียนอนุบาลเมืองประจวบคีรีขนั ธ(สละชีพ)
โรงเรียนบางสะพาน
โรงเรียนบานทุงกระโตน
โรงเรียนบานทองมงคล
โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน
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สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2
76. โรงเรียนวัดหนองหลุม
77. โรงเรียนวัดโบสถวิทยาคาร
78. โรงเรียนวัดบอคู
79. โรงเรียนบานหัวเขา
80. โรงเรียนวัดทาจัด
81. โรงเรียนบานรางโพธิ์
82. โรงเรียนพานิชชีวะอุปถัมภ
83. โรงเรียนบานโปงพรานอินทร
84. โรงเรียนบานโปง
85. โรงเรียนวัดชองลม
86. โรงเรียนหรรษาสุจิตตวิทยา
87. โรงเรียนบานหัวทํานบ
88. โรงเรียนวัดใหมปทุมสูตร
89. โรงเรียนบานหนองกุฏิ
90. โรงเรียนวัดโคกสําโรง
91. โรงเรียนวัดหวยคูสามัคคี
92. โรงเรียนบานหนองแหน
93. โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
94. โรงเรียนวัดนันทวัน
95. โรงเรียนวัดศรีสรอยเพชร
96. โรงเรียนวัดโคกยายเกตุ
97. โรงเรียนวัดเวฬุวัน
98. โรงเรียนวัดหัวโพธิ์
99. โรงเรียนบานหวยหิน
100. โรงเรียนวัดสวางอารมณ
101. โรงเรียนวัดคอกวัว
102. โรงเรียนวัดใหมสิทธาวาส

364

103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.

โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง
โรงเรียนวัดสระศรีเจริญ
โรงเรียนอนุบาลวัดดงตาล (วโรสุธาประชาสรรค)
โรงเรียนวัดทาขาม
โรงเรียนวัดโพธิ์เขียว
โรงเรียนวัดรางบัวทอง (สุวรรณวิทยา)
โรงเรียนวัดเทพพิทักษ
โรงเรียนวัดคณฑี
โรงเรียนบานหนองจิก
โรงเรียนวัดคีรีเจริญผล
โรงเรียนบานเขาชานหมาก
โรงเรียนวัดกลางบานดอน
โรงเรียนบานหนองโพธิ์
โรงเรียนบานหนองกระทู
โรงเรียนวัดรางกราง
โรงเรียนวัดยางยี่แส
โรงเรียนบานหนองสานแตร
โรงเรียนวัดเขาพระ
โรงเรียนวัดหนองตาสาม
โรงเรียนบานหนองจิกรากขา
โรงเรียนวัดบางสาม
โรงเรียนวัดสระยายโสม
โรงเรียนวัดจันทราวาส
โรงเรียนวัดโภคาราม
โรงเรียนสองพี่นอง
โรงเรียนบานนเรศ
โรงเรียนวัดโพธิ์ทองเจริญ
โรงเรียนวัดสระพังลาน
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131. โรงเรียนบานทุงดินดํา
132. โรงเรียนบานจรเขสามพัน
133. โรงเรียนวัดคีรรี ัตนาราม
134. โรงเรียนวัดบางบอน
135. โรงเรียนวัดยางสวางอารมณ
136. โรงเรียนวัดปทุมสราวาส
137. โรงเรียนพลับพลาไชย
138. โรงเรียนบานหัววัง
139. โรงเรียนวัดดอนมะเกลือ (นันทราษฎรรังสรรค)
140. โรงเรียนอนุบาลพระบรมราชานุสรณดอนเจดีย
141. โรงเรียนอนุบาลบานทาพระยาจักร
สํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสิงหบุรี
142. โรงเรียนวัดกระโจม
143. โรงเรียนวัดโคกพระ
144. โรงเรียนวัดโพธิ์เอน
145. โรงเรียนวัดนอยนางหงษ
146. โรงเรียนวัดเสาธงทองธงทอง
147. โรงเรียนวัดกระดังงา
148. โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
149. โรงเรียนวัดชันสูตร
150. โรงเรียนวัดโบสถ
151. โรงเรียนวัดประสาท
152. โรงเรียนวัดหลวง
153. โรงเรียนวัดขุนสงฆ
154. โรงเรียนบานบางสําราญ
155. โรงเรียนวัดกลางชูศรีเจริญสุข
156. โรงเรียนวัดศรัทธาภิรม
157. โรงเรียนคายบางระจัน
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158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.

