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บทคดัย่อ 

 

 การวิจยัครั& งนี& มีวตัถุประสงค์ เพื*อศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหาร    
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั& นพื&นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื&นที*การศึกษา          
ประถมศึกษา จนัทบุรี เขต 1 ใน 4  ด้าน คือ ด้านการกาํกับกิจการของสถานศึกษาขั&นพื&นฐาน       
ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาขั&นพื&นฐาน ด้านการบริหารงานบุคคล  
สาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั&นพื&นฐาน ดา้นการปฏิบติัหนา้ที*อื*น
ตามที*กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กาํหนด ตามขนาดของสถานศึกษาขั&นพื&นฐานและองคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั& นพื&นฐานตามสถานภาพ  ประชากรที* ใช้ในการวิจัย  คือ               
คณะกรรมการสถานศึกษาขั&นพื&นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื&นที*การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี    
เขต 1 จาํนวน 98 แห่ง ปีการศึกษา 2554 จาํนวน 1,032 คน โดย การกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งจากตาราง
ของเครจซี*และมอร์แกนและสุ่มแบบแบ่งชั&น (Stratified Random Sampling) จาํนวน 35 โรงเรียน 
รวม 280 คน เครื*องมือที*ใชใ้นการวิจยัเป็นแบบสอบถาม ความคิดเห็นเกี*ยวกบัระดบัการมีส่วนร่วม
ในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั&นพื&นฐาน 4 ดา้น สถิติที*ใชใ้นการวิเคราะห์
ขอ้มูลไดแ้ก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี*ย  ค่าความเบี*ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test) 
 ผลการวจิยัพบวา่  1) การมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั&นพื&นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื&นที*การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 พบว่า ในภาพรวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก          
2) ผลการเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั&นพื&นฐาน 
สังกดัสํานกังานเขตพื&นที*การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จาํแนกตามขนาดสถานศึกษา คือ 
สถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยรวมและรายด้านทุกด้านแตกต่างกัน           
อยา่งมีนยัสาํคญัที*ระดบั .01  3) ผลการเปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั&นพื&นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื&นที*การศึกษาจันทบุรี เขต 1 จาํแนกตามสภาพ         
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั&นพื&นฐาน คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั&นพื&นฐานที*เป็นกรรมการ
ภายในและกรรมการภายนอก โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติ     

ที2ระดบั .01  



Punyar  Timarchai.  (2013).  Participation in Education Administration of School Committee 

under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area 1.  Thesis. M.Ed. 

(Educational Administration).  Chanthaburi : Rambhai Barni Rajabhat University.  

Thesis  Advisors 

 Associate Professor Wimon  Aim-ot  M.Ed. (Elementary Education) Chairman 

 Dr.Panun  Kanokwongnuwat  Ed.D. (Education Administration) Member  

 

Abstract 

 

 The purposes of this research were to study and compare the participation of school 

committee under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area 1 in the following     

4 aspects : supervising the operation of primary school, supporting and encouraging the operation of 

primary school, administering personnel for teachers and educational personnel in primary school 

and operating other works as required by law, regulation and announcement of important policies 

according to size of primary school and component of school committee.  Population used in this 

research were school committee under the Office of Chanthaburi Educational Service Area 1, 

consisting of 98 schools with 1,032 people in the academic year of 2011.  The sample group of 35 

schools with 280 people was determined by the Krejcie and Morgan’s Chart and stratified random 

sampling determination.  The tool used in the research was questionnaires with general data and 

participation of school committee.  The statistics used for data analysis were frequency, mean, 

standard deviation, and t-test 

 The results of the study were shown as follows: 1) participation of school committee 

under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area 1 was generally in the high 

level. 2) The results of comparing participation in education administration of school committee 

under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area 1 which were classified by 

school size showed that small sized schools and large sized schools identified the statistically 

significant difference at the .01 level in both overall and individual aspects.  3) The results of 

comparing participation in education administration of school committee from both outsiders and 

insiders under the Office of Chanthaburi Primary Educational Service Area 1 showed the 

statistically significant difference at the .01 level in both overall and individual aspects.  Showed the 

status of school committee from both outsiders and insiders.  
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บทที�  1 

บทนํา 
 

ความเป็นมา 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  และพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.2542  และที'แกไ้ขเพิ'มเติม (ฉบบัที' 2) พ.ศ. 2545  กาํหนดใหมี้การเปลี'ยนแปลงการจดั

การศึกษาไทย  ทั2งในดา้นสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอย่างเสมอภาคกนัในการไดรั้บการศึกษา     

ขั2นพื2นฐานอยา่งต่อเนื'องและมีคุณภาพและการจดัการศึกษาดงักล่าว  จะตอ้งคาํนึงถึงการมีส่วนร่วม
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ'นและเอกชน  เป็นการศึกษาตลอดชีวิตสําหรับประชาชน  ให้ประชาชน

มีส่วนร่วม มีการพฒันาอยา่งต่อเนื'อง ไดก้าํหนดกรอบแนวทางในการจดัการศึกษาและการจดัระบบ

โครงสร้างในการบริหารการศึกษาไวค่้อนขา้งชัดเจน ซึ' งถือได้ว่า  “เป็นธรรมนูญทางการศึกษา”  
สถานศึกษาขั2นพื2นฐานถือว่าเป็นหน่วยงานที'สําคญัในการจดัการศึกษาขั2นพื2นฐาน เพื'อให้บรรลุ 

ตามความมุ่งหมายของการปฏิรูปการศึกษา ตามที'กาํหนดไวใ้นกฎหมายว่าดว้ยการศึกษาแห่งชาติ
และกฎหมายที' เกี' ยวข้อง มีการกําหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั2 นพื2นฐาน ซึ' งเป็น                    

องคค์ณะบุคคล  ทาํหนา้ที'กาํกบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย 

มาตรฐานในการบริหารและการจดัการศึกษา  ซึ' งสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พ.ศ.2550  มาตรา  80 (4)  กาํหนดว่า  “ส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอาํนาจเพื'อให้องค์กร         

ปกครองทอ้งถิ'น  ชุมชน  องคก์รศาสนาและเอกชน จดัและมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาเพื'อพฒันา
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมและสอดคล้องกับแนวนโยบายแห่งรัฐ”  ประกอบกับ

นโยบายของรัฐบาลหลาย ๆ รัฐบาลในช่วงทศวรรษที'ผ่านมาเกี'ยวกับการบริหารและการจัด          

การศึกษาของชาติ  ต่างก็มีนโยบายที'คลา้ย ๆ กนั  จะแตกต่างกนัก็แต่รายละเอียดปลีกย่อยเท่านั2น       
โดยเฉพาะเรื' องการกระจายอาํนาจทางการศึกษาและการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนและชุมชน         

ต่างก็ใหค้วามสาํคญักบัเรื'องดงักล่าวเป็นอยา่งยิ'ง   

 ในปัจจุบนัเป็นที'ยอมรับกนัวา่กลไกในการพฒันาคนที'มีประสิทธิภาพที'สุด  คือ  “การศึกษา”  

แต่สภาพการจัดการศึกษาของไทยในปัจจุบนั ไม่ว่าในรูปแบบใดทั2งการศึกษาในระบบโรงเรียน  

การศึกษานอกระบบโรงเรียนหรือการศึกษาตามอธัยาศยั  ยงัไม่ตอบสนองความตอ้งการที'แทจ้ริง   

ของผูเ้รียน สังคม ประเทศชาติและกระแสโลกาภิวตัน์  เนื'องจากเป็นการจดัตามศกัยภาพความพร้อม

หรือความถนดัของหน่วยงานผูจ้ดัเป็นส่วนใหญ่ หลกัสูตรเน้นเนื2อหาไกลตวัผูเ้รียน เน้นการเรียน

แบบท่องจาํ ขาดระบบส่งเสริมวิชาชีพครู ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน  และองค์กรอื'นในสังคม  
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มีระบบการบริหารจดัการที'รวมศูนยอ์าํนาจไวที้'ส่วนกลางสภาพ การจดัการศึกษ าดังกล่าว  ทาํ

ให้ผล ผลิตท า งก ารศึก ษ าไม่มีคุณภาพเท่าที'ควร ผูเ้รียนขาดโอกาสในการพฒันาตนเองให้เต็ม      

ตามศ ัก ย ภ า พ ทาํ ใ ห้ไม่สามารถสร้างค ว า ม มั 'น ใ จ ได้ว่า ความรู้ความสามารถที'ผูเ้รียนได้รับ         

จะสนองความตอ้งการของตนเองได้ สามารถประกอบอาชีพได้  สามารถตอบสนองความจาํเป็น      

ในการพฒันาประเทศและสามารถดํารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขได้  (สํานักงานเลขาธิการ           

สภาการศึกษา.  2552  : 7)  จากการศึกษาของนักการศึกษาและหน่วยงานที'เกี'ยวขอ้งกบัการจดั        

การศึกษา  พบวา่  การมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการศึกษาของภาคประชาชนไม่วา่จะเป็น

ทางตรงหรือทางออ้มยงัมีปัญหาและไม่เป็นไปตามแนวทางที'พึงประสงคม์ากนกั ดงัจะเห็นไดจ้าก

รายงานการศึกษาของรุ่งเรือง  สุขาภิรมย ์  (2549 : 9)  กล่าวถึงเรื'องของการมีส่วนร่วมของพ่อแม่        

ผูป้กครองและชุมชนเพื'อที'จะพฒันาผูเ้รียนไดเ้ต็มศกัยภาพ  พ ัฒนาการที' เ กิด ขึ2 นในเรื' องนี2 ก็คือ

การเกิดเครือข่ายผู ้ปกครองเพื'อการปฏิรูปการศึกษา  และเครือข่ายพ่อ แ ม่ผู ้ป ก ค ร อ ง ของ         

สถานศึกษาขั2นพื2นฐานในระดับโรงเรียนชั2 นเรียนจนถึงระดับห้องเรียน  จากการติดตาม                

ผลการประเมินและผลการวจิยัจากหลาย ๆ ฝ่าย  พบวา่  โรงเรียนส่วนใหญ่มีความกา้วหนา้ในเรื'องนี2   

แต่พ่อแม่ผูป้กครองส่วนใหญ่ไม่ค่อยเขา้ใจในบทบาทและหนา้ที'การมีส่วนร่วมของตนเองมากนกั  

ทั2 งนี2 ขึ2 นอยู่กับสภาพของเศรษฐกิจหรือประวัติการก่อตั2 งของโรงเรียน นอกจากนี2 ยงัพบว่า             

การมีส่วนร่วมในรูปของคณะกรรมการ ยงัไม่เป็นไปตามภารกิจ  ในเรื' องของคณะกรรมการ         

สถานศึกษาขั2นพื2นฐานปัญหาที'เกิดขึ2นคือ  พ่อแม่ผูป้กครองยงัไม่เขา้ใจบทบาทหนา้ที'วา่จะตอ้งทาํ

อะไรอย่างไร  มีความเคารพเกรงใจผูบ้ริหารและครู ในการแสดงความคิดเห็นและพบว่าผูป้กครอง   

จะมีความรู้สึกว่าตนเองไม่มีคุณค่าเพียงพอที'จะสอนบุตร  เนื'องจากรูปแบบการเรียนการสอน     

ค่อนขา้งจะไม่ยดืหยุน่สถานศึกษาขั2นพื2นฐานบางแห่งยงัไม่ใหค้วามสาํคญัเรื'องนี2 เท่าที'ควร  

 จากสภาพปัญหาดงักล่าว  ผูว้ิจยัจึงมีความสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  

เขต 1  ตามแนวทางการดาํเนินงานขององคค์ณะบุคคลและการมีส่วนร่วม  ซึ' งสํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั2นพื2นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั2นพื2นฐาน.  2550 ก : ก) 

ไดก้าํหนดขึ2นเพื'อใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐานและผูที้'เกี'ยวขอ้งทุกฝ่าย ใชเ้ป็นแนวทาง

ในการบริหารและจดัการศึกษา ซึ' งผลของการวจิยัในครั2 งนี2 ใชเ้ป็นแนวทางในการส่งเสริมสนบัสนุน

ในการปฏิบติัหน้าที'ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

และการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษา

จนัทบุรี  เขต  1  ต่อไป 
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วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 การวจิยัครั2 งนี2   มีวตัถุประสงคด์งัต่อไปนี2  

 1. เพื'อศึกษาการมี ส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษา            

ขั2นพื2นฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1 

 2. เพื'อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั2นพื2นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต  1  โดยจาํแนกตามขนาด

ของสถานศึกษาและองคป์ระกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐานตามสถานภาพ 

 

ประโยชน์ของการวจัิย 

 ในการวิจยัในครั2 งนี2  ทาํให้ทราบถึงสภาพการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของ   

คณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐานสังกดัสํานักงานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี    

เขต 1  เพื'อนํา ปั ญ หา ที'พ บ  มาเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุน ในการปฏิบติัหน้าที'ของ    

คณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน และการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา

ขั2 นพื2นฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 1. ประชากรที'ใชใ้นการวิจยั ไดแ้ก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน  สังกดัสํานกังาน

เขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1  จาํนวน  98  แห่ง  ปีการศึกษา  2554  จาํนวน  1,032  คน 

 2. กลุ่มตวัอย่างที'ใช้ในการวิจยั  ไดจ้ากกลุ่มประชากรโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั2น 

(Stratified Random Sampling) ตามองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน         

ตามสถานภาพ จาํนวน 8 กลุ่ม จากตารางกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซีและมอร์แกน 

(Krejcie  and Morgan. 1970 : 607 - 610)  จาํนวน  278  คน และเพื'อให้ไดก้ลุ่มตวัอย่างจาก       

สถานศึกษาขั2นพื2นฐานแห่งละเท่า ๆ กนั  จึงไดป้รับเพิ'มเป็น  280  คน   

 ตัวแปรที�ศึกษา 

 1. ตวัแปรอิสระ  แบ่งเป็นดงันี2  

  1.1 ขนาดของสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน 
   1.1.1  ขนาดเล็ก   
   1.1.2  ขนาดใหญ่  
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  1.2 องคป์ระกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐานตามสถานภาพ 

   1.2.1  คณะกรรมการภายใน 

   1.2.2  คณะกรรมการภายนอก     

 2. ตวัแปรตาม  ไดแ้ก่  การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั2นพื2นฐาน  สัง กัดสํานักงา นเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  จาํนวน  4  ดา้น   

ดงันี2  

  2.1 ดา้นการกาํกบักิจการของสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน 

  2.2 ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน 

  2.3 ด้านการบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา         

ในสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน 

  2.4 ดา้นการปฏิบติัหนา้ที'อื'นตามที'กฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กาํหนด 

  

นิยามศัพท์เฉพาะ 

 ในการวจิยัครั2 งนี2   มีนิยามศพัทเ์ฉพาะที'เกี'ยวขอ้งกบังานวจิยัดงัต่อไปนี2  

 สถานศึกษาขั+นพื+นฐาน  หมายความวา่  สถานศึกษาขั2นพื2นฐาน  สังกดัสํานกังานเขตพื2นที'

การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ที'มีอาํนาจหนา้ที'หรือมีวตัถุประสงคใ์นการบริหารการศึกษา

ขั2นพื2นฐานที'ไดรั้บงบประมาณจากรัฐ  

 1. สถานศึกษาขั2นพื2นฐานขนาดเล็ก หมายความว่า สถานศึกษาขั2นพื2นฐานที'มีนักเรียน     

ไม่เกิน 300 คน   

 2. สถานศึกษาขั2นพื2นฐานขนาดใหญ่  หมายความว่า  สถ านศึกษาขั2 นพื2นฐานที'มี      

นกัเรียนตั2งแต่ 301 คนขึ2นไป   

 กรรมการภายใน  หมายความวา่  กรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน ที'มาจากตวัแทนของ

กลุ่มบุคคลภายในสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน  ประกอบดว้ย  ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั2นพื2นฐานและกรรมการ   

ที'เป็นผูแ้ทนครู 

 กรรมการภายนอก  หมายความวา่  กรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน ที'มาจากตวัแทนของ

กลุ่มบุคคลภายนอกสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน ประกอบด้วย กรรมการที'เป็นผูท้รงคุณวุฒิ กรรมการ            

ที'เป็น ผูแ้ทนผูป้กครอง กรรมการที'เป็นผูแ้ทนองค์กรชุมชน กรรมการที'เป็นผูแ้ทนองค์กรปกครอง    

ส่วนทอ้งถิ'น กรรมการที'เป็นผูแ้ทนศิษยเ์ก่า กรรมการที'เป็นผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์ร

ศาสนาอื'น 
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 ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม  ในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั+นพื+นฐาน  
หมายความวา่  การกระจายอาํนาจและความรับผิดชอบเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา         
ขั2นพื2นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ไดเ้ขา้ร่วมในการบริหาร
การศึกษาของสถานศึกษาขั2นพื2นฐานใน  4  ดา้น  ตามที'กาํหนดไวใ้น  “แนวทางการดาํเนินงาน   
ขององคค์ณะบุคคลและการมีส่วนร่วม”  ดงันี2  
 1. ด้านการกาํกับกิจการของสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน  หมายถึง  การกาํกับให้สถานศึกษา     
ขั2นพื2นฐานดาํเนินงานดา้นการบริหารงานวิชาการ  การบริหารงานงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  
และการบริหารงานทั'วไป  ให้สอดคล้องกบักลยุทธ์  นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสํานักงาน 
คณะกรรมการการศึกษาขั2นพื2นฐาน  และสาํนกังานเขตพื2นที'การศึกษา 
 2. ด้านการส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานการศึกษาขั2นพื2นฐาน  หมายถึง      
การส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษาขั2นพื2นฐานเพื'อให้สถานศึกษาขั2นพื2นฐานมีความเขม้แข็ง
บริหารงานอยา่งเป็นระบบ  มีประสิทธิภาพ  สามารถให้บริการการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชน
ไดอ้ยา่งกวา้งขวางทั'วถึงและจดัการศึกษาไดอ้ยา่งมีคุณภาพเป็นที'ยอมรับศรัทธา  เชื'อถือของประชาชน
ชุมชน  และทอ้งถิ'น  
 3. ด้านการบริหารงานบุคคลสําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา               
ในสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน  หมายถึง  อาํนาจหนา้ที'เกี'ยวกบัการบริหารงานบุคคล สําหรับขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาที'ปฏิบติังานอยูใ่นสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน  ตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  กาํหนดให้เป็นอาํนาจหน้าที'ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั2นพื2นฐาน  
 4. ดา้นการปฏิบติัหนา้ที'อื'นตามที'กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด  หมายถึง  อาํนาจ
หนา้ที' ในส่วนที'กาํหนดใหเ้ป็นอาํนาจหนา้ที'ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน ในโครงการ
เรียนฟรี  15  ปี  ของกระทรวงศึกษาธิการ 
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กรอบแนวคิดในการวจัิย 
 การวจิยัในครั2 งนี2ผูว้จิยัมุ่งศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั2นพื2นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  ใน  4  ดา้น  
ตามแนวทางการดําเนินงานขององค์คณะบุคคลและการมีส่วนร่วม (สํานักงานคณะกรรมการ          
การศึกษาขั2นพื2นฐาน. 2550 ก : 73 - 81)  ดงักรอบแนวคิดในการวจิยั  ดงันี2  

 
                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประกอบ  1  กรอบแนวคิดในการวจิยั 
 
สมมุติฐานในการวจัิย 
 1. คณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน ของสถานศึกษาขั2นพื2นฐานที'มีขนาดแตกต่างกนั
มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาขั2นพื2นฐานแตกต่างกนั 
 2. ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ส ถ า น ศึก ษ า ขั2 น พื2น ฐ า น  ของสถานศึกษาขั2นพื2นฐานที'มาจาก     
องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐานตามสถานภาพแตกต่างกนั มีส่วนร่วม      
ในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาขั2นพื2นฐานแตกต่างกนั 

การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั2นพื2นฐานสังกดั
สาํนกังานเขตพื2นที'การศึกษาประถมศึกษา
จนัทบุรี  เขต  1 ใน  4 ดา้น  ดงันี2                                      
1. การกาํกบักิจการของสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน                             
2. การส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการของ  

สถานศึกษาขั2นพื2นฐาน 
3. การบริหารงานบุคคล  สาํหรับขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา    
ขั2นพื2นฐาน     

4. การปฏิบติัหนา้ทีอืนตามกฎหมาย  ระเบียบ 

ประกาศ กาํหนด     

1. ขนาดของสถานศึกษาขั2นพื2นฐาน 
1.1 สถานศึกษาขั2นพื2นฐานขนาดเล็ก 
1.2 สถานศึกษาขั2นพื2นฐาน       

ขนาดใหญ่ 
2. องคป์ระกอบของคณะกรรมการ         

สถานศึกษาขั2นพื2นฐานตาม       
สถานภาพ 
2.1 กรรมการภายใน 
2.2 กรรมการภายนอก 

ตัวแปรอสิระ 

ตัวแปรตาม 



บทที�  2 
แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 

 
 การวิจ ัย เ รื� อง  การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา         
ขั�นพื�นฐาน  สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาคน้ควา้
จากตาํรา บทความ วารสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อเป็นประโยชน์ในการวิจยัได้นาํเสนอ       
ตามหวัขอ้ดงัต่อไปนี�  
 1. แนวคิดเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 
  1.1 ความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  1.2 ความสาํคญัของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

1.3 แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 1.4  รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
  1.5 นโยบายสาํคญัที�สนบัสนุนการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 
  1.6 การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
 2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
  2.1 ความจาํเป็นและความสาํคญั 
  2.2 องค์ประกอบ จาํนวน คุณสมบติั วิธีการสรรหา วาระการดาํรงตาํแหน่งและ      
การพน้จากตาํแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
  2.3 บทบาทหนา้ที�ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
  2.4 บทบาทหนา้ที�ของสถานศึกษาขั� นพื�นฐาน ที� เ อื� อต่อการส่งเสริมภารกิจของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
  2.5 แนวทางการปฏิบติังานร่วมกนั ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานกบัคณะกรรมการ
สถาน ศึกษาขั�นพื�นฐาน  
 3. งานวจิยัที�เกี�ยวขอ้ง 
  3.1 งานวจิยัต่างประเทศ 
  3.2 งานวจิยัในประเทศ 
 
แนวคิดเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 
 เนื�องดว้ยหลกัการและทฤษฎีการบริหาร ที�ไดรั้บการพิสูจน์จนเป็นที�ยอมรับกนัทั�วไป           
ในหลาย ๆ ประเทศ ทั� งในยุโรป อเมริกาและเอเชีย ต่างก็มุ่งให้ค ว า ม สํา ค ัญ กับผู ้ร่วมงาน                  
ในองคก์รไดเ้ขา้มาช่วยเหลืองานของผูบ้ริหาร  ทั�งนี�อาจจะเกิดจากความเจริญกา้วหนา้ทางการศึกษา
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ในแขนงต่าง ๆ ที�เปิดโอกาสให้ทุกคนศึกษาหาความรู้ไดอ้ย่างเต็มกาํลงัความสามารถ  จึงทาํให ้        
ผูร่้วมงานในอ ง ค์ก ร มีค วา ม รู้ความสามารถ พ ร้อ ม ทั� ง ใ ช้ค วา ม รู้ เป็นฐานในการปฏิบติังาน    
และการดาํเนินชีวติ 
 ผูบ้ริหารที�ชาญฉลาดจะตอ้งพยายามคน้ควา้  วิเคราะห์  สังเคราะห์  และประเมินค่าของ
บุคลากรที�อยูภ่ายในองค์กรและภายนอกองคก์รใหพ้บวา่ บุคคลดังกล่าวมีประโยชน์ต่อองคก์ร            
ในดา้นใดบา้ง  เมื�อพบแลว้จึงเรียนเชิญบุคคลดงักล่าวให้เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงาน  หรือ
เรียกอีกอยา่งหนึ�งวา่  การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation Management)  (อุทยั  บุญประเสริฐ. 
2547 : 17 - 18) 
 ความหมายของการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 
 การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา  ไดมี้นกัวิชาการดา้นการบริหารให้ความหมายไว้
ดงันี�  
 ธีระ  รุญเจริญ (2547 : 11) ไดส้รุปความหมายของการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา

ไวว้า่ การที�ผูบ้ริหารเปิดโอกาสให้ผู ้ร่วมงานเข้ามามีบทบาทในการพิจารณาปัญหาและตดัสินใจ

ร่วมกนั ร่วมรับผิดชอบในการบริหารงานบางอย่าง เพื�อประโยชน์ในการระดมกาํลงัความคิดและ

แบ่งเบาภาระหนา้ที�ของผูบ้ริหาร 

 สมเดช  สีแสง (2547 : 229) ไดส้รุปความหมายของการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา  

หรือการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) คือ การบริหารที�เปิดโอกาสให้

พนักงานทุกระดบัได้มีส่วนร่วมในการบริหารกิจการภายในขอบเขตหน้าที�ของตน ถือว่าเป็นการ

บริหารที�ดี  และเหมาะสมที�สุดกบัคุณสมบติัของมนุษยใ์นปัจจุบนั การบริหารแบบมีส่วนร่วมนี�        

เป็นหลกัการสําคญัของการบริหารแบบใหม่ที�เรียกวา่  การบริหารคุณภาพทั�วทั�งองค์การ (Total 

Quality Control หรือ TQC) 

 ชาญชยั  อาจินสมาจาร  (2548 : 22)  ไดก้ล่าววา่  การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา  

หมายถึง การมี ส่วนร่วมของพนกังานในการตดัสินใจในองค์กรที�มีผลกระทบต่อทั�งองค์กรและ   

งานของเขา และทาํใหม้ั�นใจวา่องคก์รของตวัเองมีเป้าหมายในรูปของการตอบสนองต่อความตอ้งการ

ของลูกคา้ที�เขาใหบ้ริการ 

 ธร  สุนทรายุทธ  (2551 : 540)  ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมไวว้า่  คือ  การเปิดโอกาส

ให้บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที�มีส่วนเกี�ยวข้องในการปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม             

ในลกัษณะของการร่วมรับรู้  ร่วมคิด  ร่วมทาํ  ร่วมตดัสินใจ  ตลอดจนการประเมินผลโดยทุกฝ่าย  

