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1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
  
  โลกในยุคปจจุบันเปนยุคโลกาภิวัตนที่มีความเจริญกาวหนาทางดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วนี้  จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่แตละประเทศตองเรียนรู
ที่จะปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยูตลอดเวลาและเตรียมพรอมที่จะเผชิญกับความทาทาย
จากกระแสโลก  โดยปจจัยสําคัญที่จะเผชิญ การเปลี่ยนแปลงและความทาทายดังกลาวไดแกคุณภาพ
ของคน  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2543, หนา 1)  ตั้งแตปพุทธศักราช 2540 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยไดวางรากฐานการพัฒนาประเทศไวแลวและเปนตัวเรงใหเกิดการปฏิรูป
ที่สําคัญหลายประการ  เชน  การปฏิรูประบบราชการ  ระบบรัฐวสิาหกิจและการปฏิรูปการศึกษา  เปนตน  
เชนกันในปพุทธศักราช 2540  เปนปแรกของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ที่เนน
การพัฒนาคนและในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 8  ก็มีพระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติในปพุทธศักราช 2542 และเมื่อถึงปพุทธศักราช 2545 ก็มีการเปลี่ยนแปลงท่ีชัดเจนมากขึ้น 
ทั้งโครงสรางการบริหารและการจัดการศึกษา  ซ่ึงตรงกับการเริ่มตนของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) พอดี จากแนวคิดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 8  “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”  เมื่อเร่ิมตนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับที่ 9 ยงัยึดแนวเดิมตอจากแผน  8  คือการพัฒนาคนเชนเดิม  โดยอาศัยการศึกษาเปนหลัก
ในการพัฒนา  (Core  Development)  (ชัยพจน  รักงาม, 2544, หนา 50-51) 
 เนื่องจากการศึกษา เปนกระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงามของบุคคลและสังคม 
โดยการถายทอดความรู การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลง
ความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองคความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอมสังคม การเรยีนรู
และปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิตกระทรวงศึกษาธิการจึงไดกําหนดนโยบาย
และแนวทางดําเนินการ การจัดการศึกษาในสวนของการใหทองถิ่นชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการดําเนินงานของโรงเรียน ทั้งสงเสริมใหวิทยากรทองถ่ินมาเปนครูผูสอน โดยมีคาตอบแทนใหชุมชน
และเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับความตองการของบุคคลตอการพัฒนาทองถ่ิน
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และพัฒนาประเทศ  สงเสริมสนับสนุนใหมีการระดมและใชทรัพยากรรวมกันทั้งภาครัฐและเอกชน 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  รวมทั้งกิจกรรมของชุมชน    
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2542, หนา 9-12)  ประกอบกับนโยบายการปฏิรูปโรงเรียนและสถานศึกษา
ไดเรงรัดใหโรงเรียนและสถานศึกษาทุกระดับจัดการศึกษาใหมีคุณภาพทัดเทียมกันและใหกระจาย
การจัดบริการครอบคลุมทุกพื้นที่  โดยกระจายอํานาจการกําหนดนโยบายและการบริหารโรงเรียน
และสถานศึกษาทุกระดับใหกับผูปกครอง  ผูนําชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ไดมีสวนรวม
รับผิดชอบในรูปคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เพื่อใหการพัฒนาและการแกไขปญหา
เปนไปอยางรวดเร็วและเหมาะสม  ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดของประเวศ  วะสี  (2539, หนา 9-10)  
ที่กลาวถึงการปฏิรูปการศึกษาวา  มีวัตถุประสงค  3  ประการ  คือ  เปนการศึกษาเพื่อคนทั้งมวล 
(education  for  all)  สังคมทั้งมวลมีสวนรวมในการจัดการศึกษา  (all  for  education)  และเปนการศึกษา
เพื่อแกปญหาทั้งมวล  (education  for  all  problems)  ในประเด็นของ  “สังคมทั้งมวลมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษา” นั้นหมายความวา การศึกษาเปนเรื่องที่สังคมตองเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา  
คือเปนแหลงเรียนรู  (learning  society) 
 นับตั้งแตวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2542  พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช 2542 
มีผลบังคับใช ทําใหมีการเปลี่ยนแปลงในดานการจัดการศึกษาในหลายๆ ประเด็นโดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานการกระจายอํานาจการบริหารการจัด การทางการศึกษาโดยเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีสวนรวม
ในการจดัการศึกษา  ในรูปแบบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษา  
หลักการมีสวนรวมของสังคม  ชุมชน  องคกรเอกชนตาง ๆ และการกระจายอํานาจสูสถานศึกษา  
เพื่อใหมีอิสระในการบริหารและการจัดการ  สามารถจัดกระบวนการเรียนรูที่นําไปสูการพัฒนาตนเอง
ตามธรรมชาติของผูเรียนเต็มตามศักยภาพ  และไดกําหนดใหสถานศึกษาจัดกระบวนการเรียนรู
สอดคลองกับความสนใจ  ความถนัดของผูเรียน  ความแตกตางระหวางบุคคล  ฝกทักษะ  กระบวนการคิด  
การจัดการ  การเรียนรูจากประสบการณจริง  ปลูกฝงคุณธรรม  คานิยมที่ดีงามและคุณลักษณะ
อันพึงประสงค  การจัดบรรยากาศสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการเรียนรูของผูเรียน  พระราชบัญญัติการศึกษา
แหงชาติ พุทธศักราช 2542  ไดใหความสําคัญกับการกระจายอํานาจการบริหารและการจัดการศึกษา  
มาตรา 40  ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ํากวาปริญญา
ของแตละสถานศึกษา เพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาประกอบดวย 
ผูแทนผูปกครอง ผูแทนครู ผูแทนองคกรชุมชน ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกา
ของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่และผูทรงคุณวุฒิ จํานวน
กรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ วิธีการสรรหา การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ 
วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหผูบริหาร
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สถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (กระทรวงศึกษาธิการ, 
2542, หนา 100) 
 กระทรวงศึกษาธิการ  เปนองคกรหลักองคกรหนึ่งที่ทําหนาที่ในการจัดการศึกษา  
จึงไดมีการกําหนดแนวคิดการปฏิรูปการศึกษาตามมาตรา 81 ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2540  และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 2542 แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  
พุทธศักราช 2545  ในเรื่องการกระจายอํานาจการศึกษา  การบริหารโดยคณะบุคคล  และการมีสวนรวม
ของชุมชนและสังคม ทั้งนี้ไดกําหนดบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไว 
4  ดาน  คือ  ดานวิชาการดานงบประมาณดานบริหารงานบุคคลดานบริหารทั่วไป   
 โดยมีเปาหมายที่คาดหวังรวมกัน  คือการศึกษามีคุณภาพ  “ผูเรียนมีคุณธรรม  มีมาตรฐานสูง  
ในระดับสากล” (หนวยศึกษานิเทศก, 2542, หนา 2) สํานักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เปนหนวยงานหลักที่ดําเนินการจัดการศึกษาภาคบังคับ  มีความตระหนักในบทบาทที่สําคัญดังกลาว
อยางยิ่ง  จึงไดกําหนดแนวทางการจัดการศึกษา  ที่มุงพัฒนาเยาวชนใหมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ 
มีความรู  ทักษะ  ความสามารถมีบุคลิกภาพและลักษณะนิสัยที่เหมาะสมสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมโลกและสังคมไทยในอนาคต และสามารถปรับใชวิถีชีวิตแบบไทยไทยไดอยางเหมาะสม
ในวิถีแหงสังคมโลก  โดยที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดวิสัยทัศน
การพัฒนาการศึกษาไวอยางชัดเจน 
 โรงเรียนแตละแหงตองบริหารจัดการศึกษาใหเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  โดยเฉพาะอยางยิ่งการบริหารจัดการทางการศึกษา
ในรูปแบบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545  ในหมวดที่ 5 มาตรา 40 ไดบัญญัติ
ไววา  “ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา 
และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษาเพื่อทําหนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการ
ของสถานศึกษา  ประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกร
ศาสนาอื่นในพื้นที่และผูทรงคุณวุฒิจํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีสรรหา  การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนง  ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวงใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา  
ความในมาตรานี้ไมใชบังคับแกสถานศึกษาตามมาตรา 18 (1)  และ (3) (สรุปสาระสําคัญแผนปฎิบัติการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2549) ในอําเภอสนามชัยเขต  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 ปจจุบันพบวา  ยังมีบริบทที่เอ้ือตอการเขามามีสวนรวมไมมากนัก  อันเนื่องมาจาก
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ปญหาเศรษฐกิจ  เวลา  และความสนใจของชุมชน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานไมคอยมีความรู
ในเรื่องการจัดการศึกษา  ไมมีเวลามาประชุม  เมื่อโรงเรียนเชิญประชุมมักมาไมครบองคประชุม  
เนื่องจากติดธุระในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจอ่ืน ๆ ในที่สุดก็ไมเห็นคุณคาในการเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ผูวิจัยในฐานะผูบริหารสถานศึกษา  จึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  
จังหวัดฉะเชิงเทรา  เพื่อที่จะไดทราบผลการดําเนินงาน  ดานการบริหารจัดการทางการศึกษา  ในรูปแบบ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ  พุทธศักราช  2542 
 ผลของการศึกษาครั้งนี้  จะเปนขอมูลสําหรบับุคคลและหนวยงานที่เกี่ยวของ  สามารถนําไปใช
ในการวางแผนพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการศึกษา  ใหสอดคลองกับความตองการของชุมชน 
ของโรงเรียนที่จัดการศึกษาภาคบังคับในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2   
 

1.2  วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
              1.2.1  เพื่อศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในอําเภอสนามชัยเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 4 ดาน 
คือ  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  ดานบริหารทั่วไป 
               1.2.2  เพื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในอําเภอสนามชัยเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
จําแนกตามขนาดของโรงเรียน 
 

1.3  ความสําคัญของการวิจัย 
 

 1.3.1  ผลการวิจัยจะเปนขอมูลที่สําหรับผูบริหารสถานศึกษาจะไดนําไปใชประกอบ 
การพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษา  โดยเฉพาะบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.3.2  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสามารถศึกษาผลการวิจัย  นําไปประกอบ 
การพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตอไป 
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 1.3.3  หนวยงานที่เกี่ยวของกับการจัดการศึกษา  เชน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
องคการบริหารสวนตําบล  สามารถนําไปใชประกอบการพิจารณาหาแนวทางในการพัฒนาและ
ปรับปรุงการจัดการศึกษา  โดยเฉพาะ บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 

1.4  คําถามการวิจัย 
  
           การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอําเภอสนามชัยเขต 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 อยูระดับใด 

 

1.5  ขอบเขตของการวิจัย 
 
 1.5.1  ขอบเขตดานเนื้อหา  การศึกษาครั้งนี้มุงศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาตามแนวทางการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)  ใน  4  ดาน  คือ  
ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล  ดานบริหารทั่วไป  ในการบริหารโรงเรียน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ในปการศึกษา  2548  
  1.5.2  ประชากรและกลุมตัวอยาง 
     1)  ประชากร  ไดแก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากโรงเรียนในอําเภอ
สนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จํานวนทั้งสิ้น  40  โรงเรียน 
รวมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด  456  คน 
      2)  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดมาโดยการกําหนดตัวอยางจากตาราง
ของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) แลวสุมอยางงายไดกลุมตัวอยาง 210 คน  
 1.5.3  ตัวแปรที่ศึกษา 
    1)  ตัวแปรตน  ไดแก  ขนาดของโรงเรียน แบงเปนขนาดเล็กและขนาดใหญ 

  2)  ตัวแปรตาม  ไดแก  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน  4  ดาน  คือ 
        (1)  ดานวิชาการ  

            (2)  ดานงบประมาณ   
           (3)  ดานบริหารงานบุคคล  
                          (4)  ดานบริหารทั่วไป  



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 
6

1.6  กรอบแนวคิดที่ใชในการวิจัย 
 
 ในการศึกษาคนควาครั้งนี้ไดนํากรอบความคิดของการมีสวนรวมตามบทบาทหนาที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานของกระทรวงศกึษาธิการ ที่มุงการเปลี่ยนแปลงองคประกอบ
ในการจดัการศึกษา  ซ่ึงไดแก  

 1.6.1  ดานวิชาการ  
 1.6.2  ดานงบประมาณ   
 1.6.3  ดานบริหารงานบุคคล  
 1.6.4  ดานบริหารทั่วไป  

(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ, 2546)  มาเปนกรอบในการศกึษา
คนควา  ดังแสดงภาพ  1 
 
                  ตัวแปรตน                                                                ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
  
 
 
                                                           
 
ภาพ  1  กรอบแนวคดิที่ใชในการวจิัย 

 

1.7  สมมุติฐานการวิจัย 
 
                การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียนที่มีขนาดตางกนั 
มีสวนรวมในการบริหารแตกตางกัน 

                                                                           

ขนาดของโรงเรียน           
     1.  ขนาดเล็ก       
     2.  ขนาดใหญ                                

การมีสวนรวมของคณะกรรมการ 
ขั้นพื้นฐานสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 4  ดาน 
       1.  ดานวชิาการ 
       2.  ดานงบประมาณ   
       3.  ดานบริหารงานบุคคล 
       4.  ดานบริหารทั่วไป 
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1.8  คํานิยามศัพทเฉพาะ 
 

 1.8.1  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  การที่คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา  เขต 2 ไดมีสวนรวมในการคิดริเริ่ม  การพิจารณาตัดสินใจการปฏิบัติและรับผิดชอบ
ในเรื่องตาง ๆ อันมีผลกระทบถึงการจัดการศึกษา  การที่สามารถใหคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเขามามีสวนรวมในการพัฒนา  เพื่อแกไขปญหาและนํามาซึ่งสภาพความสําเร็จของ
การจัดการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ  โดยมีบทบาทหนาที่แยกออกเปน  4  ดาน  ดังนี้  

   1)  ดานวิชาการ หมายถึง  การบริหารงานที่เกี่ยวของกับ การพัฒนาหลักสูตร
สถานศึกษา การกําหนดครูประจําสาระการเรียนรู การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผลประเมินผล 
การพัฒนาสื่อ และแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา และประชาสัมพันธทางการศึกษา 

  2)  ดานงบประมาณ  หมายถึง  การบริหารงานที่เกี่ยวของกับ การกําหนดงบประมาณ 
และจัดทําแผนการใชงบประมาณ การตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชงบประมาณ 
และการดําเนินงาน การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื่อการศึกษา การบริหารการเงิน บริหารการบัญชี 
บริหารพัสดุและสินทรัพย 
  3)  ดานบริหารงานบุคคล  หมายถึง  การบริหารงานที่เกี่ยวของกับการวางแผน
อัตรากําลังและกําหนดตําแหนง สรรหาและบรรจุแตงตั้ง การนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน การเสริมสราง
ประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการ 
  4)  ดานบริหารทั่วไป  หมายถึง  การบริหารงานที่เกี่ยวของกับ การดําเนินงานธุรการ 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนดานวิชาการ งบประมาณ บุคลากรและบริหารทั่วไป ดูแล
อาคารสถานที่และสภาพแวดลอม งานกิจการนักเรียน งานทุนการศึกษา ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
และประชาสัมพันธงานการศึกษา  

   1.8.2  คณะกรรม การสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  หมายถึง  บุคคลที่เปนคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานที่มาจากการแตงตั้งและบุคคลที่มาจากการคัดเลือกจากชุมชนใหเปนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
พ.ศ. 2543  จากโรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2  แบงตามขนาดของสถานศึกษาได 2 ขนาดคือสถานศึกษาขนาดเล็กและสถานศึกษาขนาดใหญ
 1.8.3  สถานศึกษาขนาดเล็ก  หมายถึง  สถานศึกษาที่มีนักเรียนไมเกิน  300  คน 

 1.8.4  สถานศึกษาขนาดใหญ  หมายถึง  สถานศึกษาที่มีนักเรียนเกินกวา  300  คน 
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           1.8.5  โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  หมายถึง  โรงเรียนที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน (การศึกษาภาคบังคับ) อยูในอําเภอสนามชัยเขต ทั้งหมด 40 โรงเรียน แบงเปนโรงเรียน
ขนาดเล็ก  24  โรงเรียน โรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 16 โรงเรียน 
           1.8.6  โรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 หมายถงึ  โรงเรียน
ที่จัดการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (การศึกษาภาคบังคับ) สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 
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บทที่ 2 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 
 
 ในการวิจัยคร้ังนี้ผูวิจัย  มุงศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จึงไดรวบรวมแนวคิด
ทฤษฎี  เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ  และไดนําเสนอตามลําดับดังตอไปนี้ 
  2.1  ความเปนมาของการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอําเภอสนามชัยเขต                       
                 2.2  โครงสรางและระบบบริหารการศึกษา  
                         2.2.1  หลักการจัดการศึกษา 
                         2.2.2  โครงสรางการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
                         2.2.3  หลักการบริหารสถานศึกษา    
                 2.3  การบริหารงานแบบมีสวนรวม    
                         2.3.1  ความหมายของการมีสวนรวม 
                         2.3.2  หลักการพื้นฐานของการมีสวนรวม 
                         2.3.3  ขั้นตอนการมีสวนรวม 
                 2.4  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  2.4.1  ความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน 
  2.4.2  คุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
  2.4.3  ระเบียบกระทรวงศกึษาธิการ วาการบริหารจัดการ และขอบเขตการปฏิบัติหนาที่
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา พ.ศ. 2546 
  2.4.4  ความสัมพันธระหวางบทบาทหนาที่ของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
  2.4.5  แนวทางการปฏิบัติงานรวมกนัของสถานศึกษากบัคณะกรรมการสถานศึกษา 
  2.4.6  คณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานในความคาดหวังของการปฏิรูปการศึกษา 
  2.4.7  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
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 2.5 งานวิจยัที่เกี่ยวของ 
  2.5.1  งานวิจยัภายในประเทศ 
  2.5.2  งานวิจยัตางประเทศ 

 2.6  สรุปกรอบแนวคดิในการวิจัย        
มีรายละเอียดดังนี ้
 

2.1  ความเปนมาของการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอําเภอสนามชัยเขต     
 
               สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เปนหนวยงานที่อยูภายใตการกํากับ ดูแล
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามอํานาจหนาที่
ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา มาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542
และที่แกไขเพิ่มเตมิ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545และมาตราที่ 37 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 โดยดําเนินการจัดการศึกษาและสงเสริมการจัดการศึกษา ในระดับ
การศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาภาคบังคับ 9 ป ระดับการศึกษาขันพื้นฐานตามอัธยาศัยและการศึกษา
ตลอดชีวิต มีหนาที่ในการจัดการศึกษาดังนี้ 
                2.1.1  หนาท่ีในการจัดการศึกษา  ดังนี ้
                           1)  จัดทํานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษา 
ใหสอดคลองกับนโยบายมาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐานและ
ความตองการของทองถ่ิน 
                        2)  วิเคราะหการจัดตั้งงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปของสถานศึกษา และแจงจัดสรร
งบประมาณที่ไดรับใหหนวยงานขางตน รับทราบและกํากับตรวจสอบ ติดตามการใชจายงบประมาณ
ของหนวยงานดังกลาว 
                        3)  ประสาน สงเสริม สนับสนุนและพัฒนาหลักสตูรรวมกับสถานศกึษาในเขตพืน้ที่
การศึกษา 
                        4)  กํากับ  ดูแล  ติดตาม และประเมินผลสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษา    
                        5)  ศึกษาวิเคราะหวิจัยรวบรวมขอมูลสารสนเทศดานการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
                        6)  ประสานการระดมทรัพยากรดานตาง ๆ รวมทั้งทรัพยากรบุคคลเพื่อสงเสริม 
สนับสนุนการจัดและพัฒนา การศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 
                        7)  จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถานศึกษา ในเขตพื้นที่
การศึกษา        
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                         8)  ประสานสงเสริมสนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษาเอกชน องคกรปกครอง
สวนทองถิ่นรวมทั้งบุคคลองคกรชุมชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนาสถานประกอบการและ
สถาบันอื่น ๆ ที่จัดรูปแบบที่หลากหลายในเขตพื้นที่การศึกษา 
                         9)  ดําเนินการและประสานสงเสริมสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการศึกษา 
เขตพื้นที่การศกึษา 

          10)  ประสานสงเสริมการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทํางาน
ดานการศึกษา  
                        11)  ประสานการปฏิบัติราชการทั่วไปกับองคกร หนวยงานภาครัฐเอกชนและ
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในฐานะสํานักงานผูแทนกระทรวงศึกษาธิการในเขตพื้นที่การศึกษา          
    12)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับกิจการภายในเขตพื้นที่การศึกษาที่ไดระบุใหเปนหนาที่
ของผูใดโดยเฉพาะหรือปฏิบัติงานตามที่มอบหมาย 