โรงเรียนบานทุงกลับ
โรงเรียนวัดสิงห
โรงเรียนอนุบาลทาชาง
โรงเรียนวัดดอนเจดีย
โรงเรียนวัดพิกุลทอง
โรงเรียนวัดราษฎรประสิทธิ์
โรงเรียนเรืองเดชประชานุเคราะห
โรงเรียนวัดวังกะจับ
โรงเรียนวัดพระปรางคมุนี
โรงเรียนวัดโคปูน
โรงเรียนวัดศรีสาคร
โรงเรียนวัดโพธิ์สังฆาราม
โรงเรียนวัดสาธุการาม
โรงเรียนชุมชนวัดเสาธงหิน
โรงเรียนวัดหัววาว
โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย
โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี
โรงเรียนวัดเตย
โรงเรียนวัดบานกลับ
โรงเรียนวัดวิหารขาว
โรงเรียนวัดคีม
โรงเรียนวัดตึกราชา
โรงเรียนวัดตะโกรวม
โรงเรียนชุมชนวัดพระนอนจักรสีหมิตรภาพที่ 133
โรงเรียนอนุบาลพรหมบุรี
โรงเรียนวัดประดับ
โรงเรียนวัดเกาชั่ง
โรงเรียนวัดสะอาดราษฎรบํารุง

367

186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
197.
198.
199.
200.
201.

โรงเรียนวัดบานจา (เอี่ยมโหมดอนุสรณ)
โรงเรียนวัดขอย
โรงเรียนวัดตุมหู
โรงเรียนวัดโพธิ์ทะเลสามัคคี
โรงเรียนอนุบาลเมืองสิงหบุรี
โรงเรียนวัดกลาง
โรงเรียนวัดประโชติการาม
โรงเรียนวัดโสภา
โรงเรียนวัดถอนสมอ
โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 56 (บานหนองกระทุม)
โรงเรียนวัดอัมพวัน
โรงเรียนบานหนองลีวิทยาคม
โรงเรียนอนุบาลคายบางระจัน
โรงเรียนชุมชนวัดมวง
โรงเรียนวัดพรหมสาคร
โรงเรียนอนุบาลสิงหบุรี
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ภาคผนวก จ
แบบสอบถาม เรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
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แบบสอบถาม
เรื่อง รูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(Participative Administration Model of Basic Educational Committee
in the Office of the Basic Education Commission)
คําชี้แจง
1. แบบสอบถามฉบั บ นี้ จั ด ทํา ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อทราบตั ว แปรที่ เ ป น
องคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน
2. ผูตอบแบบสอบถามฉบับนี้ เปนบุคลากรในสถานศึกษาๆละ 6 คน ดังนี้
2.1 ผูบริหารสถานศึกษา
2.2 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.3 ผูแทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.4 ผูแทนผูปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.5 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่นๆ
2.6 ผูปกครองนักเรียนอื่นๆ
3. แบบสอบถามฉบับนี้มี 2 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูว ิจัยขอขอบพระคุณทานไว ณ โอกาสนี้ สําหรับความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม
ในครั้งนี้
นางสาววรลักษณ จันทรผา
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ตอนที่ 1 สถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชอง  ที่ตรงกับสถานภาพของทาน
1. เพศ
 ชาย

 หญิง

2. อายุ (เศษปที่เกิน 6 เดือน ใหนับเพิ่มอีกหนึ่งป)
 ต่ํากวา 30 ป
 30 – 35 ป
 36 – 40 ป
 41 – 45 ป
 46 – 50 ป
 51 ปขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
 ต่ํากวาปริญญาตรี
 ปริญญาโท

 ปริญญาตรี
 ปริญญาเอก

4. ตําแหนงหนาที่ในสถานศึกษา
 ผูบริหารสถานศึกษา
 ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ผูแทนครูในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ผูแทนผูปกครองในคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอื่นๆ
 ผูปกครองนักเรียนอื่นๆ
5. จํานวนคณะกรรมการสถานศึกษาในสถานศึกษาของทาน
 9 คน
 15 คน
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ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับองคประกอบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
คําชี้แจง โปรดพิจารณาขอความและทําเครื่องหมาย  ลงในชองคะแนนที่ตรงกับสภาพความเปน
จริงของสถานศึกษาของทานเพียงคําตอบเดียว โดยพิจารณาดังนี้
ระดับ 5 หมายถึง มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับมากที่สุด
ระดับ 4 หมายถึง มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับมาก
ระดับ 3 หมายถึง มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับปานกลาง
ระดับ 2 หมายถึง มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึ กษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับนอย
ระดับ 1 หมายถึง มีความสําคัญตอการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาอยูในระดับนอยที่สุด