ไดส้าํนึกในหนา้ที�และความรับผดิชอบร่วมกนัอนัจะนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององคก์าร 
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 สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ออนไลน์.  2556)  กล่าวว่า การมีส่วนร่วม
ของประชาชน (Public Participation) หมายถึง  1) กระบวนการที�ประชาชนหรือผูที้�มีส่วนไดส่้วนเสีย 
ที�เกี�ยวขอ้งมีโอกาสเขา้ร่วมในกระบวนการหรือขั�นตอนต่าง ๆ ของการบริหารตั�งแต่การรับรู้ขอ้มูล
การปฏิบติังาน การร่วมแสดงทศันะความคิดเห็น การร่วมเสนอปัญหาและความตอ้งการของชุมชน
และทอ้งถิ�น การร่วมคิดแนวทางการแกปั้ญหา การร่วมในกระบวนการตดัสินใจ การร่วมในการ
ดําเนินการและการร่วมตืดตามประเมินผล รวมทั� งการร่วมรับผลประโยชน์จากการพัฒนา               
2) กระบวนการสานสัมพนัธ์ระหวา่งภาครัฐและภาคประชาชน เพื�อสร้างความเขา้ใจร่วมและเพื�อให้
การพฒันานโยบายและบริการสาธารณะเป็นไปเพื�อประโยชน์สุขของประชาชน และสนอง      
ความตอ้งการของประชาชนมากขึ�น โดย เน้นที�กระบวนการที�เปิดโอกาสให้ประชาชน เขา้มา   
มีส่วนเกี�ยวขอ้งในกระบวนการตดัสินใจของรัฐ กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นวิธีการ  
ที�ภาครัฐ ภาคประชาสังคมและผูที้� เกี�ยวข้อง มีโอกาสเรียนรู้ทําความเข้าใจประเด็นนโยบาย
สาธารณะร่วมกนั ปรึกษาหารือร่วมกนัเพื�อแสวงหาทางเลือกที�ดทีั�สุดและมีผลกระทบเชิงลบนอ้ยที�สุด 
3) กระบวนการ  ที�นาํประชาชนและผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกภาคส่วนเขา้ร่วมในการหาวิธีแกไ้ขปัญหาที�ยุง่ยาก
ซับซ้อน  ร่วมกันหาทางออกสําหรับการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในทางสันติ เป็นที�ยอมรับหรือเป็น
ฉันทามติของประชาสัง ค ม แ ล ะ มีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจ โดยนําความเห็นแ ล ะ       
ขอ้เสนอแนะของประชาชนและผูที้�เกี�ยวขอ้งทุกภาคส่วนมาเป็นองค์ประกอบสําคญัในการตดัสินใจ 
และกาํหนดแนวทางหรือนโยบายสาธารณะที�ภาครัฐจะดาํเนินการ 
 จากความหมายของการบริหารแบบมีส่วนร่วมขา้งตน้จึงสรุปไดว้า่  การบริหารการศึกษา
แบบมีส่วนร่วม หมายถึง การที�ผู ้บ ริหารได้มีการกระจายอาํนาจการบริหารและความรับผิดชอบ  
การเปิดโอกาสให้ผู ้ใต้บ ังคบับญัชา บุคคลหรือกลุ่มบุคคลต่าง ๆ ประชาชน ผูป้กครองนกัเรียน
กรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานหรือผู ้มี ส่วนไดส่้วนเสีย ได้มี ส่วนร่วมในดาํเนินกิจกรรมของ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานซึ�งอาจเป็นการมีส่วนร่วมในบางเรื�องหรือทั�งหมดทั�งทางตรงหรือทางออ้มก็ได ้ 
เช่น การสาํรวจสภาพปัจจุบนัปัญหา กาํหนดความตอ้งการ กาํหนดวิสัยทศัน์ เป้าหมายและยุทธศาสตร์
ขององคก์ร ในลกัษณะของการร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่วมทาํ ร่วมตดัสินใจ ช่วยเหลือ  สนบัสนุน เสนอแนะ 
ตลอดจนการประเมินผล โดยทุกฝ่ายไดส้ํานึกในหน้าที�และความรับผิดชอบร่วมกันอย่างเต็มใจ  
อนัจะนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมายของการบริหารการศึกษาและเกิดความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการ  

 ความสําคัญของการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 เนื�องจากการมีส่วนร่วมของประชาชน ถือเป็นหลกัการสากลที�อารยประเทศให้ความสําคญั 
และเป็นประเด็นหลักที�สังคมไทยให้ความสนใจ เพื�อพฒันาการเมืองเขา้สู่ระบอบประชาธิปไตย
แบบมี ส่วนร่วมตามหลกัการธรรมาภิบาล ที�สถานศึกษาจะต้อง เปิดโอกาสให้ประชาชนและ  
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ผู ้เ กี� ยวข ้องทุกภา คส่วน รับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจนั�น  ไดถู้กกาํ หนดโดยรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ.2550 ในมาตรา 87 ที�ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการกาํหนด
นโยบาย ร่วมตดัสินใจและตรวจสอบทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การศึกษา ทุกดา้นตั�งแต่ระดบัชาติ
จนถึงระดบัทอ้งถิ�น 
 จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที�  2)         
พ.ศ. 2545 ไดบ้ญัญติัสาระที�เป็นหลกัสาํคญัเพื�อเปิดโอกาสใหห้น่วยงานทุกฝ่าย  มีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาเพื�อพฒันาผูเ้รียน  ดงัปรากฏในมาตรา  8  (2)  วา่ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 
มาตรา 9  (6)  ให้ยึดหลกัการมีส่วนร่วมของบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  องคก์รชุมชน  องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�น  เอกชน  องคก์รเอกชน องคก์รวชิาชีพ  สถาบนัศาสนา สถานประกอบการและสถาบนั
สังคมอื�น  
 การบริหารแบบมีส่วนร่วม เ ป็นการบริหารงานของผูบ้ริหารที�เปิดโอกาสให้ผูร่้วมงาน
หรือบุคคลอื�น ๆ ได้เขา้มาร่วมทาํงานกบัผูบ้ริหาร โดยผูบ้ริหารตอ้งเป็นคนใจกวา้งและเปิดเผย 
ความจริงในการบริหารของผูบ้ริหารให้ปรากฏต่อบุคคลที�เกี�ยวขอ้งทั�งโดยตรงและโดยออ้มทั�งนี�      
มีเหตุผลสําคญัประการหนึ� งก็คือขอ้จาํกดัของบุคคลคนเดียวในการปฏิบติังาน หรือการบริหารงาน  
ไม่สามารถกระทาํไดทุ้กอย่าง เนื�องดว้ยโลกปัจจุบนัเป็นยุคไร้พรมแดนดว้ยแลว้  การศึกษาหาความรู้
ของบุคคลต่าง ๆ มีโอกาสสูงขึ� นกว่าเดิมมากและเป็นการหมดสมัยที�ผู ้บริหารเก่งคนเดียว             
หากผูบ้ริหารคิดและกระทาํเช่นนั�น นั�นแสดงวา่ความหายนะกาํลงัจะคืบคลานเขา้สู่องคก์รนั�นแลว้
อย่างเงียบ ๆ และในเวลาอนัใกลน้ั�นองค์กรดงักล่าวก็จะลา้สมยั  ทาํหน้าที�ของตนเองไม่สมบูรณ์
ครบถว้นหรืออาจจะทาํใหล่้าชา้ต่อการปฏิบติัตามภารกิจ 
 ผูบ้ริหารองคก์รที�มีวสิัยทศัน์ (Vision) ในการบริหารตามบทบาท  ภาระหนา้ที�ของตนเอง  

โดยการจุดประกายแนวคิดที�ใหเ้ป็นการกระทาํเพื�อสาธารณะให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  (Stakeholders)  

ซึ� ง เ ป็ นบุค ค ล ที�ไ ด ้รับ ผลจากการบริหารจดัการโรงเรียน ประกอบด้วย ครู พ่อแม่ ผูป้กครอง     

ชุมชน ที�มีความรู้ความสามารถมาช่วยงาน เพื�อให้ผลการปฏิบติับรรลุตามวิสัยทัศน์ที� ได้ตั� งไว้ 

(อุทยั  บุญประเสริฐ.  2547 : 84) 

 แนวคิดการบริหารแบบมีส่วนร่วม 
 สาระสําคญัของการปฏิรูประบบบริหารการศึกษาของรัฐ  ตามพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติ  พ.ศ.2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 ในหมวดที� 5 มาตรา 39 และ 40        
ที�มุ่งกระจายอาํนาจการบริหารและการจดัการศึกษาไปยงัสถานศึกษา ให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา 
ซึ� งประกอบดว้ย ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น  
ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษา  ผูท้รงคุณวุฒิและผูบ้ริหารสถานศึกษา เพื�อทาํหน้าที�กาํกับและ      
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ส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน. 2545 : 24)  
สาระดงักล่าวตรงกบัแนวคิดการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐาน (School - Based  Management)  
คาํวา่  School - Based  Management  หรือ  SBM  นั�น  เป็นรูปแบบการบริหารและ จดัการศึกษา   
รูปแบบหนึ�ง   
 นอกจากแนวคิดในเรื�อง การกระจายอาํนาจการบริหารและจดัการศึกษาไปยงัสถานศึกษา
แลว้ยงัเกิดกระแสการบริหารแบบมีส่วนร่วม (Shared Management Movement) ขึ�นในช่วงเวลา
เดียวกนัและในช่วงปลายทศวรรษที� 1990  คาลด์เวลล์ (Caldwell.  1990 : 5)  มอร์แมนและ       
วอลสเตตเตอร์ (Mohrman and Wohlstetter. 1994 : 13 - 14)  จนกลายเป็นประเด็นร่วมและยุทธศาสตร์
การบริหารแบบมีส่วนร่วมในส่วนต่าง ๆ ของโลก 
 เดวิส (David. 1990 : 36 ; อา้งอิงใน Cheng. 1996 : 44)  กล่าวถึงแนวคิดสําคญัในการ
บริหารแบบมีส่วนร่วม 2 ประการ คือ 1) โรงเรียนเป็นหน่วยสําคญัสําหรับการตดัสินใจ  ซึ� งการ
ต ัด สิ น ใ จ สั�งการที�ดีควรอยู่ที�หน่วยปฏิบัติ ดังนั� นจึงควรเพิ�มอาํนาจในการบริหารและจัดการ         
งบประมาณให้กบัโรงเรียนมากขึ�น และลดการควบคุมจากส่วนกลางลง 2) การมีส่วนร่วมและ     
การมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ สนับสนุนกิจการการทํางานของโรงเรียนเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับ          
การปฏิรูปการบริหารและจดัการศึกษา  ความสําเร็จของการปฏิรูปไม่ใช่เกิดจากการควบคุมจากภายนอก  
หากแต่เกิดจากการที�สมาชิกในโรงเรียนและชุมชนให้ความร่วมมือกนัในการตดัสินใจ  การบริหาร
และการปฏิบติังาน 
 อุทยั  บุญประเสริฐ  (2543 : 154 - 156)  สรุปหลกัการสําคญัของการบริหารโรงเรียนไว ้ 
5  ประการ  ไดแ้ก่ 1) หลกัการกระจายอาํนาจ (Decentralization) ซึ� งเป็นการกระจายอาํนาจการจดั
การศึกษาจากกระทรวงและส่วนกลางไปยงัสถานศึกษาให้มากที�สุด โดยมีความเชื�อวา่โรงเรียนเป็น
หน่วยสําคญัในการเปลี�ยนแปลงและพฒันาการศึกษาของเด็ก 2) หลกัการมีส่วนร่วม (Participation 
or Collaboration or Involvement) เปิดโอกาสให้ผูเ้กี�ยวขอ้งและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียไดมี้ส่วนร่วม    
ในการบริหาร ตดัสินใจ และร่วมจดัการศึกษา ทั�งครู  ผูป้กครอง  ตวัแทนชุมชน  ตวัแทนศิษยเ์ก่า  
และตวัแทนนกัเรียน  การที�บุคคลมี ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาจะเกิดความรู้สึกเป็นเจา้ของและ
จะรับผิดชอบในการจดัการศึกษามากขึ�น 3) หลกัการคืนอาํนาจจดัการศึกษาให้ประชาชน (Return 
Power to People) ในอดีตการจดัการศึกษาจะทาํกนัหลากหลายโดยครอบครัวและชุมชน  บางแห่ง 
ก็ให้วดัหรือองค์กรในทอ้งถิ�นเป็นผูด้าํเนินการ ต่อมามีการรวมการจดัการศึกษาไปให้กระทรวง 
ศึกษาธิการเพื�อใหเ้กิดเอกภาพและมาตรฐานทางการศึกษา  เมื�อประชากรเพิ�มมากขึ�น ความเจริญกา้วหนา้
ต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็ว  การจัดการศึกษาโดยส่วนกลางเริ� มมีข้อจํากัด เกิดความล่าช้า             
และไม่ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนและชุมชนอยา่งแทจ้ริง จึงตอ้งมีการคืนอาํนาจให้ทอ้งถิ�น
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และประชาชนไดจ้ดัการศึกษาเองอีกครั� ง 3) หลกัการบริหารตนเอง (Self - Management) ในระบบ
การศึกษาทั�วไปมกัจะกาํหนดใหโ้รงเรียนเป็นหน่วยปฏิบติัตามนโยบายของส่วนกลาง โรงเรียนไม่มี
อาํนาจอยา่งแทจ้ริง สําหรับการบริหารโดยใชโ้รงเรียนเป็นฐานนั�น ไม่ไดป้ฏิเสธเรื�องการทาํงานให้
บรรลุเป้าหมาย และนโยบายของส่วนรวม แต่มีความเชื�อว่าวิธีการทาํงานให้บรรลุเป้าหมายนั�น     
ทาํไดห้ลายวิธี การที�ส่วนกลางทาํหนา้ที�เพียงกาํหนดนโยบายและเป้าหมายแลว้ปล่อยให้โรงเรียน   
มีระบบการบริหารดว้ยตนเอง  โดยให้โรงเรียนมีอาํนาจ หนา้ที� และความรับผิดชอบในการดาํเนินงาน 
ซึ� งอาจดาํเนินการไดห้ลากหลายแนวทาง ดว้ยวิธีการที�แตกต่างกนัแลว้แต่ความพร้อมและสถานการณ์
ของโรงเรียน ผลที�ไดน่้าจะมีประสิทธิภาพสูงกวา่เดิมที�ทุกอยา่งถูกกาํหนดมาจากส่วนกลางไม่วา่จะ
โดยทางตรงหรือทางออ้ม 5)หลกัการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and Balance) ส่วนกลางมีหนา้ที�
กาํหนดนโยบายและควบคุมมาตรฐาน  มีองคก์รอิสระทาํหนา้ที�ตรวจสอบ  คุณภาพการบริหารและ
การจดัการศึกษาเพื�อใหมี้คุณภาพและมาตรฐานเป็นไปตามกาํหนดและเป็นไปตามนโยบายของชาติ 
 จากแนวคิดดังกล่าวข้างต้นสรุปได้ว่า หลักการพื�นฐานที�สําคัญของการบริหารให้
ความสําคญัหลักการบริหารแบบมีส่วนร่วมมากที�สุด  ซึ� งจากหลักการดังกล่าวทาํให้เกิดความ
เชื�อมั�นว่า  จะเป็นการบริหารงานที�ทาํให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่ารูปแบบการจดั
การศึกษาอื�น   ที�ผา่นมา  

 รูปแบบการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

 การบริหารแบบมีส่วนร่วมจะประกอบด้วย  ตวัแทนผูป้กครอง  ตวัแทนครู  ตวัแทน   
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น   ตวัแทนองค์กรชุมชน  ตวัแทนศิษยเ์ก่า  ผูท้รงคุณวุฒิ  และผูบ้ริหาร
โรงเรียน  พบวา่มีแบบที�สําคญัอยา่งนอ้ย  4  แบบ  ไดแ้ก่  แบบที�มีผูบ้ริหารของโรงเรียนเป็นหลกั 
(Administrative Control School Council)  แบบที�ครูเป็นหลกั (Professional Control School  Council)  
แบบที�ชุมชนมีบทบาทหลกั (Community Control School Council)  แบบที�ครูและชุมชนมีบทบาทหลกั  
(Professional / Community Control School Council)  ลิทวดู และเมนไซส์ (Leithwood and Menzies.  
1998 : 1 - 21)  คาร์ และคณะ (Carr and et al.  1983 : 1 - 8) สาระสาํคญัของแต่ละแบบมีดงัต่อไปนี�  
 1. แบบที�มีผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นหลกั (Administrative Control School Council) เกิดจาก
แนวคิดในการกระจายอาํนาจหนา้ที�ในการบริหารการเงิน บุคลากรและวิชาการให้แก่ผูบ้ริหารโรงเรียน  
เพื�อให้การบริหารโรงเรียนนั�นมีประสิทธิภาพมากที�สุดนั�น  ในระยะแรก ๆ ผูบ้ริหารมกัจะใช้วิธี   
ขอคาํปรึกษาอย่างไม่เป็นทางการจากครู  ผูป้กครองนักเรียนหรือผูแ้ทนชุมชน  ดงันั�นคณะกรรมการ 
โรงเรียนที�ตั�งขึ�นมักจะมีบทบาทสําคญัอยูที่�การเป็นคณะกรรมการที�ปรึกษาของผูบ้ริหารโรงเรียน
นั�นเอง ผูบ้ริหารโรงเรียนจะเป็นประธานและเจ้าหน้าที�เขตการศึกษาเป็นกรรมการโดยตาํแหน่ง     
ส่วนคณะกรรมการอื�น ๆ มาจากการเลือกตั�งของกลุ่มบุคคลแต่ละประเภท ในการกาํหนดนโยบาย 
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การวางแผน การหาแนวทางแกปั้ญหาและการดาํเนินงานของโรงเรียน คณะกรรมการจะมีบทบาท
ในการร่วมเสนอความคิดเห็น แต่อาํนาจในการตดัสินใจขั�นสุดทา้ยยงัคงอยูที่�ผูบ้ริหารโรงเรียน 
 2. แบบที�มีครูเป็นหลกั  (Professional Control School Council)  การบริหารตามแนวนี�   
ตวัแทนคณะครูจะมีสัด ส่ วนม า ก ที� สุดในคณะกรรมการโรงเรียน การจดัคณะกรรมการแบบนี�    
เกิดจากแนวคิดที�วา่ครูเป็นผูใ้กลชิ้ดนกัเรียนมากที�สุด ครูเป็นผูป้ฏิบติัจึงยอ่มจะรับรู้ปัญหาทุกอยา่ง
ไดดี้กวา่  และถา้มีโอกาสตดัสินใจก็จะสามารถแกปั้ญหาไดต้รงตามจุดมากที�สุด 
 3. แบบที�ชุมชนมีบทบาทหลกั  (Community Control School Council)  จุดประสงคข์อง
แบบการบริหารที�ควบคุมโดยชุมชน คือการเพิ�มความรับผดิชอบในการจดัการศึกษาให้แก่ชุมชน
และผูป้กครองและเพื�อให้ผูรั้บบริการการศึกษามีความพึงพอใจในการศึกษาที�จดัให้มากที�สุด     
แนวคิดสาํคญัก็คือหลักสูตรของโรงเรียน  ควรตอบสนองความตอ้งการและค่านิยมของผูป้กครอง
และชุมชนทอ้งถิ�นมากที�สุด  คณะกรรมการโรงเรียนจึงมีสัดส่วนจาํนวนตวัแทนผูป้กครองและชุมชน
มากที�สุด 
 4. แบบที�ครูและชุมชนมีบทบาทหลัก (Professional / Community Control School 
Council)  แนวคิดของคณะกรรมการโรงเรียนลักษณะนี�  มีความเชื�อว่าทั� งครูและผู ้ปกครอง           
ต่างมีความสําคัญในการจัดการศึกษาให้แก่เด็ก ครูจะได้รับรู้ค่านิยมและความต้องการของ               
ผูป้กครอง  ในขณะเดียวกนัผูป้กครองก็มีโอกาสช่วยสนบัสนุนการจดัการเรียนการสอนของครูดว้ย  
สัดส่วนของผูแ้ทนครูและผูแ้ทนจากผูป้กครอง / ชุมชน จะมีเท่า ๆ กนัในคณะกรรมการโรงเรียน
เป็นคณะกรรมการบริหาร 
 จากการศึกษา พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วมโดยให้ชุมชนมีบทบาทหลกัไปใช้ใน   
การบริหารโรงเรียน ไดพ้บว่ามีประโยชน์ต่อการบริหารและการจดัการศึกษามากที�สุด มายเออร์ 
และสโตนฮิล (Myers  and  Stonehill.  ออนไลน์.  1993)  ฮีแมน และเฮอร์แมน (Heman and Herman. 
1992 : 261 - 263)  ฟอริดา ดีพาร์ทเมน้ ออฟ อ◌ดิีเคชั�น (Florida Department of Education.  ออนไลน์.  
1998)  พบวา่ 1) เป็นการระดมผูเ้ชี�ยวชาญและผูมี้ประสบการณ์เพื�อร่วมกนัจดัการศึกษา เปิดโอกาสให้
ครู  เจา้หนา้ที�และชุมชนมีส่วนร่วมในการตดัสินใจในเรื�องสําคญัของโรงเรียน 2) ขวญัและกาํลงัใจ
ของครูดีขึ� น 3) เป็นการระดมทรัพยากรด้านการเงินและด้านวิชาการเพื�อพฒันาการจดัการเรียน        
การสอน ในโรงเรียน 4) สร้างและสนบัสนุนให้เกิดผูน้าํใหม่ ๆ ในทุกระดบั 5) เพิ�มปริมาณและคุณภาพ     
การติดต่อสื�อสาร 6) สร้างความยืดหยุ่นในการทาํงาน  ทาํให้เกิดการริเริ�มจดัทาํโครงการใหม่ ๆ  
เพื�อให้ตรงกบัความตอ้งการของผูเ้รียนมากขึ�น 7) การที�ครูและผูป้กครองมีส่วนร่วมในการบริหาร
งบประมาณ  จึง เ กิด แ น วทางที�จะต้องใช้งบประมาณโดยประหยดัและเกิดประโยชน์สูงสุด           
8) เปิดโอกาสให้สมาชิกทุกคนในโรงเรียนไดเ้สนอความคิดเห็นในการปรับปรุงการศึกษา  9) ชุมชน   
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มีส่วนร่วมและมีสิทธิy ในการบริหารและจดัการศึกษา 10) การบริหารและการตดัสินใจทาํด้วย   
ความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ 11) ทาํให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการพฒันาหลักสูตร       
การเรียนการสอน และโครงการใหม่ ๆ    
 สาํหรับประเทศไทย คณะกรรมการโรงเรียนตามพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 เรียกเป็นภาษาองักฤษวา่ “School Board” (Office of  the 
National Education Commission. 1999 : 17 - 18) เป็นคณะกรรมการโรงเรียนที�ชุมชนมีบทบาทหลกั  
(Community Control School Board) โดยมีสัดส่วนคณะกรรมการที�มาจากชุมชน (ผูแ้ทนผูป้กครอง 
ผูแ้ทนองคก์รชุมชน ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าและผูท้รงคุณวฒิุ)  มากที�สุด 
 สรุปไดว้า่การบริหารโรงเรียนในปัจจุบนั ให้ความสําคญัหลกัการบริหารแบบมีส่วนร่วม
มากที�สุดโดยแบบที� เหมาะสมเป็นแบบที�ชุมชนมีบทบาทหลกั เพื�อให้ผู ้รับบริการการศึกษา    
มีความพึงพอใจในการศึกษาที�จดัให้มากที�สุด และจะเป็นการบริหารที�ทาํให้เกิดประสิทธิภาพ    
และประสิทธิผลมากกวา่รูปแบบการจดัการศึกษาอื�นที�ผา่นมา 
 ลกัษณะของการมีส่วนร่วม 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2547 : คาํนาํ)  ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานไวว้า่  คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  คือ  ตวัแทน
ของประชาชนผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้ง ในเขตชุมชนที�เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของโรงเรียน
หรือสถานศึกษาขั� นพื�นฐานที�ตั�งอยูใ่นชุมชน บทบาทและหนา้ที�ของคณะกรรมการสถานศึกษา   
ขั�นพื�นฐาน  จึงมีความสาํคญัเป็นอยา่งยิ�งในการกาํกบั และส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษา
ขั�นพื�นฐาน  อนัเนื�องมาจากเจตนารมณ์ ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และแกไ้ข
เพิ�มเติม (ฉบบัที�  2)  พ.ศ. 2545  ตอ้งการให้ประชาชนซึ� งเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรงเขา้มามีส่วนร่วม
ในการบริหารการศึกษาร่วมกบัผูบ้ริหารส ถานศึก ษาขั� นพื�นฐาน ครู บุคลา กรทางก ารศึกษา 
อยา่งแทจ้ริงในลกัษณะเป็นเจา้ของหรือหุ้นส่วนของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน บทบาทและหนา้ที�ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ซึ� งต้องทาํหน้าที�แทนชุมชนและผูป้กครองนกัเรียนทุกคน  
จึงตอ้งคาํนึงถึงการบริหารการศึกษาที�จะเกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียน ซึ� งเป็นลูกหลานของชุมชน  
ขณะเดียวกนัก็จะตอ้งทาํงานร่วมกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาขั� นพื�นฐานและคณะครู โดยตระหนกัถึง
ความเป็น “เจา้ของร่วมกนั” จึงอาศยักระบวนการทาํงานที�เน้นการกระจายอาํนาจ  การมีส่วนร่วม
และความโปร่งใสตรวจสอบไดใ้นทุกขั�นตอนของการบริหารการศึกษา พร้อมกับยึดถือหลักการ
ของการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที�ดีดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมาย ยึดมั�นในความถูกตอ้ง     
ดีงาม  สร้างความไวว้างใจซึ� งกนัและกนัเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมตระหนกัในสิทธิหนา้ที�
ความสํานึกในความรับผิดชอบร่วมกันและคาํนึงถึงความคุ้มค่าในการลงทุนด้านการบริหาร        
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การศึกษา  การที�มีบทบญัญติัเกี�ยวกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ไวใ้นพระราชบญัญติั
การศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545  มาตรา  40  ไวเ้ป็นการเฉพาะ  
แสดงใหเ้ห็นวา่คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน มีความจาํเป็นและมีความสําคญัต่อการบริหาร
การศึกษาของโรงเรียนเป็นอยา่งมาก เพราะคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน เป็นเสมือนผูแ้ทน
ของทอ้งถิ�นที�จะเป็นกลไกเชื�อมโยงนโยบายของรัฐไปสู่ชุมชนที�ตั�งโรงเรียน เพื�อพฒันาผูเ้รียนไปสู่
ความเป็นพลเมืองดี  เป็นพื�นฐานการศึกษาตลอดชีวิต เป็นพื�นฐานอาชีวศึกษาและเป็นพื�นฐาน
การศึกษาในระดบัอุดมศึกษา นั�นคือนาํไปสู่ เก่ง ดี และมีความสุขของผูเ้รียน 
 อาร์สไตน์ (Arnstien. 1991 : 215 - 217 ; อา้งถึงใน ธร  สุนทรายุทธ.  2551 : 542) เห็นวา่
การมีส่วนร่วมจะมีลกัษณะมากน้อยเพียงใด ให้พิจารณาว่าผูน้าํเปิดโอกาสให้ประชาชนเขา้ไปมี
ส่วนร่วมในการใช้อาํนาจและมีบทบาทในการควบคุมไดเ้ท่าใด ซึ� งบ่งบอกถึงภาวะผูน้าํที�เป็น
ประชาธิปไตย (Democratic Leadership) วา่มีสูงหรือตํ�า โดยไดก้าํหนดเป็นขั�นบนัได 8 ขั�น ดงันี�      
1) ขั�นจดัฉาก (Manipulation) เป็นการเขา้มามีบทบาทในกิจกรรมหนึ�ง ๆ โดยไม่ไดมุ้่งหวงัจะ
เขา้มาเพื�อมีส่วนร่วมในการบริหาร แต่แฝงพฤติกรรมไวเ้พียงเพื�อตอ้งการแสดงหรืออวด ตนเอง    
ให้คนอื�นสนใจหรือรู้จักเท่านั� นคล้ายกับเป็นการจัดฉากแสดง บางท่านเรียก ขั�นเป็นหุ่นเชิด             
2) ขั�นบาํบดัรักษา (Therapy) เป็นพฤติกรรมที�ผูน้าํมีความมุ่งหวงัที�จะให้ทุกคนได้เชื�อฟังหรือ   
ปฏิบติัตามที�ผูน้าํตอ้งการ คลา้ย ๆ กบัหมอรักษาคนไข ้เมื�อวินิจฉัยโรคแลว้ก็สั�งยาให้รับประทาน
และพกัผอ่น คนไขจ้ะตอ้งปฏิบติัตามอยา่งเดียว  3) ขั�นแจง้ข่าวสาร (Informing) เป็นลกัษณะที�ผูน้าํ
เปิดโอกาสให้ผูต้ามเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารเพียงเล็กน้อย คล้ายกับเมื�อมีการประชุม  
ประธานในที�ประชุมจะเป็นผูพู้ด เพื�อชี� แจงนโยบาย วิธีดาํเนินงาน เป้าหมาย ฯลฯ เป็นส่วนใหญ่
เพียงผูเ้ดียว แต่จะเปิดโอกาสให้ที�ประชุมซกัถามขอ้สงสัยในตอนทา้ยแลว้ปิดการประชุม ซึ� งจะมี
ลกัษณะเช่นเดียวกบัเจา้หนา้ที�ประชาสัมพนัธ์ที�มีหนา้ที�ชี� แจงตอบคาํถามของผูม้าติดต่องานเท่านั�น 
4) ขั�นให้คาํปรึกษา (Consultation) การมีส่วนร่วมในลกัษณะเช่นนี�  เหมือนกบัการนิเทศงานของ      
ผูบ้ริหารหรือหวัหนา้งาน เมื�อผูร่้วมงานแสดงความคิดเห็นอะไรผูบ้ริหารจะรับฟังแต่จะปฏิบติัตาม
หรือไม่ก็เป็นอีกเรื�องหนึ� ง อยา่งไรก็ตามวิธีการนี� เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมมากกวา่ขั�นแจง้ข่าวสาร  
5) ขั�นปลอบใจ (Placation) เป็นลกัษณะที�ผูน้าํที�ทาํทีวา่มีความเห็นดว้ย มีทีท่าคลอ้ยตาม มีความเห็นใจ
หรือก ร ะ ตือ รื อ ร้น ที�จะทาํตามขอ้เสนอแนะของผูต้ามคล้าย ๆ กับการปลอบใจ ให้กาํลังใจ             
ผูมี้ปัญหา แต่ในส่วนลึกไม่ไดเ้ห็นดว้ยกบัขอ้เสนอนั�น ๆ เลย  ซึ� งอาจเป็นเพราะขอ้เสนอนั�นไม่ตรงกบั
แนวคิดของผูบ้ริหารก็ได ้ 6) ขั�นเป็นหุ้นส่วน (Partnership) เป็นการมีส่วนร่วมที�ผูน้าํเปิดโอกาสให้
ผูต้ามมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมทาํ และร่วมตดัสินใจคลา้ย ๆ กบัการดาํเนินกิจกรรมของห้างหุ้นส่วน 
7) ขั�นมอบอาํนาจ (Delegated Power) เป็นการที�ผูมี้อาํนาจมอบอาํนาจหนา้ที�ให้ผูป้ฏิบติัหนา้ที�แทน 
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การมอบอาํนาจเช่นนี� ผูป้ฏิบติังานมีอาํนาจหน้าที�เท่ากบัผูมี้อาํนาจทุกประการและมีอิสระ ในการ
แสดงความสามารถได้อย่างเต็มที� ซึ� งแสดงให้เห็นวา่ ผูรั้บมอบอาํนาจเป็นที�ไวว้างใจของผูบ้ริหาร 
นับว่าเป็นการเปิดโอกาสในการมีส่วนร่วมในการบริหารมากขึ� น 8) ขั�นควบคุมโดยประชาชน 
(Citizen Control) เป็นลักษณะที�ผูน้ ําเปิดโอกาสให้ผูต้ามเข้าไปมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ              
ในกระบวนการบริหารอย่า ง แ ท้จ ริง มีอาํนาจและบทบาทหน้าที�ในองค์กรมากที�สุด บางท่าน     
เรียกขั�นนี�วา่ ขั�นมีอาํนาจและควบคุม   
 สํานกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ออนไลน์.  2556)  กล่าวถึงลกัษณะของ
การมีส่วนร่วมวา่ การมีส่วนร่วมในการศึกษากบัการบริหารและการจดัการศึกษา ถา้จะพิจารณาถึง
เรื�องของการมีส่วนร่วม จะเห็นว่ามีหลายลักษณะ หลายรูปแบบ  วิธีการ บางคนเพียงบริจาคเงิน
ช่วยเหลือโรงเรียน ให้คาํปรึกษาแก่โรงเรียน หรือแมแ้ต่ช่วยประชาสัมพนัธ์ กิจการของโรงเรียน 
เหล่านี�ก็ถือวา่มีส่วนร่วม แต่จะมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการศึกษา ดว้ยหรือไม่นั�นก็ตอ้ง
พิจารณาเป็นเรื�อง ๆ ไป ซึ� งการมีส่วนร่วมในการศึกษากับการมีส่วนร่วมในการบริหารและการ
จดัการมีขอ้สังเกต  ดงันี�  1) การมีส่วนร่วมในการศึกษา   เช่น การบริจาคเงินช่วยเหลือ การร่วมแรง
ซ่อมแซมโรงเรียน การเขา้ประชุม การบริจาคที�ดินสร้างโรงเรียน การซื�อเครื�องคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ 
ในลกัษณะนี�ไม่ถือเป็นเรื�องของการบริหาร เพราะวา่เป็นเรื�องที�เขา้ไปเกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาเท่านั�น 
2) การมีส่วนร่วมในการบริหารและจดัการศึกษา   ในหลกัการบริหารจะมีกระบวนการและขอบเขต
ที�แน่นอน เช่น มีการใช้ทรัพยากร ใช้เทคนิคในกระบวนการบริหาร ดงันั�น จึงต้องพิจารณาว่า       
กิจกรรมของผูเ้ขา้ร่วมมีลักษณะใดและเข้าข่ายของการบริหารจดัการหรือไม่ ในกรณีนี�บทบาท
หนา้ที�ของคณะกรรมการสถานศึกษาที�กาํหนดขึ�นใหม่นั�น จะเขา้ลกัษณะของการร่วมบริหารกิจการ
ของสถานศึกษาเพราะมีการวางแผน การประชุม การแสดงความคิดเห็น การประสานงาน การรายงาน
และติดตามผล เป็นตน้ นอกจากนี�  การมีส่วนร่วมย ังพิจารณาได้หลายมุมมองซึ� งมีทั�งทางตรง
และทางออ้ม บางท่านอาจสงสัยวา่ การมี ส่วนร่วมในบางกรณีเป็นไปอยา่งแทจ้ริงหรือเป็นไป
ในลกัษณะเทียมหรือจอมปลอม อยา่งไรก็ตาม จะขอกล่าวในรายละเอียดต่อไป 
 จากการที�นกัวิชาการต่าง ๆ ไดก้ล่ าวถึงลักษณะการมี ส่วนร่วมขา้งตน้  พอสรุปไดว้่า 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ควรมีส่วนร่วมในการการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา

ดว้ยความเตม็ใจ ใชค้วามรู้ ความสามารถและประสบการณ์ของตนเองอยา่งเต็มความสามารถ  มิใช่

เขา้มามีส่วนร่วมเพราะผลประโยชน์แอบแฝงหรือเหตุผลอื�น  

 นโยบายสําคัญที�สนับสนุนในการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา   
 กระทรวงศึกษาธิการ (2546 : 14, 24) ไดก้ล่าวถึงการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาวา่ 
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 ในมาตรา 29  
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ระบุว่าให้สถานศึกษาขั�นพื�นฐานร่วมกบับุคคล ครอบครัว  ชุมชน  องคก์รชุมชน  องค์กรปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�นเอกชน องคก์รเอกชน องคก์รวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ  และสถาบนั
สังคมอื�นส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน โดยจดักระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชนเพื�อให้ชุมชน 
มีการบริหารการศึกษา อบรม แสวงหาความรู้ ขอ้มูลข่าวสาร และรู้จกัเลือกสรรภูมิปัญญา  และ
วิทยาการต่าง ๆ เพื�อพฒันาชุ ม ช นใ ห้ส อดค ล้อง กบัสภาพปัญหาและความตอ้งการ รวมทั�งหา
วธีิการสนบัสนุนใหมี้การแลกเปลี� ยนประสบการณ์และพฒันาระหวา่งชุมชน และไดก้าํหนดเรื�อง
มาตรฐานและการประกนัคุณภาพ  ไวใ้นหมวดที�  6  โดยเฉพาะมาตรา  50  กล่าววา่  ให้สถานศึกษา
ขั�นพื�นฐานให้ความร่วมมือในกา รจ ัด เต รีย ม เอก ส ารหลัก ฐา นต่าง ๆ ที�มีข ้อมูล เกี�ยวขอ้งกบั
สถานศึกษาขั� นพื�นฐานตลอดจนให้บุคลากร คณะกรรมการของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน รวมทั�ง 
ผูป้กครองและผูมี้ส่วนเกี�ยวขอ้งกบัสถานศึกษาขั� นพื�นฐาน ให้ข้อมูล เพิ�ม เ ติมในส่วนที�พิจารณา
เห็นวา่เกี�ยวขอ้งกบัการปฏิบติัภารกิจของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ตามคาํร้องขอของสํานกังานรับรอง
มาตรฐานมาตรฐานการศึกษาที�เกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมของชุมชน 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  (2550 ข : 1)  กล่าวถึงการมีส่วนร่วม      
ในการบริหารการศึกษาไวว้่า หลักการสําคญัของการปฏิรูปการศึกษาคือ การกระจายอาํนาจ        
การบริหารและการจดัการศึกษา การเปิดโอกาสให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารและการบริหาร
การศึกษา  ดงับ ท บัญญัติในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติม 
(ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545  กาํหนดหลกัการปฏิรูปการศึกษาที�สําคญั  ดงันี�  1) มีเอกภาพดา้นนโยบาย 
และมีความหลากหลายในการปฏิบติั อนัไดแ้ก่ความเป็นเอกภาพในการกาํหนดนโยบายในการบริหาร
การศึกษา มีมาตรฐานและทิศทางในการบริหารการศึกษาเหมือนกนั โดยส่วนกลางจะกาํหนด
นโยบาย ให้คาํปรึกษา ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการบริหารการศึกษา 2) มีการกระจาย
อาํนาจไปสู่ เขตพื�นที�การศึกษา สถานศึกษาขั� นพื�นฐาน และองค์กรปกครองส่วนท้อง ถิ�น 
กาํหนดให้มีการกระจายอาํนาจการบริหารและการบริหารการศึกษา ไปสู่คณะกรรมการสํานักงาน  
เขตพื�นที�การศึกษาโดยตรง ทั�งดา้นวิชาการ งบประมาณ การบริหารบุคคลและการบริหารงานทั�วไป 
โดยให้คณะกรรมการสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาและสถานศึกษาขั�นพื�นฐานเป็นผูรั้บผิดชอบ
โดยตรง3) ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่าง ๆ มาใช้ในการบริหารการศึกษา เป็นการเปิดโอกาสให้
บุคคล ชุมชน สถาบนัสังคมต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โดยการระดมทรัพยากรต่าง ๆ 
จากทุกภาคส่วนเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา โดยมีวตัถุประสงคเ์พื�อช่วยเหลือแกปั้ญหา
หรือหาแนวทางพฒันาการศึกษา เช่น ความคิด ความรู้ ความสามารถ แรงงาน เงินทุนวสัดุ และอื�น ๆ 
เป็นตน้ 4) การมีส่วนร่วมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคก์รชุมชน องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น   
เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ สถาบนัศาสนา สถานประกอบการ และสถาบนัสังคมอื�น     
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ให้บุคคลหลายฝ่าย ที�เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษาหรือผูมี้ส่วนไดเ้สียในการบริหารการศึกษามีส่วนร่วม
ในลกัษณะรูปแบบคณะกรรมการหรืออาจมีส่วนร่วมในลกัษณะการวางแผนการดาํเนินกิจกรรม    
การใชป้ระโยชน์ เป็นตน้ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พ.ศ.2550  มาตรา  80 (4)  ตราไวว้า่  ส่งเสริมและ
สนบัสนุนการกระจายอาํนาจเพื�อใหอ้งคก์รปกครองทอ้งถิ�น  ชุมชน  องคก์รทางศาสนา  และเอกชน 
จดัและมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา เพื�อพฒันามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียม      
และสอดคลอ้งกบัแนวนโยบายพื�นฐานแห่งรัฐ  
 ธร  สุนทรายุทธ  (2551 : 547)  กล่าวถึง  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหาร   
การศึกษาไวว้่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารการศึกษา หมายถึงการเปิดโอกาสให้
ประชาชนหรือภาคเอกชนเขา้มามีส่วนร่วม  ในกระบวนการบริหารการศึกษาไม่วา่จะเป็นส่วนร่วม
ในการวางแผน การแสดงความคิดเห็น การตดัสินใจ การประสานงาน ตลอดจนการประเมินผล    
ในลกัษณะของการร่วมคิด  ร่วมทาํและร่วมแกปั้ญหาดว้ยความเสียสละและเต็มใจ การเปิดโอกาส
ให้ประชาชน เข้ามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาจะช่วยให้การตดัสินใจละเอียดถี�ถ้วนขึ� น          
มีโอกาสผิดพลาดน้อย  ก่อ ใ ห้เ กิด ผ ล ดีแ ก่หน่วยงาน  ซึ� งถ้าหากประชาชน  มีแนวคิดเช่นนี�        
เป็นส่วนมาก  จะทาํให้สังคมเข้มแข็ง  และจะเป็นรากฐานที�สําคญัในการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยต่อไป  การศึกษาเป็นเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบัทุกคนทุกฝ่าย  การรวมพลงัจากบุคคลต่าง ๆ 
ในสังคมร่วมแสดงความคิดเห็น  และกาํหนดทิศทางในการพฒันาการศึกษาให้สอดคล้องกับ   
สถานการณ์ที�เปลี�ยนไป สถานศึกษาขั�นพื�นฐานกบัชุมชนนั�นมีความ สัม พ ันธ์ก ันมา ตั�งแต่อดีต   
แมใ้นปัจจุบนัก็ยงัคงมีการพึ�งพาซึ� งกนัและกนั  อีกทั�งจะตอ้งประสานร่วมมือกนั  จึงจะทาํให้ปรัชญา
ของการศึกษาบรรลุเป้าหมาย  ในปัจจุบนัมีแนวโนม้ในการที�จะทาํให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารการศึกษามากขึ�น ซึ� งตรงกบัหลกัการของการบริหารงานที�จะเกิดประสิทธิภาพนั�น จะตอ้ง        
ให้เกิดความร่วมมือแสดงความคิดเห็นและตดัสินใจร่วมกนั   ดงันั�น  การเปิดโอกาสให้ประชาชน      
มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาก็เพื�อแกปั้ญหาดงักล่าว นอกจากนี� จะทาํให้สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
ทราบความตอ้งการของทอ้งถิ�นและจะไดป้รับการทาํงานเขา้หากนัอีกดว้ย 
 นายอภิสิทธิy  เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรี ไดแ้ถลงนโยบายของรัฐบาลต่อที�ประชุมร่วม
ของรัฐสภา เมื�อวนัที� 30 ธันวาคม 2551  ว่านโยบายด้านการศึกษา กาํหนดไวเ้ป็นส่วนหนึ� งของ
นโยบายสังคมและคุณภาพชีวิต รวม 8 ประการและได้กาํหนดในเรื�องการกระจายอาํนาจในการ
ดาํเนินการบริหารการศึกษาไวห้นึ� งประการ ดงันี�  “ปฏิรูปการศึกษาทั�งระบบ โดยปฏิรูปโครงสร้าง
และการบริหารจดัการ ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญและระดมทรัพยากรเพื�อการ
ปรับปรุงการบริหารจดัการศึกษาตั�งแต่ระดบัการศึกษาขั�นพื�นฐานจนถึงระดบัอุดมศึกษา พฒันาครู 
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พฒันาระบบการคดัเลือกเขา้สู่มหาวิทยาลยั พฒันาหลกัสูตรรวมทั�งปรับหลกัสูตร  วิชาแกนหลกั
รวมถึงวชิาประวติัศาสตร์ ปรับปรุงสื�อการเรียนการสอน พฒันาทกัษะในการคิดวิเคราะห์ ปรับบทบาท
การศึกษานอกโรงเรียน เป็นสํานกังานการศึกษาตลอดชีวิตและจดัให้มีศูนยก์ารศึกษาตลอดชีวิต    
เพื�อการเรียนรู้ที� เหมาะสมในแต่ละพื�นที� ตลอดจนส่งเสริมการกระจายอาํนาจให้ทุกภาคส่วน          
มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาเพื�อนาํไปสู่เป้าหมายคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที�มุ่งเน้น
คุณธรรมนาํความรู้อยา่งแทจ้ริง” (สาํนกังานคณะรัฐมนตรี. 2551 : 10) 
 นางสาวยิ�งลกัษณ์ ชินวตัร นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบนั ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อ      
ที�ประชุมร่วมของรัฐสภา เมื�อวนัที� 23 สิงหาคม 2554 ในด้านที�เกี�ยวกับการศึกษาว่า เร่งพฒันา     

คุณภาพการศึกษา โดยการปฏิรูประบบความรู้ของสังคมไทย อนัประกอบดว้ยการยกระดบัองคค์วามรู้

ให้ได้มาตรฐานสากล จดัให้มีโครงการตาํราแห่งชาติที�บรรจุความรู้ที�กา้วหน้าและได้มาตรฐาน     
ทั�งความรู้ที�เป็นสากลและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ส่งเสริมการอ่าน พร้อมทั�งส่งเสริมการเรียนการสอน 

ภาษา ต่างประเทศและภาษาถิ�น จดัให้มีระบบการจดัการความรู้ ปฏิรูปหลกัสูตรการศึกษาทุกระดบั
ให้รองรับการเปลี�ยนแปลงของโลก และทัด เทีย มกับ มาตรฐานสากลบนความเป็นทอ้งถิ�นและ

ความเป็นไทยเพิ�มผลสัมฤทธิy ของการศึกษาทุกระดบัชั�น โดยวดัผลจากการผา่นการทดสอบมาตรฐาน

ในระดบัชาติและนานาชาติ ขจดัความไม่รู้หนังสือให้สิ�นไปจากสังคมไทย จดัให้มีครูดีเพียงพอ    
ในทุกหอ้งเรียน ใหมี้โรงเรียนและสถาบันอาชีวศึกษาคุณภาพสูงในทุกพื�นที� พฒันามหาวิทยาลยั

เขา้สู่ระดบัโลก พฒันาระบบการศึกษาให้ผูเ้รียนมีความรู้คู่คุณธรรมมุ่งการสร้างจริยธรรมในระดบั
ปัจเจก รวมทั� งสร้างความต ร ะ ห น ัก ใ น สิ ท ธิ แ ล ะ หน้าที�ความเสมอภาค และดําเนินการให้

การศึกษาเป็นพื�นฐานของสังคมป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย ที�แ ท ้จ ริง ปรับปรุงโครงสร้างระบบบริหาร

การศึกษา โดยการกระจายอํานาจสู่พื�นที�ให้เสร็จสมบูรณ์โดยเริ� มจากพื�นที� ที� มีความพร้อม 
(สาํนกังาน         คณะรัฐมนตรี. 2554 : 26) 

 สรุปไดว้่า การมี ส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของประชาชนเป็นเรื�องสําคญัและ  

จาํเป็นที�จะตอ้งมีการส่งเสริมและสนบัสนุนให้ประชาชน  องคก์รชุมชน  องคก์รเอกชนและองคก์ร
ปกครองทอ้งถิ�น ไดมี้ส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษาทั�งทางตรงและทางออ้มอาจจะเป็นในรูป

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานหรือคณะกรรมการดาํเนินงานอื�นและในการเขา้มามีส่วนร่วม
ในการบริหารการศึกษาดงักล่าว  

 การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพื,นฐาน 

 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  (2550 ข : 73 - 81)  ไดก้ล่าวถึงแนว

ทางการดาํเนินงานของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ดงันี�  



 20

 1. การกาํกบักิจการของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน หมายถึง การกาํกบัให้สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
ดาํเนินงานดา้นการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการ
บริหารงานทั�วไป 1) พิจารณาใหค้วามเห็น มีส่วนร่วมในการกาํหนดเป้าหมาย แผนงานและมาตรฐาน
การปฏิบัติงานของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในการบริหารการศึกษา ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ 
นโยบายของสํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานและเขตพื�นที�การศึกษา สอดคลอ้งกบั
ความตอ้งการของชุมชนและทอ้งถิ�นโดยทาํเป็นแผนกลยุทธ์ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน   2) ติดตามผล
การดาํ เนินงานตามเป้าหมาย แผนงาน และมาตรฐานการปฏิบติังานของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน     
3) พิจารณาให้ความเห็นและมีส่วนร่วมในการปรับเป้าหมาย แผนงานและมาตรฐานการปฏิบติังาน
ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในก รณี ที�ดาํ เ นินการไปแล้วมีปัญหาอุปสรรค 4) ให้ความเห็นชอบ     
ในรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
 2. การส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน หมายถึง การส่งเสริม
สนบัสนุนกิจการของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานเพื�อใหส้ถานศึกษาขั�นพื�นฐานมีความเขม้แข็งบริหารงาน
อยา่งเป็นระบบ มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการการศึกษาแก่เยาวชนและประชาชนไดอ้ยา่ง
กวา้งขวางทั�วถึงและจดัการศึกษาไดอ้ย่างมีคุณภาพเป็นที�ยอมรับศรัทธา เชื�อถือของประชาชน      
ชุมชน และทอ้งถิ�น 1) ดา้นวชิาการ ไดแ้ก่  ส่งเสริมสนบัสนุนการพฒันาสาระหลกัสูตรสถานศึกษา
ขั�นพื�นฐานส่งเสริมและสนบัสนุน การจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม  ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดั
กระบวนการเรียนรู้ ส่งเสริมและสนบัสนุนการจดัระบบการประกนัคุณภาพภายใน ส่งเสริมและ
สนับสนุนสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน จดัให้ผูเ้รียนได้รับการพฒันา  ส่งเสริม  สนับสนุนให้มือกบั
บุคคลและองคก์รต่าง ๆ  ส่งเสริมความเขม้แขง็ทางชุมชนโดยใชก้ระบวนการของการศึกษา 2) ดา้น
งบประมาณได้แก่การส่งเสริมและสนับสนุน เกี�ยวกบัการบริหารงบประมาณ การจดัหารายได ้   
และการจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นและการระดมทรัพยากร 3) ดา้นการบริหารงานบุคคล     
ไดแ้ก่  พิจารณาและสนบัสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรไดรั้บการพฒันา มีขวญักาํลงัใจ ในการปฏิบติั
หนา้ที�และมีโอกาสกา้วหนา้ในวชิาชีพ และร่วมพิจารณาแนวทางการไดม้าซึ� งครูที�มีจาํนวนเพียงพอ 
ต่อการเรียนการสอนในกรณีที�มีสถานศึกษาขั�นพื�นฐานแห่งนั�น ขาดอตัรากาํลงัครู  4)  ดา้นการบริหาร
ทั�วไป ได้แก่  พ ิจ า ร ณ า แ ล ะ ให้การส่งเสริมและสนับสนุน เกี� ยวกับการระดมทรัพยากร                
เพื�อการศึกษา การบริหารงานกิจการนกัเรียน  
 3. อาํนาจหน้าที�เกี�ยวกับการบ ริ หา ร ง า น บุค ค ล  สําหรับข้าราชการครูและบุคลากร    
ทางการศึกษาในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน หมายถึง อาํนาจหน้าที�เกี�ยวกับการบริหารงานบุคคล 
สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที�ปฏิบัติงานอยู่ในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน            
ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากาํหนดให้เป็นอาํนาจหน้าที�
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ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  1) กาํกบัและดูแลการบริหารงานบุคคล  2) เสนอความ
ตอ้งการ จาํนวนและอตัราตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  3) ให้ความคิดเห็น   
การบริหารดา้นการบริหารบุคคลของขา้ราชการครูและบุคลากรทางศึกษาต่อผูบ้ริหารสถานศึกษา
ขั�นพื�นฐาน 
 4. การปฏิบติัหนา้ที�ตามโครงการสนบัสนุนการบริหารการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ
โดยไม่เสียค่าใชจ่้าย 15 ปี อยา่งมีคุณภาพ 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  (2552 : 5 - 9)  ไดก้ล่าวถึงบทบาทและ
หนา้ที�ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในส่วนที�เกี�ยวขอ้งกบัโครงการดงักล่าว ดงันี�  
 1. การจดัซื�อจดัหาหนงัสือเรียน 1) การคดัเลือกหนงัสือเรียน ครูผูส้อนเป็นผูเ้ลือกหนงัสือ
เรียนเสนอให้คณะกรรมการวิชาการ คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานและคณะกรรมการภาคี  
4  ฝ่าย  (ผูแ้ทนครู ผูแ้ทนผูป้กครอง ผูแ้ทนชุมชนและผูแ้ทนกรรมการนกัเรียน)  ร่วมกนัพิจารณา   
คดัเลือกหนงัสือเรียน 2) การจดัซื�อให้สถานศึกษาขั�นพื�นฐานดาํเนินการจดัซื�อ  3) เงินเหลือจากการ
ดาํเนินการจดัซื�อ สามารถนาํไปใชจ่้ายในรายการโครงการเรียนฟรี  15 ปีอย่างมีคุณภาพไดต้าม
ความจาํเป็นและเหมาะสมโดยผ่านความเห็นชอบร่วมกนัของภาคี 4  ฝ่าย  และคณะกรรมการ   
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
 2. เครื�องแบบนกัเรียน ให้สถานศึกษาขั�นพื�นฐานจ่ายเงินสดให้กบันกัเรียนและผูป้กครอง  
กรณีที�มีเงินเหลือจากการดาํเนินการแลว้สถานศึกษาขั�นพื�นฐานสามารถนาํไปใช้จ่ายในรายการ
โครงการเรียนฟรี 15 ปีอยา่งมีคุณภาพ ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสม โดยผา่นความเห็นชอบ
ร่วมกนัของภาคี 4  ฝ่าย และคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
 3. กิจกรรมพฒันาคุณภาพผูเ้รียน ให้สถานศึกษาขั�นพื�นฐานกาํหนดกิจกรรมที�จะพฒันา
คุณภาพการศึกษาของนกัเรียน โดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานและ
คณะกรรมการภาคี  4  ฝ่าย  เงินที�เหลือจากการดาํเนินการแลว้  สามารถนาํไปใชจ่้ายในรายการโครงการ
เรียนฟรี  15  ปีอยา่งมีคุณภาพ  ไดต้ามความจาํเป็นและเหมาะสมโดยผา่นความเห็นชอบร่วมกนั  
ของภาคี  4  ฝ่าย  และคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 4. การติดตามควบคุมและกาํกับ พฒันาระบบการควบคุมภายในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน     
โดยให้ภาคี  4  ฝ่าย  ประกอบดว้ย  ผูแ้ทนครู  ผูแ้ทนผูป้กครอง  ผูแ้ทนชุมชน  และกรรมการนกัเรียน 
ถา้เป็นสถานศึกษาขั�นพื�นฐานขนาดเล็ก (มีนกัเรียนนอ้ยกวา่  300  คน)  ให้มีไดไ้ม่นอ้ยกวา่ฝ่ายละ   
1 คน สําหรับสถานศึกษาขั�นพื�นฐานขนาดใหญ่ (มีนกัเรียน  301 คนขึ�นไป)  ให้มีไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 
ฝ่ายละ 2 คน โดยการเสนอชื�อของกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน และให้กรรมการสถานศึกษา
ขั�นพื�นฐานเขา้มามีบทบาทในการช่วยเหลือ  ดูแล  สนบัสนุนและแกปั้ญหา 
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 ซึ� งจากแนวดาํเนินการตามนโยบายเรียนฟรี  15  ปี  อย่างมีคุณภาพ  ดงักล่าวขา้งตน้        
จะเห็นไดว้่า  รัฐบาลไดเ้ห็นความสําคญัของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานขั�นพื�นพื�นฐาน
เป็นอยา่งยิ�ง  จึงไดก้าํหนดแนวดาํเนินการไวว้า่ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานเขา้ไปมีบทบาท
และหน้าที�ในการดาํเนินการในเรื� องต่าง ๆ ตามโครงการ ไม่ว่าจะเป็นการจดัหาหนังสือเรียน    
เครื�องแบบนกัเรียน  อุปกรณ์การเรียน  การจดักิจกรรมพฒันาผูเ้รียน  รวมถึงการควบคุม  กาํกบัและ
ติดตาม 