  ซ่ึงสํานักงานเขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา เขต 2  มีสภาพโดยทัว่ไปดงันี้ 
   1)  สภาพภูมิศาสตร 

 (1)  อําเภอบางคลา  สภาพพื้นที่เปนที่ราบลุมลาดลงสูอาวไทย พื้นดินสวนใหญ
เปนดินเหนียว  เหมาะแกการเพาะปลูก  มีเนื้อท่ี  227 ตารางกิโลเมตร  หรือ  142,437  ไรอยูหางจาก
ตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือระยะทาง  25  กิโลเมตร  แบงการปกครองเปน  9  ตําบล 
65  หมูบาน  2  เทศบาล  8  อบต. ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม 

 (2)  อําเภอพนมสารคาม  สภาพพื้นที่เปนที่ราบลูกคลื่น  และเปนที่ราบลุมบางสวน 
มีเนื้อที่  572  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  357,500  ไรอยูหางจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต
ระยะทาง  32  กิโลเมตร  แบงการปกครองเปน  8  ตําบล  86  หมูบาน  3  เทศบาล  8  อบต.ประชากร
สวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม เล้ียงสัตว 

  (3)  อําเภอสนามชัยเขต  สภาพพื้นที่เปนที่ราบเชิงเขา  มีเนื้อที่  1,715  ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ  1,071,875  ไร  อยูหางจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง  48  กิโลเมตร 
แบงการปกครองเปน  4  ตําบล  62  หมูบาน  1  เทศบาล  4  อบต. ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม  

  (4)  อําเภอทาตะเกียบ  สภาพพื้นที่เปนที่ราบสูง  มีภูเขาประปราย  มีเนื้อที่  
1,084  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  677,500  ไร  อยูหางจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออก ระยะทาง  
85  กิโลเมตร  แบงการปกครองเปน  2  ตําบล 2  หมูบาน - เทศบาล  2  อบต. ประชากรสวนใหญ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  
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 (5)  อําเภอราชสาสน  สภาพพื้นที่เปนที่ราบลุม  มีเนื้อที่  134  ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ  84,312  ไรอยูหางจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ ระยะทาง  40  กิโลเมตร แบงการปกครอง
เปน 3  ตําบล 31  หมูบาน - เทศบาล 3  อบต.ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม  

 (6)  อําเภอแปลงยาว  สภาพพื้นที่เปนที่ราบสูงเปนลอนลูกคล่ืน สูง ๆ ต่ํา ๆ มีเนื้อที่ 
148,268  ไร  อยูหางจากตัวจังหวัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต  ระยะทาง  35  กิโลเมตร  แบงการปกครอง
เปน  4  ตําบล  48  หมูบาน  3  เทศบาล  4  อบต. ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม    

 (7)  อําเภอคลองเขื่อน  สภาพพื้นที่เปนที่ราบลุม  มีเนื้อท่ี  128  ตารางกิโลเมตร
หรือประมาณ  80,000  ไร  อยูหางจากตัวจังหวัดไปทางทิศเหนือ  ระยะทาง  16  กิโลเมตร  แบงการปกครอง
เปน  5  ตําบล  32  หมูบาน - เทศบาล  5  อบต. ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพเกษตรกรรม    

  2)  ขอมูลการจัดการศึกษา 
  ดําเนินการจัดการศึกษาตั้งแตระดับกอนประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษา

ตอนตนและมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีสถานศึกษาในความรับผิดชอบ 183 แหงประกอบดวย
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  จํานวน  174  แหง  และเปนสถานศึกษา
เอกชน  จํานวน  9  แหง  การดําเนินกาเขตพื้นที่ในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 แบงเขตคุณภาพการศึกษาออกเปน 17 เขต โดยอาศัย
หลักการแบงเขตคุณภาพตามสภาพภูมิศาสตร ระยะทาง จํานวนสถานศึกษาและคํานึงถึงขนาดและ
สังกัดเดิมของสถานศึกษาใหมีหลากหลายคละกันไปในเขตคุณภาพเพื่อมุงหวังใหสถานศึกษา
ในเขตคุณภาพประสานงานกันใน 3 เร่ือง คือ ประสานราชการ ประสานการใชทรัพยากรรวมกัน และ
ประสานกิจกรรมทางวิชาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาอันจะทําใหสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีคุณภาพและมาตรฐานใกลเคียงกัน (สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 
2549, หนา 1 - 11) 
                  3)  ขอมูลพื้นฐาน 

    สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 (2549, หนา 5) รับผิดชอบ
ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซ่ึงมีสถานศึกษาในเขตพื้นที่ ดังตาราง 1  
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ตาราง 1 จํานวนสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จําแนกตาม 
              อําเภอและกิ่งอําเภอ 
 

ที่ อําเภอ 
จํานวน

สถานศึกษา  
ขั้นพื้นฐาน 

จํานวน 
สถานศึกษา
เอกชน 

รวม รอยละ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

บางคลา 
พนมสารคาม 
สนามชัยเขต 
ทาตะเกยีบ 
ราชสาสน 
แปลงยาว 
กิ่ง อ.คลองเขื่อน 

23 
46 
39 
21 
10 
23 
12 

3 
4 
1 
- 
- 
1 
- 

26 
50 
40 
21 
10 
24 
12 

14.21 
27.32 
21.86 
11.48 
5.46 

13.11 
6.56 

 รวม 174 9 183 100 

(ที่มา: สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2549, หนา 5) 
 
 
ตาราง  2  จํานวนสถานศึกษา  นักเรียนครู  จําแนกเปนเขตคุณภาพการศึกษา 
 

ที่                       เขตคุณภาพ                  จํานวนสถานศึกษา            จํานวนนกัเรียน    จํานวนครู 
1 เขตคุณภาพสนามชัย (1)                 11                                 1,634                  92 
2 เขตคุณภาพสนามชัย (2)                 10                                 3,492                162 
3 เขตคุณภาพสนามชัย (3)                 10                                 3,138                138 
4 เขตคุณภาพสนามชัย (4)                   9                                 2,602                127 
5 เขตคุณภาพแปลงยาว (1)                12                                 2,739                140                   
6 เขตคุณภาพแปลงยาว (2)                12                                 3,019                139 
7 เขตคุณภาพทาตะเกยีบ (1)              10                                 3,028                141              
8 เขตคุณภาพทาตะเกยีบ (2)              11                                 4,730                216 

                        รวม                                       183                               46,862              2,342 

(ที่มา: สํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2, 2549, หนา 5) 
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   4)  เขตคุณภาพการศึกษาอําเภอสนามชัยเขต  อําเภอสนามชัยเขตเปนอําเภอหนึ่ง
ที่มีที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 ซ่ึงประกอบไปดวยเขตคุณภาพการศึกษา  จํานวน  
4  เขต  คือ 
   (1)  เขตคณุภาพการศกึษา ที ่10  (สนามชัยเขต 1)  ประกอบดวยโรงเรียนที่ดําเนินการ
จัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน จํานวน 9 โรงเรียน   
    (2)  เขตคุณภาพการศกึษา ที ่11  (สนามชยัเขต 2)  ประกอบดวยโรงเรียนทีด่ําเนินการ
จัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน  จํานวน  13  โรงเรียน   
    (3)  เขตคณุภาพการศกึษา ที ่12  (สนามชยัเขต 3)  ประกอบดวยโรงเรียนที่ดําเนินการ
จัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน  จํานวน 10 โรงเรียน   
    (4)  เขตคณุภาพการศกึษา ที ่13  (สนามชยัเขต 4)  ประกอบดวยโรงเรียนทีด่ําเนินการ
จัดการศึกษาขัน้พื้นฐาน  จํานวน 9 โรงเรียน   
   

2.2  โครงสรางและระบบบริหารการศกึษา 

 
 2.2.1  หลักการจัดการศึกษา 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ 
พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 กําหนดใหมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการศึกษาไทย
ทั้งในดานสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอยางเสมอภาคกันในการไดรับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ไมนอยกวา 12 ป อยางตอเนื่องและมีคุณภาพโดยไมเสียคาใชจายและการจัดการศึกษาดังกลาว
จะตองคํานึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และเอกชน เปนการศึกษาตลอดชีวิต
สําหรับประชาชนใหประชาชนมีสวนรวม มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง หลักการสําคัญดังกลาวตรงกับ
แนวคิดหลักการจัดการศึกษาเพื่อทุกคนทุกฝาย (Education for All) และทุกคนทุกฝายมีสวนรวม
ในการศึกษา (All for Education) อันเปนหลักการพื้นฐานที่ไดรับการยอมรับทั่วโลกการปฏิรูปการศึกษา
คร้ังนี้ นอกจากจะเนนการปฏิรูประบบและกระบวนการจัดการศึกษาแลวยังเนนในสวนที่เปนแนวทาง  
หลักการ โครงสราง และระบบบริหารใหเปนสวนสําคัญในการสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบ
ใหบรรลุวัตถุประสงค คือมีคุณภาพการศึกษา ดวยเหตุนี้ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึงกําหนดสาระการปฏิรูปใหครอบคลุมทุกดาน เชน 
เปาหมายและหลักการ สิทธิและโอกาส ระบบการศึกษา แนวทางการจัดการศึกษา โครงการบริหารจัดการ 
คุณภาพและมาตรฐานการศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษางบประมาณทางการศึกษา และ
ส่ือเทคโนโลยีทางการศึกษา เปนการปฏิรูปเพื่อใหมีเอกภาพดานนโยบาย มีความหลากหลาย
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ในการปฏิบัติ  โดยยึดหลักการกระจายอํานาจไปสูเขตพื้นที่การศึกษาสถานศึกษา  และองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  กําหนด  มาตรฐานการศึกษา  ยึดหลักการสงเสริมมาตรฐานและพัฒนาครู  
คณาจารย  และบุคลากรทางการศึกษา  ใหบุคคล  ครอบครัว  องคกรชุมชนองคกรเอกชน  องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น  องคกรวิชาชีพ  สถาบันศาสนา  สถานประกอบการและสถาบันสังคมอื่น
มีสวนรวมในการจัดการศึกษา 
 2.2.2  โครงสรางการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
 การปฏิรูประบบบริหารราชการและการจัดการศึกษา  ไดหลอมรวมหนวยงานทางราชการ
ศึกษาคือทบวงมหาวิทยาลัย  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ  และกระทรวงศึกษาธิการ
เปนหนวยงานเดียวกัน  เปนกระทรวงศึกษาธิการตามโครงสรางการบริหารราชการใหม  โดยจัดระเบียบ
บริหารราชการออกเปน  3  สวน  ไดแก  (สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546, หนา 4-5) 

1)  การจัดระเบียบบริหารราชการในสวนกลาง  ระดับกระทรวง  มีบทบาทและ
อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสงเสริมและกํากับดูการศึกษาทุกระดับและทุกประเภทกําหนดนโยบาย
แผนและมาตรฐานการศึกษาการสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งสงเสริมและประสานงาน
การศาสนา  ศิลปะ  วัฒนธรรม  และการกีฬาเพื่อการศึกษา  การติดตามตรวจสอบและประเมินผล
โดยมีหัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  ดังนี้ 
       (1)  สํานักงานคณะรัฐมนตรี 
       (2)  สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
       (3)  สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา   
       (4)  สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
       (5)  สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
       (6)  สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา 
  2)  การจัดระเบียบบริหารราชการเขตพื้นทีก่ารศึกษาใหจดั  ดังนี ้
       (1)  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
       (2)  สถานที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  หรือสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น 
  3)  การจัดระเบียบราชการในสถานศึกษาของรัฐที่จัดการศึกษาระดับปริญญา
ที่เปนนิติบุคคล  ใหเปนไปตามกฎหมายของแตละสถานศึกษา 
 จากโครงสรางและอํานาจหนาที่ดังกลาวสามารถเขียนภาพประกอบของโครงสราง
การบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ  ไดดังนี้ 
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ภาพ 2 โครงสรางการบริหารจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
(ที่มา: กระทรวงศึกษาธิการ, สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ฐาน, 2546, หนา 5) 

 

กระทรวงศึกษาธิการ 

สํานักงานคณะรัฐมนตร ี

สํานักงาน 
เขตพื้นท่ี 
การศึกษา 

สถานศึกษาของรัฐท่ีจัดการศึกษา 
ระดับปริญญาที่เปนนิติบุคคล 

สํานักงาน 
ปลัดกระทรวง 
ศึกษาธิการ 

(สป.) 

สถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการ 
สภาการศึกษา 

คณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการ 
การอุดมศึกษา 

คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

คณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน 

คณะกรรมการ 
การอาชีวศกึษา 

คณะกรรมการ 
เขตพื้นที่การศึกษา 

-  กคศ. 
-  กสน. 
-  สช. 
-  ฯลฯ 

สํานักงาน 
คณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา 

(สกช.) 

สํานักงาน 
คณะกรรมการ 
อุดมศึกษา 

(สกอ.) 

  สํานักงาน 
คณะกรรมการ 
การศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

สํานักงาน 
เลขาธกิาร 
สภาศึกษา 

(สกศ.) 

สถานศึกษา 
อาชีวศึกษา 

-สช. 
-ฯลฯ 
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 2.2.3  หลักการบริหารสถานศึกษา 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
(สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2545, หนา 17-28) ในหมวดนี้แบงการบริหารและ
การจัดการศึกษาเปน  3  สวน  คือ  สวนของรัฐ  สวนขององคกรปกครองทองถ่ิน  และสวนเอกชน
โดยการใหทุกหนวยของสังคม  มีสวนรวมและเนนการกระจายอํานาจไปสูองคกรสวนทองถิ่น
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา  บริหารในรูปคณะกรรมการระดับตาง ๆ โดยกระจายอํานาจ
4  ดานไดแก 
 1)  ดานวิชาการ 
 2)  ดานงบประมาณ 
 3)  ดานบริหารงานบุคคล 
 4)  ดานการบริหารทั่วไป 
 ไพรัช  เตชะรินทร  (2542, หนา 62-63) ไดอธิบายหลักการบริหารงานโรงเรียน  แบงหนาที่
ความรับผิดชอบเปนงานดานตาง ๆ คือ 
 1)  งานดานวิชาการ  งานเกี่ยวกับครู  งานเกีย่วกบัตวันกัเรยีน  งานดานการจัดโปรแกรม
การเรียนการสอน  งานดานการจัดหาเครื่องอุปกรณการสอน  งานดานเกีย่วกบับุคลากร  ดานการสอน 
 2)  งานดานธุรการ  งานดานการเงิน  งานดานการติดตอกับองคกรภายนอก  
งานดานอาคารสถานที่  งานดานบริการตาง ๆ งานดานการปกครอง  และควบคุมบุคลากรที่ไมเกี่ยวของ
กับการสอน 
 3)  งานดานกิจการนักเรียน  งานดานควบคุมดูแลความประพฤติและระเบียบวินัย
ของนักเรียน  งานดานการแนะแนวและการจัดหาทุน  งานดานการจัดกิจกรรมนักเรียน  งานบริการ
อาหารกลางวัน  งานบริการดานตาง ๆ งานบริการดานรักษาความปลอดภัย 
 อุทยั  บุญประเสริฐ  และจิราภรณ  จันทรสุพัฒน  (2544; อางถึงใน ธีระ  รุญเจริญ, 2545, 
หนา 67-68)  ไดเสนอผังโครงสรางสถานศึกษา  ตามการกระจายอํานาจตามมาตรา  39 ไวดังภาพ  3 
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ภาพ  3  แผนผังโครงสรางองคการตามแนวการกระจายอํานาจ 
(ที่มา : อุทัย  บุญประเสริฐ  และจิราภรณ  จันทรสุพัฒน, 2544; อางถึงใน ธีระ  รุญเจริญ, 2545,  
           หนา 67-68) 
 
 อุทัย  บุญประเสริฐ  (2546, หนา 15)  กลาวถึงแนวการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  (School-Based  Management) โดยให
คณะกรรมการโรงเรียน  (School Council หรือ  School Board)  ซ่ึงประกอบดวย  ผูปกครอง  ครู
สมาชิกในชุมชน  ผูทรงคุณวุฒิ  ศิษยเกา  และผูบริหารโรงเรียน  (บางโรงเรียนมีตัวแทนนักเรียน
เปนกรรมการดวย)  ไดมีอํานาจในการบริหารจัดการศึกษาในโรงเรียน  มีหนาที่  และความรับผิดชอบ
ในการตัดสินใจที่เกี่ยวของกับงบประมาณ  บุคลากร  และวิชาการ  โดยใหเปนไปตามความตองการ
ของนักเรียน  ผูปกครอง  และชุมชน 
 หลักการสําคัญในการบริหารแบบ  School-Based  Management  โดยทั่วไป  ไดแก 
 1)  หลักการกระจายอํานาจ  (Decentralization)  ซ่ึงเปนการกระจายอาํนาจการจัด
การศึกษาไปยงัสถานศึกษาใหมากที่สุด 
 2)  หลักการมสีวนรวม  (Participation  of  Collaboration or  Involvement)  เปดโอกาส
ใหผูเกี่ยวของและผูมีสวนรวมไดสวนเสยีไดมีสวนรวมในการบรหิาร  ตัดสินใจ  และรวมจดัการศกึษา 
 3)  หลักการคืนอํานาจจัดการศึกษาใหประชาชน  (Return  Power  to  People)  
การจัดการศึกษาโดยสวนกลางเกิดความลาชา  และไมตอบสนองความตองการของผูเรียน  และชุมชน
อยางแทจริง  จึงตองมีการคืนอํานาจใหทองถ่ิน  และประชาชนไดมีการจัดการศึกษาเองอีกครั้ง 

คณะกรรมการ 

ผูบริหารสถานศึกษา 

ดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานบริหารทั่วไป ดานบริหารงานบุคคล 
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  4)  หลักการบริหารตนเอง  (Self-managing)  สวนกลางทําหนาที่เพียงกําหนดนโยบาย
และเปาหมายแลวปลอยใหโรงเรียนมีระบบการบริหารดวยตนเองโดยใหโรงเรียนมีอํานาจหนาที่
และความรับผิดชอบในการดําเนินงาน 
 ในการประชุมสัมมนาทางวิชาการ  เร่ือง  หลักการบริหาร  คร้ังที่  3  ของสํานักงานศึกษาธิการ
เขต  5  ผูอภิปรายไดแสดงปรัชญาบริหารสมัยใหม  หรือแบบประชาธิปไตย  สรุปดังนี้  (ประเสริฐ  
เชษฐพันธ, 2542, หนา 39-40) 
 การบริหารคือการบริการหมายถึง ความพยายามที่จะเอื้ออํานวยความสะดวกนานาประการ
เพื่อใหหนวยงานที่รับผิดชอบอยู  ปฏิบัติภารกิจใหบรรลุเปาหมายไดรวดเร็วและประหยัด 
 ความสําคัญของการบริหารในฐานะการบริการ  ผูที่จะเปนผูบริหาร  ควรมีคุณสมบัติ
ประจําตัวที่สําคัญคือ  ความรูสึกในการที่อยากจะบริการคนอื่น  (Sense of service)  ถานักบริหาร
ขาดความรูสึกอยากที่จะบริการ  ไมควรเขามาทํางานบริหาร  เพราะตนเองจะไมยอมบริการใคร
ในที่สุดก็ทําตัวเปนอุปสรรคตอการทํางานของคนอื่น 
  1)  การบริหารจะตองถือวา  ครูและเจาหนาที่ทุกคนเปนผูรวมงาน  ทุกคนไมมีใคร
เปนนาย  แตถือวาเปนผูนําเพราะผานงานมามากกวา 
  2)  คนที่มีความรูความสามารถ  เปนปจจัยที่มีความสําคัญยิ่งในบรรดาทรัพยากร
ของการบริหาร  ในการบริหารสิ่งแรกที่จะตองพัฒนากอนคือตัวบุคคล  ใหเห็นคุณคาของคน 
ใหเห็นความสําคัญของแตละคน  พยายามจัดคนใหเหมาะกับงาน 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ  ไดวางแนวการบริหาร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักการบริหารจัดการบานเมืองและสังคมที่ดีไวดังนี้  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547) 
 การบริหารจัดการตามอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการและสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
นอกจากจะตองดําเนินการตามหลักการและแนวปฏิรูปการศึกษาแลวยังตองยึดหลักการดําเนินการ
ตามหลักการบริหารจัดการบานเมือง  และสังคมที่ดี  ซ่ึงมีหลักการสําคัญ  6  ประการ  คือ    
                     1)  หลักนิติธรรมใชกฎหมายเปนเครื่องมือในการปฏิบัติงานอยางเปนธรรมกับ
ผูเกี่ยวของทุกฝาย  โดยคํานึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นตอนักเรียนและประชาชนเปนสําคัญ 
  2)  หลักคุณธรรม  ยึดมั่นในความถูกตองดีงามในการปฏิบัติหนาที่เปนตัวอยาง
แกสังคมมีความซื่อสัตย  จริงใจ  ขยัน  อดทน  มีระเบียบวินัย  และประกอบอาชีพที่สุจริต 
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  3)  หลักความโปรงใส  การทํางานทุกขั้นตอนตองยึดหลักโปรงใส  เพื่อสราง
ความไววางใจซึ่งกันและกัน  มีการปรับปรุงกลไกการทํางานรวมกันใหสามารถตรวจสอบ  มีการเปดเผย
ขอมูลขาวสารที่เปนประโยชนอยางตรงไปตรงมาดวยภาษาที่เขาใจงาย  สรางโอกาสใหประชาชน
เขาถึงขอมูลขาวสารไดสะดวก 
  4)  หลักการมีสวนรวม  มีการเปดโอกาสใหประชาชนและผูเกี่ยวของทุกฝายเขามา
และเสนอความเห็นในการตัดสินใจปญหาสําคัญกรบริหารและจัดการศึกษา 