ขอที่
1
2
3
4
5
6
7

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษามีความตระหนักถึงความสําคัญ
ของการมีสวนรวม
คณะกรรมการสถานศึกษาตองการมีสวนรวม
ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมเปนกรรมการ
คัดเลือกและการประเมินบุคลากรของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสําคัญในการสงเสริม
ใหเกิดการมีสวนรวมจากผูที่เกี่ยวของทุกภาคสวน
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรวมในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหารงานของโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษามีทัศนคติที่ดีตอการจัดการศึกษา
กรรมการสถานศึกษาเปนผูทมี่ ีลักษณะความเปนผูน ํา

ระดับความสําคัญ
1

2

3

4

5
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ขอที่
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความรับผิดชอบตอตนเอง
ครอบครัวและชุมชน
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสนใจและมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสามารถ
ในการตัดสินใจและแกปญ
 หาตางๆได
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความรูความเขาใจใน
บทบาทหนาที่ของตนเอง
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่กลาแสดงออกทั้งการกระทํา
และความคิด
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีอารมณดี มองโลกในแงดี
มีความหนักแนนและเปนคนมีเหตุผล
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความสุภาพ เรียบรอย
ออนนอมถอมตน
กรรมการสถานศึกษามีถิ่นกําเนิดอยูในชุมชน
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีคณ
ุ ธรรมและความซื่อสัตย
สุจริต
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีความประพฤติดี
ทั้งดานกาย วาจา ใจและเปนตัวอยางใหแกสังคมได
กรรมการสถานศึกษามีลักษณะนิสัยชอบชวยเหลือ
กิจกรรมตางๆของโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษามีความรู ความสามารถตอหนาที่
กรรมการสถานศึกษามีฐานะทางเศรษฐกิจที่เอื้อตอ
การสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา
กรรมการสถานศึกษาเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธที่ดี
กรรมการสถานศึกษามีความรูเรื่องระเบียบ กฎหมาย

ระดับความสําคัญ
1
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ขอที่
24

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา

26

กรรมการสถานศึกษามีสวนรวมพิจารณาความตองการ
ของโรงเรียน
กรรมการสถานศึกษามีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอยางจริงจัง
กรรมการสถานศึกษาเปนผูมีความประนีประนอม

27

กรรมการสถานศึกษาสามารถทํางานรวมกับผูอื่นไดดี

28

กรรมการสถานศึกษาอาศัยอยูในชุมชนที่ตั้งของ
สถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนใหขอเสนอแนะและรับรู
การบริหารและการดําเนินงานของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับรูและรวมพิจารณา
การกําหนดกฎระเบียบของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษามีสวนรับรูและใหขอเสนอแนะ
การติดตามผลการดําเนินงานและสรุปผลงานประจําป
ของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาใหความสนใจและ
ใหขอเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษาเปนผูที่สะทอนความตองการ
ของชุมชนดวยการพัฒนาการเรียนการสอน
คณะกรรมการสถานศึกษารับรูและใหขอเสนอแนะ
การดําเนินงานของโรงเรียนอยางตอเนื่อง
การใหขอเสนอแนะและรวมปฏิบัติในการพัฒนาอาคาร
สถานที่และสิ่งแวดลอมในโรงเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษามีการรวมรับรูและให
ขอเสนอแนะในการจัดการเรียนการสอนอยางหลากหลาย
โครงการพัฒนาตาง ๆ ตองคํานึงถึงกระบวนการทํางาน
แบบมีสวนรวม

25

29
30
31

32
33
34
35
36
37

ระดับความสําคัญ
1
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ขอที่
38
39
40
41
42
43
44
45