 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพื,นฐาน 

 ความจําเป็นและความสําคัญ 

 สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  (2547 : 11 - 12)  กล่าวถึงความสําคญัของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานไวว้า่  คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานเป็นองคค์ณะบุคคล

ที�ทาํงานร่วมกบัสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  เพื�อใหส้ถานศึกษาขั�นพื�นฐานมีความเข้มแข็ง   สามารถ

บริหารจดัการศึกษาดว้ยตนเองไดต้ามกรอบที�กฎหมายกาํหนด  ดงันั�น  ความหลากหลายของบุคคล

ที�เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการจึงเอื�อต่อการพฒันาคุณภาพการศึกษา ที�ตอ้งอาศยัความรู้ความสามารถ  

และประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ  บุคคลที�ไดรั้บการคดัเลือกเขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั�นพื�นฐานจึงมีความสาํคญัต่อการบริหารการศึกษา  ดงันี�   

 ผูแ้ทนผูป้กครอง เป็นผูส้ะทอ้นปัญหาและความตอ้งการดา้นคุณภาพทางการศึกษาและ

คุณลกัษณะที�พึงประสงค์ของนกัเรียน ทั�งในส่วนที�คาดหวงัและสภาพความเป็นจริงที�เกิดขึ�นและ

ร่วมมือกบัครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผูป้กครองและชุมชน  ในการจดักิจกรรมการเรียนการสอน 

 ผูแ้ทนครู  เ ป็นผู ้ที�มีความชาํนาญในสายวิชาชีพครู  มีความสําคญัต่อการนาํเสนอขอ้มูล

ดา้นกระบวนการเรียนรู้ ปัญหา และความตอ้งการการสนบัสนุนช่วยเหลือ รวมทั�งรายงานผล       

การบริหารการศึกษา 

 ผูแ้ทนองคก์รชุมชนเป็นผูส้ะทอ้นสภาพของปัญหาและความตอ้งการในการพฒันาผูเ้รียน

ซึ� งเป็นสมาชิกส่วนหนึ� งของชุมชน และให้ความร่วมมือกบัสถานศึกษาขั� นพื�นฐาน ทั�งในดา้น 

ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  แหล่งเรียนรู้ 

 ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น เป็นผูส้ะทอ้นสภาพปัญหาและความตอ้งการที�ครอบคลุม 

ทั�งเขตพื�นที�บริการของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน และมีความสําคญัต่อสถานศึกษาขั�นพื�นฐานอยา่งยิ�ง

ในเรื�องการขอรับการสนบัสนุนดา้นงบประมาณ  ทรัพยากรทางการบริหารการศึกษาและเชื�อมโยง

แผนพฒันาการศึกษากบัแผนพฒันาทอ้งถิ�น 
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 ผูแ้ทนศิษยเ์ก่าของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน เป็นผูที้�สะทอ้นภาพของความรัก  ความศรัทธา  
ความภาคภูมิใจต่อสถาบนัการศึกษาที�ตนไดรั้บการศึกษา  ช่วยจรรโลงคุณค่าของสถาบนัไปสู่ศิษย์
รุ่นหลงัใหป้ระสบความสาํเร็จในการศึกษาเช่นกนั 
 ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาอื�นในพื�นที� เป็นผูน้าํเสนอและเติมเต็ม
ขอ้มูลดา้นคุณธรรม  จริยธรรมตามหลกัธรรมของศาสนา  ซึ� งเป็นส่วนสําคญัในการจดัการเรียนรู้
เพื�อใหน้กัเรียนเป็นคนดีของสังคม 
 ผูท้รงคุณวุฒิ  เป็นผูที้�มีความรู้  ความสามารถ  และประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ ที�จะช่วย
เส ริมให้สถานศึกษาขั�นพื�นฐานจดัการศึกษาได้ครอบคลุมในทุก ๆ ดา้นอย่างมีคุณภาพและ  
ประสิทธิภาพ ทาํใหส้ถานศึกษาขั�นพื�นฐานมีความเขม้แขง็และมีการพฒันาที�ย ั�งยนื 
 ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ในฐานะกรรมการและเลขานุการซึ� งเป็นสัญลกัษณ์    
ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน เป็นบุคคลสําคญัที�จะสะทอ้นภาพของการบริหารจดัการ ผูช่้วยเหลือ    
ให้คาํปรึกษาสร้างแรงจูงใจ กระตุน้การทาํงาน ทบทวนรายงาน สะทอ้นความคิด  เปิดโอกาสให ้   
ผูแ้ทนแต่ละกลุ่มไดแ้สดงบทบาทอยา่งเต็มที� จดัเตรียมการประชุม บนัทึกการประชุม รายงานผล
การประชุม และสนบัสนุนดา้นอุปกรณ์ ห้องประชุม วสัดุใชส้อย ฯลฯ รวมทั�งการพิจารณานาํมติ 
ขอ้คิดเห็น และขอ้เสนอแนะจากที�ประชุมไปสู่การปฏิบติัคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  คือ  
ตวัแทนของประชาชนผูมี้ส่วนเกี� ยวข้องในเขตชุมชน ที�เขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา
ของโรงเรียนหรือสถานศึกษาขั� นพื�นฐานที�ตั�งอยูใ่นชุมชน บทบาทและหนา้ที�ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานจึงมีความสําคญัเป็นอยา่งยิ�ง ในการกาํกบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการของ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  อนัเนื�องมาจากเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 
และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 ตอ้งการใหป้ระชาชนซึ�งเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียโดยตรงเขา้มา
มีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา ร่วมกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาขั� นพื�นฐาน  ครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาอยา่งแทจ้ริงในลกัษณะเป็นเจา้ของหรือหุ้นส่วนของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  บทบาท  
และหนา้ที�ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั� นพื�นฐาน ซึ� งตอ้งทาํหนา้ที�แทนชุมชนและผูป้กครอง
นัก เ รียนทุกคนจึงต้องคาํ นึง ถึงการบริหารการศึกษา ที�จะเกิดประโยชน์สูงสุดกบัผูเ้รียนซึ� งเป็น
ลูกหลานของชุมชนขณะเดียวกนัก็จะตอ้ง ทาํงานร่วมกบัผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานและคณะครู 
โดยตระหนกัถึงความเป็น  “เจา้ของร่วมกนั”  จึงอาศยักระบวนการทาํงานที�เนน้การกระจายอาํนาจ 
ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม แล ะ ค ว า ม โปร่งใส ตรวจสอบไ ด้ใ นทุก ขั� นต อ นข อ ง การบริหารการศึกษา  
พร้อมกบัยดึถือหลกัการของการบริหารกิจการบา้นเมืองและสังคมที�ดี ดว้ยการปฏิบติัตามกฎหมาย 
ยดึมั�นในความถูกตอ้งดีงาม  สร้างความไวว้างใจซึ� งกนัและกนั  เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ตระหนกัในสิทธิหนา้ที�ความสาํนึกในความรับผดิชอบร่วมกนัและคาํนึงถึงความคุม้ค่าในการลงทุน
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ดา้นการบริหารการศึกษา  การที�มีบทบญัญติัเกี�ยวกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ไวใ้น
พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545  มาตรา  40  
ไวเ้ป็นการเฉพาะแสดงใหเ้ห็นวา่คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานมีความจาํเป็นและมีความสําคญั
ต่อการบริหารการศึกษาของโรงเรียนเป็นอยา่งมาก เพราะคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานเป็น
เสมือนผูแ้ทนของทอ้งถิ�นที�จะ เป็นกลไกเชื�อมโยงนโยบายของรัฐ ไปสู่ชุมชนที�ตั�งโรงเรียนเพื�อ
พฒันาผูเ้รียนไปสู่ความเป็นพลเมืองดี  เป็นพื�นฐานการศึกษาตลอดชีวติ เป็นพื�นฐานอาชีวศึกษาและ
เป็นพื�นฐานการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา  นั�นคือนาํไปสู่ เก่ง ดี และมีความสุขของผูเ้รียน  
(สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน. 2547 : คาํนาํ) 
 จาก ที�กล่ าวมาทั�งหมดขา้งตน้ พอจะสรุปได้ว่าคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน          
มีความสําคญัต่อการบริหารก า ร ศึก ษ า เ ป็ น อ ย ่า ง ยิ �ง การบริหารการศึกษาของประเทศไทย    
ตลอดระยะเวลาที�ผา่นมา ผูมี้หนา้ที�รับผดิชอบในการบริหารการศึกษาของชาติต่างก็เห็นความสําคญั
ในการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก โดย เฉพ าะ บุคคลภายในชุมชนได้เขา้มามีส่วนร่วมในการ
บริหารการศึกษาของสถานศึกษาในชุมชนของตนเอง การที�ไดก้าํหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษา          
ขั�นพื�นฐานขึ�นในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานโดยกาํหนดใหเ้ป็นองคค์ณะบุคคลคณะหนึ�งที�ทาํงานร่วมกบั
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานและเนื�องจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ประกอบดว้ยบุคคลภายใน
ชุมชนที�หลากหลายทั�งความรู้ความสามารถและประสบการณ์ต่าง ๆ คณะกรรมการสถานศึกษา   
ขั�นพื�นฐาน  จะช่วยเติมเต็มในส่วนที�สถานศึกษาขั�นพื�นฐานยงัขาด  ทาํให้สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
จดัการศึกษา ไดต้รงตามความตอ้งการของชุมชนภายใตก้รอบที�กฎหมายกาํหนดไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ 
 องค์ประกอบจํานวน  คุณสมบัติ  วิธีการสรรหา  วาระการดํารงตําแหน่งและการพ้นจาก

ตําแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพื,นฐาน 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  (2547 : 10)  ตามกฎกระทรวงที�ประกาศใช้
เมื�อวนัที�  31  ธนัวาคม  2546  กาํหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ประกอบดว้ย        
ผูแ้ทนผูป้กครอง  ผูแ้ทนครู  ผูแ้ทนองคก์รชุมชน  ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า
ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ผูแ้ทนพระภิกษุ  และหรือองคก์รศาสนาอื�นในพื�นที� ผูท้รงคุณวุฒิและ 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานทาํหนา้ที�เป็นกรรมการและเลขานุการและนอกจากนั�นยงัไดก้าํหนด
จาํนวน  คุณสมบติั  วิธีการสรรหา  วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพน้จากตาํแหน่งของกรรมการดว้ย  
ดงันั�นสาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน (2546 : 1 - 12)  ไดก้าํหนดแนวทางการสรรหา
และการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานไว ้ ดงันี�  
 ตามพระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  มาตรา  38
วรรคสองและวรรคสาม  ประกอบกบักฎกระทรวงกาํหนดจาํนวนกรรมการ  คุณสมบติั  หลกัเกณฑ์
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วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดาํรงตาํแหน่งและการพน้จาก
ตาํแหน่งของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  พ.ศ.2546  จึงกาํหนดแนวทางการสรรหาและ
การเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานไว ้ ประกอบดว้ย  
 1. ขอบข่ายสถานศึกษาขั� นพื�นฐาน ต้องดาํ เนินการสรรหาและเลือกคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ตามกฎกระทรวง กาํหนดจาํนวนกรรมการ คุณสมบติั  หลกัเกณฑ์  วิธีการ
สรรหา  การเลือกประธานกรรมการ และกรรมการ วาระการดาํรงตาํแหน่ง และการพ้นจาก
ตาํแหน่งของค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ.2546 ได้แก่ โรงเรียน วิทยาลัยหรือ  
หน่วยงานทางการศึกษาที�เรียกชื�ออย่างอื�นของรัฐที�สังกดักระทรวงศึกษาธิการ  และหน่วยงานอื�น   
ที�มีอาํนาจหน้าที�หรือมีวตัถุประสงค์ในการบริหารการศึกษาขั�นพื�นฐานที�ได้รับงบประมาณจากรัฐ  
ยกเวน้สถานพฒันา เด็กปฐมวยั  ศูนยก์ารเรียนและสถานศึกษาขั�นพื�นฐานของเอกชน 
 2. จาํนวนคณะกรรมการ สถานศึกษาขั�นพื�นฐานขนาดเล็ก จาํนวนนักเรียนไม่เกิน        
300 คน ให้มีคณะกรรมการจาํนวน 9 คน ขนาดใหญ่ที�มีจาํนวนนกัเรียนตั�งแต่ 301 คนขึ�นไป ให้มี
คณะกรรมการจาํนวน 15 คน 
 3. องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานตามสถานภาพ ประกอบดว้ย 
1) ประธานกรรมการ (มาจากกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ)  2) กรรมการที�เป็นผูแ้ทนผูป้กครอง จาํนวน     
1 คน  3) กรรมการที�เป็นผูแ้ทนครู จาํนวน 1 คน 4) กรรมการที�เป็นผูแ้ทนองค์กรชุมชน จาํนวน       
1 คน  5) กรรมการที�เป็นผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�นจาํนวน 1 คน  6) กรรมการที�เป็นผูแ้ทน
ศิษยเ์ก่า จาํนวน 1 คน 7) กรรมการที�เป็นผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผูแ้ทนองค์กรศาสนาอื�น     
ในพื�นที� (ขนาดเล็ก จาํนวน 1 รูป หรือ 1 คน ขนาดใหญ่จาํนวน  2  รูป หรือ  2  คน/หรือ  1  รูปกบั  
1  คน)  8) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุ (ขนาดเล็ก จาํนวน 1 คน ขนาดใหญ่ จาํนวน 6 คน)  9) ผูอ้าํนวยการ   
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
 4. คุณสมบติัของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ดงันี�  1) คุณสมบติัทั�วไป ไดแ้ก่  
มีอายไุม่ต ํ�ากวา่ 20 ปีบริบูรณ์ ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้
ความสามารถ  ไม่เคยไดรั้บโทษให้จาํคุกโดยคาํพิพากษาถึงที�สุดให้จาํคุกเวน้แต่เป็นโทษ สําหรับ
ความผิดที�ได้กระทาํโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ และไม่เป็นคู่สัญญาตามระเบียบสํานัก 
นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม กบัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาหรือ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานในเขตพื�นที�การศึกษา 2) คุณสมบัติเฉพาะ ได้แก่ กรรมการที�เป็นผูแ้ทน            
ผูป้กครอง ตอ้งเป็นเป็นผูป้กครอง ตามทะเบียนนักเรียนและไม่เป็นครูเจา้หน้าที�หรือลูกจา้งของ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานหรือที�ปรึกษา หรือผูเ้ชี�ยวชาญ ซึ� งมีสัญญาจา้งกบัสถานศึกษาขั�นพื�นฐานนั�น
กรรมการที�เป็นผูแ้ทนครู ตอ้งเป็นครูในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานนั�น กรรมการที�เป็นผูแ้ทนองค์กร 
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ชุมชนตอ้งเป็นเป็นสมาชิกขององค์กรของชุมชนหรือองค์กรที�เรียกชื�ออย่างอื�นและที�มีสมาชิก     
รวมตวักนัไม่นอ้ยกวา่  15  คน กรรมการที�เป็นผูแ้ทนศิษยเ์ก่าตอ้งเป็นผูที้�เคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษา
จากสถานศึกษาขั�นพื�นฐานนั�น กรรมการที�เป็นผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ์หรือผูแ้ทนองค์กรศาสนาอื�น     
ที�ทางราชการในพื�นที�รับรอง  ได้แก่  พระภิกษุสงฆ์  หรือผูน้ับถือศาสนาที�ทางราชการรับรอง  
(ศาสนาที�ทางราชการ  รับรอง  ไดแ้ก่  พุทธ  คริสต์  อิสลาม  พราหมณ์  ฮินดู  และซิกข์) และ
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  ตอ้งไม่เป็นกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในเขตพื�นที�การศึกษา เกินกว่า 
3 แห่งในเวลาเดียวกนั โดยกรรมการภายนอกตอ้งไม่เป็นขา้ราชการหรือลูกจา้ง 
 5. วาระการดาํรงตาํแหน่ง วาระการดาํรงตาํแหน่งของประธานกรรมการและกรรมการ 
ให้มีวาระการดาํรงตาํแหน่งคราวละ 4 ปี และอาจไดรั้บการแต่งตั�งใหม่อีกไดแ้ต่จะดาํรงตาํแหน่ง
เกิน 2 วาระติดต่อกนัไม่ได ้ 
 6. การพน้จากตาํแหน่ง  นอกจากพน้จากตาํแหน่งตามวาระประธานกรรมการและ
กรรมการพน้จากตาํแหน่ง เมื�อ 1) ตาย 2) ลาออก 3) คณะกรรมการเขตพื�นที�การศึกษาให้ออก   
เพราะบกพร่องต่อหน้าที�  ทาํให้เสื� อมเสีย ต่อสถานศึกษาขั�นพื�นฐานหรือหย่อนความสามารถ          
4) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งห้ามอยา่งใดอยา่งหนึ�งสําหรับกรรมการประเภทนั�น 5) พน้จาก
การเป็นพระภิกษุสงฆเ์ฉพาะกรรมการซึ�งเป็นผูแ้ทนที�เป็นพระภิกษุสงฆ ์
 7. แนวทางการสรรหาและการเลือกกรรมการ 1) การสรรหาและการเลือกกรรมการ       
ที�เป็นผูแ้ทนให้ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานจดัให้ผูส้มคัรหรือผูไ้ดรั้บการเสนอชื�อเลือกกนัเอง
ใหเ้หลือ 1 คน 2) การสรรหาและการเลือกกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ ให้ผูไ้ดรั้บการสรรหาและเลือกให้
เป็นกรรมการที�เป็นผูแ้ทนผูป้กครอง  ผูแ้ทนครูผู ้แทนองค์กรชุมชน  ผูแ้ทนองค์กรปกครอง        
ส่วนทอ้งถิ�น  ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผูแ้ทนองค์กรศาสนาอื�นในพื�นที�  และ    
ผูอ้าํนวยการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ร่วมกนัสรรหาและเลือกผูท้รงคุณวุฒิให้เป็นกรรมการตามวิธีการ
ที�เห็นสมควร 3) การสรรหาและการเลือกประธานกรรมการให้ผูไ้ด้รับการสรรหาและเลือกเป็น
กรรมการผูแ้ทนผูป้กครอง  ผูแ้ทนครู  ผูแ้ทนองค์กรชุมชน ผูแ้ทนองค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ�น       
ผูแ้ทนศิษยเ์ก่า ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาอื�นในพื�นที� กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ 
และผูอ้าํนวยการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานร่วมกนัเลือกกรรมการผูท้รงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการ   
1  คน 

 จากการที�ได้กําหนด ให้องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั� นพื�นฐาน           
ตามสถานภาพมาจากตวัแทนของกลุ่มบุคคลที�หลากหลาย ทั�งบุคคลภายในและภายนอกสถานศึกษา
ขั�นพื�นฐาน ทาํใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานหลากหลายในดา้นความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์ ในการที�จะช่วยกนับริหารและจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานให้เป็นไปตาม
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กรอบและเป้าหมายที�วางไว้โดยเฉพาะกรรมการที�มาจากบุคคลภายนอกไม่ว่าจะเป็นผูแ้ทน              
ผู ้ปกครอง ผู ้แทนองค์กรชุมชน ผู ้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ�นและผู ้แทนศิษย์เก่าของ        
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ซึ� งบุคคลเหล่านี� จะเป็นผูส้ะทอ้นปัญหาและความต้องการด้านคุณภาพ   
ทางการศึกษาและคุณลกัษณะที�พึงประสงคข์องนกัเรียน  ผูท้รงคุณวุฒิเป็นผูที้�มีความรู้  ความสามารถ  
และประสบการณ์ในดา้นต่าง ๆ ที�จะช่วยเสริมให้สถานศึกษาขั�นพื�นฐานจดัการศึกษาไดค้รอบคลุม
ในทุก ๆ ดา้น  ผูแ้ทนพระภิกษุสงฆแ์ละหรือผูแ้ทนองคก์รศาสนาอื�นในพื�นที�เป็นผูน้าํเสนอและเติมเต็ม
ขอ้มูลดา้นคุณธรรม  จริยธรรม  ตามหลกัธรรมของศาสนา  ซึ� งเป็นส่วนสําคญัในการจดัการเรียนรู้  
เพื�อให้นกัเรียนเป็นคนดีของสังคม  สําหรับกรรมการที�มาจากบุคคลภายในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
ไม่ว่าเป็นตวัแทนครูหรือตวัผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ต่างก็เป็นผูที้�มีความชาํนาญในสาย
วิชาชีพครู  มีความสําคญัต่อการนาํเสนอขอ้มูลดา้นกระบวนการเรียนรู้  ปัญหา  และความตอ้งการ     
การสนบัสนุน  ช่วยเหลือ  ซึ� งการที�มีคณะกรรมการที�มาจากหลายกลุ่มบุคคลดงักล่าวน่าจะทาํให้
การบริหาร  และจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานเป็นตามจุดมุ่งหมายอยา่งมีคุณภาพ  
 บทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั,นพื,นฐาน 
 บทบาทหน้าที�ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานมีความจาํเป็นและความสําคญัอย่างยิ�งต่อ       
การจดัการ ศึกษาของประเทศ เพราะเป็นการศึกษาเพื�อปวงชน  สําหรับประชาชนคนไทยทุกคน
และครอบคลุมการศึกษาภาคบงัคบั  ส่งผลต่อความเจริญกา้วหนา้ในการพฒันาประเทศทุกดา้น 
 ธีระ  รุญเจริญ  (2547 : 12)  ไดก้ล่าวถึงบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั�นพื�นฐานไวว้่า พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2)     
พ.ศ. 2545  กาํหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานมีหนา้ที�  2  ประการ  คือ  1)  กาํกบักิจกรรม
ของโรงเรียน  และ  2)  สนบัสนุนและส่งเสริมกิจการของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ซึ� งจะไดเ้ห็นวา่
เป็นการกาํหนดไวก้วา้ง ๆ  หากตอ้งการความชดัเจนและความสะดวกในการดาํเนินการควรจะตอ้ง
มีกาํหนดรายละเอียดในเชิงปฏิบติัไวด้้วย ต่อมากระทรวงศึกษาธิการได้ออกระเบียบฯ  ว่าด้วย    
คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ.2543 ขึ�นและไดก้าํหนดหนา้ที�ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั�นพื�นฐานไวใ้น ขอ้ 13  ของระเบียบฯ  (สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน. 2547 : 17 - 18)  
ดงันี�   1) กําหนดนโยบายและแผนพัฒนาของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 2) ให้ความเห็นชอบ
แผนปฏิบติัการประจาํปีของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 3) ใหค้วามเห็นชอบในการจดัทาํสาระหลกัสูตร    
ให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ�น 4) กาํกับและติดตามการดาํเนินงานตามแผนของ      
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  5) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เด็กทุกคนในเขตบริการไดรั้บการศึกษาขั�นพื�นฐาน
อย่างทั�วถึง มีคุณภาพและได้มาตรฐาน 6) ส่งเสริมให้มีการพิทกัษ์สิทธิเด็ก ดูแลเด็กพิการ              
เด็กดอ้ยโอกาสและเด็กที�มีความสามารถพิเศษให้ไดรั้บการพฒันาเต็มตามศกัยภาพ 7) เสนอแนวทาง
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และมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการศึกษา ดา้นการบริหารงานวิชาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณ 
ดา้นการบริหารงานบุคคล และดา้นการบริหารงานทั�วไปของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  8) ส่งเสริม  
ใหมี้การระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษา ตลอดจนวทิยากรภายนอกและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น เพื�อเสริมสร้าง
พฒันาการของนักเรียนทุกด้าน รวมทั�งสืบสานจารีตประเพณีศิลปวฒันธรรมของท้องถิ�นและ      
ของชาติ 9) เสริมสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างสถานศึกษาขั�นพื�นฐานกบัชุมชน ตลอดจนประสานงาน
กบัองคก์รทั�งรัฐ และเอกชน เพื�อใหส้ถานศึกษาขั�นพื�นฐานเป็นแหล่งวทิยาการของชุมชนและมีส่วน
ในการพฒันาชุมชนและทอ้งถิ�น 10) ให้ความเห็นชอบรายงานผลการดาํเนินงานประจาํปีของ   
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานก่อนเสนอต่อสาธารณชน 11) แต่งตั�งที�ปรึกษาและหรือคณะอนุกรรมการ
เพื�อการดาํเนินงานตามระเบียบนี�  ตามที�เห็นสมควร 12) ปฏิบติัการอื�นตามที�ได้รับมอบหมาย      
จากหน่วยงานตน้สังกดัของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานนั�น 
 สถานศึกษาขั�นพื�นฐานมีความจาํเป็นอยา่งยิ�งที�ตอ้งจดัการศึกษาให้เป็นไปและสอดคลอ้ง