5)  หลักความรับผิดชอบ  มีความตระหนักในสิทธิและหนาที่ของตนและผูอ่ืน 
สํานึกและรับผิดชอบในการตัดสินใจที่สงผลตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาใสใจ
และกระตือรือรนในการแกปญหาที่เกี่ยวของ  เคารพในความคิดเห็นที่แตกตางและมีความกลา
ที่จะยอมรับผลการกระทําของตนเองตามบทบาทและหนาที่ของสถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  6)  หลักความคุมคา  มีการบริหารจัดการ  และใชทรัพยากรอยางประหยัด  และ
เกิดประโยชนสูงสุดตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของเยาวชนและประชาชนที่สถานศึกษา
รับผิดชอบหลักการบริหารสถานศึกษาที่กลาวมาขางตน  สรุปไดวา  การบริหารสถานศึกษา 
ตองประกอบดวยภารกจิ  4  ดาน  ไดแก  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานการบริหารงานบุคคล 
และดานบรหิารทั่วไป  ซ่ึงถือเปนงานหลกัที่สําคัญในการบริหารสถานศึกษา 
 

2.3  การบรหิารงานแบบมีสวนรวม  

 
 แนวความคิดที่จะใชประชาชนมีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชนนั้นไดบังเกิดขึ้น
ในชุมชนตางๆ ทั่วโลก  ดังจะเห็นไดจากประเพณีลงแขก (Comparative  work) ซึ่งมีการปฏิบัติ
ในหมูเกษตรกรทั่วโลก  ยุทธศาสตรการบริหารเพื่อพัฒนาคนทั้งทางดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม 
การเมือง  ถือวาการมีสวนรวมของประชาชน  องคกรปกครองทองถ่ิน  เอกชน  มีความสําคัญยิ่งตอ
ความสําเร็จที่มุงพัฒนาคน  และสงเสริมความเปนธรรมในสังคม 

  2.3.1  ความหมายของการมีสวนรวม 
 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการพัฒนาการศึกษา  ถือเปน
ยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อใหประชาชนในชนบท
มีสภาพความเปนอยูที่ดีขึ้นมผูีใหความหมายเกีย่วกับการมีสวนรวมไวดังนี ้   
 นิรันดร  จงวุฒิเวศย  (2527; อางถึงใน สุเทพ  กองมณี, 2542, หนา 183)  ไดใหความหมาย
ของการมีสวนรวม  คือ  การเกี่ยวของทางดานจิตใจ  และอารมณ  (Mental  and  emotional  involvement)  
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ของบุคคลหนึ่งในสถานการณกลุม  (Group  situation)  ซึ่งผลการเกี่ยวของดังกลาวเปนเหตุเราใจ
ใหกระทําการใหบรรลุจุดมุงหมายของกลุมนั้นกับทําใหเกิดความรูสึกรวมรับผิดชอบกับกลุมดังกลาวดวย
 รีดเดอร  (Reeder, 1973, p. 1951-A)  ไดใหความหมายของการมีสวนรวมของประชากร 
หมายถึง  การมีสวนรวมในการปะทะสังสรรคทางสังคม  ซ่ึงรวมทั้งการมีสวนรวมของปจเจกบุคคล 
และการมีสวนรวมของบคุคล  
 อํานาจ  สิทธิแสง  (2543, หนา 33-36)  ไดกลาวถึงลักษณะการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ไววา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  ที่เกี่ยวของกับการศึกษาไดกลาวถึงบทบัญญัติ 
วาดวยการศึกษาในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  มีทั้งสิ้น  12  หมวด  และ
บทเฉพาะกาลมีบทบัญญัติ 336 มาตรา   บทบัญญัติที่เกี่ยวกับการศึกษา มี  4  หมวด  คือ  หมวดที่  3  
สิทธิ  และเสรีภาพของชนชาวไทย  หมวดที่  4  หนาที่ของชนชาวไทย  หมวดที่  5  แนวนโยบายพื้นฐาน
ของรัฐ   และหมวดที่  9  การปกครองสวนทองถ่ิน  ซ่ึงรายละเอียดของแตละหมวด และมาตราที่เกี่ยวกับ
การศึกษา  รวมทั้งความสําคัญ  เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห  มดีังตอไปนี้ 
   1)  ในหมวดที่ 3  กลาวถึง  สิทธิ  และเสรีภาพของชนชาวไทย  โดยระบุวา  บุคคล
ยอมมีเสรีภาพในทางวิชาการ  การศึกษาอบรม  การเรียนการสอน  การวิจัย  การเผยแพรงานวิจัย
ตามหลักวิชาการยอมไดรับความคุมครอง  ทั้งนี้เทาที่ไมขัดตอหนาที่พลเมือง  หรือศีลธรรมอันดี
ของประชาชน  และยอมมีสิทธิเสมอกัน  การรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไมนอยกวาสิบสองป  ที่รัฐจะตอง
จัดใหอยางทั่วถึง  และมีคุณภาพ  โดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาอบรมของรัฐตองคํานึงถึง
การมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และเอกชน  ทั้งนี้  ตามกฎหมายบัญญัติ และการจัด
การศึกษาขององคกรวิชาชีพ  และเอกชนภายใตการกํากับดูแลของรัฐยอมไดรับความคุมครอง  ทั้งนี้  
ตามที่กฎหมายกําหนด  ในสวนของชุมชนมีสิทธิอนุรักษ  หรือฟนฟูจารีตประเพณี  ภูมิปญญา  
ศิลปวัฒนธรรม  และสิ่งแวดลอม  ตามที่กฎหมายบัญญัติ  นอกจากนี้รัฐยังตองคุมครองเด็กจากการใช
ความรุนแรง  และการปฏิบัติอันไมเปนธรรม  เด็กที่ไมมีผูดูแล  และมีสิทธิไดรับการเลี้ยงดู  และไดรับ
การศึกษาอบรมจากรัฐ  บุคคลมีสิทธิ  มีสวนรวมในการพิจารณาของเจาหนาที่ของรัฐ  ในเรื่องที่กระทบ
ตอสิทธิเสรีภาพตามที่กฎหมายบัญญัติ  และสิทธิของบุคคลที่จะฟองหนวยงานของรัฐตองไดรับ
ความคุมครอง 
   2)  หมวดที่  4  หนาที่ของชนชาวไทย  กลาววา  บุคคลมีหนาที่รับการศึกษา  อบรม 
ตามที่กฎหมายบัญญัติ 
  3)  หมวดที่ 5  แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ  มีดังนี้  รัฐ  และเอกชนจัดการศึกษา
อบรมใหเกิดความรูคูคุณธรรม  จัดใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการศึกษาแหงชาติ  รัฐ  และเอกชน
สรางเสริมความรู  และจิตสํานึกที่ถูกตองเกี่ยวกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย  สนับสนุน
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การวิจัยพัฒนาวิทยาศาสตร  และเทคโนโลยี  พัฒนาวิชาชีพครู  และสงเสริมภูมิปญญาทองถิ่น 
ศิลปวัฒนธรรมของชาติ 
   4)  หมวดที่  9  การปกครองสวนทองถ่ิน  ใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีหนาที่
รักษาศิลปะ  วัฒนธรรม  ภูมิปญญาทองถ่ิน  และมีสิทธิจัดการฝกอบรม  และการเขาไปมีสวนรวม
ในการจัดการศึกษาของรัฐ  เรืองยศ  ปรีดี  (2542; อางถึงใน สุเทพ  กองมณี , 2542, หนา 8) 
ใหความหมายของการมีสวนรวมของประชาชนในสวนที่เกี่ยวกับรัฐ  หมายถึง  กระบวนการที่รัฐ
ทําการสงเสริม  ชักนํา  สนับสนุน  และสรางโอกาสใหกับประชาชนทั้งในรูปสวนบุคคล  กลุมคน 
ชมรม  สมาคม  มูลนิธิ  และองคกรอาสาสมัคร  รูปแบบตางๆ ใหเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน
หลายเรื่องรวมกัน 

 การมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนา  หมายถึง  กระบวนการที่คณะกรรมการ 
ประชาชนทุกคน  ในทองถ่ินไดเขามามีบทบาท  ในกระบวนการดําเนินงาน  แสดงความคิดเห็น 
และรวมพิจารณา  กําหนดปญหาความตองการ  ในสวนที่เกี่ยวของกับตนเองใหสามารถที่จะดําเนินการ
ไดสอดคลองกับปญหา และความตองการของตนเอง 

 2.3.2  หลักการพื้นฐานของการมีสวนรวม 
 การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเพราะการพัฒนา
คุณภาพทางการศึกษาจะประสบผลสําเร็จไดประชาชนตองมีสวนรวมในกระบวนการพัฒนาใหมาก
ไดมีผูแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา  ดังนี้ 
 สวัสดิ์  ระวาดชัย  (2544, หนา 63)  กลาวถึง  การมีสวนรวม  และพึ่งตนเองของชาวบาน  
จําเปนตองเขารวมในกระบวนการพัฒนา  ตั้งแตเริ่มคิดแลกเปลี่ยนความคิดในโครงการตางๆ 
การตัดสินใจทําหรือไมทําและดําเนินการ  โดยคํานึงถึงผลประโยชนและการใชทรัพยากรทองถ่ิน 
เนนการพึ่งตนเองเปนหลัก  มากกวาที่จะพึ่งพาภายนอก 
 ไพรัช  เตชะรินทร  (2542, หนา 6)  กลาวถึงการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการ  
พัฒนาชนบทวา  รัฐตองเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนา  ดังนี้ 
   1)  รวมทําการศึกษาคนควาปญหาและสาเหตุของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน  ตลอดจน
ความตองการของชุมชน 
   2)  รวมพัฒนาและสรางรูปแบบและวิธีการพัฒนาและแกไขและลดปญหาของชุมชน
หรือเพื่อสรางสรรคส่ิงใหม  ที่เปนประโยชน  หรือสนองความตองการของชุมชน 
  3)  รวมวางนโยบาย  แผนงาน  โครงการหรือกิจกรรม  เพื่อขจัด  หรือแกไขปญหา
ใหสนองตอบกับความตองการของชุมชน 
   4)  รวมตัดสนิใจใชทรัพยากรที่มีจํากดั  ใหเปนประโยชนตอประชาชนโดยสวนรวม 
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   5)  รวมจดั  หรือปรับปรุงระบบการบริหารงาน  เพื่อใหมีประสิทธิภาพและมปีระสิทธิผล 
   6)  รวมลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชน ตามขีดความสามารถของตนเอง และ
หนวยงาน 
  7)  รวมปฏิบัติตามนโยบาย  แผนงาน  โครงการและกิจกรรม  เพื่อใหบรรลุผลตาม
เปาหมายที่ไดวางไว 
  8)  รวมควบคุม  ติดตาม  ประเมินผลและรวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ทําไว
  9)  ทั้งโดยเอกชนและรัฐบาลใหไดประโยชนตลอดไป 
 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน (2542; อางถึงใน สุเทพ  กองมณี, 2542, หนา 1 -3)  
ไดกลาวถึงกลยุทธการบริหารโรงเรียน  อันเปนแนวทางการนําโรงเรียนไปสูความสําเร็จเปนโรงเรียน
ในอุดมคติ โดยเปดโอกาสใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  และชุมชนมีสวนรวมจัดการศึกษา  ดังนี้
 โรงเรียนจะพัฒนาไดดีเกิดผลตอการพัฒนาโรงเรียนไดอยางแทจริง  ถาทุกฝาย  ทุกคน
ในชุมชนมีความรูสึกเปนเจาของโรงเรียน  รักโรงเรียน  เขามามีสวนรวมคิด  รวมทํา  รวมจัดการศึกษา
และพัฒนาโรงเรียน  รวมทั้งชวยสนับสนุนทรัพยากรทั้งบุคคล  และงบประมาณ  

 2.3.3  ขั้นตอนการมีสวนรวม 
 ขั้นตอนการมีสวนรวมของประชาชน  หมายถึง  การเปดโอกาสใหประชาชนไดมีสวนรวม
ในการคิดริเร่ิม  การพิจารณาตัดสินใจ  การปฏิบัติและรับผิดชอบในเรื่องตางๆ อันมีผลกระทบถึง
ประชาชนเอง  การที่ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาชนบท  เพื่อแกไขปญหา  และ
นํามาซึ่งสภาพความเปนอยูของประชาชนที่ดีขึ้นไดนั้น  ผูนําการเปลี่ยนแปลงตองยอมรับปรัชญา
พัฒนาชุมชนที่วา  มนุษยทุกคนมีความปรารถนาที่จะอยูรวมกับผูอ่ืนอยางเปนสุขไดรับการปฏิบัติ
อยางเปนธรรม  และเปนที่ยอมรับของผูอ่ืนและพรอมจะอุทิศตนเพื่อกิจกรรมของชุมชน  ขณะเดียวกัน
ตองยอมรับดวยความบริสุทธิ์ใจดวยวา  มนุษยนั้นสามารถพัฒนาไดถามีโอกาสและไดรับการชี้แนะ
อยางถูกตอง  (เรืองยศ ปรีดี, 2542; อางถึงใน สุเทพ กองมณี, 2542, หนา 9)  
 ทวีทอง  หงษวิวัฒน  (2545, หนา 6)  กลาวถึงขั้นตอนการมีสวนรวมในการดําเนินงาน
ใหบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายการพัฒนา คือ 
   1)  รวมทําการศึกษาคนควาถึงปญหา  และสาเหตุ  ของปญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน
โดยรวม  ตลอดถึงความตองการของชุมชน 
   2)  รวมคนหา  และสรางรูปแบบ  และวิธีการพัฒนาเพื่อแกไขและลดปญหาของ
ชุมชนโดยรวม  ตลอดถึงความตองการของชุมชน 
   3)  รวมวางนโยบาย  หรือแผนงาน  หรือโครงการ  หรือกิจกรรม  เพื่อขจัดและแกไข
ตลอดจนสนองความตองการของชุมชน 
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   4)  รวมตัดสินใจในการใชทรัพยากรที่มีจํากัดใหเปนประโยชนตอสวนรวม 
   5)  รวมจดั  หรือปรับปรุงระบบการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   6)  รวมการลงทุนในกิจกรรม  โครงการในชุมชนตามขีดความสามารถของตนเอง
และของหนวยงานอื่น 
   7)  รวมปฏิบัติตามนโยบาย  หรือแผนงาน  โครงการ  และกิจกรรมใหบรรลุตาม
เปาหมายที่วางไว 
   8)  รวมควบคุม  ติดตาม  ประเมินผลและรวมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรม
ที่ไดทําไวทั้งภาคเอกชนและภาครัฐบาล  ใหใชประโยชนไดตอไป 
  

2.4  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
 สภาพการเปนองคคณะบุคคลที่เขามามีสวนรวมกับสถานศึกษาจากอดีตถึงปจจุบัน
ที่เปนปญหาอุปสรรคตอการบริหารจัดการแบบองคคณะบุคคลในระดับสถานศึกษา  สรุปไดดังนี้
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546, หนา 7) 
    1)  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานยังขาดความชัดเจนเรื่องบทบาท  หนาที่ 
วาตนเองจะทําอะไร ทําอยางไรและทําเพื่ออะไร 
   2)  บุคคลที่เขารวมเปนคณะกรรมการสวนใหญไดรับการรองขอจากสถานศึกษา
มากกวาไดรับการคัดสรรจากกลุมผูที่เกี่ยวของอยางแทจริง  ทําใหขาดความกระตือรือรนในการทําหนาที่
ของคณะกรรมการ 
   3)  วิธีการทํางานรวมกันของคณะกรรมการยังขาดทักษะ  และประสบการณ  เชน 
ทักษะรวมประชุมตัดสินใจ  เปนตน 
  4)  สถานศึกษาสวนหนึ่งยังคิดวาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  เปนเพียง
ผูสนับสนุนดานทรัพยากรทางการศึกษามากกวาเปนผูรวมคิดรวมตัดสินใจ รวมดําเนินการ  รวมรับ
ผลที่เกิดขึ้น 
   5)  กรรมการสถานศึกษาสวนหนึ่งยังคิดวาการบริหารจัดการศึกษาเปนหนาที่ของ
สถานศึกษา  คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปนเพยีงที่ปรึกษา  หรือเปนผูปฏิบัติตามการรองขอ
จากสถานศึกษา 
   6)  กรรมการสถานศึกษาแตละคนมีภาระงานมาก  การประชุมจึงขาดความตอเนื่อง
และความพรอมเพรียง 
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   7)  ระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารขาดคุณภาพ  จึงเปนจุดออนที่สําคัญของ
การบริหารจัดการการนําขอมูลไปใชในการพิจารณาของคณะกรรมการเพื่อการตัดสินใจ  การแกปญหา  
หรือพัฒนาการศึกษา  สวนใหญจึงอยูบนพืน้ฐานของความรูสึก  และประสบการณเดมิ  
   8)  สถานศึกษาขาดความคลองตัวในการบริหาร  ปจจุบันสถานศึกษาเปนนิติบุคคล  
มีความคลองตัวสูง  สามารถบริหารกิจการไดดวยตนเอง  แตกรรมการสถานศึกษาบางสวน
ยังขาดความชัดเจนในบทบาทที่ตองกํากับ  สงเสริม  และสนับสนุนจากคณะกรรมการการศึกษา
อยางใกลชิด 

  2.4.1  ความสําคัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ตามกฎกระทรวงที่ประกาศใชเมื่อวันที่  31  ธันวาคม  2546  กําหนดใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทนครู  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา  ผูแทนพระภิกษุและองคกรศาสนาอื่น
ในพื้นที่ผูทรงคุณวุฒิและผูบริหารสถานศึกษาทําหนาที่เปนกรรมการและเลขานุการและนอกจากนั้น
ยังไดกําหนดจํานวน คุณสมบัติ วิธีการสรรหา  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของ
คณะกรรมการดวย 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเปนองคคณะบุคคลที่ทํางานรวมกับสถานศึกษา 
เพื่อใหสถานศึกษามีความเขมแข็ง  สามารถบริหารจัดการศึกษาดวยตนเองไดตามกรอบที่กฎหมายกําหนด 
ดังนั้นความหลากหลายของบุคคลที่เขารวมเปนคณะกรรมการ  จึงเอื้อตอการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
ที่ตองอาศัยความรู  ความสามารถและประสบการณในดานตางๆ บุคคลที่ไดรับการคัดเลือกเขารวม
เปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  จึงมีความสําคัญตอการจัดการศึกษา  ดังนี้ (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547, หนา 9) 
  ผูแทนผูปกครอง  เปนผูสะทอนปญหา และความตองการดานคุณภาพทางการศึกษา และ
คุณลักษณะที่พึงประสงคของนักเรียนทั้งที่สวนที่คาดหวัง  และสภาพความเปนจริง ที่เกิดขึ้น  และ
รวมมือกับครู  บุคลากรทางการศึกษา  ผูปกครอง  และชุมชนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
  ผูแทนครู  เปนผูที่มีความชํานาญในสายวิชาชีพครูมีความสําคัญตอการนําเสนอขอมูล 
ดานกระบวนการเรียนรู ปญหา  และความตองการการสนับสนุน  ชวยเหลือ รวมทั้งรายงานผล
การจัดการศึกษา 