46
47
48
49
50
51

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
มีการพัฒนาการทํางานของคณะกรรมการสถานศึกษา
ใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ
การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเห็น
ความสําคัญของการมีสวนรวม
การสงเสริมและสนับสนุนใหคนในชุมชนเขารวม
กิจกรรมตางๆของโรงเรียน
การใหความสําคัญกับชุมชนในการพัฒนาความรู
ความเขาใจดานการศึกษาใหทนั สมัยอยูเสมอ
การสนับสนุนใหชุมชนไดรับการพัฒนาจากองคกรตางๆ
เพื่อใหเปนแหลงเรียนรูของนักเรียนและคนในชุมชน
มีการสรางเครือขายดานการศึกษาระหวางโรงเรียนกับ
ชุมชนและมีกิจกรรมดําเนินการรวมกัน
ผูบริหารเขารวมกิจกรรมกับชุมชนสม่ําเสมอ
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการตัดสินใจ
ในการดําเนินงานอยางรอบคอบ มีเหตุผลและคํานึงถึง
ประโยชนของสถานศึกษาเปนหลัก
โรงเรียนเปดโอกาสใหผูมีสวนรวมวิเคราะหหาปญหา
หาสาเหตุของปญหา และแกไขปญหาดวยตนเอง
มีเปาหมายในการดําเนินงานเดียวกัน
การสนับสนุน สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษา
มีความรูใ นดานการจัดการศึกษา
การสนับสนุน สงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษา
มีความรูใ นบทบาทหนาทีข่ องตนเอง
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการปฏิสัมพันธ
กันอยูเสมอ
การมีปฏิสัมพันธที่ดีระหวางตัวบุคคล

ระดับความสําคัญ
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ขอที่
52

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา

53

โรงเรียนใหเกียรติและใหกําลังใจแกผูเขามามีสว นรวมใน
โรงเรียน
โรงเรียนและชุมชนมีสวนชวยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน

54

ขอมูลขาวสารภายในโรงเรียนมีความถูกตองและเชื่อถือได

55

กรรมการสถานศึกษามีความภาคภูมใิ จเมื่อโรงเรียน
ประสบความสําเร็จ
โรงเรียนสงเสริม สนับสนุนใหเด็กในชุมชนไดรับ
การศึกษาและจบการศึกษาภาคบังคับ
กรรมการสถานศึกษามีความรูสึกที่ดีทไี่ ดรับเกียรติและ
มีความภาคภูมใิ จที่ไดรับแตงตั้งใหเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษา
การบริหารงานการเงินของสถานศึกษามีความโปรงใส
และตรวจสอบได
สถานศึกษามีชื่อเสียงเปนที่ยอมรับของชุมชน
ผูบริหารมีความซื่อสัตยสุจริต
ผูบริหารประพฤติตนเปนแบบอยาง
ผูบริหารมีความเปนผูน ํา
ผูบริหารเปนคนทองถิ่นโดยกําเนิด
ผูบริหารมีวิสัยทัศนในการบริหารและเปนผูนําแหง
การเปลี่ยนแปลง
ผูบริหารใชทักษะการแกไขความขัดแยง
ผูบริหารมีความคิดสรางสรรค
ผูบริหารมีมนุษยสัมพันธที่ดี
ผูบริหารเปนนักประชาธิปไตยรับฟงความคิดเห็นของผูอื่น
ผูบริหารมีความเสียสละ

56
57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

ระดับความสําคัญ
1
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ขอที่
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87

88

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ผูบริหารมีความศรัทธาและยอมรับการทํางานของ
คณะกรรมการสถานศึกษา
ผูบริหารมีความรูและทักษะในการบริหารและ
การปฏิบัติงาน
ผูบริหารมีความเพียรพยายามเอาชนะอุปสรรคตางๆ
ในการปฏิบัติงาน
ผูบริหารมีจิตสาธารณะ
ผูบริหารมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง
ครูมีความเอาใจใสตอนักเรียนและการเรียนการสอน
ครูมีความประพฤติดี
ครูมีมนุษยสัมพันธดี
ครูมีความเสียสละ อุทิศเวลาและปฏิบัติงานตรงตอเวลา
ครูมีความรูความสามารถ
ครูในสถานศึกษามีความสามัคคี
ครูมีความตั้งใจพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางจริงจัง
ชุมชนมีความศรัทธาตอโรงเรียน
การมีบุตรหลานเขาเรียนในสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษาเปนศิษยเกาของสถานศึกษา
ชุมชนกับสถานศึกษามีความสัมพันธอันดี
การใหมีหลักการการมีสวนรวมของชุมชน ในนโยบาย
ระดับชาติ
การทบทวนหลักสูตรการศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัด
การเรียนทีใ่ ชกระบวนการทํางานแบบมีสวนรวมใน
ระดับตาง ๆ
สื่อประชาสัมพันธของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางาน
แบบมีสวนรวม