กบัเจตนารมณ์ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  พระราชบญัญติัการศึกษา

แห่งชาติ  พ.ศ.2542 และที�แกไ้ขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 พระราชบญัญติัระเบียบบริหารราชการ

กระทรวงศึกษา  พ.ศ.2546  และพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

พ.ศ.2547  สถานศึกษาขั�นพื�นฐานมีบทบาทหน้าที�  ดงันี�  1) จดัทาํนโยบาย  แผนพฒันาการศึกษา

ของสถานศึกษาใหส้อดคลอ้งกบันโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานกังานคณะกรรมการ

การศึกษาขั�นพื�นฐาน สํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา  ตลอดจนบริบทและความตอ้งการของชุมชน

และทอ้งถิ�น 2) จดัตั�งงบประมาณและรับผิดชอบการใชจ่้ายงบประมาณของสถานศึกษา  3) พฒันา

หลกัสูตรสถานศึกษาให้สอดคลอ้งกบัหลกัสูตรแกนกลางการศึกษาขั�นพื�นฐานและความตอ้งการ

ของนกัเรียน  ชุมชน  และทอ้งถิ�น  4) จดัการเรียนการสอน  สภาพแวดลอ้ม  บรรยากาศการเรียน

การสอนที�เหมาะสม  และส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ ที�เน้นผูเ้รียนเป็นสําคญั ตลอดจนการปรับปรุง

และพฒันาคุณภาพ การจดัการศึกษาอย่างต่อเนื�อง 5) ออกระเบียบ  ขอ้บงัคบั  ประกาศ  และแนว

ปฏิบติัต่าง ๆ ตามที�กฎหมายกาํหนด 6) กาํกบั ติดตาม ประเมินผลงานตามแผนงาน  โครงการและ

ประเมินผลการปฏิบติังานตลอดจนการพิจารณาความดีความชอบ การพฒันา และการดาํเนินการ

ทางวินยัขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา ตามที�กฎหมายกาํหนด  7) ระดม

ทรัพยากรเพื�อการศึกษารวมทั�งปกครอง ดูแล บาํรุงรักษา ใช ้และจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น

ของสถานศึกษา  8) จดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษา  และให้ความร่วมมือในการ

ประเมินคุณภาพการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกสถานศึกษา รวมทั�งการรายงานผลการประเมินผล

ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาและสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษา 9) ส่งเสริมความเขม้แข็งให้กบัชุมชน
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และสร้างความสัมพนัธ์กบัสถานศึกษาและสถาบนัอื�นในชุมชนและทอ้งถิ�น 10) ปฏิบติัหนา้ที�อื�น     

ที�เกี�ยวกบักิจการภายในสถานศึกษาหรือตามที�ไดรั้บมอบหมายและตามที�กฎหมายกาํหนด 

 สรุปได้ว่า บทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานมีความจาํเป็นและ
สาํคญัยิ�งต่อการจดัการศึกษาของประเทศในการกาํหนดนโยบายและแผนพฒันาการศึกษา ให้ความ
เห็นชอบ  กาํกบั  ติดตาม  ส่งเสริม  สนบัสนุน  และปฏิบติัการอื�นที�ไดรั้บมอบหมายจากหน่วยงาน
ตน้สังกดั 
 บทบาทหน้าที�ของสถานศึกษาขั,นพื,นฐานที�เอื,อต่อการส่งเสริมภารกิจของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั,นพื,นฐาน 
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  (2547 : 12 - 14)  ไดก้ล่าววา่สถานศึกษา
ขั�นพื�นฐานเป็นหน่วยงานหลกัในการบริหารการศึกษาขั�นพื�นฐาน  เพื�อให้บรรลุตามความมุ่งหมาย
ของการปฏิรูปการศึกษาตามที�กาํหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยการศึกษาแห่งชาติและกฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง
จึงกาํหนดให้มีคณะกรรมการซึ� งเป็นองคค์ณะบุคคล  ทาํหนา้ที�กาํกบัและส่งเสริมสนบัสนุนกิจการ
ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรฐานในการบริหารจัดการทาง
การศึกษา  ทั�งนี�การดาํเนินงานให้ประสบความสําเร็จนั�นสถานศึกษาขั�นพื�นฐานและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ควรมีรูปแบบวิธีการทาํงานที�ประสานสอดคล้องกนั  โดยมีจุดมุ่งหมาย   
เพื�อการพฒันาการศึกษาให้บรรลุผลตามที�ร่วมกนักาํหนดขึ�น โดยในส่วนของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
ควรมีบทบาทในการส่งเสริมภารกิจของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�จะเข้ามาร่วม
สร้างสรรคค์วามเจริญ กา้วหนา้ในกิจการของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ดงันี�   1) ความเป็นนิติบุคคล      
ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานเป็นเรื�องใหม่ กรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานบางท่าน อาจไม่เขา้ใจ  
บทบาทตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ และคาํสั�งของตนและของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน       
ในระยะเริ�มแรก เป็นความจาํเป็นอยา่งยิ�งที�สถานศึกษาขั�นพื�นฐานจะตอ้งจดัประชุมทาํความเขา้ใจ
ในบทบาทของแต่ละฝ่ายร่วมกนั 2) สร้างความตระหนกั ต่อบุคลากรและชุมชนถึงบทบาทหน้าที�
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�สอดคลอ้งกบัเจตนารมณ์ของพระราชบญัญติัการศึกษา
แห่งชาติเพื�อพฒันาองค์คณะบุคคลและสถานศึกษาขั�นพื�นฐานสู่คุณภาพที�คาดหวงั 3) จัดทาํ
แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาขั� นพื� นฐาน ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สาํนกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานและสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษา 
โดยทบทวนสาระของแผนพฒันาร่วมกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน เพื�อปรับให้เกิดเป็น
แผนร่วมของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานกบัคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 4) จดัทาํรายละเอียด
งบประมาณและรับผิดชอบการจ่ายงบประมาณ ของสถ า นศึก ษ าขั� นพื�นฐา น โดยเสนอขอรับ
คาํแนะนาํจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน เพื�อการปรับขยายทิศทางและรูปแบบวิธีการ 
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ระดมและใช้ทรัพยากรเพื�อการศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ 5) จดัทาํรายละเอียดของแผนงาน 
โครงการและประมาณ การค่าใช้จ่ายที�จะระดมทุนจากผู ้ปกครอง เพื�อขอรับความเห็นและ
ขอ้เสนอแนะจาก   คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 6) พฒันาหลกัสูตรสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
นําเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน เพื�อรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ�มเติม          
เพื�อปรับปรุงและพฒันาให้เหมาะสม 7) จดักิจกรรมการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศสิ�งแวดล้อมทาง
วิชาการที�เหมาะสมและเอื�อต่อกระบวนการเรียนรู้ที�เน้นนักเรียนเป็นสําคญั ตลอดจนส่งเสริม
โอกาสการเรียนรู้และพฒันาตนเองของผูเ้รียนให้เต็มศกัยภาพ ทั�งนี�ควรรายงานให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานรับทราบอย่างสมํ�าเสมอ เพื�อการร่วมคิด ร่วมพฒันา ร่วมรับผิดชอบและร่วม
ภาคภูมิใจ 8) ออกระเบียบและขอ้บงัคบัต่าง ๆ ที�สอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบัของ
ทางราชการ  9) จดัให้มีระบบประกนัคุณภาพภายในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานและให้ความร่วมมือ    
ในการประเมินคุณภาพการศึกษา จากหน่วยงานภายนอกรวมทั�งการรายงานผลการประเมินต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 10) จดัและพฒันาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื�อการบริหาร
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานเพื�อให้เป็นพื�นฐานในการตดัสินแกปั้ญหาหรือพฒันาการศึกษาร่วมกนัและ
ขจดัซึ� งการใชค้วามคิดเห็นบนความรู้สึกและประสบการณ์  11)  พฒันาและปรับปรุงระบบสื�อสาร
ระหว่างบุคคลที�มีส่วนเกี�ยวขอ้งให้เหมาะสม เพื�อให้คณะกรรมการและบุคลากรได้มีโอกาสสื�อ
ความหมายทั�งทางตรงและทางออ้มจนสามารถ ทาํความเขา้ใจในขอ้มูลเหตุผลต่าง ๆ นาํไปสู่การ
พฒันากิจการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานร่วมกนัได ้12) แต่งตั�งมอบหมายให้มีคณะอนุกรรมการหรือ
คณะทาํงาน เพื�อสนองตอบต่อการพฒันางานคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน และการนาํมติ 
ที�ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานมาขยายผลสู่การปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบักฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ขอ้บงัคบัของทางราชการ  13) รายงานผลการปฏิบติังานของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน         
ต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานตามความเหมาะสม 14) เสนอแผนการประชุม
คณะกรรมการให้มีความต่อเนื�อง จัดระเบียบวาระการประชุมนําเสนอประธานกรรมการ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน และดาํเนินการสนับสนุนการประชุมตั�งแต่การเตรียมการก่อนประชุม 
ระหวา่งประชุม สรุปรายงานการประชุม และแจง้รายงานการประชุมอยา่งเป็นระบบ 
 ดงันั�น ความสัมพันธ์ระหว่างบทบาทและอาํนาจหน้าที�ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานกบั
คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน จึงมีความสัมพนัธ์และเอื�อต่อกนัในการพฒันาการศึกษา      
ให้บรรลุผลของการจดัการศึกษา ตามเจตนารมณ์ในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  พ.ศ.2542 
และที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบบัที� 2) พ.ศ. 2545 กาํหนดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานมี
ความสําคญัต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานเป็นอย่างมาก  คณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั�นพื�นฐานจะมีบทบาทมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานเพื�อหวงัวา่จะให้เกิด
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ประสิทธิภาพในการบริหารและจัดการศึกษา ให้สอดคล้องกับนโยบายและสภาพปัญหา             
ความต้องการของแต่ละท้องถิ�น  โดยเฉพาะอย่างยิ�งกระทรวงศึกษาธิการ  และสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานได้กระจายอาํนาจในการบริหารและการจดัการศึกษาให้
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาด้วยแล้ว  คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานจึงมี
บทบาทต่อ  สถานศึกษาเพิ�มขึ�น 
 สรุปไดว้่า สถานศึกษาขั�นพื�นฐานและผูที้�เกี�ยวขอ้ง  ตอ้งส่งเสริมภารกิจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานตามอาํนาจหนา้ที�ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน คณะกรรมการ
ทุกคนตระหนักถึงความเป็นเจ้าของสถานศึกษาร่วมกนัและจะต้องมีหน้าที�  มีส่วนรับผิดชอบ       
ต่อการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน โดยการกาํกบัสนบัสนุนและส่งเสริมให้สถานศึกษา
ไดด้าํเนินงานดา้นภารกิจของสถานศึกษา ให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย กฎระเบียบ ประกาศ คาํสั�ง และ
นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  และสํานกังาน  
เขตพื�นที�การศึกษา 
 แนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันของสถานศึกษาขั,นพื,นฐานกับคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั,นพื,นฐาน  
 สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  (2547 : 14 - 15)  กล่าววา่  ในการปฏิบติั
หนา้ที�ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานและคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ควรมีการทาํความเขา้ใจ
ตั�งแต่เริ�มแรกของการทาํงานร่วมกนั  ทั�งนี� เพื�อให้ทั�งสองฝ่ายไดเ้ขา้ใจในบทบาทหนา้ที�ของตนเอง  
ดงันี�  1) กรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ควรเขา้ใจบทบาทหนา้ที�คือ กาํกบัและส่งเสริมสนบัสนุน
กิจการของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน และปฏิบติัตามบทบาทหน้าที� หากมีขอ้เสนอแนะใด ๆ ควร
นาํเสนอในที�ประชุมคณะกรรมการแลว้มอบใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานนาํไปสู่การพิจารณา
ดาํเนินการ 2)  ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน คือ “ผูเ้ชื�อมโยง” ระหวา่งคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั�นพื�นฐาน ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กบัสถานศึกษาในฐานะผูบ้ริหาร ดงันั�นผูบ้ริหาร      
จึงเป็นผูป้ระสานการดาํเนินกิจการต่าง ๆ โดยคาํนึงถึงขอ้คิด ความเห็น และมติของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 3) บทบาทในการ  “กาํกบั”  ควรเป็นการติดตามการปฏิบติังานตามที�    
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ไดท้าํแผนการดาํเนินงานให้สอดคลอ้งกบักฎหมาย  และแนวนโยบาย    
ของหน่วยเหนือ หรือตามมติที�กาํหนดร่วมกนั  โดยไม่ควรกาํกบัการทาํงานของผูบ้ริหาร  ครู  
อาจารย ์ คือ  ไม่แสดงบทบาทเป็นผูบ้งัคบับญัชาเสียเอง 4) ในการรับทราบผลการดาํเนินการ         
ควรดูเป็นภาพรวมของผลการดาํเนินกิจการ ทั�งระหว่างดาํเนินการสิ�นปีงบประมาณและสิ�นปี      
การศึกษาเพื�อนําไปสู่การพิจ า ร ณ า  ป รับ ป รุ ง  พ ัฒ น า  กิจการของสถานศึกษาให้มีคุณภาพ         
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ�งขึ�น 5) คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานจะตอ้ง  “ไม่สั�งการ”  
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ทั� งโดยตรงและโดยอ้อมไปยงับุคคลอื�น  ได้แก่  ครูหรือบุคลากรในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน       
เพราะอาํนาจการสั�งการเป็นของผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�จะรับผิดชอบ  การนาํขอ้คิดเห็น  
ขอ้เสนอแนะและมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานไปสู่การปฏิบติั 
 จากบทบาทหน้าที�ดงักล่าวนี�  คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานอาจมีส่วนร่วมกบั

สถานศึกษาขั�นพื�นฐานในกระบวนการ  และขั�นตอนต่าง ๆ  ในกิจการของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

โดยร่วมรับรู้ ร่วมคิด  ร่วมทาํ  ร่วมรับผล  และร่วมประเมินผลการบริหารการศึกษาของสถานศึกษา

ขั�นพื�นฐาน ร่วมกบัคณะกรรมการเครือข่ายผูป้กครอง  สมาคมผูป้กครองและครู สมาคมศิษยเ์ก่า  

องค์กรชุมชน และองค์กรอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งและนอกจากเหตุผลดงักล่าวขา้งตน้ คณะกรรมการ  

สถานศึกษาขั�นพื�นฐานยงัมีหน้าที�ความรับผิดชอบตามแนวทางที�กาํหนดไวว้่า  “ทุกคนจะตอ้งมี

หนา้ที� ความรับผดิชอบต่อการบริหารการศึกษา”  ดงันั�น บทบาทอาํนาจและหนา้ที�ของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั�นพื�นฐานจะมีมากขึ�นกวา่เดิมมาก โดยเฉพาะอยา่งยิ�งเมื�อมีการกาํหนดให้สถานศึกษา

ศึกษาขั�นพื�นฐาน  “เป็นนิติบุคคล”  ยิ�งทาํให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานมีบทบาทและ      

มีความสําคญัมากขึ�นโดยหลกัการแล้วสถานศึกษาขั�นพื�นฐานเป็นหน่วยงานที�มีความสําคญัสูง     

ในการบริหารการศึกษา เพราะคุณภาพการศึกษาที�ไดจ้ะสะทอ้นถึงคุณภาพของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

โดยตรง นอกจากนี�  “ความเป็นนิติบุคคล” ยงัส่งผลให้การบริหารและการบริหารการศึกษาของ

สถานศึกษาขั�นพื�นฐานมีการปรับปรุงเปลี�ยนแปลงและพฒันาให้ดีขึ�น ทั�งแนวทางในการบริหาร

และจดัการศึกษา ตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติที�ให้มีองค์คณะบุคคล     

หรือคณะกรรมการเขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารมากขึ�น 

 ดังนั� นการให้ความสําคัญในการให้ภาคประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหาร        

การศึกษา โดยเฉพาะในระดบัสถานศึกษาขั�นพื�นฐานได้กาํหนดให้ประชาชนเขา้มามีส่วนร่วม      

ในการบริหารการศึกษาของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ในรูปของคณะกรรม การสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

และในปัจจุบนักระทรวงศึกษาธิการซึ� งเป็นหน่วยงานที�รับผิดชอบโดยตรงในการจดัการศึกษา ไดใ้ห้

ความสําคญัในการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน    

ไดมี้การกาํหนดบทบาทหนา้ที�ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานไวอ้ยา่งชดัเจน  มีการมอบ

อาํนาจในการดาํเนินการในเรื�องต่าง ๆ มากยิ�งขึ�น  ทั�งเรื�องการกาํกบัดูแลและการส่งเสริมสนบัสนุน

การดาํเนินการของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานมีการจดัทาํคู่มือการปฏิบติังาน  รวม ทั� ง ก า รอ บ ร ม     

ให้ความรู้ ทาํความเข้าใจในในบทบาทหน้าที�  เ พื �อ ใ ห้ป ฏิบ ัติงานร่วมกันของคณะกรรมการ    

สถานศึกษาขั�นพื�นฐานและสถานศึกษาขั�นพื�นฐานเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง  

 งานวจัิยต่างประเทศ 
 ซูเลอร์ (Schuler. 1990 : 2595-A)  ไดว้ิจยัการเขา้มามีส่วนร่วมของประชาชนในการ      
ตดัสินใจดา้นการศึกษาในมหาวิทยาลยัมินเนโซตา สหรัฐอเมริกา โดยมีวตัถุประสงค์เพื�อศึกษา     
รูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ พบว่า ประชาชนมีความ
กระตือรือร้นที�จะเขา้มามีส่วนร่วม นอกจากนี�  ยงัพบวา่การเขา้มามีส่วนร่วมอยา่งไม่มีประสิทธิภาพ
เกิดจากความบกพร่องในการติดต่อสื�อสาร ปัญหาของการมีส่วนร่วมไดแ้ก่ ระดบัของการเขา้ร่วม
เพียงเรื�องเดียว การเขา้ร่วมโดยขาดความเขา้ใจในสถานการณ์ทั�งหมดขาดขอ้ตกลงเกี�ยวกบัขอบเขต
ของการมีส่วนร่วม เป็นตน้ 
 โกลด์  (Gold.  2000 : 295)  ไดศึ้กษาการเขา้มามีส่วนร่วมของชุมชนในการจดัการศึกษา
ระดบัโรงเรียนมธัยมศึกษา โดยเนน้การใหค้วามร่วมมือระหวา่งชุมชน  ผูป้กครองและนกัการศึกษา  
ซึ� งถือเป็นส่วนหนึ�งของการปฏิรูปการศึกษาในรัฐฟิลลาเดลเฟีย  ผลการศึกษาพบวา่  การจดัการของ
ชุมชนเป็นสื�อกลางระหว่างผูป้กครอง ครอบครัว กับโรงเรียน เพื�อเป้าหมายในการเสริมสร้าง     
การอ่านออกเขียนได ้และการเรียนรู้ให้สอดคลอ้งกบัชุมชน ทาํให้ผูป้กครองไดรั้บความรู้เกี�ยวกบั
ชุมชน  ดงันั�นการสร้างหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างผูป้กครองกบันักการศึกษา  ทาํให้เกิด
ทรัพยากรที�มีคุณค่าทั�งในดา้นสังคมและวฒันธรรมใหแ้ก่โรงเรียน 
 วิลเลี�ยม (William.  2003 : Abstract)  ไดท้าํวิทยานิพนธ์เรื�อง Site - Based Management : 
lts Impacts on School Decision - Making  เป็นการศึกษาการรับรู้ของอาจารยใ์หญ่  ครูและประธาน
คณะกรรมการสภาโรงเรียนเกี�ยวกบับทบาทในกระบวนการตดัสินใจโดยเลือกโรงเรียนประถมศึกษา  
มธัยมศึกษาจากหมู่บา้นและตาํบลของเมืองอลัเบอร์ตา  จาํนวนประชากรที�ศึกษาทั�งหมด  12  คน  
ประกอบดว้ย  ครูใหญ่  ครู  จาํนวน  2  คน  และประธานคณะกรรมการสภาโรงเรียนของทุกโรงเรียน 
ที�เลือก  และรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสัมภาษณ์  ผลจากการวิจยั  พบวา่  1)  การตดัสินใจโดยใช้
สถานที�ตั�งเป็นฐาน (Site - Based Decision - Making)  เป็นความร่วมมือของกลุ่มต่าง ๆ ที�มีส่วนได้
ส่วนเสียแตกต่างกนั  ส่งผลต่อประเด็นอนัเป็นปัจจยัที�มีผลต่อกระบวนการบริหารการศึกษา  มีดงันี�  
(1) กระบวนการความร่วมมือและความหลากหลายของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  (2) การแลกเปลี�ยน   
ขอ้มูล  (3) การรวบรวมและอาํนาจ  (4) ลกัษณะภาวะผูน้าํ  (5) ความเชื�อถือศีลธรรมและจริยธรรม  
(6) การเปลี�ยนภาระการงาน  ช่วงเวลาที�กาํหนด  สิ�งที�เกี�ยวขอ้ง  (7) การเปลี�ยนแปลงทางการเมือง     
(8) เกี�ยวกบับทบาทในอนาคตของคณะกรรมการสภาโรงเรียน  2)  ความร่วมมือในระยะแรกมุ่งเนน้
ที�การศึกษาของนกัเรียนของโรงเรียน  กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย  มีส่วนในการสนบัสนุนในการพฒันา 
การเรียนของนกัเรียน  กลุ่มผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียที�กล่าวถึง  ไดแ้ก่  (1) นกัเรียน  (2) บุคลากรของโรงเรียน  
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(3) ผูป้กครอง  และ (4) กรรมการสภาโรงเรียนและวิธีการแลกเปลี�ยนขอ้มูลระหวา่งกนั  คือ         
(1) การพูดคุยแบบหนึ� งต่อหนึ� งระหว่างอาจารยใ์หญ่กบัผูร่้วมงานหรือผูป้กครอง  (2) ทาํงาน          
เป็นคณะกรรมการ  (3) สํารวจ  (4) ความร่วมมือในการประชุมแผนก  (5) ความร่วมมือในการประชุม
บุคลากร  และ (6) ความร่วมมือในการประชุมคณะกรรมการสภาโรงเรียน  3)  ประเด็นที�เป็นปัจจยั
ส่งเสริม การตดัสินใจโดยใช้สถานที�ตั�งเป็นฐาน (Site - Based Decision - Making)  มีดงันี�              
(1)  ความเปิดเผย  (2) อ่อนไหว  (3) มีหลกัการ  และ (4) เป็นงานถูกจริยธรรมขอ้เสนอแนะที�เป็น
ประเด็นเชิงทฤษฎี การปฏิบติัและการคน้ควา้วิจยั  มีตวัอยา่งเช่น  การปรับปรุง การตดัสินใจโดยใช้
สถานที�ตั�งเป็นฐาน  (Site - Based Decision - Making)  การริเริ�มการพฒันาวิชาชีพการให้การศึกษา
แก่ผูจ้ะเป็นผูบ้ริหาร และการศึกษาสํารวจผลกระทบของการตดัสินใจโดยใช้สถานที�ตั�งเป็นฐาน 
(Site - Based Decision - Making)  ต่อการเรียนการสอนในชั�นเรียน 
 งานวจัิยในประเทศ 
 ธีรวฒิุ  เจริญรัมย ์ (2544 : บทคดัยอ่)  ศึกษาแนวทางการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบั

บทบาทหนา้ที�ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ผลการวิจยัพบว่า  1) ความรู้ความเขา้ใจ

เกี�ยวกับบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานโดยภาพรวมอยู่ในระดบัมาก   

คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ที�เป็นบุคคลภายในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานกบับุคคลภายนอก

สถานศึกษาขั� นพื�นฐาน มีความรู้ความเขา้ใจแตกต่างกนัอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที�ระดบั .05         

2) ความตอ้งการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบับทบาทหน้าที� ของคณะกรรมการสถานศึกษา       

ขั�นพื�นฐาน โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�เป็นบุคคลภายใน

สถานศึกษาขั�นพื�นฐานกับบุคคลภายนอกสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน มีความตอ้งการพฒันาความรู้  

ความเขา้ใจไม่แตกต่างกนั  3) แนวทางการพฒันาความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบับทบาทหนา้ที�ของ

คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน คือ ควรมีการพฒันาดว้ยวิธีการที�หลากหลายตามสภาพ แวดลอ้ม

และความตอ้งการของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานแต่ละแห่งและควรพฒันา แบบแยกกลุ่มบุคคลภายใน

สถานศึกษา ขั�นพื�นฐานกบับุคคลภายนอกสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ส่วนในเรื�องเนื�อหาและหลกัสูตร  

ควรจดักลุ่มเป็น  2  กลุ่ม  คือ  กลุ่มวชิาการและกลุ่มการบริหารจดัการ 

 สังพร  ศรีเมือง  (2544 : บทคดัยอ่)  ศึกษาเรื�อง  การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา

ของ คณะ กรรมก ารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานักงานการประถมศึกษาจงัหวดัเชียงใหม่             

ผลการศึกษาพบวา่  1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในแต่ละองคป์ระกอบตอ้งการมีส่วนร่วม 

ในการบริหารการศึกษาต่างกนัและคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน     

ที�มีขนาดต่างกนัตอ้งการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05  
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2)  คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในแต่ละองค์ประกอบ  มีความคิดเห็นเกี�ยวกบับทบาท

หนา้ที�ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานต่างกนั และคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

ในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�มีขนาดต่างกนั มีความคิดเห็นเกี�ยวกบับทบาทหนา้ที�ของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั�นพื�นฐานต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .05 

 อนนัต ์ หวะสุวรรณ  (2545 : บทคดัยอ่)  ศึกษาเรื�อง  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั�นพื�นฐานในกระบวนการวางแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษาในจงัหวดั

บุรีรัมย ์ และไดผ้ลการศึกษาพบวา่  1) คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา
พบว่า  คณะกรรมการทุกประเภทและในโรงเรียนทุกขนาด  มีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วม        

ในกระบวนการวางแผนพฒันาการศึกษา  ทั�งในภาพรวม  และทุกขั�นตอนอยู่ระดบัปานกลาง          

2) เมื�อวิเคราะห์เปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  
ในกระบวนการวางแผนพฒันาการศึกษาของโรงเรียนแต่ละประเภท และแต่ละขั�นตอน พบว่า    

แตกต่างกนั  3) ผูแ้ทนผูป้กครองและผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  ผูแ้ทนองคก์รชุมชนและผูแ้ทนองคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถิ�น มีความคิดเห็นแตกต่างจากผูท้รงคุณวฒิุ  ผูแ้ทนครู  และผูบ้ริหาสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ  และ 4) คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา

ขนาดต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนพฒันาการศึกษาไม่แตกต่างกนั 

 เอื�อจิตร  สงวนเหงี�ยม  (2546 : 95 - 96)  ศึกษาเรื�องการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต  1  
ผลการวจิยัพบวา่ การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  

สาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  ทั�ง  5  ดา้น  โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง  เรียงลาํดบั

จากมากไปหานอ้ย  3  อนัดบัแรก  คือ  ดา้นการสร้างความสัมพนัธ์ระหวา่งสถานศึกษาและชุมชน  
ดา้นบริหารสถานศึกษาและดา้นระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษาตามลาํดบั สําหรับผลการเปรียบเทียบ

การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ที�มีวุฒิการศึกษา 

ระดบัประถมศึกษาและสูงกวา่ระดบัประถมศึกษา  พบวา่  โดยรวมและดา้นการบริหารสถานศึกษา     
ดา้นระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษาและดา้นการทาํงานกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น แตกต่างกนั

อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�มีวุฒิการศึกษา
ระดบัสูงกวา่ประถมศึกษา มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษามากกวา่คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

ที�มีวุฒิการศึกษาระดบัประถมศึกษา  ส่วนดา้นการตั�งกองทุนการศึกษาและดา้นการสร้างความสัมพนัธ์

ระหว่างสถานศึกษาและชุมชนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติ และผลการเปรียบเทียบ   
ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�สถานศึกษาตั�งอยู่ในอาํเภอต่าง ๆ ทั�ง  4  อาํเภอ     
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พบวา่  การมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาโดยรวมและรายดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ที�ระดบั  .05  โดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานของอาํเภอนายายอาม  มีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษามากกวา่อาํเภอเมือง  อาํเภอท่าใหม่  และอาํเภอแก่งหางแมว  ตามลาํดบั 

 ธีระ  รุญเจริญ  (2547 : บทคดัยอ่)  ศึกษาเรื�อง  สภาพปัจจุบนัและปัญหาการมีส่วนร่วม 
ในการบริหารและการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ผลการวิจยัพบวา่ 

1) ผลจากแบบสอบถาม ผลการวิเคราะห์สรุปไดว้า่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานมีความรู้  

ความเข้าใจเกี�ยวกับอาํนาจหน้าที� สาระในพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ  เกณฑ์มาตรฐาน     
การศึกษาขั�นพื�นฐาน หลกัสูตรการศึกษาขั�นพื�นฐาน  การบริหารโรงเรียน  การจดัการเรียนการสอน

และการประกนัคุณภาพการจดัทาํธรรมนูญโรงเรียน  การจดัทาํหลกัสูตร  การกาํกบัติดตามในการ

จดัการศึกษาของโรงเรียน การวางแผนการบริหารและการประเมินผลแผนและโครงการ ในระดบั
ปานกลาง ด้านความสามารถในการปฏิบัติตามอาํนาจหน้าที�  ตามที�กําหนดไวใ้นระเบียบ

กระทรวงศึกษาธิการวา่ดว้ยคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน พ.ศ.2543  มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ   
ในระดบัค่อนขา้งมาก และด้านการมีความตอ้งการพฒันาตนเองเกี�ยวกบัแนวปฏิบติัตามอาํนาจ   

หนา้ที�  กฎหมายที�เกี�ยวขอ้ง  หลกัสูตรและการจดัทาํหลกัสูตรแนวการบริหารการศึกษาและการเรียน

การสอนตามแนวปฏิรูปการศึกษา บทบาทคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานยุคใหม่  และ     
การวางแผน การบริหารและการบริหารการศึกษาของโรงเรียนในระดบัมาก 2) ผลจากการสัมมนา    

เจาะลึก  (Focus Group)  พบวา่  ของกลุ่มสถานศึกษาขั�นพื�นฐานตน้แบบทั�ง  13  กลุ่ม  สรุปไดว้า่     
ผูเ้ขา้ร่วมสัมมนาเจาะลึกได้รับฟังการบรรยายพิเศษเกี�ยวกับการปฏิรูปการศึกษาและความเป็น   

คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน จากผูท้รงคุณวุฒิตามที�คณะกรรมการจดัการสัมมนาเจาะลึก

เห็นวา่เหมาะสม 
 อุทยั  บุญประเสริฐ  (2547 : 125 - 134)  ศึกษาวิจยัเรื�อง  บทบาทและการมีส่วนร่วม       

ในการบริหารและการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในประเทศ         

ที�คดัสรร  สรุปผลการวจิยัไวว้า่  การบริหารแบบมีส่วนร่วม ในลกัษณะของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั�นพื�นฐานตามที�กาํหนดเป็นสิ�งที�ค่อนขา้งใหม่ในระบบโรงเรียนไทย เป็นบูรณาการบริหารและ 

การปฏิบติัที�ระดบัสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�องค์คณะบุคคลซึ� งไดรั้บอาํนาจการบริหาร (Executive 
Board)  มีบทบาทกึ�งนโยบายและกึ�งการบริหาร  แต่เนน้การส่งเสริม  สนบัสนุน  และการทาํงาน

ร่วมกนัในลกัษณะของหุ้นส่วนที�ผูป้กครอง ชุมชน  และทุกฝ่ายที�เป็นผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียทุกฝ่าย     

ที�เกี�ยวขอ้งไดมี้โอกาสมีส่วนร่วม  ไดร่้วมกนักาํหนดนโยบาย  แผนกลยุทธ์  กาํหนดวิธีดาํเนินงาน  
และเป้าหมายของการบริหารการศึกษาของแต่ละสถานศึกษาร่วมมือกนัในขณะที�ตอ้งมีบทบาท
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กาํกบัไปดว้ยในตวั  ซึ� งจะมีส่วนช่วยให้สถานศึกษาขั�นพื�นฐานมีระบบการบริหารและการจดัการ    

ที�มีแนวโนม้ ลดความเป็นระบบราชการลง  เนน้ที�การสร้างการมีส่วนร่วมแบบหุ้นส่วนจากทุกฝ่าย
ที�เกี�ยวขอ้ง  จากทุกฝ่ายที�มีส่วนไดส่้วนเสีย  เปิดโอกาสให้พ่อแม่  ผูป้กครองไดมี้สิทธิมีเสียง           

มีส่วนร่วมในการร่วมตดัสินใจกบัโรงเรียน  ให้ข้อเสนอแนะ  ให้การสนับสนุนในสิ�งที�จะเป็น
ประโยชน์ต่อโรงเรียนและการเรียนรู้ของผูเ้รียน  ในขณะเดียวกนักบัที�มีบทบาทร่วมทาํงานและ

กาํกบัดูแลการบริหารจดัการบทบาทและการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  

ตามแนวทางดงักล่าวที�เชื�อวา่จะเหมาะสมกบับริบทของไทย 

 วลัลภ  บุญกิตติเจริญ  (2547 : บทคดัย่อ)  ได้ศึกษาวิจยัเรื� อง  การมีส่วนร่วมของ          
คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในสถานศึกษา  สังกดัจงัหวดัฉะเชิงเทรา  ผลการศึกษาพบวา่  
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในสถานศึกษา สังกดัจงัหวดัฉะเชิงเทรา 4  งาน  
อยู่ในระดบัปานกลาง  เมื�อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  
ตามขนาดสถานศึกษา  3  ขนาด  คือ  ขนาดเล็ก  ขนาดกลาง  และขนาดใหญ่  แตกต่างอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที�ระดบั  .05  ( p < .05) 
 ชนิตา  รักษพ์ลเมือง (2549 : 154 - 155)  ศึกษาเรื�อง  การกระจายอาํนาจทางการศึกษา 
ของประเทศองักฤษ พบวา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในปัจจุบนั มีอาํนาจหนา้ที�ในการ
บริหารการศึกษามากขึ�นภายใตห้ลกัการ Local Management of School (LMS)  ซึ� งเป็นยุทธศาสตร์
การศึกษาของชาติที�มีเป้าหมายในการยกระดบั คุณภาพมาตรฐานและการบริหารจดัการที�ดี ภายใต้
การมีส่วนร่วม  (Good Practice Through Collaboration)  โดยหลกั  คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ที� 
ดงันี�   (1)  ช่วยยกระดบัมาตรฐานการศึกษา ซึ� งจะพิจารณาได้จากผลสัมฤทธิy ทางการเรียนของ      
นกัเรียน (2) วางแผนพฒันาโรงเรียน (3) คดัเลือกผูอ้าํนวยการโรงเรียน (4) พิจารณางบประมาณและ
การบริหารบุคลากรของโรงเรียน (5) กําหนดนโยบายเกี�ยวกับการประเมินผลปฏิบัติงาน 
(Performance Agreement) สําหรับบุคลากรในโรงเรียนและติดตามให้มีการปฏิบติัตามนโยบาย    
(6)  กาํกบัดูแลใหส้ถานศึกษาขั�นพื�นฐานจดัการเรียนการสอนตามหลกัสูตรการศึกษาชาติ  (7) พิจารณา
แนวทางการพฒันานกัเรียนในดา้นจริยธรรม คุณธรรมและวฒันธรรม (8) กาํกบัดูแลโรงเรียนจดั
การศึกษาให้เด็กทุกคนโดยไม่ละเลยเด็กที�มีความตอ้งการพิเศษ (9) รับผิดชอบผลการดาํเนินงาน
ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานต่อผูป้กครองและชุมชน  
 ณฐัวธุ  หลวงธิจา  (2549 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาเรื�อง  การมีส่วนร่วมของชุมชนในการจดั
การศึกษาของโรงเรียนบา้นโป่งแดง  อาํเภอทุ่งหวัชา้ง  จงัหวดัลาํพูน  ผลการศึกษาพบวา่ ส่วนใหญ่
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของโรงเรียนในการวางแผนการประสานงาน  การจดัแสวงหา
ทรัพยากร  แต่มีชุมชนบางส่วนไม่มีส่วนร่วมกาํหนดแผนพฒันาการจดัการศึกษาระยะ  5  ปี  
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ประสานงานกบัองค์กรอื�นนอกทอ้งถิ�นเพื�อสนบัสนุนการจดัการศึกษา  เป็นกรรมการตรวจสอบ
พสัดุของโรงเรียน  สําหรับปัญหาที�พบคือชุมชนขาดความรู้  ความเข้าใจในการวางแผน              
ส่วนขอ้เสนอแนะนั�น  โรงเรียนควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจดัการศึกษา       
อยา่งสมํ�าเสมอ  และแจง้ผลการประเมินผลใหก้บัชุมชนไดรั้บทราบ 
 พิศาล  สร้อยธุหรํ� า  และคนอื�น ๆ  (2551 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาวิจยัเรื�อง  แนวทางการ
บริหารโรงเรียนนิติบุคคล ได้สรุปผลการวิจัยในกรณีของโรงเรียนนิติบุคคลในกํากับของรัฐ          
ในต่างประเทศนั�น  พบวา่ โดยทั�วไปแลว้โรงเรียนในต่างประเทศ มีอาํนาจในการบริหารวิชาการ 
โดยเนน้การตอบสนองความตอ้งการของชุมชน  โรงเรียนมีหลกัสูตรของตนเอง  สามารถจดั
โปรแกรมการเรียนให้ตรงกบัความตอ้งการของโรงเรียน โดยผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียมีโอกาสเขา้ร่วม
โปรแกรมการศึกษา  จะออกแบบร่วมกนัโดยคณาจารย ์ผูป้กครองและผูบ้ริหาร   มีความเป็นอิสระ
จากกฎเกณฑ์และการควบคุม  มีอิสระในการบริหารจดัการงบประมาณ   การใชเ้งินเป็นไปตาม
ระเบียบที�โรงเรียนกาํหนด  ผูบ้ริหารมีอิสระในการบริหารงานบุคคล  โดยใช้กฎระเบียบที�มี       
ความยืดหยุ่นมากขึ�น  สถานศึกษาขั�นพื�นฐานเป็นผูค้ดัเลือกครูสรรหาบุคลากรที�มีประสิทธิภาพ  
ตามมาตรฐานที�สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน นั�น ๆ เป็นผูก้าํหนด  คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
เป็นผูก้าํหนดนโยบาย  และกฎระเบียบต่าง ๆ  รวมทั�งทาํหน้าที�ตดัสินใจว่าโรงเรียนควรจะมี
บุคลากรอยา่งไร  บทบาทสําคญัยิ�งในการบริหารจดัการโรงเรียนนิติบุคคล  อยูที่�  1)  ผูก้าํกบัดูแล  
คือ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�จะตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัทาํกฎบตัรของโรงเรียน  
กาํหนดนโยบายของโรงเรียน  ออกระเบียบ  กาํหนดหลกัเกณฑ์ต่าง ๆ  และ  2)  ผูบ้ริหารสูงสุด       
(ผูอ้าํนวยการโรงเรียน)  ซึ� งมีบทบาทที�ขยายกวา้งมากขึ�น  ผูบ้ริหารโรงเรียนที�ตอ้งรับผิดชอบต่อการ
นาํนโยบายของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานไปปฏิบติัซึ� งรวมถึงการสร้างความมั�นใจ     
ในการจดัโปรแกรมการศึกษาที�ครอบคลุมให้แก่นัก เ รียนไดมี้การจดัการและบูรณาการทรัพยากร  
ที�มีอยู่ในโรงเรียน ก า ร จ ัดก า ร ในเรื� องของการประเมินผลการปฏิบติังานและผลสัมฤทธิy ของ      
โรงเรียน 

 ปนิดา  ปันดอน  (2553 : บทคดัยอ่)  ไดศึ้กษาวิจยัเรื�อง  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
การศึกษาขั�นพื�นฐานในการจดัการศึกษาโรงเรียนแม่ตื�นวิทยาคม  อาํเภออมก๋อย  จงัหวดัเชียงใหม่  
ไดส้รุปผลการศึกษาวา่  ในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  อยูใ่นระดบัมาก 
ส่วนใหญ่ มีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบแผนปฏิบติัการประจาํปี  ติดตามผลการดาํเนินงานในลกัษณะ
การรายงานผลการปฏิบติังานของโรงเรียน ให้ข้อเสนอแนะปรับปรุงแผนปฏิบัติการประจาํปี           
ใหค้าํแนะนาํ  ในการจดัการเรียนรู้สาระภูมิปัญญาทอ้งถิ�น  ส่งเสริมให้เด็กในเขตพื�นที�บริการไดรั้บ
การศึกษาโดยประชาสัมพนัธ์รณรงค์แก่ผูป้กครอง จดัหางบประมาณสนบัสนุนการแข่งขนัทกัษะ



 39

ทางวิชาการ  ให้คาํแนะนาํการศึกษาต่อแก่ผูเ้รียน  ส่วนการจดัทาํหลกัสูตร พบวา่ ทั�งหมดไม่มีส่วนร่วม
ในการจดัทาํหลกัสูตร  ใชว้ธีิการมอบหมายใหค้รูจดัทาํตามมติที�ประชุม  ในดา้นงบประมาณส่วนใหญ่
มีส่วนร่วมในการกาํหนดแผนการใช้งบประมาณของโรงเรียน ให้ความเห็นชอบแผนการใช ้        
งบประมาณโดยเสนอผ่านที�ประชุม  ตรวจสอบผลการใช้งบประมาณของโรงเรียนตามวาระการประชุม  
จัดหางบประมาณของโรงเรียนจากองค์กรภายนอก สําหรับด้านบุคคลส่วนใหญ่มีส่วนร่วม          
การประเมินผลการปฏิบติังานและความประพฤติของบุคลากร การสร้างขวญัและกาํลงัใจแก่บุคลากร  
การแลกเปลี�ยนความคิดเห็นในการทาํงานกบับุคลากรในดา้นพ ัฒนาผู ้เ รียน และการเสริมสร้าง
ความสัมพนัธ์ระหวา่บุคลากร  หน่วยงาน  และชุมชน 
 งานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  
จากการศึกษาคน้ควา้ดงักล่าวขา้งตน้ สรุปไดว้า่  การบริหารการศึกษาของสถานศึกษาขั� นพื�นฐาน
ที�จะประสบผลสาํเร็จไปตามจุดมุ่งหมายของการบริหารการศึกษาได้นั�น ต่างก็ให้ความสําคญัของ
การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นหลกัการสําคญัของการบริหารจดัการในสถาน ศึกษาขั�นพื�นฐาน  
เป็นการบริหารจดัการ ที�ยึดการเปิดโอกาสให้ประชาชนร่วมคิดร่วมปฏิบติัในสิ�งที�ชุมชนตอ้งการ  
การบริหารจดัการในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน จึงตอ้งสอดคล้องกบัความตอ้งการของชุมชนและ  
วฒันธรรมของชุมชนนั�น ๆ  แม้ว่าผลการศึกษาที�ผ่านมา พบว่า คณะกรรมการสถาน ศึกษา           
ขั�นพื�นฐานและบุคลากรในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานหรือผูที้� เกี�ยวข้อง ยงัขาดความรู้และเข้าใจ         
ในบทบาทหนา้ที�ของกนัและกนั 
 
 
 

 



บทที�  3 

วธีิดําเนินการวจิัย 
 

 ในการวิจยัเรื�อง  การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั�นพื�นฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  ผูว้ิจยัไดด้าํเนินการ

วจิยัตามหวัขอ้ ดงันี�  

 1.  การกาํหนดประชากรและการเลือกกลุ่มตวัอยา่ง 

 2.  เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 

 3.  การเก็บรวบรวมขอ้มูล 

 4.  การวเิคราะห์ขอ้มูล 

 5.  สถิติที�ใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 

 

การกาํหนดประชากรและการเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 การกาํหนดประชากร 

 ประชากรในการวิจยัครั� งนี�   ไดแ้ก่  คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานกังาน

เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  จาํนวน  98  แห่ง  จาํแนกเป็นสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

ขนาดใหญ่  25  แห่ง  ซึ� งมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานแห่งละ  15  คน  สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

ขนาดเล็ก  73  แห่ง  มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  9  คน  รวมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั�นพื�นฐานทั�งสิ�น  1,032  คน  

 การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง 

 กลุ่มตวัอย่างในการวิจยัในครั� งนี�   ได้จากกลุ่มประชากรโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั�น 

(Stratified Random Sampling)  ไดแ้ก่  ผูแ้ทนกลุ่มบุคคลในคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  

จาํนวน  8  กลุ่ม  คาํนวณโดยใชต้ารางกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของ  เครจซี�และมอร์แกน (Krejcie and 

Mogan. 1970 : 607 - 610)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  278  คน  เพื�อให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจากสถานศึกษา

ขั�นพื�นฐานแห่งละเท่า ๆ กนั  จึงปรับเพิ�มเป็น  280  คน  โดยเปรียบเทียบตามสัดส่วนของสถานศึกษา

ขั�นพื�นฐานขนาดใหญ่กบัสถานศึกษาขั�นพื�นฐานขนาดเล็ก ดงัตาราง 1  
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ตาราง  1 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งที�ใชใ้นการวิจยั จาํแนกตามองคป์ระกอบของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานตามสถานภาพ 

 

สถานภาพ จาํนวนประชากร 
ร.ร.ขนาดเล็ก 

จาํนวนประชากร ร.ร.
ขนาดใหญ่ 

 

จาํนวนคณะกรรมการ 
ที�เป็นกลุ่มตวัอยา่ง 

คณะกรรมการภายใน 146 50 70 
คณะกรรมการภายนอก 511 325 210 

รวม 657 375 280 

 

เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื� องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั� งนี�   ได้แก่  แบบสอบถามเกี�ยวกับระดับ        
การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  แบ่งออกเป็น       
2  ตอน ดงันี�  
 ตอนที� 1  แบบสอบถามข้อมูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามเกี�ยวกับขนาดของ        
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  และสถานภาพของกรรมการในคณะกรรการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  
 ตอนที� 2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี�ยวกบัระดบัในการมีส่วนร่วมในการบริหาร
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  4  ดา้น  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั 
โดยอาศยัแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert. 1961 : 125)  กาํหนดการใหค้ะแนน ดงันี�  
 1  คะแนน  หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย  

 2  คะแนน  หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
 3  คะแนน  หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 
 4  คะแนน  หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบัค่อนขา้งมาก 
 5  คะแนน  หมายถึง  การมีส่วนร่วมในระดบัมาก 

 การแปลความหมายของขอ้มูล ผูว้ิจยัได้กาํหนดเกณฑ์โดยใช้คะแนนเฉลี�ยของจุดตดั      
ดงันี�   (บุญชม  ศรีสะอาด.  2545 : 103) 
 ค่าเฉลี�ย  4.51 - 5.00 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก 
 ค่าเฉลี�ย  3.51 - 4.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก 
 ค่าเฉลี�ย  2.51 - 3.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
 ค่าเฉลี�ย  1.51 - 2.50 หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
 ค่าเฉลี�ย 1.00 - 1.50  หมายถึง มีส่วนร่วมอยูใ่นระดบันอ้ย 
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 ขั&นตอนการสร้างเครื�องมือและหาคุณภาพของเครื�องมือ 
 ในการสร้างเครื�องมือ มีขั�นตอน ดงันี�  

 1. ศึกษาทฤษฎีและแนวคิดที� เกี�ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ        

คณะกรรมการศึกษาขั�นพื�นฐาน จากเอกสารและตาํราทั�งในและต่างประเทศ 

 2. ศึกษางานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ

ศึกษาขั�นพื�นฐาน ทั�งในและต่างประเทศ 

 3. สร้างแบบสอบถามให้ครอบคลุมเนื�อหาเกี�ยวกบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษา

ของคณะกรรมการศึกษาขั�นพื�นฐาน ทั�ง 4 ดา้น ภายใตก้ารแนะนาํของอาจารยที์�ปรึกษาวทิยานิพนธ์ 

 4. นาํแบบสอบถามที�สร้างเสร็จแลว้ไปให้ผูท้รงคุณวุฒิตรวจสอบ เพื�อหาความเที�ยงตรง

เชิงเนื�อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาคาํถาม ซึ� งประกอบดว้ย ผูท้รงคุณวุฒิ

จาํนวน 5 ท่าน โดยใชค้่าดชันี IOC  ซึ� งไดค่้าดชันีอยูร่ะหวา่ง 0.08 - 1.00   

 5. นาํแบบสอบถามที�ได้รับการตรวจแก้ไขโดยผูท้รงคุณวุฒิมาปรับปรุงแล้ว นาํเสนอ

ประธานกรรมการและกรรมการที�ปรึกษาวทิยานิพนธ์พิจารณา  

 6. นาํแบบสอบถามที�ไดรั้บการตรวจแกไ้ขแลว้ไปทดลองใช ้(Try Out)  กบัคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�ไม่ใช่กลุ่มตวัอยา่ง จาํนวน 30 คน  

 7. นาํแบบสอบถาม มาวเิคราะห์หาค่าความเชื�อมั�นแบบสอบถาม โดยใชว้ิธีหาสัมประสิทธิh

แอลฟาของครอนบาค (Cronbach 's Alpha Coefficient)  ซึ� งไดค้่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม  

ทั�งฉบบัเท่ากบั 0.97 

 8. นําแบบสอบถามที�ผ่านการตรวจสอบค่าความเชื�อมั�นแล้วไปใช้กับกลุ่มตัวอย่าง          

ที�กาํหนด  เพื�อนาํผลมาวเิคราะห์ตามความมุ่งหมาย 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูล  โดยมีขั�นตอนดงัต่อไปนี�  

 1. ขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ส่งถึง     

สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 เพื�อขอความ

อนุเคราะห์ผูบ้ริหารสถานศึกษาใหค้ณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานตอบแบสอบถาม 

 2. ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตวัเอง  ได้แบบสอบถามคืนมา 

จาํนวน 280 ชุด คิดเป็นร้อยละ 100  

 



 43

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัครั� งนี�   ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัรายละเอียดต่อไปนี�  
 1. ตรวจสอบความถูกตอ้งและความสมบูรณ์ของแบบสอบถามแต่ละฉบบั 
 2. การวิเคราะห์ข้อมูล ขนาดสถานศึกษาและองค์ประกอบของคณะกรรมการ          
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานตามสถานภาพของผู ้ตอบแบบสอบถามด้วยสถิติเชิงบรรยาย  ได้แก่             
ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี�ย  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน   
 3. วเิคราะห์เปรียบเทียบระดบัการมีส่วนร่วม ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
จาํแนกตามขนาดสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน และองคป์ระกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
ตามสถานภาพ  โดยใชก้ารทดสอบค่าที  (t-test) 

 
สถิติที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 

 สถิติพื&นฐาน 

 1.  ร้อยละ  (Percentage) 
 2.  ค่าเฉลี�ย (Mean) 
 3.  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation) 
 สถิติที�ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ 

 1.  ตรวจสอบค่าความเที�ยงตรงเชิงเนื�อหาของแบบสอบถาม โดยการหาค่าดชันี  IOC 
(Index of Consistency)   
 2.  วิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�น  (Reliability)  ของแบบสอบถาม  โดยการหาค่าสัมประสิทธิh
แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s Alpha Coefficient)  
 สถิติที�ใช้ในการทดสอบสมมติฐาน  
 วิเคราะห์เปรียบเทียบ ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
จาํแนกตามขนาดสถานศึกษาขั�นพื�นฐานและสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา โดยใช ้    
การทดสอบที (t-test) 
 



บทที�  4 

การวเิคราะห์ข้อมูล 
 
 การศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื�นที#การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1  ผูว้ิจ ัยเสนอผลการวิเคราะห์          
ตามลาํดบัดงันี�  
 

สัญลกัษณ์ที�ใช้ในการวเิคราะห์ข้อมูล 
 X   แทน ค่าเฉลี#ย  (Mean)  
 S.D. แทน ค่าความเบี#ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 n  แทน จาํนวนคนในกลุ่มตวัอยา่ง 
 t  แทน ค่าสถิติที#ใชใ้นการทดสอบค่าที  (t-test) 
 P  แทน ระดบันยัสาํคญัทางสถิติ 
 **  แทน มีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั .01   
 
การเสนอผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ในการเสนอผลการวเิคราะห์ขอ้มูลครั� งนี�   ผูว้จิยัขอเสนอเป็นตอน ๆ  ดงันี�  

 ตอนที#  1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทั#วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 ตอนที#  2  ผลการวิ เคราะห์การมีส่วนร่วม ในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั�นพื�นฐานในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที#การศึกษาจนัทบุรี  เขต  1 

 ตอนที#  3  ผลการวิ เคราะห์เปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของ  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที#การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี   เขต  1  

จาํแนกตามจาํแนกตามขนาดสถานศึกษาและองคป์ระกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

ตามสถานภาพ 

 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 ตอนที#  1  ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลทั#วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 ในการวิจยัครั� งนี�   ผูว้ิจยัไดส่้งแบบสอบถามไปโรงเรียนกลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  35  โรงเรียน  
จาํนวนแบบสอบถาม  280  ฉบบั  ไดรั้บคืนจาํนวนทั�งสิ�น  280  ฉบบั   คิดเป็นร้อยละ  100   และแบบสอบถาม
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ทั�ง  280  ฉบบั  เป็นแบบสอบถามที#มีความสมบูรณ์  สามารถนาํไปใชว้เิคราะห์ขอ้มูลได ้ ผลการวิเคราะห์
ขอ้มูลเกี#ยวกบัสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถาม  ปรากฏผลดงัตาราง  3  และตาราง 4 
 