  ผูแทนองคกรชุมชน  เปนผูสะทอนสภาพของปญหา  และความตองการในการพัฒนาผูเรียน
ซ่ึงเปนสมาชิกสวนหนึ่งของชุมชน  และใหความรวมมือกับสถานศึกษาทั้งในดานภูมิปญญาทองถ่ิน 
แหลงเรียนรู 
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  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนผูสะทอนสภาพของปญหา  และความตองการ
ที่ครอบคลุมเขตพื้นบริการของสถานศึกษา  และมีความสําคัญตอสถานศึกษาอยางยิ่งในเรื่องขอรับ
การสนับสนุนดานงบประมาณ  ทรัพยากรทางการศึกษา  และเชื่อมโยงแผนพัฒนาการศึกษากับ
แผนพัฒนาทองถ่ิน 

 ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา  เปนผูสะทอนความรัก  ความศรัทธา  ความภาคภูมิใจ
ตอสถาบันการศึกษาที่ตนไดรับการศึกษา  ชวยจรรโลงคุณคาของสถาบันไปสูศิษยรุนหลัง
ใหประสบผลสําเร็จในการศึกษาเชนกัน 

 ผูแทนพระภิกษุสงฆและหรือผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่  เปนผูนําเสนอและเติมเต็ม
ดานคุณธรรม  จริยธรรมตามหลักของศาสนาซึ่งเปนสวนสําคัญในการจัดการเรียนรูเพื่อใหนักเรียน
เปนคนดีของสังคม 
  ผูทรงคุณวุฒิ  เปนผูมีความรู  ความสามารถ  และประสบการณในดานตาง ๆ ที่จะชวยเสริม
ใหสถานศึกษาจัดการศึกษาไดครอบคลุมในทุก ๆ ดานอยางมีคุณภาพ  และประสิทธิภาพ  ทําให
สถานศึกษามีความเขมแข็ง  และมีการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  ผูบริหารสถานศึกษา  ในฐานะกรรมการ  และเลขานุการซึ่งเปนสัญลักษณของสถานศึกษา
เปนบุคคลสําคัญที่จะสะทอนภาพของการบริหารจัดการ  ผูชวยเหลือใหคําปรึกษา  สรางแรงจูงใจ 
กระตุนการทํางาน  ทบทวนรายงาน  สะทอนความคิด  เปดโอกาสใหผูแทนแตละกลุมไดแสดงบทบาท
อยางเต็มที่  จัดเตรียมการประชุม  บันทึกการประชุม  รายงานผลการประชุม  และสนับสนุนดานอุปกรณ 
หองประชุม วัสดุใชสอย ฯลฯ  รวมทั้งการพิจารณานํามติ  ขอคิดเห็น  และขอเสนอแนะจากที่ประชุม
ไปสูการปฏิบัติ 
 ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเปนองคคณะบุคคลในการบริหารสถานศกึษา
แบบมีสวนรวม  จึงตองอาศัยผูมีความรู  ความเชี่ยวชาญในสาขาหลากหลาย  และเขาใจการศึกษา 
มีความมุงมั่น  มีเวลาที่จะอุทิศแรงกายแรงใจพัฒนาสถานศึกษาของชุมชนใหมีคุณภาพ  และไดมาตรฐาน
ตามที่ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติตองการซึ่งจะสงผลใหชุมชน  สังคมเขมแข็ง  และประเทศชาติ
กาวหนา 

   2.4.2  คุณลักษณะของคณะกรรมการสถานศึกษา ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาต ิ
พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 
 พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2545 
หมวด 5 มาตรา 40 ไดบัญญัติไววา ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  และการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญา  และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแตละสถานศึกษา  เพื่อทํา
หนาที่กํากับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาประกอบดวย  ผูแทนผูปกครอง  ผูแทน
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ครู  ผูแทนองคกรชุมชน  ผูแทนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ผูแทนศิษยเกาของสถานศึกษา  ผูแทน
พระภิกษุสงฆและผูแทนองคกรศาสนาอื่นในพื้นที่และผูทรงคุณวุฒิ 
 สถานศึกษาระดับอุดมศึกษาระดับต่ํากวาปริญญาและสถานศึกษาอาชีวศึกษาอาจมีกรรมการ
เพิ่มขึ้นไดทั้งนี้  ตามที่กฎหมายกําหนด 
 จํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและ
กรรมการ วาระการดํารงตาํแหนงและการพนจากตําแหนง  ใหเปนไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนกรรมการและเลขานุการของคณะกรรมการสถานศึกษา  ความในมาตรานี้
ไมใชบังคับแกสถานศึกษาตามมาตรา 18  (1)  และ (3) 

  กฎกระทรวง  กําหนดจํานวนกรรมการ  คุณสมบัติ  หลักเกณฑ  วิธีการสรรหา  การเลือก
ประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดํารงตําแหนงและการพนจากตําแหนงของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546 

  อาศัยอํานาจอํานาจตามความในมาตรา 5  และมาตรา 40  วรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542  ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  (ฉบับที่ 2)   
พ.ศ. 2545  กับมาตรา  8  และมาตรา 38  วรรคสอง  และวรรคสาม  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546  รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการออกกฎกระทรวงไว  
ดังตอไปนี้ 
  1)  ในกฎกระทรวงนี ้
    ผูปกครอง  หมายความวา  บิดามารดาหรือบิดาหรือมารดา ซ่ึงเปนผูใชอํานาจ
ปกครองหรือผูปกครองตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยของนักเรียนและใหหมายความ
รวมถึงบุคคลที่นักเรียนอยูดวยเปนประจําหรือที่นักเรียนอยูรับใชการงาน 
    ครู  หมายความวา  บุคลากรวิชาชีพซ่ึงทําหนาที่หลักทางดานการเรียนการสอน  
และการสงเสริมการเรียนรูของผูเรียนดวยวิธีการตางๆ ในสถานศึกษาของรัฐ 
    สถานศึกษา  หมายความวา  โรงเรียน  วิทยาลัย  หรือหนวยงานการศึกษาที่เรียกชื่อ
อยางอื่นของรัฐที่มีอํานาจหนาที่  หรือมีวัตถุประสงคในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ไดรับงบประมาณ
จากรัฐแตละแหง  ยกเวนสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยและศูนยการเรียนรู 
    สถานศึกษาขนาดเล็ก  หมายความวา  สถานศึกษาที่มีนกัเรยีน  ไมเกินสามรอยคน 
    สถานศึกษาขนาดใหญ  หมายความวา สถานศึกษาที่มีนักเรียนเกินกวาสามรอยคน
ขึ้นไป  
    องคกรชุมชน  หมายความวา  ชุมชนหรือองคกรที่มีประชาชนรวมตัวกันไมนอยกวา
สิบหาคน  เพื่อดําเนินกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม  และชุมชนโดยสวนรวมอยางตอเนื่อง
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เปนระยะเวลาไมนอยกวาหนึ่งป  มีผลงานที่หนวยงานที่เกี่ยวของ  หรือสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
รับรอง  และมีที่ตั้งแนนอนอยูในทองที่ตําบล  หรือแขวงที่เปนภูมิลําเนาของนักเรียนในสถานศึกษา 
หรือทองที่ตําบลหรือแขวงที่สถานศึกษาตั้งอยู 
    องคกรการปกครองสวนทองถ่ิน  หมายความวา  องคกรการบริหารสวนจังหวัด
เทศบาล  องคการบริหารสวนตําบล  กรุงเทพมหานคร  เมืองพัทยา  และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่น
ที่ไดรับการจัดตั้งตามกฎหมาย  ซ่ึงสถานศึกษาตั้งอยู 
   ศิษยเกา  หมายความวา  ผูที่สถานศึกษารับรองวาสําเร็จการศึกษา  หรือเคยศึกษา
ในสถานศึกษานั้น 
   คณะกรรมการ  หมายความวา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตละแหง 
   กรรมการ  หมายความวา  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแตละแหง 
   ผูอํานวยการ  หมายความวา  ผูอํานวยการสถานศึกษาแตละแหง 
   ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หมายความวา  ผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษาตั้งอยู 
  2)  ในสถานศึกษาขนาดเล็ก  ใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนเกาคน  
และสถานศึกษาขนาดใหญใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนสิบหาคน ประกอบดวย                       
    (1)  สถานศึกษาขนาดเล็กใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวนเกาคน  
ประกอบดวย 
      ก.  ประธานกรรมการ 
      ข.  กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง  จํานวนหนึ่งคน 

      ค.  กรรมการที่เปนผูแทนครู  จํานวนหนึ่งคน 
      ง.  กรรมการที่เปนองคกรชุมชน  จํานวนหนึ่งคน 
      จ.  กรรมการทีเ่ปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวนหนึ่งคน 
      ฉ.  กรรมการที่เปนผูแทนศษิยเกา  จํานวนหนึ่งคน 
      ช.  กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆ  และหรือผูแทนองคกรศาสนา
ในพื้นที่จํานวนหนึ่งรูป  
      ซ.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจาํนวนหนึ่งคนสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  
                         ฌ.  ผูอํานวยการ  เปนกรรมการและเลขานุการ 
                    (2)  สถานศึกษาขนาดใหญใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจํานวน
สิบหาคน  ประกอบดวย 
      ก.  ประธานกรรมการ 
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     ข.  กรรมการที่เปนผูแทนผูปกครอง  จํานวนหนึ่งคน 
     ค.  กรรมการที่เปนผูแทนครู  จํานวนหนึ่งคน 

     ง.  กรรมการที่เปนองคกรชุมชน  จํานวนหนึ่งคน 
     จ.  กรรมการทีเ่ปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จํานวนหนึ่งคน 
     ฉ.  กรรมการที่เปนผูแทนศษิยเกา  จํานวนหนึ่งคน 
     ช.  กรรมการที่เปนผูแทนพระภิกษุสงฆ  และหรือผูแทนองคกรศาสนา
ในพื้นที่จํานวนสองรปู  หรือสองคน 
     ซ.  กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนหกคน 
     ฌ.  ผูอํานวยการ  เปนกรรมการและเลขานุการ 
  3)  ประธานกรรมการ  และกรรมการตามขอ 2 ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. และ ซ. ตองมีคุณสมบัติ  
และไมมีลักษณะตองหาม  ดังตอไปนี้ 
   (1)  มีอายุไมต่ํากวายี่สิบปบริบูรณ 
   (2)  ไมเปนบคุคลลมละลาย 
   (3)  ไมเปนคนไรความสามารถ  หรือเปนคนเสมือนไรความสามารถ 
   (4)  ไมเคยไดรับโทษจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดใหจําคุก  เวนแตเปนโทษ
สําหรับความผิดที่ไดกระทําโดยประมาท  หรือความผิดลหุโทษ 
   (5)  ไมเปนคูสัญญากับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  หรือสถานศึกษาในเขต
พื้นที่การศึกษานั้น 
    ผูที่ไดรับแตงตั้งเปนประธานกรรมการ หรือกรรมการผูใดมีลักษณะตองหาม
ตาม  (5)  ตองออกจากการเปนบุคคลซึ่งมีลักษณะตองหาม  หรือแสดงหลักฐานใหเปนที่เชื่อไดวา
ตนไดเลิกประกอบกิจการหรือการใด ๆ อันมีลักษณะตองหามดังกลาวแลวตอผูอํานวยการภายใน
สิบหาวัน  นับต้ังแตวันไดรับแตงตั้งหากมิไดดําเนินการดังกลาวใหถือวาผูนั้นไมเคยไดรับแตงตั้ง
เปนประธานกรรมการหรือกรรมการ 
  4)  นอกจากคณุสมบัติตามขอ  3)  แลว 
  (1)  กรรมการตามขอ 2)  ข.  ตองเปนผูปกครองตามทะเบียนนักเรียนที่กําลังศึกษา
อยูในสถานศึกษานั้น  และไมเปนครู  เจาหนาที่  หรือลูกจางของสถานศึกษา  ที่ปรึกษา  หรือผูที่เชี่ยวชาญ
ซ่ึงมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น 
  (2)  กรรมการตามขอ 2)  ค.  ตองเปนครู 
  (3)  กรรมการตามขอ 2) ง.  ตองไมเปนครู  เจาหนาที ่ หรือลูกจางของสถานศกึษา
ที่ปรึกษา หรือผูเชียวชาญซึ่งมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น 
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  (4)  กรรมการตามขอ 2)  ฉ.  ตองเปนผูที่เคยศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาจาก
สถานศึกษานั้น  และไมเปนครู  เจาหนาที่  หรือลูกจางของสถานศึกษา  ที่ปรึกษา  หรือผูเชี่ยวชาญ 
ซ่ึงมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น 
  (5)  กรรมการตามขอ 2)  ซ.  ตองไมเปนกรรมการสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา
เกินกวาสามแหงขึ้นไปในเวลาเดียวกัน  และไมเปนครู  เจาหนาที่  หรือลูกจาง  ของสถานศึกษาที่ปรึกษา
หรือผูเชี่ยวชาญ ซ่ึงมีสัญญาจางกับสถานศึกษานั้น 
  5)  ใหผูอํานวยการดําเนินสรรหา  และการเลือกประธานกรรมการ  และกรรมการ
ตามหลักเกณฑ  และวิธีการดังตอไปนี้ 
   (1)  ในการสรรหาเลือกกรรมการตามขอ 2)  ข.  ค.  และ ฉ.  ใหบุคคลแตละประเภท
เสนอชื่อผูที่เห็นสมควรเปนกรรมการ  ซ่ึงมีคุณสมบัติตาม ขอ 3)  และขอ 4)  จากนั้นใหผูที่ไดรับ
การเสนอชื่อเลือกกันเองใหเลือกประเภทละหนึ่งคน ทั้งนี้ โดยใหแตละประเภทแยกกันดําเนินการ 
  (2)  ในการสรรหา และเลือกกรรมการตามขอ 2) ง. ใหองคกรชุมชน เสนอชื่อ
ผูที่เห็นสมควรเปนกรรมการ  ซึ่งมีคุณสมบัติขอ  3)  และขอ 4)  จากนั้นใหผูที่ไดรับการเสนอชื่อ 
เลือกกันเองใหเลือกจํานวนหนึ่งคน 
  (3)  การสรรหา  และเลือกกรรมการตามขอ 2)  จ.  ใหดําเนินการโดยสภาของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
  (4)  การสรรหา  และเลือกกรรมการตามขอ 2)  ซ.  ใหดําเนินการโดยพิจารณา
รวมกันของผูที่ไดรับการสรรหา  และไดรับเลือกใหเปนกรรมการ ตามขอ 2)  ข.  ค.   ง.  จ.  ฉ.  ช. 
และกรรมการตามขอ 2)  ฌ.  ใหไดจํานวนสองคนสําหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก  และจํานวนเจ็ดคน  
สําหรับสถานศึกษาขนาดใหญ 
  (5)  การสรรหา  และเลือกประธานกรรมการ ใหผูไดรับเลือกใหเปนกรรมการ
ตามขอ 2) ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. ซ. และกรรมการตามขอ 2) ฌ. รวมกันเลือกประธานกรรมการจากผูที่ไดรับ
เลือกเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ 
  (6)  ใหผูอํานวยการเสนอรายชื่อผูที่ไดรับการสรรหา  และไดรับการเลือกตาม ก.  
ถึง จ. ตอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อพิจารณาแตงตั้งเปนประธานกรรมการ และ
กรรมการ 
   6)  หลักเกณฑ  และวิธีการสรรหา  และเลือกกรรมการ นอกจากที่กําหนดไว
ในกฎกระทรวงนี้  ใหเปนไปตามประกาศของสถานศึกษา 
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   7)  ประธานกรรมการ  และกรรมการตามขอ 2)  ข.  ค.  ง.  จ.  ฉ.  ช.  และ ซ.  มีวาระ
การดํารงตําแหนงคราวละ ส่ีป  และอาจไดรับแตงตั้งใหมอีกได  แตจะดํารงตําแหนงเกินสองวาระ
ติดตอกันมิได 
    นอกจากพนตําแหนงตามวาระ ประธานกรรมการ  และกรรมการตามขอ  ข. ค.  
ง. จ. ฉ. ช. และ ซ. พนจากตําแหนงเมื่อ 
    (1)  ตาย 
    (2)  ลาออก 
    (3)  คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใหออกเพราะบกพรองตอหนาที่ทําให
เสื่อมเสียตอสถานศึกษา หรือหยอนความสามารถ 
    (4)  ขาดคุณสมบัติตามขอ 3)  หรือขอ 4) 
    (5)  พนจากการเปนพระภิกษุ  เฉพาะกรรมการซึ่งเปนผูแทนที่พระภิกษุสงฆ 
  8)  ในกรณีที่ประธานกรรมการ หรือกรรมการตามขอ 2) ข. ค. ง. จ. ฉ. ช. หรือ ซ.  
พนจากตําแหนงกอนครบวาระใหดําเนินการสรรหาเลือกและแตงตั้งประธานกรรมการ หรือกรรมการ
แทนภายในเกาสิบวัน  เวนแตวาระของกรรมการเหลืออยูไมถึงหนึ่งรอยแปดสิบวัน จะไมดําเนินการก็ได
      ใหผูซ่ึงไดรับการแตงตั้งใหดํารงตําแหนงเทากับวาระที่เหลืออยูของผูซ่ึงตน
แทนในกรณีที่ประธานกรรมการ  และกรรมการตามวรรคหนึ่งจะพนจากตําแหนงตามวาระ 
ใหดําเนินการสรรหากรรมการใหมภายในเกาสิบวันกอนครบวาระ และใหผูพนจากตําแหนง 
ตามวาระปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาประธานกรรมการ  และกรรมการซึ่งแตงตั้งใหมมารับหนาที่ 
  9)  สถานศึกษามีสภาพ  และลักษณะการปฏิบัติงานแตกตางจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยทั่วไป  ซ่ึงไมสามารถแตงตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาไดครบองคประกอบตามกฎกระทรวงนี้  
การกําหนดองคประกอบ  อํานาจหนาที่  หลักเกณฑ  วิธีการสรรหา  และจํานวนกรรมการในแตละลักษณะ 
และประเภทของสถานศึกษา  ใหเปนไปตามระเบียบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
    ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาเปนผูมีอํานาจในการประกาศใหสถานศึกษาใดเปนสถานศึกษาที่มีสภาพ  และ
ลักษณะการปฏิบัติงานแตกตางจากสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยทั่วไป 
  10)  ในวาระเริ่มแรกใหผูอํานวยการดําเนินการสรรหา  และเลือกประธานกรรมการ  
และกรรมการใหแลวเสร็จภายในเกาสิบวันนับแตวันที่กฎกระทรวงนี้ใชบังคับ 
  11)  ในวาระเริ่มแรกกรรมการตามขอ 2)  ค.  ยังไมตองมใีบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
จนกวาคุรุสภาจะกําหนดใหมีใบอนุญาตประกอบวิชาชพี  ตามกฎหมายวาดวยสภาครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 
32

  12)  ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีอํานาจตีความ  และวินิจฉัย
ปญหาอันเกี่ยวกับการปฏิบัติการ  หรือการดําเนินการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการ  และกรรมการ
ของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตามที่กําหนดไวในกฎกระทรวงนี้ 

  2.4.3  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาการบริหารจัดการ  และขอบเขตการปฏิบตัิหนาท่ี
ของสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานที่เปนนิติบคุคล ในสังกัดเขตพื้นท่ีการศึกษา พ.ศ. 2546 
 โดยที่เปนการสมควรกําหนดการบริหารจัดการ  และขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 มาตรา 12 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ  จึงวางระเบียบไวดังตอไปนี้
  1)  ระเบียบนี้เรียกวา  ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวยการบริหารจัดการ  และ
ขอบเขตการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคล ในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา 
พ.ศ. 2546   ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
  2)  ในระเบียบนี้ 
        สถานศึกษา  หมายถึง  สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เปนนิติบุคคลในสังกัด
เขตพื้นที่การศึกษา  ตามประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
        คณะกรรมการ  หมายถึง  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา
ที่เปนนิติบุคคล 
  4)  ใหสถานศึกษามีวัตถุประสงค  และอํานาจหนาที่เพื่อจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ตามกฎหมายวาดวยการศึกษาแหงชาติ  และกฎหมายวาดวยระเบียบบรหิารราชการกระทรวงศึกษาธิการ 
   5)  ในกิจการทั่วไปของสถานศึกษาที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอก  ใหผูอํานวยการสถานศึกษา
เปนผูแทนของนิติบุคคลสถานศึกษา 
   6)  ใหสถานศึกษามีอํานาจปกครอง ดูแล บํารุง รักษา ใช และจัดหา ผลประโยชน
จากทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหสถานศึกษา เวนแตการจําหนายอสังหาริมทรัพยที่มีผูอุทิศใหแกสถานศึกษา 
ตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