ระดับความสําคัญ
1

2

3

4

5
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ขอที่
89

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา

มีระบบการบริหารการศึกษาที่เอื้อและสนับสนุน
การเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
90 การมีระบบการเมืองการปกครองทองถิ่นที่เอื้อตอ
การสนับสนุนกิจกรรมของสถานศึกษา
91 กรรมการสถานศึกษามีเวลาเพียงพอที่จะเขามามีสวนรวม
กิจกรรมของสถานศึกษา
92 โรงเรียนมีการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมที่
เอื้อตอการเรียนรู
93 หนวยงาน องคกรของรัฐมีความพรอมที่จะผสมผสาน
กิจกรรม และตอบสนองขอเสนอของชุมชน
94 กฎระเบียบหรือคําสั่งการบริหารราชการไมเปนอุปสรรค
ตอการทํางานแบบมีสวนรวม
95 งบประมาณและการเงิน การคลัง อํานวยความสะดวก
หรือจูงใจใหเกิดกระบวนการทํางานแบบมีสว นรวม
96 รัฐบาลมีความตั้งใจและความสามารถ ที่จะกระจายอํานาจ
ในการวางแผนและการตัดสินใจไปยังทองถิ่น
97 เอกสารสิ่งพิมพของรัฐ สนับสนุนกระบวนการทํางาน
แบบมีสวนรวมขององคกรและชุมชน
98 การมีความผูกพันและรูสึกเปนเจาของสถานศึกษา
99 การยอมรับแนวความคิด สาระสําคัญพื้นฐาน และปรัชญา
การทํางานแบบมีสวนรวม
100 ระบบการติดตอสื่อสารภายในโรงเรียนมีความคลองตัว
เปนไปโดยอิสระทั้งในแนวดิ่งและแนวราบ
101 มีการเปดโอกาสใหผูมีสวนเกีย่ วของไดมีสวนรวมใน
การปฏิบัติงาน
102 มีการกระจายอํานาจการบริหารและการตัดสินใจใหผูมี
สวนเกี่ยวของกับงานรับผิดชอบ

ระดับความสําคัญ
1

2

3

4

5
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ขอที่

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา

103 ขอมูลสารสนเทศในโรงเรียนมีความพรอมที่จะนํามาใช
ในการตัดสินใจ
104 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการ
ติดตอสื่อสารกันอยางเปดเผยเกี่ยวกับเปาหมายขององคกร
105 มีการประชาสัมพันธการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
106 การเปดโอกาสใหทุกคนแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็ม
ความสามารถ
107 ทุกคนตระหนักในบทบาทหนาทีข่ องตนเอง
108 โรงเรียนและชุมชนมีการตั้งเปาหมายที่จะแกไขปญหา
รวมกัน โดยวิเคราะหปญหาที่สงผลกระทบตอการทํางาน
จากนัน้ หาแนวทางแกไข
109 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษามีการกําหนด
บทบาท ภารกิจและหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ไวอยางชัดเจน
110 โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษารวมกันจัด
โครงการ/กิจกรรมที่สอดคลองกับความตองการของ
ชุมชนและทองถิ่น
111 กรรมการสถานศึกษามีอิสระในการคิด การตัดสินใจ
และดําเนินงานในหนาที่ที่ตนรับผิดชอบ
112 มีการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาอยางตอเนื่อง
113 โรงเรียนเปดโอกาสใหคณะกรรมการมีสวนดูแล ติดตาม
งานของโรงเรียน
114 สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษามีการวาง
แผนการดําเนินงานสูเปาหมายที่ชัดเจน
115 มีการสรางเครือขายระหวางบุคคลและดําเนินงานรวมกัน
116 การมีการประสานงานทีด่ ี
117 มีการดําเนินงานการพัฒนาคุณภาพการศึกษาอยางเปนขั้นตอน