ตาราง  2 จาํนวนและค่าร้อยละของแบบสอบถามที#ไดรั้บคืน จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

 

ขนาดโรงเรียน 
จาํนวน 

โรงเรียน 

จาํนวนแบบสอบถาม/คน ร้อยละของแบบสอบถาม 

ที#ไดรั้บคืน ส่งไป ไดรั้บคืน 

โรงเรียนขนาดเล็ก 26 208 208 100.00 
โรงเรียนขนาดใหญ่ 9 72 72 100.00 

รวม 35 280 280 100.00 
 

 จากตาราง  2  แสดงว่า  แบบสอบถามที#ส่งไปยงัโรงเรียนที#เป็นกลุ่มตัวอย่าง  จาํนวน                    

35  โรงเรียน  โดยแยกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  จาํนวน  26  โรงเรียน  โรงเรียนขนาดใหญ่  9  โรงเรียน  

โดยส่งแบบสอบถาม  จาํนวน  280  ฉบบั  แยกเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก  จาํนวน  208  ฉบบั  และโรงเรียน

ขนาดใหญ่  จาํนวน  72  ฉบบั  และไดรั้บคืนจาํนวนทั�งสิ�น  280  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ  100 

 

ตาราง  3  จาํนวนและค่า ร้อยละของแบบสอบถามที#ได้รับ คืน จาํแนกตามสถานภาพของ  

คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 

สถานภาพ จาํนวน 
จาํนวนแบบสอบถาม/คน ร้อยละของแบบสอบถาม 

ที#ไดรั้บคืน ส่งไป ไดรั้บคืน 

กรรมการภายใน 70 70 70 100.00 
กรรมการภายนอก 210 210 210 100.00 

รวม 280 280 280 100.00 
 

 จากตาราง  3  แสดงวา่  แบบสอบถามที#ส่งไปยงักรรมการที#เป็นกลุ่มตวัอย่าง  จาํนวน  280 คน  

โดยแยกเป็นกรรมการภายใน  จาํนวน 70 คน กรรมการภายนอก 210 คน  โดยส่งแบบสอบถาม  

จาํนวน  280  ฉบบั  และไดรั้บคืนจาํนวนทั�งสิ�น  280  ฉบบั  คิดเป็นร้อยละ  100 
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 ตอนที#  2  ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที#การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  ปรากฏผล
ดงันี�  

 
ตาราง  4  ค่าเฉลี#ยและค่าความเบี#ยงเบนมาตรฐาน  ระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 

และลาํดบัที#การมีส่วนร่วม ในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
ในสถานศึกษาในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที#การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  ในภาพรวม 

 

ที# 
การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 

ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ระดบัการมีส่วนร่วม 
n = 280 

X  S.D. อนัดบัที# ระดบั 
1. ดา้นการกาํกบักิจการของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 3.84 0.85 2 ค่อนขา้งมาก 
2. ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการของ 

สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
 

3.87 
 

0.84 
 

1 
 

ค่อนขา้งมาก 

3. ดา้นการบริหารงานบุคคล  สาํหรับขา้ราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา             
ขั�นพื�นฐาน 

 
 

3.71 

 
 

0.92 

 
 

4 

 
 

ค่อนขา้งมาก 

4. ดา้นการปฏิบติัหนา้ที#อื#นตามกฎหมาย  ระเบียบ  
ประกาศ  กาํหนด  

 
3.84 

 
1.00 

 
2 

 
ค่อนขา้งมาก 

รวม 3.82 0.90  ค่อนขา้งมาก 

 
 จากตาราง  4  แสดงว่า  การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการ      
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที#การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  ในภาพรวม
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก  ( X  = 3.82)  เมื#อพิจารณาเป็นรายดา้น  โดยเรียงค่าเฉลี#ยจากมากไปหานอ้ย           
3  ลาํดบัแรก  คือ  ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ( X  = 3.87)  
ดา้นการกาํกบักิจการของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ( X  = 3.84)  และดา้นการปฏิบติัหน้าที#อื#นตาม
กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด  ( X = 3.84) 
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ตาราง  5  ค่าเฉลี#ย และค่าความเบี#ยงเบนมาตรฐาน  ระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา
และลาํดบัที#การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
สังกัดสํานักงานเขตพื�นที#การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1  ด้านการกาํกบักิจการของ  
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ในภาพรวม  

     

ที# ดา้นการกาํกบักิจการของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
ระดบัการมีส่วนร่วม 

n = 280 

X  S.D. อนัดบัที# ระดบั 
1. พิจารณาใหค้วามเห็นและมีส่วนร่วมในการกาํหนด

เป้าหมาย  แผนงาน  และมาตรฐานการปฏิบติังาน
ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในการจดัการศึกษา 

 
 

3.78 

 
 

0.87 

 
 

3 

 
 

ค่อนขา้งมาก 
2. ติดตามการดาํเนินงานตามเป้าหมาย  แผนงาน  และ

มาตรฐานการปฏิบติังานของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
 

3.80 
 

0.83 
 

2 
 

ค่อนขา้งมาก 

3. พิจารณาใหค้วามเห็นและมีส่วนร่วมในการปรับ
เป้าหมาย  แผนงาน  และมาตรฐานการปฏิบติังาน
ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในกรณีที#ดาํเนินการ
ไปแลว้มีปัญหาอุปสรรค 

 
 
 

3.76 

 
 
 

0.83 

 
 
 

4 

 
 
 

ค่อนขา้งมาก 

4. ใหค้วามเห็นชอบรายงานประจาํปีและ               
ผลการดาํเนินการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
ขั�นพื�นฐานแก่สถานศึกษา 

 
 

4.00 

 
 

0.85 

 
 

1 

 
 

ค่อนขา้งมาก 

รวม 3.84 0.85  ค่อนขา้งมาก 

 
 จากตาราง 5  แสดงวา่  การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที#การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  ดา้นการกาํกบักิจการ
ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ในภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก  ( X  = 3.84)  เมื#อพิจารณา       
เป็นรายขอ้  โดยเรียงค่าเฉลี#ยจากมากไปหานอ้ย 3 ลาํดบัแรก คือ ให้ความเห็นชอบรายงานประจาํปี
และผลการดาํเนินการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานแก่สถานศึกษา  ( X  = 4.00)  ติดตาม
การดาํเนินงานตามเป้าหมาย  แผนงาน  และมาตรฐานการปฏิบติังานของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  
( X = 3.80)  และพิจารณาให้ความเห็นและมีส่วนร่วมในการกาํหนด เป้าหมาย แผนงานและมาตรฐาน
การปฏิบติังานของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในการจดัการศึกษา  ( X  = 3.78) 



 48

ตาราง  6  ค่าเฉลี#ยและค่าความเบี#ยงเบนมาตรฐาน  ระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาและ

ลาํดบัที#การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดั

สาํนกังานเขตพื�นที#การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการ

ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ในภาพรวม     

 

ที# 
ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการ                           

ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ระดบัการมีส่วนร่วม 

n = 280 

X  S.D. อนัดบัที# ระดบั 

 ด้านวชิาการ     

1. ส่งเสริม  สนบัสนุนการพฒันาสาระหลกัสูตร

สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 

3.93 

 

0.84 

 

2 

 

ค่อนขา้งมาก 

2. ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดับรรยากาศ            

สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 

4.03 

 

0.86 

 

1 

 

ค่อนขา้งมาก 

3. ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดักระบวนการเรียนรู้

ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  การพฒันา     

กระบวนการเรียนการสอนและการวจิยั 

 

 

3.86 

 

 

0.81 

 

 

7 

 

 

ค่อนขา้งมาก 

4. ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดัระบบการประกนัคุณภาพ

ภายในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานและการรับประเมิน

จากภายนอก 

 

 

3.86 

 

 

0.85 

 

 

7 

 

 

ค่อนขา้งมาก 

 ด้านงบประมาณ     

5. พิจารณาใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุนเกี#ยวกบั                   

การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ใหมี้ความคล่องตวั 

 

 

3.75 

 

 

0.91 

 

 

9 

 

 

ค่อนขา้งมาก 

6. ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดัหารายไดก้ารจดัหา   

ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษา           

ขั�นพื�นฐานและการระดมทรัพยากรของ        

สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 

 

 

3.87 

 

 

 

0.83 

 

 

 

6 

 

 

 

ค่อนขา้งมาก 
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ตาราง  6  (ต่อ) 
 

ที# 
ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการ                           

ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ระดบัการมีส่วนร่วม 
n = 280 

X  S.D. อนัดบัที# ระดบั 
 ด้านการบริหารงานบุคคล     

7. พิจารณาและสนบัสนุน ส่งเสริมใหบุ้คลากร                 
ไดรั้บการพฒันา 

 
3.90 

 
0.85 

 
4 

 
ค่อนขา้งมาก 

8. ร่วมกบัสถานศึกษาขั�นพื�นฐานพิจารณาแนวทาง         
การไดม้าซึ# งครูที#มีจาํนวนเพียงพอต่อการเรียน        
การสอน 

 
 

3.74 

 
 

0.85 

 
 

10 

 
 

ค่อนขา้งมาก 

 ด้านการบริหารงานทั�วไป     
9. พิจารณาและใหก้ารส่งเสริม  สนบัสนุนเกี#ยวกบั               

การระดมทรัพยากรเพื#อการศึกษา 
 

3.91 
 

0.89 
 

3 
 

ค่อนขา้งมาก 

10. พิจารณาและใหก้ารส่งเสริม  สนบัสนุน               
การบริหารงานกิจการนกัเรียน    

 
3.89 

 
0.80 

 
5 

 
ค่อนขา้งมาก 

รวม 3.87 0.85  ค่อนขา้งมาก 
 

 จากตาราง 6  แสดงวา่  การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั�นพื�นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที#การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ด้านการส่งเสริมและ
สนบัสนุนกิจการของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ในภาพรวม อยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก  ( X  = 3.87)  
เมื#อพิจารณาเป็นรายด้าน  โดยเรียงค่าเฉลี#ยจากมากไปหาน้อย  3  ลาํดับแรก  คือ  ด้านวิชาการ      
ส่งเสริม  สนับสนุนการจดับรรยากาศ สภาพแวดล้อมในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ( X  = 4.03)         
ส่งเสริม  สนับสนุนการพฒันาสาระหลกัสูตรสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ( X = 3.93) และดา้นการ
บริหารงานทั#วไป พิจารณาและให้การส่งเสริมสนบัสนุนเกี#ยวกบัการระดมทรัพยากรเพื#อการศึกษา  
( X  = 3.91) 
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ตาราง  7  ค่าเฉลี#ย  และค่าความเบี#ยงเบนมาตรฐาน  ระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา
และลาํดบัที#การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
สังกดัสํานักงานเขตพื�นที#การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต 1  ด้านการบริหารงานบุคคล              
สาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ในภาพรวม 

 

ที# 
ดา้นการบริหารงานบุคคล  สาํหรับขา้ราชการครู

และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ระดบัการมีส่วนร่วม 
n = 280 

X  S.D. อนัดบัที# ระดบั 
1. พิจารณาใหค้วามเห็นและมีส่วนร่วม                             

ในการกาํหนดแผนกลยทุธ์  แผนปฏิบติัการ      
และแนวทางในการบริหารงานบุคคล 

 
 

3.73 

 
 

0.90 

 
 

2 

 
 

ค่อนขา้งมาก 
2. ติดตาม  ดูแลใหด้าํเนินการเป็นไปตามแผนกลยทุธ์  

แผนปฏิบติัการและแนวทางที#กาํหนด 
 

3.73 
 

0.86 
 

2 
 

ค่อนขา้งมาก 
3. พิจารณาการประเมินผลการบริหารบุคคล                           

เมื#อสิ�นปีงบประมาณหรือสิ�นปีการศึกษา 
 

3.60 
 

0.88 
 

6 
 

ค่อนขา้งมาก 
4. เสนอความตอ้งการจาํนวนและอตัราตาํแหน่ง      

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                               
ในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 
 

3.66 

 
 

0.93 

 
 

4 

 
 

ค่อนขา้งมาก 
5. เสนอความคิดเห็นใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา                 

ขั�นพื�นฐานถา้พบวา่ขา้ราชการครูและบุคลากร   
ทางการศึกษา  มีพฤติกรรมที#ไม่เหมาะสม              
ไม่เอาใจใส่ต่อการจดัการเรียนการสอน                     
อนัอาจส่งผลใหเ้กิดความเสียหายต่อสถานศึกษา
ขั�นพื�นฐาน 

 
 
 
 
 

3.64 

 
 
 
 
 

1.05 

 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 

ค่อนขา้งมาก 
6. เสนอใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานดาํเนินการ  

ถา้เห็นวา่ขา้ราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา
ขั�นพื�นฐานควรไดรั้บการพฒันาหรือยกยอ่งชมเชย  
ใหข้วญักาํลงัใจ 

 
 
 

3.84 

 
 
 

0.92 

 
 
 

1 

 
 
 

ค่อนขา้งมาก 
รวม 3.70 0.92  ค่อนขา้งมาก 
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 จากตาราง  7  แสดงวา่  การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที#การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1  ดา้นการบริหารงานบุคคล  
สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ในภาพรวม                   
อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก  ( X  = 3.70)  เมื#อพิจารณาเป็นรายขอ้  โดยเรียงค่าเฉลี#ยจากมากไปหานอ้ย      
3  ลําดับแรก  คือ เสนอให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานดําเนินการ ถ้าเห็นว่าข้าราชการครู          
และบุคลากรในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานควรได้รับการพฒันาหรือยกย่องชมเชย  ให้ขวญักาํลงัใจ  
( X  = 3.84)   ติดตาม  ดูแลให้ดาํเนินการเป็นไปตามแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบติัการและแนวทาง       
ที#กาํหนด ( X  = 3.73)  พิจารณาใหค้วามเห็นและมีส่วนร่วมในการกาํหนดแผนกลยุทธ์ แผนปฏิบติัการ 
และแนวทางในการบริหารงานบุคคล  ( X  = 3.73)   

 
ตาราง  8 ค่าเฉลี#ย  และค่าความเบี#ยงเบนมาตรฐาน  ระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา

และลาํดบัที#การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
สังกัดสํานักงานเขตพื�นที#การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  ด้านการปฏิบติัหน้าที#อื#น    
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด      

 

ที# 
ดา้นการปฏิบติัหนา้ที#อื#นตามกฎหมาย 

ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด 

ระดบัการมีส่วนร่วม 
n = 280 

X  S.D. อนัดบัที# ระดบั 
1. ร่วมพิจารณาคดัเลือกหนงัสือ 3.93 0.93 1 ค่อนขา้งมาก 

2. ร่วมเป็นคณะกรรมการจดัซื�อหนงัสือ 3.84 1.03 4 ค่อนขา้งมาก 

3. ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 3.68 1.13 6 ค่อนขา้งมาก 

4. กาํหนดกิจกรรมที#จะพฒันาคุณภาพการศึกษา   
ของนกัเรียน 

 
3.89 

 
0.91 

 
2 

 
ค่อนขา้งมาก 

5. พิจารณาใชเ้งินที#เหลือจากการดาํเนินการแลว้ 3.83 0.98 5 ค่อนขา้งมาก 

6. พฒันาระบบการควบคุมภายในสถานศึกษา             
ขั�นพื�นฐาน 

 
3.89 

 
1.04 

 
2 

 
ค่อนขา้งมาก 

รวม 3.84 1.00  ค่อนขา้งมาก 
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 จากตาราง 8  แสดงว่า  การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการ     
สถานศึกษาขั� นพื�นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที#การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี  เขต  1              
ดา้นการปฏิบติัหนา้ที#อื#นตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กาํหนด ในภาพรวมอยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก     
( X  = 3.84)  เมื#อพิจารณาเป็นรายข้อ โดยเรียงค่าเฉลี#ยจากมากไปหาน้อย 3 ลาํดับแรก คือ           
ร่วมพิจารณาคัดเลือกหนังสือ  ( X  = 3.93)  กําหนดกิจกรรมที#จะพฒันาคุณภาพการศึกษา            
ของนกัเรียน ( X = 3.89)  พฒันาระบบการควบคุมภายในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ( X  = 3.89) 
 
 ตอนที�  3  ผลการวิ เคราะห์เปรียบเทียบ การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานักงานเขตพื�นที#การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี   
เขต  1  จาํแนกตามขนาดของสถานศึกษาและองค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
ตามสถานภาพ 

 
ตาราง  9  เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  

สังกัดสํานักงานเขตพื�นที#การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต  1  จ ําแนกตามขนาดของ       
สถานศึกษา 

 

ที# 
การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

ขนาดเล็ก 
n = 208 

ขนาดใหญ่ 
n = 72 t p 

X  S.D. X  S.D. 
1. ดา้นการกาํกบักิจการของสถานศึกษา   

ขั�นพื�นฐาน 3.57 0.72 3.93 0.62 2.39 .00* 

2. ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการ
ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 
3.66 

 
0.68 

 
3.82 

 
0.60 

 
3.55 

 
.00* 

3. ดา้นการบริหารงานบุคคล  สาํหรับ        
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 
 

3.82 

 
 

0.65 

 
 

3.78 

 
 

0.58 

 
 

2.69 

 
 

.00* 

4. ดา้นการปฏิบติัหนา้ที#อื#นตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด  

 
3.72 

 
0.76 

 
3.75 

 
0.72 

 
4.11 

 
.00* 

รวม 3.69 0.64 3.82 0.60 3.05* .00* 
 

*p < .01 



 53

 จากตาราง  9  แสดงว่า  การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการ     
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที#การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  จาํแนกตาม
ขนาดของสถานศึกษา  คือ  สถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ่  โดยรวมและรายดา้น
ทุกดา้น  แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที#ระดบั  .01 
 
ตาราง 10 เปรียบเทียบการมีส่วนร่วม  ในก ารบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา                     

ขั�นพื�นฐาน สํานกังานเขตพื�นที#การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 สถานภาพของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  

 

ที# 
การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

กรรมการภายใน 

n = 70 
กรรมการภายนอก 

n = 210 t p 

X  S.D. X  S.D. 
1. ดา้นการกาํกบักิจการของสถานศึกษา    

ขั�นพื�นฐาน 3.84 0.57 3.76 0.62 7.48 .00* 

2. ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการ
ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 
3.89 

 
0.55 

 
3.82 

 
0.73 

 
6.49 

 
.00* 

3. ดา้นการบริหารงานบุคคล  สาํหรับ        
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

 
 

3.97 

 
 

0.49 

 
 

3.79 

 
 

0.66 

 
 

7.25 

 
 

.00* 

4. ดา้นการปฏิบติัหนา้ที#อื#นตามกฎหมาย  
ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด  

 
3.95 

 
0.53 

 
3.94 

 
0.64 

 
5.91 

 
.00* 

รวม 3.91 0.52 3.82 0.62 6.25* .00* 

 
*p < .01 

 
 จากตาราง 10   แสดงวา่  การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที#การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  จาํแนกองคป์ระกอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานตามสถานภาพ  คือ  คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
ที#เป็นกรรมการภายในและกรรมการภายนอก โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญั
ทางสถิติที#ระดบั  .01 



บทที�  5 

สรุปผล  อภิปรายผล  และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจยัเรื�อง  การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  

สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1  ผูว้จิยัขอนาํเสนอการสรุปผล  อภิปรายผล  

และขอ้เสนอแนะ  ดงัต่อไปนี�  

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 

 1. เพื�อศึกษาการมี ส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษา            

ขั�นพื�นฐาน สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1 

 2. เพื�อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั�นพื�นฐาน  สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  โดยจาํแนกตามขนาด

ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานและองคป์ระกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานตามสถานภาพ 

 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที�ใช้ในการวจัิย 

 ประชากรที�ใช้ในการวิจยั ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานักงาน   

เขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  จาํนวน  98  แห่ง  จาํแนกเป็นสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

ขนาดใหญ่  25  แห่ง  ซึ� งมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานแห่งละ  15  คน  สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน

ขนาดเล็ก  73  แห่ง  มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  9  คน  รวมเป็นคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั�นพื�นฐานทั�งสิ�น 1,032  คน  

 กลุ่มตัวอย่าง ที� ใช้ในการวิจ ัย   ไดจ้ากกลุ่มประชากรโดยใช้วิธีการสุ่มแบบแบ่งชั�น 

(Stratified Random Sampling)  ไดแ้ก่  ผูแ้ทนกลุ่มบุคคลในคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  

จาํนวน  8  กลุ่ม  คาํนวณโดยใชต้ารางกาํหนดกลุ่มตวัอยา่งของ  เครจซี�และมอร์แกน (Krejcie and 

Mogan. 1970 : 607 - 610)  ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง  จาํนวน  278  คน  เพื�อให้ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจากสถานศึกษา

ขั�นพื�นฐานแห่งละเท่า ๆ กนั  จึงปรับเพิ�มเป็น  280  คน โดยเปรียบเทียบตามสัดส่วนของสถานศึกษา

ขั�นพื�นฐานขนาดใหญ่กบัสถานศึกษาขั�นพื�นฐานขนาดเล็ก 
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 เครื�องมือที�ใช้ในการวจัิย 

 เครื� องมือที�ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั� งนี�   ได้แก่  แบบสอบถามเกี�ยวกับระดับ         
การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  แบ่งออกเป็น  2  ตอน 
ดงันี�  
 ตอนที�  1  เพื�อสอบถามขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถามเกี�ยวกบัขนาดของสถานศึกษา
ขั�นพื�นฐาน  และสถานภาพกรรมการในคณะกรรการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  

 ตอนที�  2  เป็นแบบสอบถามความคิดเห็นเกี�ยวกบัระดบัในการมีส่วนร่วมในการบริหาร
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  4  ดา้น  แบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั 
โดยอาศยัแนวคิดของลิเคอร์ท (Likert. 1961 : 125)  
 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล ผูว้จิยัไดด้าํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลโดยมีขั�นตอนดงัต่อไปนี�  
 1. ขอหนังสือราชการจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี ส่งถึง     
สถานศึกษาขั� นพื�นฐาน สังกัดสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1                 
เพื�อขอความอนุเคราะห์ผู ้บ ริหารสถานศึกษาให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั� นพื� นฐาน                 
ตอบแบบสอบถาม 
 2. ผูว้ิจยัได้ดาํเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามด้วยตวัเอง  ได้แบบสอบถามคืนมา 
จาํนวน 280 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 100  
 การวเิคราะห์ข้อมูล 
 การวจิยัครั� งนี�   ผูว้จิยัไดด้าํเนินการวเิคราะห์ขอ้มูล  ดงัรายละเอียดต่อไปนี�  
 1. การวิเคราะห์ข้อมูล ขนาดของสถานศึกษาและองค์ประกอบของคณะกรรมการ   
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานตามสถานภาพของผูต้อบแบบสอบถามดว้ยสถิติเชิงบรรยาย  ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ  
ค่าเฉลี�ย  ค่าความเบี�ยงเบนมาตรฐาน   
 2. การวิเคราะห์เปรียบเทียบ ระดับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา          
ขั�นพื�นฐาน ตามขนาดของสถานศึกษาและองคป์ระกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
ตามสถานภาพและโดยใชก้ารทดสอบค่าที  (t-test) 
 
สรุปผลการวจัิย 
 การวจิยัครั� งนี�   สรุปผลการวจิยัไดด้งันี�  
 1. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  
สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต  1  พบว่า  ในภาพรวมอยู่ในระดบั    
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ค่อนขา้งมาก ( X  = 3.82)   เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย คือ        
ด้านส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ( X  = 3.87)  ด้านกาํกับกิจการ       
ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ด้านการปฏิบติัหน้าที�อื�นตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ กาํหนด       
( X  = 3.84)  และด้านการบริหารงานบุคคล  สําหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา           
ในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ( X  = 3.71)  ตามลาํดบั  1) ดา้นกาํกบักิจการของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  
พบวา่  ในภาพรวมอยูใ่นระดบั ค่อนขา้งมาก  ( X  = 3.84)  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้  โดยเรียงค่าเฉลี�ย
จากมากไปหาน้อย  3  ลาํดบัแรก  คือ  ให้ความเห็นชอบรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินการ     
จดัการศึกษาของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานแก่สถานศึกษา ( X  = 4.00)  ติดตามการดาํเนินงาน          
ตามเป้าหมาย  แผนงาน  และมาตรฐานการปฏิบติังานของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ( X  = 3.80)  และ
พิจารณาให้ความเห็นและมีส่วนร่วมในการกาํหนด  เป้าหมาย  แผนงาน  และมาตรฐานการปฏิบติังาน
ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ( X  = 3.78)  ตามลําดับ 2)  ด้านส่งเสริมและสนับสนุนกิจการ            
ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ในการจดัการศึกษาในภาพรวมอยู่ในระดบัค่อนขา้งมาก  ( X  = 3.87)           
เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน  โดยเรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย  3  ลาํดบัแรกไดแ้ก่  ดา้นวิชาการ     
ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดับรรยากาศ  สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ( X  = 4.03)  ส่งเสริม  
สนับสนุนการพฒันาสาระหลกัสูตรสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ( X  = 3.93)  ด้านการบริหารงานทั�วไป  
พิจารณาและให้การส่งเสริม  สนับสนุนเกี�ยวกบัการระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษา ( X  = 3.91)            
3) ด้านการบริหารงานบุคคล สําหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา         
ขั�นพื�นฐาน พบวา่ ในภาพรวม อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก ( X  = 3.70)  เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียง
ค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อย  3  ลาํดับแรก คือ เสนอให้ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานดาํเนินการ       
ถา้เห็นว่าขา้ราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานควรได้รับการพฒันาหรือยกย่องชมเชย    
ให้ขวญักําลังใจ  ( X  = 3.84)  พิจารณาให้ความเห็นและมีส่วนร่วมในการกําหนดแผนกลยุทธ์               
แผนปฏิบติัการ  และแนวทางในการบริหารงานบุคคล   ติดตาม  ดูแลให้ดาํเนินการเป็นไปตาม    
แผนกลยุทธ์  แผนปฏิบติัการและแนวทางที�กาํหนด ( X  = 3.73)  4) ด้านการปฏิบติัหน้าที�อื�น          
ตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด  ในภาพรวม อยู่ในระดับค่อนขา้งมาก ( X  = 3.84)                
เมื�อพิจารณาเป็นรายขอ้ โดยเรียงค่าเฉลี�ยจากมากไปหานอ้ย  3  ลาํดบัแรก คือ ร่วมพิจารณาคดัเลือก
หนงัสือ ( X  = 3.93)  กาํหนดกิจกรรมที�จะพฒันาคุณภาพการศึกษาของนกัเรียน  และพฒันาระบบ
การควบคุมภายในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน ( X  = 3.89)       
 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม ในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการ      
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต 1 จาํแนกตาม     
ขนาดสถานศึกษา  คือ  สถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ่ โดยรวมและรายด้าน      
ทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั .01 
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 3. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วม ในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการ      
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  จาํแนกตาม     
องค์ประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานตามสถานภาพ  คือ  คณะกรรมการ       
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�เป็นกรรมการภายในและกรรมการภายนอก  โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น  
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติที�ระดบั  .01 
 