     เมื่อจําหนายอสังหาริมทรัพยตามวรรคหนึ่งแลว  ใหสถานศึกษารายงาน
ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบโดยเร็ว 
     ในกรณีที่มีความจําเปนเพื่อประโยชนในการบริหารจัดการทรัพยากรเพื่อการศึกษา  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  อาจวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการทรัพยสิน
ที่มีผูอุทิศตามวรรคหนึ่งก็ได 
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  7)  ในกรณีที่จะตองมีการจดทะเบียนสิทธิ  ขึ้นทะเบียนหรือดําเนินการทางทะเบียนใด  ๆ
เกี่ยวกับทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสถานศึกษา  ใหสถานศึกษาสามารถดําเนินการทางทะเบียนดังกลาว
ไดในนามนิติบุคคลสถานศึกษา 
  8)  ในกรณีนิติบุคคลสถานศึกษาถูกฟองคดี  ใหสถานศึกษารายงานใหสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา  เพื่อแจงใหสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบเพื่อดําเนินการ
แตงตั้งผูรับผิดชอบดําเนินคดีโดยเร็ว 
  9)  สถานศึกษาจะมีอิสระในการบริหารจัดการงบประมาณในสวนที่ตั้งไว  สําหรับ
สถานศึกษาตามที่ไดรับกําหนดวงเงิน  และไดรับอํานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
และผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาตามหลักเกณฑที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานกําหนด  ทั้งนี้  ยกเวนงบประมาณในหมวดเงินเดือน 
  10)  สถานศึกษามีอิสระ  ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัสดุในสวนที่อยูใน
ความดูแลรับผิดชอบ  หรืออยูในวงเงินงบประมาณที่ไดรับมอบตามหลักเกณฑที่ระบุใน  9)  ทั้งนี้ 
ตามหลักเกณฑที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกําหนด 
  11)  การรับบริจาคเงิน หรือทรัพยสินที่มีผูอุทิศใหแกสถานศึกษาใหสถานศึกษา
รับบริจาคตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงิน หรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหทางราชการ 
และตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด 
  12)  การบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงิน และบัญชีของสถานศึกษา  ใหเปนไปตาม
ระเบียบที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประกาศกําหนด 
  13)  ใหสถานศึกษาจัดทําบญัชีแสดงรายการรับจายเงิน  และทรัพยสินที่มีผูอุทิศให
ตาม  6)  ไวเปนหลักฐาน  และใหสรุปรายการบัญชีทรัพยสินดังกลาวรายงานใหผูอํานวยการ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สถานศึกษานั้นสังกัดทราบทุกสิ้นปงบประมาณ 
   ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  จัดใหมีการตรวจสอบความถูกตอง 
ของบัญชีทรัพยสินดังกลาว  แลวรายงานใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบโดยเร็ว 
  14)  บริหารงานบุคคลของสถานศึกษาใหเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดให
ในกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
  15)  เมื่อมีประกาศยุบ  รวม  เลิก  สถานศึกษา  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาจัดใหมีการตรวจสอบทรัพยสิน  และชําระบัญชี  รวมทั้ง  ดําเนินการโอน  หรือจําหนาย
ทรัพยสินที่ยังคงเหลืออยู  ตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกําหนด
  16)  ใหเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานรักษาการใหเปนไปตาม 
ระเบียบนี ้
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  อํานาจหนาทีข่องคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 ตามมาตรา 38 แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ  พ.ศ. 2546 
รวมทั้งอํานาจการบริหารงานบุคคลที่จะเกิดขึ้นตามกฎหมายวาดวย  ระเบียบบริหาร  ขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  สรุปหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ไดดังนี้ 
    1)  กํากับการดําเนินกิจการของสถานศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย  กฎระเบียบ 
ประกาศ คําสั่ง  และ นโยบายของกระทรวงศึกษาธิการสํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และความตองการของชุมชน  และทองถ่ิน 
  2)  สงเสริม  และสนับสนุน การดําเนนิกิจการดานตางๆ ของสถานศึกษา 
  3)  มีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล สําหรับขาราชการครู  และ 
บุคลากรทางการศึกษา  ในสถานศึกษาตาม ที่กฎหมายกําหนด 
  4)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามที่กฎหมายกําหนด  ระเบียบ ประกาศ ฯลฯ กําหนดใหเปน
อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

   บทบาทหนาทีข่องสถานศึกษา 
 เพื่อใหสอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  สถานศึกษา
มีบทบาทหนาที่ดังนี้ 
  1)  จัดทํานโยบาย  แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย 
และแผนของกระทรวง  สํานักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตลอดจนบริบท และความตองการของชุมชน และทองถ่ิน 
  2)  จัดตั้งงบประมาณ  รับผิดชอบการจายงบประมาณ 
  3)  พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหสอดคลองกับหลักสูตรแกนกลาง   และ
ความตองการของนักเรียน ชุมชนและทองถ่ิน 
  4)  จัดการเรียนการสอน  จัดสภาพแวดลอม  บรรยากาศการเรียนการสอน  เนนผูเรียน
เปนสําคัญ  ปรับปรุง  และพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนอยางตอเนื่อง 
  5)  ออกระเบยีบ  ขอบังคับ  ประกาศ  และแนวทางปฏิบัตติางๆ ตามที่กฎหมายกําหนด 
  6)  กํากับ  ติดตาม  ประเมินผลงานตามแผนงาน  โครงการ  และประเมินผล
การปฏิบัติงาน  ตลอดจนพิจารณาความดีความชอบ การพัฒนา  การดําเนินการทางวินัยกับครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาตามที่กฎหมายกําหนด 
  7)  ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา  รวมทั้งปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และ
จัดหาผลประโยชนจากทรัพยสินของสถานศึกษา 
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  8)  จัดใหมีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  ใหความรวมมือในการประเมิน
การศึกษาจากหนวยงานภายนอกสถานศึกษา  รวมทั้งรายงานผลการประเมินตอคณะกรรมการ
สถานศึกษา  และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
   9)  สงเสริมความเขมแข็งใหกับชุมชน  สรางความสัมพันธกับสถานศึกษา  และ
สถาบันอื่นในชุมชน  และทองถ่ิน 
  10)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนที่เกีย่วกับกิจกรรมภายในสถานศึกษาหรือตามที่ไดมอบหมาย 
และตามที่กฎหมายกําหนด 

 2.4.4  ความสัมพันธระหวางบทบาทหนาท่ีของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน 
 อํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแบงได  4  ลักษณะ  คือ  1.  กํากับ  
2.  สงเสริม  สนับสนุน  3.  การบริหารงานบุคคล  4.  มีอํานาจอื่นที่กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  
ประกาศ ฯลฯ กําหนดกรอบในการดําเนินงาน ดังนี้ 
  1)  อํานาจหนาที่ในการกํากับ  หมายถึง  การกํากับ  ใหสถานศึกษาดําเนินงาน  
ดานวิชาการ  งบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการบริหารงานทั่วไป  ใหสอดคลองกับ
กฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
  2)  อํานาจในการสงเสริม  และสนับสนุนกิจกรรมการศึกษาเพื่อใหสถานศึกษา
มีความเขมแข็ง  บริหารงานอยางเปนระบบ  มีประสิทธิภาพ  ใหบริการการศึกษาแกเยาวชน
ไดอยางกวางขวาง  จัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพ  เปนที่ยอมรับ  ศรัทธา  เชื่อถือ  ของประชาชน 
ชุมชน  และทองถ่ิน 
  3)  อํานาจหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล  ขาราชการครู  บุคลากรทางการศึกษา
ที่ปฏิบัติงานอยูในสถานศึกษา  อํานาจหนาที่เปนไปตามกฎหมาย วาดวยระเบียบขาราชการครู 
บุคลากรทางการศึกษากําหนดใหอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
  4)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืนตามกฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ ฯลฯ กําหนดใหเปนอํานาจของ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

 2.4.5  แนวทางการปฏิบัติงานรวมกันของสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน 

 ในการปฏิบัติหนาที่ของสถานศึกษา  และคณะกรรมการสถานศึกษา  ควรมีการทําความเขาใจ
ตั้งแตเร่ิมแรกของการทํางานรวมกัน  ทั้งนี้เพื่อใหทั้งสองฝายไดเขาใจในบทบาทหนาที่ของตนเอง  
ดังนี้ 
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   1)  ผูบริหารสถานศึกษา  คือ  ผูเชื่อมโยง  ระหวางคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในฐานะกรรมการและเลขานุการ กับสถานศึกษาในฐานะผูบริหาร  ดังนั้นผูบริหารจึงเปนผูประสาน
การดําเนินกิจการตาง ๆ โดยคํานึงถึงขอคิด ความเห็นและมติของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
   2)  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรเขาใจบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  คือ  กํากับ  และสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา  และปฏิบัติตาม
บทบาทหนาที่กําหนดไว  หากมีขอเสนอแนะใด ๆ ความนําเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  แลวสรุปผลเปนมติที่ชัดเจน  ซ่ึงเมื่อไดมติแลวประธานก็จะมอบใหผูบริหาร
สถานศึกษานําไปสูการพิจารณาดําเนินการของสถานศึกษา 

 สําหรับบทบาทในการ  “กํากับ”  ควรเปนการติดตามการปฏิบัติงานตามที่สถานศึกษา
ไดทําแผนการดําเนินงานใหสอดคลองกับกฎหมาย  และแนวนโยบายของหนวยเหนือหรือตามมติ
ที่กําหนดรวมกัน  โดยไมควรกํากับการทํางานของผูบริหาร  ครู  คือ  ไมแสดงบทบาทเปนผูบังคับบัญชา
เสียเอง 
 ในการรับทราบผลการดําเนินการ ควรดูเปนภาพรวมของสถานศึกษาวาผลการดําเนินกิจการ 
ทั้งระหวางดําเนินการ  ส้ินปงบประมาณ และสิ้นปการศึกษา  เพื่อนําไปสูการพิจารณาปรับปรุง  
พัฒนากิจการของสถานศึกษาใหมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานจะตอง  “ไมส่ังการ”  ทั้งโดยตรงและโดยออมไปยังบุคคลอื่น ๆ ไดแกครู 
หรือบุคลากรในสถานศึกษาเพราะอํานาจการสั่งการเปนของผูบริหารสถานศึกษา ที่จะรับผิดชอบ
การนําขอคิดเห็น ขอเสนอแนะและมติของคณะกรรมการสถานศึกษาไปสูการปฏิบัติ 
 จากบทบาทหนาที่ดังกลาวนี้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานอาจมีสวนรวมกับ
สถานศึกษาในกระบวนการและขั้นตอนตางๆ ในกิจการของสถานศึกษา  (1)  โดยรวมรับรู  (2) รวมคิด 
(3)  รวมทํา  (4)  รวมรับผล  และ  (5)  รวมประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษารวมกับ
คณะกรรมการเครือขายผูปกครอง  สมาคมผูปกครองและครู  สมาคมศิษยเกา  องคกรชุมชน  และ
องคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 2.4.6  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในความคาดหวังของการปฏิรูปการศึกษา 
 การกํากับ  สนับสนุนและสงเสริมกิจการของสถานศึกษาเปนบทบาท  หนาที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานภายใตกรอบของกฎหมายที่กําหนด  เปนภารกิจหลักของ
การทํางานรวมกับสถานศึกษาในฐานะเปนผูมีสวนไดสวนเสียในการจัดการศึกษารวมกัน  ดังนั้น 
ความคาดหวังที่มีตอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สรุปไดดังนี้ 
   1)  มีความรู  ความเขาใจ  มีทักษะในการทํางานรวมกับสถานศึกษา  และมีการพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 
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  2)  มีความกระตือรือรน  เต็มใจ  อุทิศ  ทุมเทและเสียสละเวลาที่จะเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาการศึกษารวมกับสถานศึกษา 
  3)  มีปฏิสัมพันธที่เคารพสิทธิพื้นฐานซึ่งกนัและกนั 
   4)  ยอมรับความสามารถของบุคคลที่มีความแตกตางกัน 

 2.4.7  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาในความคาดหวังของการปฏิรูปการศึกษา  การกํากับ  สนับสนุน 
และสงเสริมกิจการของสถานศึกษาเปนบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ภายใตกรอบของกฎหมายที่กําหนดเปนภารกิจหลักของการทํางานรวมกับสถานศึกษาในฐานะ
เปนผูมีสวนไดสวนเสีย  ในการจัดการศึกษารวมกัน  ดังนั้น  ความคาดหวังที่มีตอคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สรุปไดดังนี้ 
  1)  มีความรูความเขาใจ  มีทักษะในการทํางานรวมกับสถานศึกษา  และมกีารพัฒนา
ตนเองอยางตอเนื่อง 
  2)  มีความกระตือรือรน  เตม็ใจ  อุทิศ  ทุมเท  และเสียสละเวลาที่จะเขามีสวนรวม
ในการพัฒนาการศึกษารวมกับสถานศึกษา 
  3)  มีปฏิสัมพันธที่เคารพสิทธิพื้นฐานซึ่งกนัและกนั 
   4)  ยอมรับความสามารถของบุคคลที่มีความแตกตางกัน  
  การมีสวนรวม  และบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  มี  4  ดาน  
คือ 
   1)  ดานวิชาการ    
     (1)  ใหความเห็น   ขอเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษา
ใหสอดคลองกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและความตองการของผูเรียน  ชุมชนและทองถิ่น
      (2)  ใหขอเสนอแนะ  และสงเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศ  สภาพแวดลอม 
กระบวนการเรียนรูแหลงเรียนรู  ภูมิปญญาทองถิ่น ฯลฯ เพื่อการปรับปรุง  และพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาอยางตอเนื่อง 

    (3)  รับทราบ  และใหขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดระบบและการดําเนินการ
ตามระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

   2)  ดานงบประมาณ 
       (1)  ใหความเห็น  ขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดตั้งและการใชจายงบประมาณ
ของสถานศึกษา 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 
38

    (2)  ใหความเห็น  ขอเสนอแนะในการออกระเบียบ  ขอบังคับ  ประกาศ  และ
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารการเงิน  และการจัดหารายไดจากทรัพยสินของสถานศึกษา  หรือ
ปฏิบัติหนาที่อ่ืนเกี่ยวกับเรื่องนี้ 
   3)  ดานบริหารงานบุคคล 
    ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา
กาํหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
     ตามมาตรา  26  พ.ร.บ. ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 
ใหคณะกรรมการสถานศึกษา  มีอํานาจ  และหนาที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสําหรับขาราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  ดังตอไปนี้ 
     (1)  กํากับ  ดูแลการบริหารงานบุคคลในสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย
กฎ  ระเบียบ ขอบังคับ  หลักเกณฑ  และวิธีการตามที่ ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษากําหนด
     (2)  เสนอความตองการจํานวน  และอัตราตําแหนงของขาราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา  เพื่อเสนอ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาพิจารณา 
     (3)  ใหขอคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของขาราชการครู  และบุคลากร
ทางการศึกษาในสถานศึกษาตอผูบริหารสถานศึกษา 
     (4)  ปฏิบัติหนาที่ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัตินี้  กฎหมายอื่น  หรือตามที่
อ.ก.ค.ศ.  เขตพื้นที่การศึกษามอบหมาย 

   4)  ดานบริหารทั่วไป 
    (1)  ใหความเห็น  เสนอแนะ  และใหคําปรึกษาในการจัดทํานโยบาย  แผนพัฒนา

การศึกษาของสถานศึกษาใหสอดคลองกับนโยบาย  และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ  สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  รวมทั้งความตองการของชุมชน 
และทองถ่ิน 
     (2)  รับทราบ  ใหความเห็น  และขอเสนอแนะในการปรับปรุง  และพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาใหสอดคลองกับกฎหมาย  กฎ ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  ตลอดจนนโยบาย  และแผนของ
กระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และ
ความตองการของชุมชน   และทองถ่ิน  และรายงานสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเมื่อสถานศึกษา
ไมปฏิบัติตามกฎหมาย  กฎ  ระเบียบ  ประกาศ  คําสั่ง  ตลอดจนนโยบาย  และแผนของกระทรวงศึกษาธิการ  
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  และความตองการของ
ชุมชน  และทองถ่ิน 
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     (3)  ใหความเห็น  ขอเสนอแนะ  ประสาน  สงเสริม  สนับสนุน  เกี่ยวกับ
การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษารวมทั้งปกครอง  ดูแล  บํารุงรักษา  ใช  และจัดหาผลประโยชน
จากทรัพยสินของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  ประกาศ ฯลฯ กําหนด 
     (4)  ใหความเห็น  ขอเสนอแนะ  และใหคําปรึกษาในการออกระเบียบ  ขอบังคับ 
ประกาศ  แนวปฏิบัติ ฯลฯ ในการดําเนินงานดานตาง ๆ ของสถานศึกษา  ตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  
ประกาศ ฯลฯ กําหนด 
     (5)  ใหความเห็น  ขอเสนอแนะ  และใหคําปรึกษาในการสงเสริมความเขมแข็ง
ในชุมชน  และสรางความสัมพันธกับสถาบันอื่น ๆ ในชุมชน  และทองถ่ิน 
     (6)  ปฏิบัติหนาที่อ่ืน  เกี่ยวกบักิจการของสถานศึกษาตามที่กฎหมาย  ระเบียบ  
ประกาศ ฯลฯ กําหนด ใหเปนอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  (สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2546, หนา 36)  
 

2.5  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

2.5.1  งานวิจัยภายในประเทศ 

        ธนันตพงษ  พรอมพรม  (2536, บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานทั้งในประเทศ
และตางประเทศ  พบวา  ผูบริหารเนนความสําคัญของการบริหารงานธุรการ  การเงิน  และพัสดุ
การบริหารงานบุคลากรอยูในระดับสูง 
                    จุฬาพร  ดีสุคนธ (2537, หนา 96-99)  กลาววา  การแตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฎิบัติการ
อยางหนึ่งอยางใด มีการแตงตั้งคณะทํางานการจัดกิจกรรมวันสําคัญของโรงเรียน การจัดหาเพื่อพัฒนา
โรงเรียน การจัดงานวันเด็กแหงชาติซ่ึงการบริหารงานในสถานศึกษามีภารกิจหลายประการที่ตองปฎิบัติ 
ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษามีความจําเปนตองมีการแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อปฎิบัติหนาที่
เฉพาะกิจช่ัวคราวเพื่อดําเนินกิจกรรมอยางใดอยางหนึ่งใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวโดยมีการแตงตั้ง
คณะกรรมการบางสวน จากผูปกครองและบุคคลในชุมชนที่มีความรูและประสบการณในการทํางาน
ใหบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
                  ประจวบ  ส่ือประสาร (2542, หนา 77-81) ไดวิจัยการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษา
ของคณะกรรมการโรงเรียนขยายโอกาสในเขตการศึกษา 1 ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการโรงเรียน
มีสวนรวมในการวางแผน การจัดการทรัพยากร กระตุนการทํางาน การประสานงานและการประเมิน
โดยกรรมการเขามามีสวนรวมในการจัดสรรทรัพยากรระดับมากเมื่อเปรียบเทียบการมีสวนรวม
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ของคณะกรรมการโรงเรียนระหวางโรงเรียน 3 ขนาด พบวา โดยภาพรวมคณะกรรมการจากโรงเรียน
ทุกขนาดมีสวนรวมในระดับปานกลาง  