ระดับความสําคัญ
1

2

3

4

5

379

ขอที่

ตัวแปรการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา

ระดับความสําคัญ
1

2

3

4

5

118 มีการดําเนินงานตามมติที่ประชุม
119 มีกระบวนการตรวจสอบผลการดําเนินงานอยางตอเนื่อง
120 มีการสรางแรงจูงใจในการดําเนินงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษา

ขอขอบคุณทุกทานเปนอยางสูง

380

ภาคผนวก ฉ
หนังสือขอความอนุเคราะหตรวจสอบยืนยันรูปแบบ
รายชื่อผูเชี่ยวชาญและแบบตรวจสอบยืนยันรูปแบบ

381

382

รายชื่อผูเ ชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบยืนยันรูปแบบ
1. ดร.รังสรรค มณีเล็ก
2. ดร.พิธาน พื้นทอง
3. รศ.ดร.ประเทือง ภูมิภัทราคม
4. ดร.ไพรัช มณีโชติ
5. ดร.อภิชาติ เลนะนันท
6. ดร.ลมัยพร แหลงหลา
7. ดร.สยาม สุมงาม
8. ดร.สุจิตรา คงจินดา
9. สจ.ไชยา ฝกใจ

ที่ปรึกษาสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ดานพัฒนากระบวนการเรียนรู
ผูอํานวยการสํานักติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค
รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษา
ประจวบคีรีขนั ธ เขต 1
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเจริญสุขาราม
จังหวัดสมุทรสงคราม
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดอัมรินทร
จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลสรรพยา
จังหวัดชัยนาท
กรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานโรงเรียนวัดจันทราราม
จังหวัดราชบุรี
กรรมการสถานศึกษาขัน้ พื้นฐานโรงเรียนวัดพยอม
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

383

แบบสัมภาษณผเู ชี่ยวชาญ/ผูทรงคุณวุฒิ
เพื่อยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ระดับการศึกษาขัน้ พื้นฐาน
(Participative Administration Model of Basic Educational Committee
in the Office of the Basic Education Commission)
คําชี้แจง
แบบสัมภาษณนี้มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจสอบ/ยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
แบบมี ส ว นร ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา ระดั บ การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน 4 ด า น คื อ
ดานความเหมาะสม ดานความเปนไปได ดานความเปนประโยชน และดานความถูกตองครอบคลุม
หลัง จากทา นไดศึก ษารายละเอีย ดประกอบการพิ จ ารณาแลว ขอใหทา นไดใ ห ขอคิด เห็น และ
ขอเสนอแนะซึ่งจะเปนประโยชนอยางยิ่งตอการสรางและยืนยันรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ผูวิจัยหวังเปน อย างยิ่งวาจัก ไดรั บความอนุเคราะหใ นการสัมภาษณเป น อยางดียิ่ ง
จึงขอขอบพระคุณเปนอยางสูงมา ณ โอกาสนี้

นางสาววรลักษณ จันทรผา
นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารการศึกษา
ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร

384

ตอนที่ 1 ขอมูลพื้นฐาน
ชื่อผูใ หสัมภาษณ  นาย  นาง  นางสาว ...........................................................................
ตําแหนงหนาที่ ..................................................................................................................................
สถานที่ทํางาน .....................................................................................................................................
วัน/เดือน/ป/เวลา วันที่............เดือน.................................พ.ศ. .....................เวลา..............................
ลงชื่อผูใหสัมภาษณ ...........................................................................................................................
ตอนที่ 2 โปรดศึกษาขอคนพบและแสดงความคิดเห็นตามลําดับ
คําชี้แจง
ขอใหทานพิจารณารางรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ผูวิจัยไดคนพบ และแสดงความคิดเห็นตอองคประกอบ
ของรูปแบบการบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานวาทานมีความคิดเห็นเปนอยางไรบาง
สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน
1. คุณลักษณะของ
กรรมการสถานศึกษา

3. คุณลักษณะของ
ผูบริหาร

2.การจัดการกระบวนการ
มีสวนรวม
5.การดําเนินงานตามบทบาท
ของคณะกรรมการสถานศึกษา

6.คุณลักษณะของครู
7.การสนับสนุนจาก
หนวยงานตนสังกัด

8.สภาพแวดลอมภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา

4.การสรางเครือขาย
การมีสว นรวม

385

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ทานมีความคิดเห็นตอองคประกอบของรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 9 คน
ความคิดเห็น
องคประกอบของรูปแบบฯ