อภิปรายผล 
 จากผลการวจิยัครั� งนี�   มีประเด็นที�นาํมาอภิปรายไดด้งันี�  
 1. การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  
สังกดัสาํนกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  ในภาพรวม  อยูใ่นระดบัค่อนขา้งมาก  
ทั�งนี� เป็นเพราะคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานของแต่ละโรงเรียนทราบถึงบทบาทหน้าที�      
ที�บัญญติัไวใ้นพระราชบญัญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  และที�แก้ไขเพิ�มเติม (ฉบับที�  2)        
พ.ศ. 2545 ใหมี้หนา้ที�  2  ประการสาํคญั  คือ  1) กาํกบักิจกรรมของโรงเรียน และ 2) สนบัสนุนและ
ส่งเสริมกิจกรรมของสถานศึกษา (สํานกังานคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน.  2547  : 17 - 18)  
ที�ใหค้วามสาํคญัต่อบทบาทของคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐาน  มีความจาํเป็นและสําคญัยิ�งต่อ
การจดัการศึกษาของประเทศ เพราะเป็นการศึกษาเพื�อปวงชน จาํเป็นตอ้งให้ชุมชนเขา้มามีส่วนร่วม
ในการบริหารให้มากที�สุด สถานศึกษาจะตอ้งเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูเ้กี�ยวขอ้งทุกภาคส่วน 
รับรู้ ร่วมคิด ร่วมตดัสินใจ สอดคลอ้งกบัแนวความคิดเรื�องการกระจายอาํนาจการบริหารและการ
จดัการและการบริหารแบบมีส่วนร่วม  อนัจะนาํไปสู่การบรรลุเป้าหมาย  และเกิดความพึงพอใจ
ของผูรั้บบริการ  อนึ� งรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน และบทบาทหน้าที�ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานดาํเนินการมาแล้วตั� งแต่  พ.ศ.2542  จนถึงปัจจุบันรวม
ระยะเวลาได ้ 14  ปี  ทาํให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานมีความรู้  ความเขา้ใจและปฏิบติั
ตามระเบียบมากยิ�งขึ� น  ซึ� งสอดคล้องกับงานวิจัยของปนิดา  ปันดอน (2553 : บทคดัย่อ)  ได้
ศึกษาวจิยัเรื�อง  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการการศึกษาขั�นพื�นฐานในการจดัการโรงเรียนแม่ตื�น
วิทยาคม  อํา เภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่   ได้สรุปผลการศึกษาว่า   การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการ      สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  อยูใ่นระดบัมาก 
 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการ       
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 จาํแนกตาม
ขนาดสถานศึกษา พบว่า การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา     
ขั�นพื�นฐานขนาดเล็ก  และขนาดใหญ่  โดยรวมและรายดา้นทุกดา้น  แตกต่างกนัอย่างมีนยัสําคญั
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ทางสถิติที�ระดบั  .01  ซึ� งเป็นไปตามสมมุติฐานที�ตั�งไว ้ ทั�งนี� อาจเป็นเพราะว่า  จาํนวนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานขนาดเล็ก  มีจาํนวน  9  คน  ส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชนขนาดเล็ก  ทาํให้โรงเรียน      
ทาํการสรรหาคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานไดผู้มี้ความรู้  ความสามารถ  และมีคุณสมบติั     
ไม่หลากหลายเหมือนโรงเรียนขนาดใหญ่ที�มีจาํนวนคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  จาํนวน  
15  คน  ส่วนใหญ่จะอยู่ในชุมชนขนาดใหญ่โรงเรียนสามารถทําการสรรหาคณะกรรมการ         
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานไดผู้มี้ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติัตรงตามพระราชบญัญติัระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ.2546  มาตรา  38  วรรคสองและวรรคสาม  ประกอบกบั
กฎกระทรวงกาํหนดจาํนวนกรรมการ คุณสมบติั หลกัเกณฑ์ วิธีการสรรหาไดม้ากกวา่  สอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของวิลเลี�ยม (William.  2003 : Abstract)  ไดส้รุปผลการศึกษาว่า ความร่วมมือของ     
กลุ่มต่าง ๆ ที�มีส่วนได้ส่วนเสียแตกต่างกนั ส่งผลต่อประเด็นอนัเป็นปัจจยัที�มีผลต่อกระบวนการ
บริหารการศึกษา 
 3. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั�นพื�นฐาน  สังกดัสํานกังานเขตพื�นที�การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี  เขต  1  จาํแนกตามองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานตามสถานภาพ  พบว่า  การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�เป็นคณะกรรมการภายในและกรรมการภายนอกโรงเรียน  โดยรวมและ
รายดา้นทุกดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั  .01  ซึ� งเป็นไปตามสมมุติฐานมาจาก
ตวัแทนบุคคลที�หลากหลาย  มีความรู้และประสบการณ์ในการที�จะช่วยกนับริหารและจดัการศึกษา
ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานแตกต่างกนั  ไม่วา่จะเป็นผูแ้ทนผูป้กครอง  ผูแ้ทนองคก์รชุมชน  ผูแ้ทน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ�น  และผูแ้ทนศิษยเ์ก่า  ซึ� งบุคคลเหล่านี� มีความชาํนาญเฉพาะดา้น  ซึ� งอาจจะ
ไม่เกี�ยวขอ้งกบัการศึกษามากนกั  แต่จะเป็นการสะทอ้นปัญหาและความตอ้งการดา้นคุณภาพการศึกษา
และลกัษณะอนัพึงประสงค์ของนักเรียน  สําหรับตวัแทนครูและผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน    
จะมีความชาํนาญในสายวิชาชีพครู  มีความสําคญัต่อการจดัการเรียนรู้และการบริหารสถานศึกษา     
ตอ้งมีพื�นความรู้  อยา่งนอ้ยปริญญาตรีและมีใบประกอบวิชาชีพ  สอดคลอ้งกบัธีรวุฒิ  เจริญรัมย ์(2544 : 
บทคดัยอ่)  ที�กล่าววา่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานที�เป็นบุคคลภายในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
กบับุคคลภายนอกสถานศึกษาขั�นพื�นฐานมีความรู้  ความเขา้ใจ  แตกต่างกนั 
 
ข้อเสนอแนะ 
 การวจิยัครั� งนี�   ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะ  ดงันี�  
 ข้อเสนอแนะทั�วไป 
 1. หน่วยงานที� เกี�ยวข้องกับการจัดการศึกษา  ควรดําเนินการการอบรมให้ความรู้      
ความเขา้ใจคณะกรรมการสถานศึกษา ในเรื�องของบทบาทหน้าที�ของคณะกรรมการสถานศึกษา   
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ขั�นพื�นฐาน เพื�อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานทุกคน เขา้ใจในบทบาทหน้าที�ไดช้ดัเจน  
ไม่มีความแตกต่างระหว่างขนาดของสถานศึกษาและระหว่างองค์ประกอบของคณะกรรมการ    
สถานศึกษาตามสถานภาพ 
 2. ควรเปิดโอกาสให้โรงเรียนสามารถสรรหา  และคดัเลือกคณะกรรมการสถานศึกษา  
ขั�นพื�นฐานตามจาํนวนและคุณสมบติัที�โรงเรียนตอ้งการ  จะทาํให้การมีส่วนร่วมในการบริหาร    
การศึกษา ยดืหยุน่และหลากหลายยิ�งขึ�น 
 ข้อเสนอแนะเพื�อการวจัิยครั.งต่อไป 

 1. ควรศึกษารูปแบบของการบริหารเชิงพลวตัโดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  โดยใชว้ธีิการวจิยัเชิงคุณภาพ  ทั�งนี� เพื�อใหไ้ดข้อ้มูลในเชิงลึก 
 2. ควรศึกษาปัจจยัการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน     
ที�ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารของผูบ้ริหารสถานศึกษา 
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ภาคผนวก  ค 
แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 
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แบบสอบถามเพื�อการวจิัย 

เรื�อง  การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการ                               
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานในสังกดัสํานักงานเขตพื�นที�การศึกษาจันทบุรี  เขต  1 

............................................................................................................................................................. 
คําชี�แจง 
 1.  แบบสอบถามนี� ใช้ประเมินบทการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการศึกษา    
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที,การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
 2.  การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที,การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 ประกอบดว้ย 2  ส่วน คือ 
  ส่วนที,  1  ข้อมูลทั,วไปของผูต้อบแบบสอบถาม  ซึ, งเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
(Check List) 
  ส่วนที, 2  ขอ้มูลเกี,ยวกบัการศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดั   
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในสังกดัสํานกังานเขตพื�นที,การศึกษาจนัทบุรี           
เขต 1  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั (Rating Scale)  จาํนวน  27  ขอ้  
กาํหนดการใหค้ะแนน  ดงันี�  
  1  คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย 
  2  คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
  3  คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 
  4  คะแนน  หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบัค่อนขา้งมาก 
  5  คะแนน หมายถึง การมีส่วนร่วมในระดบัมาก 
 3.  ขอใหผู้ต้อบแบบสอบถาม ตอบตามความเป็นจริงกบัตวัท่านใหส้มบูรณ์ 
 4.  ขอ้มูลที,ไดจ้ากการตอบแบบสอบถามนี�  จะสรุปออกมาเป็นภาพรวมมิไดเ้จาะจงเป็นของ
บุคคลใดหรือหน่วยงานใดคาํตอบของท่านจะไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบติังานของท่านแต่อยา่งใด  

 5.  ผลที,ไดจ้ากการประเมินในครั� งนี� จะนาํไปเป็นขอ้มูลที,สําคญัในการจดัทาํวิทยานิพนธ์ 
เรื, อง การศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ     
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที,การศึกษาจนัทบุรี เขต 1 

ขอขอบคุณผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านมา  ณ  โอกาสนี�ดว้ยที,ใหค้วามร่วมมือดว้ยดี 
 

นายปัญญา  ธิมาชยั 
นกัศึกษาปริญญาโท  สาขาการบริหารการศึกษา 

มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 
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ส่วนที�  1 ขอ้มูลทั,วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

คําชี�แจง ในฐานะที,ท่านเป็นกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานคนหนึ, ง  ขอให้ท่านตอบคาํถาม     
ต่อไปนี�   ตามสภาพที,เป็นจริง  โดยการกาเครื,องหมาย   �   ในช่อง � ที,ท่านเลือก 

 

1. ข้อมูลเบื�องต้น 
 1.1 ท่านเป็นกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานขนาดใด 

�  สถานศึกษาขั�นพื�นฐานขนาดเล็ก  (มีจาํนวนนกัเรียนไม่เกิน  300  คน) 
�  สถานศึกษาขั�นพื�นฐานขนาดใหญ่  (มีจาํนวนนกัเรียนตั�งแต่  301  คนขึ�นไป) 

 1.2 ท่านเป็นกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในฐานะอะไร 
  1.2.1 คณะกรรมการสถานศึกษาภายนอกโรงเรียน  

   �  ผูป้กครอง 
   �  ศิษยเ์ก่า 
   �  ผูแ้ทนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ,น 
   �  ผูแ้ทนประชาชน 
   �  ผูท้รงคุณวฒิุ 
   �  ผูแ้ทนศาสนา 
1.2.2  คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานภายในโรงเรียน 
   �  ผูแ้ทนครู 
   �  ผูบ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
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ส่วนที�  2 ขอ้มูลเกี,ยวกบัการศึกษาบทบาทการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการศึกษาของ
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  ในสังกดัสํานกังานเขตพื�นที,การศึกษาจนัทบุรี             
 เขต  1  เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดบั  จาํนวน  27  ขอ้ 
 
คําชี�แจง ในฐานะที,ท่านเป็นกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานคนหนึ, ง  ขอให้ท่านตอบคาํถาม     
ต่อไปนี�   ตามสภาพที,เป็นจริง  โดยกาเครื,องหมาย   �   ในช่องทางขวามือของแต่ละกิจกรรม    
ตามระดบัการมีส่วนร่วมในการบริหารและการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานของท่าน  
ดงันี�  
 1   หมายถึง   การมีส่วนร่วมในระดบันอ้ย 
 2   หมายถึง   การมีส่วนร่วมในระดบัค่อนขา้งนอ้ย 
 3   หมายถึง   การมีส่วนร่วมในระดบัปานกลาง 
 4   หมายถึง   การมีส่วนร่วมในระดบัค่อนขา้งมาก 
 5   หมายถึง   การมีส่วนร่วมในระดบัมาก    

 
ตวัอยา่งการกรอกแบบสอบถาม 

ขอ้ ประเด็นการพิจารณา 
ระดบัการมีส่วนร่วม 

1 2 3 4 5 
0 พิจารณาใหค้วามเห็นและมีส่วนร่วมในการ

กาํหนดเป้าหมาย แผนงาน และมาตรฐานการ
ปฏิบติังานของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในการจดั
การศึกษา 

    � 

 
 จากตวัอย่างขอ้  0  ท่านทาํเครื,องหมาย � ในช่องมากแสดงว่าท่านให้ความเห็นและ           
มีส่วนร่วมในการกําหนดเป้าหมาย  แผนงาน  และมาตรฐานการปฏิบัติงานของสถานศึกษา               
ขั�นพื�นฐานในการจดัการศึกษาในระดบัมาก 
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ขอ้ ประเด็นการพิจารณา 
ระดบัการมีส่วนร่วม 

1 2 3 4 5 
ก.  ดา้นกาํกบักิจการของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

1. พิจารณาใหค้วามเห็นและมีส่วนร่วมในการกาํหนด
เป้าหมาย  แผนงาน  และมาตรฐานการปฏิบติังาน 
ของสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในการจดัการศึกษา 

     

2. ติดตามการดาํเนินงานตามเป้าหมาย  แผนงาน  และ
มาตรฐานการปฏิบติังานของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

     

3. พิจารณาใหค้วามเห็นและมีส่วนร่วมในการปรับ    
เป้าหมาย  แผนงาน  และมาตรฐานการปฏิบติังานของ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐานในกรณีที,ดาํเนินการไปแลว้   
มีปัญหาอุปสรรค 

     

4. ใหค้วามเห็นชอบรายงานประจาํปีและผลการ
ดาํเนินการจดัการศึกษาของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

     

ข.  ดา้นส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
 ด้านวชิาการ      

5. ส่งเสริม  สนบัสนุนการพฒันาสาระหลกัสูตร     
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

     

6. ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดับรรยากาศสภาพแวดลอ้ม
ในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

     

7. ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดักระบวนการเรียนรู้ของ
สถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  การพฒันากระบวนการเรียน
การสอนและการวิจยั 

     

8. ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดัระบบการประกนัคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาขั�นพื�นฐานและการรับประเมิน 
จากภายนอก 

     

9. ส่งเสริม  สนบัสนุนสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน  จดัให ้   
ผูเ้รียนไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถในการใช้
เทคโนโลยเีพื,อการศึกษา 
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ขอ้ ประเด็นการพิจารณา 
ระดบัการมีส่วนร่วม 

1 2 3 4 5 
 ด้านงบประมาณ      
10. พิจารณาใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุนเกี,ยวกบั                   

การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 
ใหมี้ความคล่องตวั 

     

11. ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดัหารายไดก้ารจดัหา         
ผลประโยชน์จากทรัพยสิ์นของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
และการระดมทรัพยากรของสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

     

 ด้านการบริหารงานบุคคล      
12. พิจารณาและสนบัสนุน ส่งเสริมใหบุ้คลากรไดรั้บ 

การพฒันา 
     

13. ร่วมกบัสถานศึกษาขั�นพื�นฐานพิจารณาแนวทาง         
การไดม้าซึ, งครูที,มีจาํนวนเพียงพอต่อการเรียนการสอน 

     

 ด้านการบริหารทั�วไป      
14. พิจารณาและใหก้ารส่งเสริม  สนบัสนุนเกี,ยวกบั               

การระดมทรัพยากรเพื,อการศึกษา 
     

15. พิจารณาและใหก้ารส่งเสริม  สนบัสนุนการบริหารงาน
กิจการนกัเรียน    

     

ค.  ดา้นการบริหารงานบุคคล  สาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา     
ขั�นพื�นฐาน 
16. พิจารณาใหค้วามเห็นและมีส่วนร่วมในการกาํหนด

แผนกลยทุธ์  แผนปฏิบติัการและแนวทาง                       
ในการบริหารงานบุคคล 

     

17. ติดตาม  ดูแลใหด้าํเนินการเป็นไปตามแผนกลยทุธ์ 
แผนปฏิบติัการและแนวทางที,กาํหนด 

     

18. พิจารณาการประเมินผลการบริหารบุคคล                           
เมื,อสิ�นปีงบประมาณหรือสิ�นปีการศึกษา 
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ขอ้ ประเด็นการพิจารณา 
ระดบัการมีส่วนร่วม 

1 2 3 4 5 
19. เสนอความตอ้งการจาํนวนและอตัราตาํแหน่ง           

ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                               
ในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

     

20. เสนอความคิดเห็นใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน
ถา้พบวา่ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา             
มีพฤติกรรมที,ไม่เหมาะสมไม่เอาใจใส่ต่อการจดั           
การเรียนการสอนอนัอาจส่งผลใหเ้กิดความเสียหาย
ต่อสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน 

     

21. เสนอใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาขั�นพื�นฐานดาํเนินการ 
ถา้เห็นวา่ขา้ราชการครูและบุคลากรในสถานศึกษา 
ขั�นพื�นฐานควรไดรั้บการพฒันาหรือยกยอ่งชมเชย  
ใหข้วญักาํลงัใจ 

     

ง.  ดา้นการปฏิบติัหนา้ที,อื,นตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด  (นโยบายสาํคญั) 
22. ร่วมพิจารณาคดัเลือกหนงัสือ      
23. ร่วมเป็นคณะกรรมการจดัซื�อหนงัสือ      
24. ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ      
25. กาํหนดกิจกรรมที,จะพฒันาคุณภาพการศึกษาของ  

นกัเรียน 
     

26. พิจารณาใชเ้งินที,เหลือจากการดาํเนินการแลว้      
27. พฒันาระบบการควบคุมภายในสถานศึกษาขั�นพื�นฐาน      

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ง 
ค่าดัชนีความสอดคล้องและค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 
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ตาราง  11  ผลการตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือ (IOC) 
 

ขอ้ ประเด็นการมีส่วนร่วม 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

IOC ขอ้เสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

ก.  ดา้นกาํกบักิจการของสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน 
1. พิจารณาใหค้วามเห็นและมีส่วนร่วม          

ในการกาํหนดเป้าหมาย  แผนงาน  และ
มาตรฐานการปฏิบติังานของสถานศึกษา
ขั7นพื7นฐานในการจดัการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

2. ติดตามการดาํเนินงานตามเป้าหมาย    
แผนงาน  และมาตรฐานการปฏิบติังาน
ของสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

3. พิจารณาใหค้วามเห็นและมีส่วนร่วม            
ในการปรับเป้าหมาย  แผนงาน  และ 
มาตรฐานการปฏิบติังานของสถานศึกษา
ขั7นพื7นฐานในกรณีที�ดาํเนินการไป            
แลว้มีปัญหาอุปสรรค +1 0 +1 +1 +1 0.80 

 

4. ใหค้วามเห็นชอบรายงานประจาํปีและ                  
ผลการดาํเนินการจดัการศึกษาของ   
สถานศึกษาขั7นพื7นฐาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

ข.  ดา้นส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการของสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน 
 ด้านวชิาการ        

5. ส่งเสริม  สนบัสนุนการพฒันาสาระ   
หลกัสูตรสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
+1 

 
1.00 

 

6. ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดับรรยากาศ
สภาพแวดลอ้มในสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

7. ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดักระบวนการ
เรียนรู้ของสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน  การพฒันา
กระบวนการเรียนการสอนและการวจิยั 0 +1 +1 +1 +1 0.80 
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ตาราง  11  (ต่อ) 
     

ขอ้ ประเด็นการมีส่วนร่วม 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

IOC ขอ้เสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

8. ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดัระบบการประกนั
คุณภาพภายในสถานศึกษาขั7นพื7นฐานและ
การรับประเมิน จากภายนอก +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

9. ส่งเสริม  สนบัสนุนสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน  
จดัใหผู้เ้รียนไดรั้บการพฒันาขีดความสามารถ
ในการใชเ้ทคโนโลยเีพื�อการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

 ด้านงบประมาณ        
10. พิจารณาใหก้ารส่งเสริม สนบัสนุน      

เกี�ยวกบัการบริหารงบประมาณของ  
สถานศึกษาขั7นพื7นฐาน ใหมี้ความคล่องตวั +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

11. ส่งเสริม  สนบัสนุนการจดัหารายได ้      
การจดัหาผลประโยชน์จากทรัพยสิ์น     
ของสถานศึกษาขั7นพื7นฐานและการระดม
ทรัพยากรของสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน +1 +1 +1 0 +1 0.80 

 

 ด้านการบริหารงานบุคคล        
12. พิจารณาและสนบัสนุน ส่งเสริมให้

บุคลากรไดรั้บการพฒันา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

13. ร่วมกบัสถานศึกษาขั7นพื7นฐานพิจารณา
แนวทางการไดม้าซึ� งครูที�มีจาํนวนเพียงพอ
ต่อการเรียนการสอน 0 +1 +1 +1 +1 0.80 

 

 ด้านการบริหารทั�วไป        
14. พิจารณาและใหก้ารส่งเสริม  สนบัสนุน

เกี�ยวกบัการระดมทรัพยากรเพื�อการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

15. พิจารณาและใหก้ารส่งเสริม  สนบัสนุน 
การบริหารงานกิจการนกัเรียน    +1 +1 0 +1 +1 0.80 

 

  



 86

ตาราง  11  (ต่อ) 
    

ขอ้ ประเด็นการมีส่วนร่วม 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

IOC ขอ้เสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

ค.  ดา้นการบริหารงานบุคคล  สาํหรับขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา      
ขั7นพื7นฐาน 
16. พิจารณาใหค้วามเห็นและมีส่วนร่วม              

ในการกาํหนดแผนกลยุทธ์  แผนปฏิบติัการ
และแนวทางในการบริหารงานบุคคล +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

17. ติดตาม  ดูแลใหด้าํเนินการเป็นไปตาม
แผนกลยทุธ์ แผนปฏิบติัการและแนวทาง
ที�กาํหนด +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

18. พิจารณาการประเมินผลการบริหารบุคคล       
เมื�อสิ7นปีงบประมาณหรือสิ7นปีการศึกษา +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

19. เสนอความตอ้งการจาํนวนและอตัรา
ตาํแหน่งขา้ราชการครูและบุคลากร      
ทางการศึกษาในสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

20. เสนอความคิดเห็นใหผู้บ้ริหารสถานศึกษา
ขั7นพื7นฐานถา้พบวา่ขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  มีพฤติกรรม        
ที�ไม่เหมาะสมไม่เอาใจใส่ต่อการจดั           
การเรียนการสอนอนัอาจส่งผลใหเ้กิด
ความเสียหายต่อสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน +1 +1 +1 +1 0 0.80 

 

21. เสนอใหผู้บ้ริหารสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน
ดาํเนินการ ถา้เห็นวา่ขา้ราชการครูและ
บุคลากรในสถานศึกษา ขั7นพื7นฐาน             
ควรไดรั้บการพฒันาหรือยกยอ่งชมเชย  
ใหข้วญักาํลงัใจ +1 +1 +1 +1 +1 1.00 

 

ง.  ดา้นการปฏิบติัหนา้ที�อื�นตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ  กาํหนด  (นโยบายสาํคญั) 
22. ร่วมพิจารณาคดัเลือกหนงัสือ +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
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ตาราง  11  (ต่อ) 
         

ขอ้ ประเด็นการมีส่วนร่วม 
ผูท้รงคุณวุฒิ 

IOC ขอ้เสนอแนะ 
1 2 3 4 5 

23. ร่วมเป็นคณะกรรมการจดัซื7อหนงัสือ +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
24. ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
25. กาํหนดกิจกรรมที�จะพฒันาคุณภาพ     

การศึกษาของนกัเรียน +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
26. พิจารณาใชเ้งินที�เหลือจาก                       

การดาํเนินการแลว้ +1 0 +1 +1 +1 0.80  
27. พฒันาระบบการควบคุมภายใน          

สถานศึกษาขั7นพื7นฐาน +1 +1 +1 +1 +1 1.00  
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ตาราง  12  ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามเรื�อง  การมีส่วนร่วมในการบริหารการศึกษาของ    
คณะกรรมการสถานศึกษาขั�นพื�นฐานในสังกดัสาํนกังานเขตพื�นที#การศึกษาจนัทบุรี  เขต  1 

 

ที� 
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั7นพื7นฐาน 
ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถาม 

1. ดา้นการกาํกบักิจการของสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน 0.95 
2. ดา้นการส่งเสริมและสนบัสนุนกิจการของ

สถานศึกษาขั7นพื7นฐาน 0.93 
3. ดา้นการบริหารงานบุคคล  สาํหรับขา้ราชการครูและ

บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษาขั7นพื7นฐาน 0.97 
4. ดา้นการปฏิบติัหนา้ที�อื�นตามกฎหมาย  ระเบียบ  

ประกาศ  กาํหนด 0.97 
ค่าความเชื�อมั�นของแบบสอบถามทั7งฉบบั 0.95 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประวตัิย่อผู้วจิยั 
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ประวตัิย่อผู้วจิัย 

 

ชื�อ - ชื�อสกุล     นายปัญญา  ธิมาชยั 
วนั  เดือน  ปีเกดิ    22  มิถุนายน  2502 
สถานที�เกดิ     อาํเภอเมืองยโสธร จงัหวดัยโสธร 
สถานที�อยู่ปัจจุบัน    บา้นเลขที$  303/7-8  ตาํบลวดัใหม่  อาํเภอเมือง 

      จงัหวดัจนัทบุรี 

ตําแหน่งหน้าที�การงานปัจจุบัน ผูอ้าํนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย ์
สถานที�ทาํงานปัจจุบัน   สาํนกังานเขตพื4นที$การศึกษาประถมศึกษาจนัทบุรี เขต 1 
ประวตัิการศึกษา 

 พ.ศ. 2521    ม.ศ. 5  โรงเรียนยโสธรพิทยาคม 

      จงัหวดัยโสธร 
 พ.ศ. 2525    ครุศาสตรบณัฑิต ค.บ. (คณิตศาสตร์)  
      วทิยาลยัครูอุบลราชธานี 

 พ.ศ. 2556    ครุศาสตรมหาบณัฑิต ค.ม. (การบริหารการศึกษา)  
      มหาวทิยาลยัราชภฏัรําไพพรรณี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