 ไพโรจน  มงคลสินธุ  (2542, บทคัดยอ)  ไดรายงานผลการศึกษาคนควาอิสระเรื่อง  การพัฒนา
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนประถมศึกษา  ศึกษาเฉพาะกรณีโรงเรียนชุมชนบานปาแดง สํานักงาน
การประถมศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ  ผลการศึกษาคนพบวา  กระบวนการบริหารการศึกษา โรงเรียน
ไดจัดแบงสายงานการบริหารอยางชัดเจน  และดําเนินการตามกระบวนการบริหารทั้ง  4  ขั้นตอน  
กระบวนการเรียนการสอนโรงเรียนยึดคูมือครูของกรมวิชาการเปนแนวทางในการจัดกิจกรรม  
ใหสอดคลองกับสภาพความพรอมของผูเรียน กระบวนการนิเทศการศึกษา โรงเรียนไดแตงตั้ง
คณะกรรมการการวางแผนอยางเปนระบบ  มีการวางแผนที่ด ีมีการนิเทศภายใน การมอบหมายงาน  
การควบคุม กํากับ  และติดตามอยางตอเนื่อง มีการปรับปรุงพัฒนางานอยูเสมอ  สมพงษ  โสภิณ  
(2545, บทคัดยอ)  ไดรายงานการศึกษาคนควาอิสระ  เรื่อง  การศึกษาปญหาการปฏิบัติงานตาม
เกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญ  จังหวัดหนองคาย  ผลการศึกษาคนควาพบวา  
การวิเคราะหระดมปญหา  การปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐาน  โดยสวนรวมในการบริหารโรงเรียนของ
ผูบริหาร  และครู  พบวา  โดยสวนรวม มีปญหาหาอยูในระดับปานกลาง  พิจารณาเปนรายดาน  
ทุกดานมีปญหาอยูระดับปานกลาง  เรียงจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย  ไดดังนี้ ดานบริหารงานทั่วไป  
ดานงานบริการ  ดานงานธุรการ  ดานงานวิชาการ  ดานงานในโรงเรียนกับชุมชน  ดานงานบริหาร 
งานอาคารสถานที่  และดานปกครองนักเรียน  และการวิเคราะหระดับปญหาการปฏิบัติตามเกณฑ
มาตรฐานในโรงเรียนมัธยมศึกษา  โดยสวนรวม  และรายดาน  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  พบวา  
ตามความเห็นของผูบริหาร  และครูที่ปฏิบัติงานในโรงเรียนขนาดเล็ก โดยสวนรวมมีปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง  มีเรียงลําดับปญหาจากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ไดดังนี้  ดานงานบริหารงานทั่วไป  
ดานงานบริการ  ดานงานธุรการ  ดานงานวิชาการ  ดานงานโรงเรียนกับชุมชน  ดานงานบริหาร
อาคารสถานที่  และดานปกครองนักเรียน  ความคิดเห็นของครูในโรงเรียนขนาดกลาง  โดยสวนรวม
มีปญหาอยูในระดับปานกลาง  เมื่อจําแนกเปนรายดาน  พบวา  ทุกดานมีปญหาอยูในระดับปานกลาง  
เมื่อเรียงระดับปญหา  จากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ไดดังนี้  ดานงานบริการ  ดานงานบริหารงานทั่วไป  
ดานงานธุรการ  ดานงานวิชาการ  ดานงานโรงเรียนกับชุมชน  ดานงานบริหารอาคารสถานที่  และ
ดานปกครองนักเรียน  ความคิดเห็นของผูบรหิารโรงเรียน  ครู ในโรงเรียนขนาดใหญ   มีปญหาอยูใน
ระดับปานกลาง  เมื่อจําแนกเปนรายดานพบวา  ทุกดานมีปญหาอยูในระดับปานกลาง  เมื่อเรียงระดับ
ปญหาจากคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ไดดังนี้  ดานงานโรงเรียนกับชุมชน  และดานงานบริการ 
 สุวิทย  ยันอินทร  (2542, หนา 57-59)  ไดศึกษาปญหา  และขอเสนอแนะในการแกปญหา
การบริหารงานโรงเรียน  เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา 
สังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว  ผลการวิจัยพบวา  ปญหาการบริหารงาน
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เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา  โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  
โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ไดแก  ดานการปฏิรูปการเรียนการสอน  ดานการพัฒนา
บุคลากร  ดานการนิเทศ  และสนับสนุนทางวิชาการ และดานมาตรฐานโรงเรียน  ปญหาการบริหารงาน  
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสระแกว  ดานมาตรฐานโรงเรียน  อยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  โดยเรียงลําดับ
คะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ปญหาอันดับหนึ่งการสงเสริมใหครูผูสอนที่หลากหลาย  อันดับที่สอง  
การสงเสริมใหครูผูสอนมีความรู  ความสามารถในการสอนที่ดี  อันดับที่สาม  คือ  การจัดกิจกรรม
อยางหลากหลายเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน  และอันดับสุดทาย  คือ  การจัดการเรียนการสอน
ใหนักเรียนมีนิสัยใฝรู  ใฝเรียน  ปญหาการบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของผูบริหาร
โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระแกว ดานการพัฒนาบุคลากร  อยู
ในระดับปานกลาง   เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย  ปญหา
อันดับหนึ่ง ซ่ึงอยูในระดับมากคือ การสงเสริมใหบุคลากรเปนผูที่มีความกาวหนาในการพัฒนางาน
ของตนเอง อันดับที่สอง การสงเสริมใหบุคลากรเปนผูมีทักษะในการใชหองปฏิบัติการทางภาษา  
อันดับที่สาม อยูในระดับปานกลาง   คือ  การสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาการสอนของตนอยูเสมอ  และ
อันดับสุดทายอยูในระดับปานกลาง  คือ  การสงเสริมใหบุคลากรเปนผูที่มีทักษะในการใชหอง
วิทยาศาสตร  ปญหาการบริหารงานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของผูบริหารโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมจังหวัดสระแกว  ดานการปฏิรูปดานการเรียนการสอน 
อยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย 
ปญหาอันดับหนึ่ง  การจัดการเรียนการสอนโดยเนนการประเมิน  และปรับปรุงตนเองของนักเรียน 
อันดับที่สอง  คือ  การจัดการเรียนการสอนโดยเนนการฝกปฏิบัติจริง  อันดับที่สาม  คือการจัด 
การเรียนการสอนโดยเนนการประเมินตามสภาพที่แทจริง  และอันดับสุดทาย  คือ  การวางแผน
การเรียนการสอนที่สอดคลองกับหลักสูตร  และความตองการของนักเรียน  และทองถ่ิน  ปญหา
การบริหารงานเพื ่อการประกันคุณภาพการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัด
สํานักงานการประถมศึกษา  จังหวัดสระแกว  ดานการนิเทศ  และการสนับสนุนทางวิชาการ  
อยูในระดับปานกลาง  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  โดยเรียงลําดับคะแนนเฉลี่ยจากมากไปหานอย  
ปญหาอันดับหนึ่ง  การจัดหาวัสดุ  อุปกรณเพื่อสนับสนุนงานวิชาการอยางเพียงพอ  อันดับที่สอง  คือ 
การจดัการนิเทศภายในโรงเรียน  อันดับที่สาม  คือ  การจัดหาคูมือแบบเรียน  และเอกสารหลักสูตร
แกครูอยางเพียงพอ  และอันดับสุดทาย  คือ  การจัดนิเทศอยางตอเนื่อง  ปญหาการบริหารงาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสํานักงานการประถมศึกษา  
จังหวัดสระแกว  จําแนกตามประสบการณการทํางาน  โดยภาพรวม  พบวา ไมแตกตางกัน  และ
เมื่อพิจารณาเปนรายดานก็พบวา  ทุกดานไมแตกตางกัน  เชนเดียวกัน  ปญหาการบริหารงาน
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เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดสํานักงานการประถมศึกษา 
จังหวัดสระแกว  จําแนกตามพื้นที่ตั้งของโรงเรียนโดยภาพรวมพบวา  ปญหาการบริหารงาน
เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษาไมแตกตางกัน  ในดานบุคลากร  และดานการนิเทศ  และ
สนับสนุนทางวิชาการ  สวนดานมาตรฐานโรงเรียน  และการปฏิรูปการเรียนการสอนนั้นพบวา  
แตกตางกัน 
                 ทิพทยา  สุวรรณภมูิ  (2544, หนา 108)  ไดศึกษาการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียน 
กับชุมชนตามความรับรูของคณะกรรมการโรงเรียน กลุมศรีนครินทร  สังกัดกรุงเทพมหานคร  
มีขอเสนอวาโรงเรียนควรใหความสําคัญกับคณะกรรมการโรงเรียนโดยจัดใหมีการอบรมสัมมนา
เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในการพฒันาการศึกษาของแตละคน มีการดําเนินการ
สรางความรูความเขาใจและสรางความตระหนักใหเห็นความสําคัญในบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการ
โรงเรียน                             

 สุเทพ  กองมณี  (2545, บทคัดยอ)  ไดรายงานผลการศึกษาคนควาอิสระ  เร่ือง  การศึกษา
การปฏิบัติตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาของผูบริหารโรงเรียน  ในการบริหารโรงเรียน
ของครูในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดหนองคาย  ผลการศึกษาคนควา
พบวาครูในโรงเรียนขนาดตางกัน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐาน
โรงเรียนของผูบริหารแตกตางกันมีนัยสําคัญที่ระดับ .05                                                                           
                 บุญสง  แกวอินทร  (2546, บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง การมีสวนรวมในการบริหารของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ความคิดเห็นของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดกรุงเทพมหานคร ตามอํานาจหนาที่ 8 ดาน โดยภาพรวม
ของโรงเรียนทั้ง 3 ขนาดอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาแตละอํานาจหนาที่พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด
คือ  ใหคําปรึกษาแนะนําในการพัฒนาโรงเรียน  ดานที่มีคาต่ําสุดคือ  แตงตั้งอนุกรรมการ
เพื่อปฎิบัติตามหนาที่ ความคิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาความคิดเห็นของคณะกรรมการ
สถานศึกษาเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานครตามอํานาจหนาที่ 
8 ดานจําแนกตามขนาดโรงเรียนพบวาโรงเรียนขนาดเล็กและขนาดใหญ ในภาพรวมอยูในระดับ
มากดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือใหมีอํานาจหนาที่อ่ืนตามที่ผูมีอํานาจมอบหมายโรงเรียนขนาดกลาง 
โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงสุดคือ ใหคําปรึกษาแนะนําในการพัฒนาโรงเรียน 
                 พิทักษ  แพทยผล  (2546, บทคัดยอ)  การมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจสั่งการ
ในการบริหารโรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานบึง
จังหวัดชลบุรี  พบวา  การมีสวนรวมของครูในการบริหารงบประมาณอยูในระดับปานกลาง 
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                    ทักษิณ  แสนอิสระ  (2548, บทคัดยอ)  ที่ศึกษาแนวทางการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาตอการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา 
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการบริหารงานงานวิชาการมีสวนรวมมากที่สุด 
 นฤมล  พอดี  (2549, บทคัดยอ) ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา 
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 1 พบวา การมีสวนรวมของครูในการบริหาร
สถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชลบุรี เขต 1สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ชลบุรี เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งนี้
อาจเปนเพราะระดับการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา องคประกอบทางดานเศรษฐกิจ  
รวมทั้งความพรอมของโรงเรียนขนาดเล็กมีความพรอมนอยกวาโรงเรียนขนาดใหญ เพราะฉะนั้น
ผูบริหารตองใชภาวะผูนําในการนําการศึกษาของโรงเรียนไปสูความสําเร็จตามเจตนารมณของ
หลักสูตรและความตองการของชุมชน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองประชาสัมพันธใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาและครูเขามามีสวนรวมใหมากและสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาและครู
ไดพัฒนาตนเองใหมากขึ้น 
 2.5.2  งานวิจัยตางประเทศ 
                   อเมนู  เทคา (Amenu – Takaa, 1988, p. 1626; อางถึงใน เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2537,

หนา 185)  ไดศึกษาทัศนะของชาว  อินเดียน ในแคนาดา เกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชน
ในการจัดการศึกษาพบวา การจัดการศึกษาประสพความสําเร็จในชุมชนที่มีประชาชนมีสวนรวม
ในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาที่สามารถสนองตอบความตองการของชุมชนและ
สอดคลองกับวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ เมื่อประชาชนมีสวนรวมอยางเขมแข็งการจัดการศึกษา
ก็จะประสบความสําเร็จ   
                     พุตตี้  (Putti, 1987; อางถึงใน สุรพล  พุฒคํา, 2544, หนา 63)  ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับการบริหาร
แบบมีสวนรวม สรุปไดวา การมีสวนรวมในการบริหารของผูใตบังคับบัญชา มีความเปนอิสระ
เพิ่มมากขึ้น เปนการใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความสามรถ ทําใหผูใตบังคับบัญชา
มีความรูสึกวาตนมีคุณคา มีความสําคัญ กอใหเกิดความรวมมือซ่ึงมีผลตอการเพิ่มผลผลิต นอกจากนี้ 
ยังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี สรางบรรยากาศของความสามัคคีเปนประชาธิปไตย 
ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากขึ้น ลดปญหาความขัดแยง ลดความไมพอใจที่เปนเหตุให
บุคลากรมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน                                                                                                                               
                  แอบเดล  (Abdel, 1993, p. 185) ไดศึกษาการมีสวนรวมในการบริหารในการบริหาร
การศึกษาในประเทศอียิปต ไดแสดงใหเห็นวา การมีสวนรวมของชุมชน เปนหลักสําคัญของ
การพัฒนาจําเปนตองปรับปรุงรูปแบการมีสวนรวมของประชาชน และควรกําหนดเปาหมายของ
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การมีสวนรวมของประชาชน ชองทางการติดตอสื่อสารระหวางประชาชนกับสถานศึกษา รวมทั้ง
ประเด็นหรือกิจกรรมที่ประชาชนควรมีสวนรวม   
 คิง  (King, 1984 , p. 1493-A)  ไดทําการวิจัยเรื่องโรงเรียนในฐานะเปนชุมชน  และ
ความสัมพันธของสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  จุดมุงหมายเพื่อแสดงใหเห็นวา  ผูบริหารสามารถ
ลดความแตกแยกของชุมชน  โดยการสรางความสัมพันธ ดวยวิธีการประชาธิปไตยใหเกิดความรูสึกวา
โรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชน  ผูวิจัยไดวิเคราะหผลวิจัยของบุคคลอื่นที่วิจัยไวแลว  3  คน  
ผลการศึกษาสรุปไดวา  ถาหากใหบุคคลเขาเกี่ยวของกับการสรางกฎจะทําใหเขามีความรูสึกวา
จะตองรักษากฎนั้นไว ถาใหเขามีโอกาสเขารวมจะมีการปฏิบัติตามกฎมากขึ้น  และถาใหบุคคล
เขาไปเกี่ยวของกับการตัดสินใจ  เขาจะเปนผูมีความเกี่ยวของกับการดําเนินงานของโรงเรียน
ความแตกแยกจะนอยลง คราฟ  (Craft, 1993, p. 1633-A)  ไดศึกษาทัศนคติของชุมชนตอการจัดการศึกษา  
และระดับการมีสวนรวมในกิจการของโรงเรียน  ที่จะทําใหทัศนคติของชุมชนตอโรงเรียนดีขึ้น 
จุดมุงหมาย คือ ตองการศึกษาความสัมพันธระหวางระดับการมีสวนรวมสิ่งแวดลอมของโรงเรียน
กับทัศนคติตอสถานศึกษาของรัฐ  ผลการศึกษาพบวา  มีความสัมพันธระหวางระดับทัศนคติกับ
ระบบโรงเรียน  และสิ่งแวดลอม  แตไมมีความสัมพันธระหวางทัศนคติของชุมชนกับส่ิงแวดลอม 
หรือทัศนคติของชุมชนกับระดับการเขารวมในกิจการของโรงเรียน 
                 นาโดซี  (Nadocie, 1993,  p. 201)  ไดศึกษาระหวางความสัมพันธระหวางการมีสวนรวม
ในการตัดสินใจและวัฒนธรรมโรงเรียนกับการแสดงออกถึงความพึงพอใจในงานของครู ผลการวิจัย
พบวาการมีสวนรวมในการตัดสินใจของครู เปนปจจัยหนึ่งที่สัมพันธกับการแสดงออกถึงความพอใจ
ในการทํางานของครู 
 สรุปงานวิจัยในและตางประเทศ  พบวา  การมีสวนรวมของชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาอันจะเปนหลักประกันใหแกผูรับการบริการตามหลักของการประกันคุณภาพการศึกษานั้น 
จะทําใหการพัฒนาคุณภาพการศึกษาเกดิความสมบูรณ  และเปนการสนองตอบตอความตองการ
ของผูเรียน  และทองถิ่น  จะทําใหทองถิ่นไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา รับผิดชอบในการจัด
การศึกษา  ผลที่ตามมาคือ การจัดการศึกษาของชาติมีประสิทธิภาพสูงสูงขึ้น 
  

2.6  สรุปกรอบแนวคิดในการวิจัย   
 
   การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาถือเปน
ยุทธศาสตรสําคัญในการพัฒนาการศึกษาของชาติ  ทั้งในดานการมีสวนรวมในการบริหารงาน
ในสถานศึกษา  4  งาน  คือ     



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 
45

  1)  ดานวิชาการ เปนการบริหารงานที่เกีย่วของกับ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 
การกําหนครูประจําสาระการเรียนรู การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวดัผลประเมินผล การพัฒนา
ส่ือ และแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา และประชาสัมพันธทางการศกึษา 

  2)  ดานงบประมาณ  เปนการบริหารงานที่เกี่ยวของกับ การกําหนดงบประมาณ และ
จัดทําแผนการใชงบประมาณ การตรวจสอบติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการใชงบประมาณ 
และการดําเนินงาน  การระดมทรัพยากรและการลงทุนเพื ่อการศึกษา  การบริหารการเงิน 
บริหารการบัญชี บริหารพัสดุและสินทรัพย 
  3)  ดานบริหารงานบุคคล  เปนการบริหารงานที่เกี่ยวของกับการวางแผนอัตรากําลัง
และกําหนดตําแหนง สรรหาและบรรจุแตงตั้ง การนิเทศติดตามการปฏิบัติงาน การเสริมสราง
ประสิทธิภาพการปฎิบัติราชการ 
  4)  ดานบริหารทั่วไป  เปนการบริหารงานที่เกี่ยวของกับ การดําเนินงานธุรการ 
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สนับสนุนดานวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากรและบริหารทั่วไป  ดูแล
อาคารสถานที่และสภาพแวดลอม งานกิจการนักเรียน งานทุนการศึกษา ระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
และประชาสัมพันธงานการศึกษา  
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บทที่  3 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
 
  ในการวิจัยคร้ังนี้ไดดําเนินการวิจัย  ตามขั้นตอนตอไปนี ้

 3.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
 3.2  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 3.3  การสรางเครื่องมือ 
 3.4  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 3.6  การวิเคราะหขอมูล 

                 3.7  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
มีรายละเอียดดังนี ้
 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
            
     3.1.1  ประชากรและกลุมตวัอยาง 
        1)  ประชากร  ไดแก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  จากโรงเรียนในอําเภอ
สนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวนทั้งสิ้น 40 โรงเรียน  
รวมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งหมด  456  คน 
         2)  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ไดมาโดยการกําหนดตัวอยางจากตารางของ
เครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) แลวสุมอยางงายไดกลุมตัวอยาง 210 คน 
ดังนี้ 
                              (1)  สถานศึกษาขนาดเล็ก  24  แหง  มีจํานวนคณะกรรมการสถานศกึษา  216  คน  
กลุมตัวอยางจากตารางของของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan,1970, p. 608) สุมอยางงาย
ไดกลุมตัวอยาง  90  คน 
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                           (2)  สถานศึกษาขนาดใหญ  16  แหง  มีจํานวนคณะกรรมการสถานศึกษา  
240 คน กลุมตัวอยางจากตารางของเครจซี่ และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970, p. 608) สุมอยางงาย
ไดกลุมตัวอยาง 120 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งส้ิน 210 คน (ตาราง 3) 
 
ตาราง  3  แสดงประชากรและกลุมตัวอยางจําแนกตามขนาดของสถานศึกษา 
 

ขนาดโรงเรียน จํานวนโรงเรียน จํานวนคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

จํานวนกลุมตวัอยาง 

       ขนาดเล็ก 24 216 90 
       ขนาดใหญ 16 240 120 
               รวม 40 456 210 

 

3.2  เครื่องมอืท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 
  
  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้  มี 2  ตอนคือ 

 ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีลักษณะเปน
แบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา  (Rating Scale) 5  ระดับ ตามแนวคิดของ เบส และคาน 
(Best & Kahn, 1993, p. 246)  ดังนี้   
 5    หมายถึง  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมากที่สุด 
 4     หมายถึง  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานระดับมาก 
 3    หมายถึง  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับปานกลาง 
  2    หมายถึง  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับนอย 
 1    หมายถึง  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระดับนอยที่สุด 
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3.3  การสรางเครื่องมือ 
 

 ผูวิจัยไดดําเนนิการเปนขั้นตอน  ดังนี ้
 3.3.1  ศึกษาเอกสาร แนวคดิทฤษฏี เกี่ยวกับการบริหารแบบมีสวนรวมเพือ่เปนกรอบแนวคิด
ในการสรางเครื่องมือ    
                 3.3.2  ศึกษาคํานยิามศัพทเฉพาะของการวิจยั  ไดแกการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษา
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 4 ดานคือ (1) ดานวิชาการ (2) ดานงบประมาณ                    
(3) ดานบริหารงานบุคคล (4) ดานบริหารทั่วไป 
 3.3.3  สรางแบบสอบถามฉบับราง 
 3.3.4  นําแบบสอบถามที่ไดสรางขึ้นไปปรกึษากบัอาจารยผูควบคุมภาคนิพนธเพื่อปรับปรุง
แกไข 
 