ความเหมาะสม

ความเปนไป
ได

ความเปนประโยชน

ความถูกตอง
ครอบคลุม

เหมาะ
ไม
เปนไป เปนไป
ไม
เปนไป เปนไป
เหมาะสม
เหมาะสม
ได ไมได
สม เหมาะสม ได ไมได

1. คุณลักษณะของ
กรรมการสถานศึกษา
2. การจัดการกระบวนการ
มีสวนรวม
3. คุณลักษณะของ
ผูบริหาร
4. การสรางเครือขายการมี
สวนรวม
5. การดําเนินงานตาม
บทบาทของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
6. คุณลักษณะของครู
7. การสนับสนุนจาก
หนวยงานตนสังกัด
8. สภาพแวดลอมภายใน
และภายนอก
สถานศึกษา
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................
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...........................................................................................................................................................

387

สถานศึกษาที่มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน
1. คุณลักษณะของผูบริหาร
2. คุณลักษณะของ
กรรมการสถานศึกษา

3. การดําเนินงานตามบทบาท
ของคณะกรรมการสถานศึกษา

7. การสรางเครือขาย

5. การสนับสนุนจาก

การมีสวนรวม

หนวยงานตนสังกัด

6. ความพึงพอใจของ
คณะกรรมการและผลงาน
ของสถานศึกษา

8.คุณลักษณะของครู

4. ความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนและชุมชน

388

คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย  ลงในชองที่ทานมีความคิดเห็นตอองคประกอบของรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มคี ณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 15 คน
ความคิดเห็น
องคประกอบของรูปแบบฯ

ความเหมาะสม

ความเปนไป
ได

ความเปนประโยชน

ความถูกตอง
ครอบคลุม

เหมาะ
ไม
เปนไป เปนไป
ไม
เปนไป เปนไป
เหมาะสม
เหมาะสม
ได ไมได
สม เหมาะสม ได ไมได

1. คุณลักษณะของ
ผูบริหาร
2. คุณลักษณะของ
กรรมการสถานศึกษา
3. การดําเนินงานตาม
บทบาทของ
คณะกรรมการ
สถานศึกษา
4. ความสัมพันธระหวาง
โรงเรียนและชุมชน
5. การสนับสนุนจาก
หนวยงานตนสังกัด
6. ความพึงพอใจของ
คณะกรรมการและ
ผลงานของ
สถานศึกษา
7. การสรางเครือขาย
การมีสวนรวม
8. คุณลักษณะของครู
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ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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ประวัติผูวิจัย
ชื่อ สกุล
ที่อยู

ที่ทํางาน

นางสาววรลักษณ จันทรผา
200 หมูที่ 1 ตําบลอางทอง อําเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77130
มือถือ 081 8587193
e-mail : neang915@hotmail.com
โรงเรียนบานหนองระแวง หมูที่ 5 ตําบลธงชัย
อําเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ 77190

ประวัติการศึกษา
พ.ศ.2541
พ.ศ.2545

พ.ศ.2551

พ.ศ.2553

ประวัติการทํางาน
พ.ศ. 2541 – 2547
พ.ศ. 2547 – 2549
พ.ศ. 2549 – 2552
พ.ศ. 2552 – 2553
พ.ศ. 2553 – ปจจุบนั

สําเร็จการศึกษาปริญญาครุศาสตรบัณฑิต (คบ.)
วิชาเอกการประถมศึกษา สถาบันราชภัฎหมูบานจอมบึง ราชบุรี
สําเร็จการศึกษาศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
วิชาเอกวิจัยและประเมินผลการศึกษา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
สําเร็จการศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.)
วิชาเอกบริหารการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี
ศึกษาตอระดับปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิต
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร
ครูโรงเรียนบานหวยแกว จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
ครูโรงเรียนวัดหนองหอย จังหวัดประจวบคีรีขนั ธ
รองผูอํานวยการโรงเรียนบานไชยราช จังหวัดประจวบคีรขี ันธ
ผูอํานวยการโรงเรียนวัดนาผักขวง จังหวัดประจวบคีรขี ันธ
ผูอํานวยการโรงเรียนบานหนองระแวง จังหวัดประจวบคีรขี ันธ