3.4  การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ   
 

            ผูวิจัยไดดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้  
               3.4.1  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรง
เชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใชเทคนิค IOC จํานวน 5 ทาน คือ  
                        1)  ผูชวยศาสตราจารยประทีป  อนุเมธางกูร       อาจารยผูทรงคุณวุฒิประจําสาขา 
                                                                                                        การบริหารการศึกษา 
                         2)  ผูชวยศาสตราจารยนภาพร  อมรเลิศสินไทย   ขาราชการบํานาญ 
                         3)  ดร.ทวีศิลป  กุลนภาดล                                   ประธานสาขาการวัดผลและ 
                                                                                                        ประเมินผลมหาวิทยาลัยราชภัฎ 
                                                                                                        ราชนครินทร                                                            
                         4)  นายอนันต  รุนประพันธ รองผูอํานวยการสํานักงาน 
    เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2                            
                         5)  นายประสาร  เศวตสุพร                               ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ 
                                                                                                     สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
                                                                                               ฉะเชิงเทรา เขต 2  
 3.4.2  นําแบบสอบถามที่ผูเชี่ยวชาญเสนอแนะไปปรึกษาอาจารยที่ปรึกษาภาคนิพนธ
เพื่อพิจารณาปรับปรุง แกไขใหเหมาะสมกอนนําไปทดลองใชตอไป              
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               3.4.3  นําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขแลวไปทดลองใช (Try Out) กับคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียน ในเขตอําเภอพนมสารคาม สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 จํานวน 30 คน (15 โรงเรียน)  
             3.4.4  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลวไปหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยวิธีของ 
ครอนบาค (Cronbach, 1970, pp. 202-204) ที่เรียกวา สัมประสิทธิแอลฟา (Alpha Coefficient) 
ไดคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับ .98  คาความเชื่อมั่นรายดานดังนี้ 
                          1)  ดานวิชาการ                               คาความเชื่อมั่น .94 
                           2)  ดานงบประมาณ                         คาความเชื่อมั่น .88 
                            3)  ดานการบริหารงานบุคคล          คาความเชื่อมั่น 1 
                            4)  ดานบริหารทั่วไป                       คาความเชื่อมั่น .92 
   3.4.5  นําแบบสอบถามที่ทดลองใชแลว ทําเปนฉบับสมบูรณเพื่อเก็บขอมูลตอไป 

 

3.5  การเก็บรวบรวมขอมูล 
 
                 ผูวิจัยไดดําเนนิเปนขั้นตอนดังนี ้

 3.5.1  บันทึกเสนอสํานักงานบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทรออกหนังสือ
ขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม ถึงสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
เพื่อขออนุญาตเก็บรวบรวมขอมูล          

   3.5.2  นําหนังสือเสนอผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เพื่อพิจารณา
ใหความเห็นชอบ นําหนังสือที่ผานการพิจารณาแลวเสนอตอผูอํานวยการสถานศึกษาที่ไดกําหนด
เปนกลุมตัวอยาง เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลตอไป  

 3.5.3  ผูวิจัยสงแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมขอมูลจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในโรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
ที่เปนกลุมตัวอยางของการวิจัย   

 3.5.4  การสงแบบสอบถาม ผูวิจัยสงแบบสอบถามดวยตนเอง      
 3.5.5  การเก็บรวบรวมแบบสอบถาม ผูวิจัยเปนผูรวบรวมดวยตัวเอง หลังจากสงแบบสอบถาม

ไปแลว 2 สัปดาห 
    3.5.6  เมื่อไมไดรับแบบสอบถามคืน ผูวิจัยนดัเก็บแบบสอบถามอีกใน 1 สัปดาห 
    3.5.7  สงแบบสอบถามไปทั้งหมด 210 ฉบับ ไดรับกลับคืนมา 169 ฉบับเปนฉบับสมบูรณ

ทั้งหมด 169 ฉบับคิดเปนรอยละ 80.47  
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3.6  การวิเคราะหขอมูล 
 
                ผูวิจัยไดใชโปรแกรมสําเร็จรูปคอมพิวเตอรดําเนินการดังตอไปนี ้
            3.6.1  ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามวิเคราะหโดยใชคาความถี่และคารอยละ
แลวนําเสนอในรูปตารางพรอมกับคําบรรยายประกอบ 
            3.6.2  ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในเขตอําเภอสนามชัยเขต สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 วิเคราะหดวยคาเฉลี่ย ( X ) คาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (SD) แลวนําเสนอในรูปตาราง
พรอมคําบรรยายประกอบ 
           3.6.3  เปรียบเทียบการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในเขตอําเภอสนามชัยเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตาม
ขนาดของโรงเรียน  
             3.6.4  เกณฑการวเิคราะหขอมูล (บุญชม ศรีสะอาด และบญุสง นิลแกว, 2525, หนา 22-25) 
  4.51- 5.00  หมายถึง  การมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 
    ระดับมากที่สุด 

  3.51- 4.50  หมายถึง  การมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน    
    ระดับมาก 
  2.51- 3.50  หมายถึง  การมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  

      ระดับปานกลาง 
  1.51- 2.50  หมายถึง  การมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน  
     ระดับนอย 
  1.00- 1.50  หมายถึง  การมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน       
    ระดับนอยที่สุด 

 

3.7  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 

        ใชสถิติพื้นฐาน ไดแก  คาความถี่  และคารอยละ  คาเฉล่ีย ( X ) และคาความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  (S.D.) การทดสอบคา  (t-test)   
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 จากการศึกษาเรื่อง การศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในการจัดการศึกษา โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  
เขต 2 สามารถวิเคราะหขอมูลไดดังนี้ 
 ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 
               ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
              ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน 
 สัญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 
   X  แทน คะแนนเฉลี่ย   
   S.D. แทน ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
   n      แทน จํานวนกลุมตวัอยาง 
                        t  แทน คาสถิติแจกแจงแบบ t  

        p               แทน ความนาจะเปน 
    *      แทน ระดับนยัสําคัญทางสถิติที่ .05 

 

  ตอนที่ 1  ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 
 
ตาราง 4  จํานวนผูตอบแบบสอบถาม  จาํแนกตามขนาดโรงเรยีน 
 

ขนาดโรงเรียน จํานวน/คน รอยละ 
       ขนาดเล็ก                        85 50.29 
       ขนาดใหญ  84 49.71 
               รวม                      169                 100 
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 ตาราง 4 พบวา กลุมตัวอยาง จํานวนทั้งสิ้น 169 คน จําแนกตามขนาดโรงเรียน เปนโรงเรียน
ขนาดเล็ก จํานวน 85 คน คิดเปนรอยละ 50.29 และโรงเรียนขนาดใหญ จํานวน 84 คน คิดเปนรอยละ  
49.71 
 
  ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียน ในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 การวิเคราะหระดับระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 สถิติที่ใช
คือ คะแนนเฉลี่ย ( X ) และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) นําเสนอขอมูลในรูปตาราง พรอมคําบรรยาย
ประกอบ รายละเอียดดังตาราง 2-6 
 

ตาราง  5  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดบัการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
                 ขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
                ฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานภาพรวม 
 

การมีสวนรวมดานวิชาการ 
 

 (n = 169 คน) ระดับ 
การมีสวนรวม 

ลําดับที่ 
 S.D. 

1.  ดานวิชาการ 3.25 .67 ปานกลาง 2 
2.  ดานงบประมาณ 3.16 .79 ปานกลาง 4 
3.  ดานบริหารงานบุคคล 3.22 .78 ปานกลาง 3 
4.  ดานบริหารทั่วไป 3.29 .75 ปานกลาง 1 

รวมเฉลี่ย 3.23 .70 ปานกลาง  

 
 ตาราง 5 พบวา  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน
ในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ดานภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.23 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .70) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ระดับ
การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางทุกดาน ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ไดแก ดานการบริหารทั่วไป 
(คาเฉลี่ย 3.29 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .75) ลําดับที่ 2 ไดแก ดานวิชาการ (คาเฉลี่ย 3.25 คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .67) ลําดับที่ 3 ไดแก ดานบริหารงานบุคคล (คาเฉลี่ย 3.22 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .78) 
สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก ดานงบประมาณ (คาเฉลี่ย 3.16 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .79)  

X
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ตาราง 6  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษา 
                ขัน้พืน้ฐาน  โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
               ฉะเชงิเทรา เขต 2  ดานวิชาการ 
 

การมีสวนรวม 
ดานวิชาการ                              

 (n = 169 คน) ระดับ 
การมีสวนรวม 

ลําดับ
ที่  S.D. 

1. การเสนอแนะใหศึกษาผูเรียนเปนรายบคุคล 3.17 .77 ปานกลาง 15 
2. การเสนอแนะการคิดคนและใชนวัตกรรม 
    ในสอนที่หลากหลายและเหมาะสม  เชน   
    การใหผูเรียนเรียนรูจากโครงงาน  การเรียนรู 
    จากประสบการณจริง  เปนตน 

3.33 .81 ปานกลาง 3 

3. การเสนอแนะใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงและ   
     แสวงหาความรูดวยตนเอง 

3.39 .83 ปานกลาง 2 

4. การเสนอแนะการผลิตและพัฒนาสื่อ 
    การเรียนการสอนตลอดจนนําเทคโนโลย ี
    ที่เหมาะสมและทันสมัยมาใชในการพัฒนา   
    คุณภาพการเรียนการสอน 

3.23 .85 ปานกลาง 10 

5. การเสนอแนะการจดัทําระบบขอมูลพื้นฐาน 
    เกี่ยวกับผูเรียนดานความสนใจ  ความถนัด 
    ความตองการของผูเรียน 

3.22 .81 ปานกลาง 11 

6. การเสนอแนะการจดัทําระบบขอพื้นฐาน 
     เกี่ยวกับสภาพและความตองการของชุมชน 

3.28 .79 ปานกลาง 6 

7. การเสนอแนะการวเิคราะหหลักสูตรแกนกลาง  
    การจัดทําเนือ้หาสาระและกระบวนการเรียน 
    การสอน  ใหสอดคลองกับขอมูลพื้นฐาน 
    ของโรงเรียนและชุมชน 

3.20 .84 ปานกลาง 13 

8. การเสนอแนะการจดัแหลงเรยีนรูทีห่ลากหลาย  
    เชน  มุมหนงัสือ  หองสมุด  อุทยานการศึกษา 

3.54 .89 มาก 1 

9. การเสนอแนะการจดัทําทะเบียนภูมิปญญา 
    ชาวบาน  แหลงวิทยากรและสถานประกอบการ 

3.16 .81 ปานกลาง 17 

X
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ตาราง 6  (ตอ)  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดบัการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 
                          สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงาน 
                          เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ดานวิชาการ 

 

การมีสวนรวม 
ดานวิชาการ                              

 (n = 169 คน) ระดับ 
การมีสวนรวม 

ลําดับ
ที่  S.D. 

10. การเสนอแนะการศึกษาสภาพปญหา   
      การแกปญหาและการนําผลการศึกษา 
      ไปพัฒนาการเรียนการสอน 

3.28 .78 ปานกลาง 5 

11. การเสนอแนะการประเมินผลการเรียน 
      การสอนอยางหลากหลาย  สอดคลองกับ 
      กระบวนการเรียนการสอน เชน 
      การประเมนิผลจากการปฏิบัติจริง  การใช 
      แฟมสะสมงาน 

3.25 .86 ปานกลาง 9 

12. การเสนอแนะการวิเคราะหและจัดทําผล 
       การพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพ
      การเรียนของผูเรียนและใหขอมูลยอนกลับ 
      แกผูเรียนและผูปกครอง 

3.17 .91 ปานกลาง 16 

13. การเสนอแนะการรวบรวมแหลงเรียนรู 
      ในชุมชน  และแนะนําแนวทางการศกึษา 
      จากแหลงเรียนรู 

3.26 .81 ปานกลาง 7 

14. การเสนอแนะการจัดกิจกรรมการเรียน 
      การสอนที่สนับสนุนการศึกษาดวยตนเอง 
      จากแหลงเรียนรู 

3.26 .82 ปานกลาง 8 

15. การเสนอแนะจดัทําเครือขายการเรียนรูชุมชน 3.08 .87 ปานกลาง 18 
16. การเสนอแนะใหมกีารจดัระบบการนเิทศ 
      ภายในและนําผลการนิเทศมาประเมิน 
      เพื่อปรับปรุงการเรยีนการสอน 

3.18 .92 ปานกลาง 14 

 
 

    

X
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ตาราง 6  (ตอ)  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดบัการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 
                          สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงาน 
                         เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ดานวิชาการ 

 

การมีสวนรวม 
ดานวิชาการ                              

 (n = 169 คน) ระดับ 
การมีสวนรวม 

ลําดับ
ที่  S.D. 

17. เสนอแนะการสรางความเขาใจแกผูเรียน 
      ผูปกครองและชุมชนเกี่ยวกับการเรยีน 
      การสอน  โดยวิธีการและสื่อที่หลากหลาย 

3.29 .80 ปานกลาง 4 

18. เสนอแนะการจัดแสดงผลงานเกี่ยวกับ 
      การเรียนการสอนและเผยแพรแลกเปลี่ยน 
      รูปแบบการเรียนการสอน 

3.22 .83 ปานกลาง 12 

รวมเฉลี่ย 3.25 .67 ปานกลาง  

 
 ตาราง  6  พบวา  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน
ในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ดานวิชาการ 
โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย  3.25  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .67)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  
พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  การเสนอแนะการจัดแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  เชน  มุมหนังสือ  
หองสมุด  อุทยานการศึกษา  (คาเฉลี่ย 3.54  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .89)  ลําดับที่ 2  ไดแก  การเสนอแนะ
ใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริงและแสวงหาความรูดวยตนเอง  (คาเฉลี่ย 3.39 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .83)   
ลําดับที่ 3  ไดแก  การเสนอแนะการคิดคนและใชนวัตกรรมในสอนที่หลากหลายและเหมาะสม  
เชน  การใหผูเรียนเรียนรูจากโครงงาน  การเรียนรูจากประสบการณจริง  เปนตน  (คาเฉลี่ย  3.33  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .81) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  การเสนอแนะจัดทําเครือขาย
การเรียนรูชุมชน  (คาเฉลี่ย 3.08  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .87) 
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ตาราง 7  คาเฉลี่ย  คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษา 
                ขัน้พืน้ฐาน  โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
               ฉะเชงิเทรา  เขต  2  ดานงบประมาณ 
 

การมีสวนรวม 
ดานงบประมาณ 

 (n = 169 คน) ระดับ 
การมีสวนรวม 

ลําดับที่ 
 S.D. 

1. การใหความเห็นและการเสนอแนะ 
    การจัดตั้งคณะทํางานเกีย่วกับ 
    การดําเนินการงบประมาณประจําป 

3.14 .89 ปานกลาง 7 

2. การใหความเห็นและการเสนอแนะ 
    การวิเคราะหสภาพและความตองการ 
    ของผูเรียนและสถานศึกษา 

3.20 .86 ปานกลาง 2 

3. การใหความเห็นและการเสนอแนะ 
    แผนการใชจายงบประมาณประจําป 

3.15 .86 ปานกลาง 5 

4. การใหความเห็นและขอเสนอแนะ 
    แผนการติดตามการใชจายเงินงบประมาณ 

3.15 .99 ปานกลาง 6 

5. การใหความเห็นและขอเสนอแนะ 
    การประเมนิผลการใชจายเงินงบประมาณ 
    ของสถานศึกษา 

3.17 .94 ปานกลาง 3 

6. การใหความเห็นและขอเสนอแนะ 
    การออกประกาศการบริหารการเงิน 
    ของสถานศึกษา 

3.07 .91 ปานกลาง 9 

7. การใหความเห็นและขอเสนอแนะเกีย่วกับ 
    แนวปฏิบัตกิารบริหารการเงินของ 
    สถานศึกษา 

3.14 .91 ปานกลาง 8 

8. การใหความเห็นและขอเสนอแนะ 
    การจัดหารายไดจากทรัพยสินของสถานศกึษา 

3.24 .87 ปานกลาง 1 

9. การใหความเห็นและขอเสนอแนะ 
    แหลงทุนเพือ่การพัฒนาสถานศึกษา 

3.16 .93 ปานกลาง 4 

รวมเฉลี่ย 3.16 .79 ปานกลาง  

X



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 
57

 ตาราง  7  พบวา  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน
ในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานงบประมาณ
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย 3.16 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .79)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  
ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางทุกขอ  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  ไดแก  การใหความเห็นและ
ขอเสนอแนะการจัดหารายไดจากทรัพยสินของสถานศึกษา  (คาเฉลี่ย  3.24  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .87)  
ลําดับที่ 2  ไดแก  การใหความเห็นและการเสนอแนะการวิเคราะหสภาพและความตองการของผูเรียน
และสถานศึกษา  (คาเฉลี่ย  3.20  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .86)  ลําดับที่  3  ไดแก  การใหความเห็นและ
ขอเสนอแนะการประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณของสถานศึกษา  (คาเฉลี่ย  3.17  คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน .94)  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  การใหความเห็นและขอเสนอแนะการออกประกาศ
การบริหารการเงินของสถานศึกษา  (คาเฉลี่ย  3.07  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .91) 
 
ตาราง 8  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษา 
                ขัน้พืน้ฐาน  โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
               ฉะเชงิเทรา  เขต 2  ดานบริหารงานบุคคล 
 

การมีสวนรวมดาน 
บริหารงานบุคคล 

 (n = 169 คน) ระดับ 
การมีสวนรวม 

ลําดับที่ 
 S.D. 

1. การใหความเห็นการสรางความเขาใจ 
    เกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพและ 
    จรรยาบรรณของวิชาชีพใหแกผูบริหาร 
    และครู 

3.21 .92 ปานกลาง 5 

2. การเสนอแนะกําหนดยุทธศาสตร 
    ในการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา   
    เพื่อนําไปสูความเปนมืออาชีพ 

3.14 .92 ปานกลาง 7 

3. การสรางพันธกิจรวมกัน 
    ในการดําเนนิการปฏิรูปการศึกษา   
     มีการประเมนิความตระหนัก  และ 
    ความพรอมที่จะรวมกันทาํงาน 

3.29 .87 ปานกลาง 2 
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ตาราง 8 (ตอ)  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดบัการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 
                         สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
                        การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  ดานบริหารงานบุคคล 
 

การมีสวนรวมดาน 
บริหารงานบุคคล 

 (n = 169 คน) ระดับ 
การมีสวนรวม 

ลําดับที่ 
 S.D. 

4. การใหความคิดเห็นและเสนอแนะ 
    การพฒันาครูและบุคลากรในสถานศึกษา   
    ใหมีความรู  ความเขาใจในการจัดทํา 
    หลักสูตรและจัดกระบวนการเรียน 
    การสอนที่ยดึผูเรียนเปนสําคัญ 

3.28 .93 ปานกลาง 3 

5. สงเสริมใหผูบริหารและครูอาจารย 
     เขาเปนสมาชิกชมรมวิชาชีพ 

3.28 .93 ปานกลาง 3 

6. การใหความคิดเห็นและเสนอแนะ 
    ในการยกยองเชดิชูเกยีรตผูิบริหารและครู  
    โดยจัดสวัสดิการใหอยางเหมาะสม 

3.19 .91 ปานกลาง 6 

7. เสนอแนะการประเมินตนเองของ 
    บุคลากรในการปฏิบัติงาน 

3.12 .91 ปานกลาง 8 

8. ใหความเห็นและเสนอแนะการประเมินผล 
     การดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อวิจยั 
    และพัฒนา 

3.07 .86 ปานกลาง 9 

9. เสนอแนะการจดักจิกรรมประชาสัมพนัธ 
    ใหชุมชนทราบถึงผลการปฏิบัติงานของ 
    โรงเรียนและฟงเสียงสะทอนของชุมชน 

3.38 .84 ปานกลาง 1 

รวมเฉลี่ย 3.22 .78 ปานกลาง  

 
 ตาราง  8  พบวา  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน
ในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานบริหารงาน
บุคคลภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย  3.22  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .78)  เมื่อพิจารณาเปน
รายขอพบวา ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางทุกขอ  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  ไดแก  เสนอแนะ
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การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธใหชุมชนทราบถึงผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนและฟงเสียงสะทอน
ของชุมชน  (คาเฉลี่ย  3.38  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .84)  ลําดับที่  2  ไดแก  การสรางพันธกิจรวมกัน
ในการดําเนินการปฏิรูปการศึกษา  มีการประเมินความตระหนักและความพรอมที่จะรวมกันทํางาน  
(คาเฉลี่ย 3.29  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .87)  ลําดับที่  3  ไดแก  การใหความคิดเห็นและเสนอแนะ
การพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหมีความรู  ความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรและ
จัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  (คาเฉลี่ย  3.28  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .93)  และ
สงเสริมใหผูบริหารและครูอาจารยเขาเปนสมาชิกชมรมวิชาชีพ  (คาเฉลี่ย  3.28  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
.93)  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  ใหความเห็นและเสนอแนะการประเมินผลการดําเนินงาน
ของสถานศึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนา  (คาเฉลี่ย  3.07  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .86) 
 
ตาราง 9  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษา 
                ขัน้พืน้ฐาน  โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชยัเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษา 
               ฉะเชงิเทรา เขต 2 ดานบริหารทั่วไป 
 

การมีสวนรวมดานบริหารทั่วไป 
 (n = 169 คน) ระดับ 

การมีสวนรวม 
ลําดับที่ 

 S.D. 
1. การใหความเห็นการแตงตั้ง 
    คณะกรรมการคณะตางๆ ของสถานศึกษา  
    เชน  คณะทาํงานวางแผนปรับปรุง 
    การศึกษาในสถานศึกษาหรือ 
    คณะกรรมการพัฒนาหลกัสูตร 

3.37 .88 ปานกลาง 3 

2. การเสนอแนะการจดัทําแผนยุทธศาสตร 
    การปรับปรุงสถานศึกษา 

3.29 .95 ปานกลาง 7 

3. การใหความเหน็และเสนอแนะการจดัทํา 
    ระบบขอมูลสารสนเทศ  แลวนํามากําหนด 
     เปนมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา 

3.16 .85 ปานกลาง 12 

4. การใหความเห็นและการเสนอแนะ 
    การจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศแลว 
    นํามาจัดทําแผนยุทธศาสตรของ 
    สถานศึกษา 

3.13 .88 ปานกลาง 13 
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ตาราง 9  (ตอ)  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดบัการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 
                          สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงาน 
                        เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานบริหารทั่วไป 
 

การมีสวนรวมดานบริหารทั่วไป 
 (n = 169 คน) ระดับ 

การมีสวนรวม 
ลําดับที่ 

 S.D. 
5. การใหความเหน็และเสนอแนะการจดัทํา 
    ระบบตรวจสอบ  ระบบการประเมินตนเอง  
    การนิเทศภายในและการควบคุมการจัด    
    การเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพสูง 

3.20 .87 ปานกลาง 10 

6. เสนอแนะการจัดทํารายงานการจัดการศกึษา 
     และนําไปปรับปรุงการจัดการศึกษา 

3.18 .85 ปานกลาง 11 

7. ใหความเหน็และเสนอแนะการจดั 
    ภูมิทัศนในสถานศึกษาใหมีความรมร่ืน   
    สวยงามและเปนแหลงการเรียนรู 

3.53 .93 มาก 1 

8. ใหความเหน็และเสนอแนะการจดัทํา 
    จัดหาทรัพยากรและสื่อเทคโนโลยีที่ 
     เหมาะสมทัง้สากลและทองถ่ิน 

3.31 .91 ปานกลาง 5 

9. การใหความเห็นและเสนอแนะการสงเสรมิ 
     ใหมีการพฒันาครูใหมีทกัษะในการใช 
     เทคโนโลยีเพื่อการจัดการเรียนการสอน 
    ในสถานศึกษา 

3.36 .87 ปานกลาง 4 

10. การใหความเห็นและเสนอแนะการจัดทาํ 
       ระบบการสํารวจนักเรยีนในเขตบรกิาร 
      และในเขตที่รับผิดชอบ 

3.42 .86 ปานกลาง 2 

11. การใหความเห็นและเสนอแนะ 
      การแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษา 
      ระหวางสถานศึกษาหรอืกับชุมชนอื่น 

3.22 .84 ปานกลาง 9 
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ตาราง 9 (ตอ)  คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานเกี่ยวกับระดบัการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 
                         สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน  โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงาน 
                       เขตพื้นที่การศกึษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานบริหารทั่วไป 
 

การมีสวนรวมดานบริหารทั่วไป 
 (n = 169 คน) ระดับ 

การมีสวนรวม 
ลําดับที่ 

 S.D. 
12. การใหความเห็นและเสนอแนะ 
      การกําหนดแนวปฏิบัติในการใหบริการ 
      ทางการศึกษาอยางโปรงใส  เปนธรรม   
      ใหทั่วถึงไมเลือกปฏิบัติ 

3.30 .90 ปานกลาง 6 

13. การใหความเห็นและเสนอแนะ 
      การจัดทําแผนการประชาสัมพันธ   
      การสรางเครือขาย  และประสาน 
      การประชาสัมพันธ  การดําเนินการ 
      ประชาสัมพันธโดยใชส่ือ 
      อยางหลากหลาย 

3.26 .85 ปานกลาง 8 

รวมเฉลี่ย 3.29 .75 ปานกลาง  

 
 ตาราง 9 พบวา  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียน
ในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ดานบริหารทั่วไป
ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  (คาเฉลี่ย 3.29  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .75)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ
พบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  ไดแก  ใหความเห็นและเสนอแนะการจัดภูมิทัศนในสถานศึกษาใหมี
ความรมร่ืน  สวยงามและเปนแหลงการเรียนรู  (คาเฉลี่ย  3.53  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .93)  ลําดับที่ 2  
การใหความเห็นและเสนอแนะการจัดทําระบบการสํารวจนักเรียนในเขตบริการ  และในเขตที่รับผิดชอบ  
(คาเฉลี่ย  3.42  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .86)  ลําดับที่ 3  ไดแก  การใหความเห็นการแตงตั้งคณะกรรมการ
คณะตาง  ๆของสถานศึกษา  เชน  คณะทํางานวางแผนปรับปรุงการศึกษาในสถานศึกษาหรือคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร (คาเฉลี่ย 3.37  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .88) สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด ไดแก  การให
ความเห็นและการเสนอแนะการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศแลวนํามาจัดทําแผนยุทธศาสตรของ
สถานศึกษา  (คาเฉลี่ย 3.132  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .88) 
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   ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน   
โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน 
 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จําแนกตาม
ขนาดโรงเรียน  ผลการวิเคราะหปรากฏดังตาราง 7 
 
ตาราง 10  เปรยีบเทยีบระดบัการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพืน้ฐาน  โรงเรียน 
                ในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกดัสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 
                 จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 

การมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน 

โรงเรียน 
ขนาดเล็ก 

(n=85) 

โรงเรียน 
ขนาดใหญ 

(n=84) 
t p 

X  S.D. X  S.D. 
ดานวิชาการ 3.30 .68 3.20 .65    .964 .34 
ดานงบประมาณ 3.16 .82 3.16 .77   .028 .98 
ดานบริหารงานบุคคล 3.25 .82 3.18 .75   .656 .51 
ดานบริหารทั่วไป 3.37 .78 3.20 .72 1.417 .16 

  3.27 .74    3.18 .67   .795    .43 

 
 ตาราง 10 พบวา  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก  และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดใหญ ในโรงเรียนเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มีสวนรวมในการจัดการศึกษาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกดาน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
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บทที่  5 
สรุปผล  อภิปรายผล  และขอเสนอแนะ 

 
 

 การศึกษาครั้งนี้  มุงศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการจัดการศึกษา  โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา 
เขต  2  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา  ไดแก  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โดยตําแหนงและ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่มาจากการแตงตั้งตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  วาดวย  
คณะกรรมการสถานศึกษาพื้นฐาน พ.ศ. 2543  และกฎกระทรวงกําหนดจํานวนกรรมการ คุณสมบัติ  
หลักเกณฑ  วิธีการสรรหา  การเลือกประธานกรรมการและกรรมการ  วาระการดํารงตําแหนง  และ
ที่พนจากตําแหนงของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2546  จากโรงเรียนในเขตอําเภอ
สนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  จํานวน  40  โรงเรียน  โดยจําแนก
โรงเรยีนเปน  2  กลุม คือ  โรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนไมเกิน  300  คน  ซ่ึงมีคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจํานวนแหงละ  9  คน  และโรงเรียนที่มีจํานวนนักเรียนตั้งแต  301  คนขึ้นไป  ซ่ึงมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานแหงละ  15  คน  รวมทั้งสิ้น  456  คน  ซ่ึงไดจากสุมแบบแบงชั้น  (Stratified 
Random Sampling)  ตามโรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2  เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสอบถาม แบงเปน 2  ตอน  
ไดแก  ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานะของโรงเรียน  ตอนที่ 2  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับ
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
 ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามดังกลาวไปทดลองใชกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียน
ในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ปรากฏวาแบบสอบถาม
ฉบับนี้มีคาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .90  แลวนําไปใชกับกลุมตัวอยางโดยขอความอนุเคราะห
จากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ในการแจกแบบสอบถามใหกับ
กลุมตัวอยาง  จํานวน  210  ฉบับ  ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลดวยการสงไปทางไปรษณีย  ผลปรากฏวา
ไดแบบสอบถามคืนกลับมา  จํานวน  169  ฉบับ  คิดเปนรอยละ 80.47 
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5.1  สรุปผล 
 
                จากการศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตอําเภอ
สนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ผูวิจัยสรุปผลการวิเคราะหขอมูล
ไดดังตอไปนี้ 
  ตอนที่  1  ขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 
               การศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการศึกษา 
โรงเรียนในเขตอาํเภอสนามชัยเขต สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2  
จากกลุมตัวอยาง  จํานวน 169  คน  จําแนกตามขนาดโรงเรียน  เปนโรงเรียนขนาดเล็ก จํานวน  85  คน  
คิดเปนรอยละ  50.29  และโรงเรียนขนาดใหญ  จํานวน  84  คน  คิดเปนรอยละ  49.71 
  ตอนที่ 2  ผลการวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชยัเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 
              การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.23  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .70)  เมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา  ระดับการมีสวนรวมอยูในระดับปานกลาง
ทุกดาน  ดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  ไดแก  ดานการบริหารทั่วไป (คาเฉลี่ย 3.29 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .75)  
ลําดับที่ 2 ไดแก  ดานวิชาการ  (คาเฉลี่ย 3.25  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .67)  ลําดับที่ 3  ไดแก  
ดานบริหารงานบุคคล  (คาเฉลี่ย 3.22 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .78)  สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  
ดานงบประมาณ  (คาเฉลี่ย 3.16  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .79)  
 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ดานวิชาการ โดยรวมอยูในระดับปานกลาง  
(คาเฉลี่ย  3.25  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .67)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอ  พบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  
การเสนอแนะการจัดแหลงเรียนรูที่หลากหลาย  เชน  มุมหนังสือ  หองสมุด  อุทยานการศึกษา  
(คาเฉลี่ย 3.54  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .89)  ลําดับที่ 2  ไดแก  การเสนอแนะใหผูเรียนลงมือปฏิบัติจริง
และแสวงหาความรูดวยตนเอง  (คาเฉลี่ย  3.39  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .83)  ลําดับที่ 3  ไดแก  
การเสนอแนะการคิดคนและใชนวัตกรรมในสอนที่หลากหลายและเหมาะสม  เชน  การใหผูเรียนเรียนรู
จากโครงงาน การเรียนรูจากประสบการณจริง  เปนตน  (คาเฉลี่ย  3.33  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .81)  
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  การเสนอแนะจัดทําเครือขายการเรียนรูชุมชน  (คาเฉลี่ย 3.08  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .87) 



มห
าว
ิทย

าล
ัยร
าช
ภัฏ

รา
ชน

คร
ินท

ร์

 
65

 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานงบประมาณภาพรวมอยูในระดับปานกลาง  
(คาเฉลี่ย 3.16  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .79)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ระดับการมีสวนรวมอยูใน
ระดับปานกลางทุกขอ  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  ไดแก  การใหความเห็นและขอเสนอแนะการจัดหา
รายไดจากทรัพยสินของสถานศึกษา  (คาเฉลี่ย  3.24  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .87)  ลําดับที่ 2  ไดแก  
การใหความเห็นและการเสนอแนะการวิเคราะหสภาพและความตองการของผูเรียนและสถานศึกษา  
(คาเฉลี่ย  3.20  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .86)  ลําดับที่  3  ไดแก  การใหความเห็นและขอเสนอแนะ
การประเมินผลการใชจายเงินงบประมาณของสถานศึกษา  (คาเฉล่ีย  3.17  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .94)  
สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  การใหความเห็นและขอเสนอแนะการออกประกาศการบริหาร
การเงินของสถานศึกษา  (คาเฉลี่ย  3.07  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .91) 
 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ดานบริหารงานบุคคลภาพรวมอยูในระดับ
ปานกลาง  (คาเฉลี่ย  3.22  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .78)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ระดับการมีสวนรวม
อยูในระดับปานกลางทุกขอ  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด  ไดแก  เสนอแนะการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ
ใหชุมชนทราบถึงผลการปฏิบัติงานของโรงเรียนและฟงเสียงสะทอนของชุมชน  (คาเฉลี่ย  3.38  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .84)  ลําดับที่  2  ไดแก  การสรางพันธกิจรวมกันในการดําเนินการปฏิรูปการศึกษา  
มีการประเมินความตระหนักและความพรอมที่จะรวมกันทํางาน  (คาเฉลี่ย  3.29  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .87)  
ลําดับที่  3  ไดแก  การใหความคิดเห็นและเสนอแนะการพัฒนาครูและบุคลากรในสถานศึกษาใหมี
ความรู  ความเขาใจในการจัดทําหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ยึดผูเรียนเปนสําคัญ  
(คาเฉลี่ย  3.28  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .93)  และสงเสริมใหผูบริหารและครูอาจารยเขาเปนสมาชิก
ชมรมวิชาชีพ  (คาเฉลี่ย  3.28  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .93)  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  ใหความเห็น
และเสนอแนะการประเมินผลการดําเนินงานของสถานศึกษาเพื่อวิจัยและพัฒนา  (คาเฉลี่ย  3.07  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .86) 
 การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2   ดานบริหารทั่วไป  ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 
(คาเฉลี่ย 3.16  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .79)  เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา  ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด 
ไดแก  ใหความเห็นและเสนอแนะการจัดภูมิทัศนในสถานศึกษาใหมีความรมรื่น  สวยงามและ
เปนแหลงการเรียนรู  (คาเฉลี่ย 3.53 คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .93)  ลําดับที่ 2  การใหความเห็นและ
เสนอแนะการจัดทําระบบการสํารวจนักเรียนในเขตบริการ  และในเขตที่รับผิดชอบ  (คาเฉลี่ย  3.42  
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .86)  ลําดับที่ 3  ไดแก  การใหความเห็นการแตงตั้งคณะกรรมการคณะตางๆ 
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ของสถานศึกษา  เชน  คณะทํางานวางแผนปรับปรุงการศึกษาในสถานศึกษาหรือคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร  (คาเฉลี่ย 3.37  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .88)  สวนขอที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด  ไดแก  
การใหความเห็นและการเสนอแนะการจัดทําระบบขอมูลสารสนเทศแลวนํามาจัดทําแผนยุทธศาสตร
ของสถานศึกษา  (คาเฉลี่ย 3.132  คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน .88) 
 ผลการเปรียบเทียบระดับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2   
จําแนกตามขนาดโรงเรียน 
 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดเล็ก  และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนขนาดใหญ ในโรงเรียนเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ฉะเชิงเทรา เขต 2 มีสวนรวมในการจัดการศึกษาแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
ทุกดาน ซ่ึงไมสอดคลองกับสมมุติฐานที่ตั้งไว 
 

5.2  อภิปรายผล  
                        
 จากการศึกษาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา 
โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต  2  ผูวิจัย 
มีประเด็นที่นํามาอภิปรายผล  ดังนี้ 

 5.2.1  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา 
โรงเรียนในเขตอําเภอสนามชัยเขต  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2  ในภาพรวม
อยูในระดับปานกลาง  สอดคลองกับงานวิจัยของสมพงษ  โสภิณ (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาปญหา
การปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดหนองคาย  
ผลการศึกษาโดยรวมในการบริหารงานโรงเรียนของผูบริหาร  และครู  ดานการบริหารงานทั่วไป 
ดานวิชาการ  ดานงานบริการฯ พบวา  โดยสวนรวมมีปญหาอยูระดับปานกลางทั้งนี้อาจเปนเพราะ
โรงเรียนยังขาดการติดตอประสานงานประกอบกับคณะกรรมการสถานศึกษายังไมทราบบทบาทหนาที่
ของตนเองดีพอสอดคลองกับ ศิริโรจน  แกวพิจิตร  (2544, หนา 25; อางถึงใน กระทรวงศึกษาธิการ,  
2542)  ที่ศึกษาปญหาการดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา  สํานักงานการประถมศึกษา
จังหวัดสระแกว  กลาววา  ปญหาการดําเนินงานของคณะกรรมการโรงเรียนประถมศึกษา  สวนใหญ
อาจจะเกิดจากลักษณะดังตอไปนี้  ขาดความเขาใจ  ไมเขาใจในบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียน  
ขาดความรู  ไมคอยมีความรูในเรื่องการจัดการศึกษา  ไมมีเวลามาประชุม  เมื่อโรงเรียนเชิญประชุม
มักมาไมครบองคประชุม  เนื่องจากติดธุระในการประกอบอาชีพหรือธุรกิจอ่ืน ๆ เกิดความเบื่อหนาย  
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เนื่องจากโรงเรียนมักขอเรี่ยไรเงินหรือทรัพยสินที่ขาดแคลนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน  หรือ
โรงเรียนไมจัดการประชุมทําใหคณะกรรมการไมมีโอกาสเขามามีสวนรวม  ในที่สุดก็ไมเห็นคุณคา
ในการเปนคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
 ดานวิชาการ  พบวาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
ขนาดเล็ก  และโรงเรียนขนาดใหญแตกตางกัน  เปนเพราะคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียน  
แตละขนาดมีระดับการศึกษาแตกตางกัน  เชน  คณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็ก  
มีความรู  ความสามารถและทักษะนอยกวาคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดใหญ  เนื่องจาก
สภาพทางสังคมและโอกาสทางการศึกษาของคณะกรมการสถานศึกษา  ดังนั้นคณะกรรมการการศึกษา
ในโรงเรียนขนาดใหญมีความรู  ความเขาใจและความสนใจที่จะรวมกิจกรรมทางการศึกษา  เชน  
เสนอแนะ  แนะนําแนวทางในการจัดการการศึกษาไดดีกวาคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก
แตโดยภาพรวมแลวคณะกรรมการสถานศึกษายังสนใจที่จะพัฒนางานวิชาการของสถานศึกษา
ใหเจริญกาวหนาสอดคลองกับงานวิจัยของ ทักษิณ  แสนอิสระ (2548, บทคัดยอ) ที่ศึกษาแนวทาง 
การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการบริหารสถานศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ของจังหวัดฉะเชิงเทรา พบวา การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาตอการบริหารงานงาน
วิชาการมีสวนรวมมากที่สุดสอดคลองกับแอบเดล (Abdel, 1973, p. 185) ไดศึกษาการมีสวนรวม
ในการบริหารในการบริหารการศึกษาในประเทศอียิปต ไดแสดงใหเห็นวา การมีสวนรวมของชุมชน 
เปนหลักสําคัญของการพัฒนาจําเปนตองปรับปรุงรูปแบการมีสวนรวมของประชาชน และควรกําหนด
เปาหมายของการมสีวนรวมของประชาชน ชองทางการติดตอส่ือสารระหวางประชาชนกับสถานศึกษา 
รวมทั้งประเด็นหรือกิจกรรมที่ประชาชนควรมีสวนรวมสอดคลองกับ คิง  (King, 1984, p. 1493-A)  
ไดทําการวิจัยเร่ืองโรงเรียนในฐานะเปนชุมชน  และความสัมพันธของสิ่งแวดลอมในโรงเรียน  
จุดมุงหมายเพื่อแสดงใหเห็นวา  ผูบริหารสามารถลดความแตกแยกของชุมชน  โดยการสรางความสัมพันธ 
ดวยวธีิการประชาธิปไตยใหเกิดความรูสึกวาโรงเรียนเปนสวนหนึ่งของชุมชน  ผูวิจัยไดวิเคราะหผลวิจัย
ของบุคคลอื่นที่วิจัยไวแลว  3  คน  ผลการศึกษาสรุปไดวา  ถาหากใหบุคคลเขาเกี่ยวของกับการสรางกฎ
จะทําใหเขามีความรูสึกวาจะตองรักษากฎนั้นไว ถาใหเขามีโอกาสเขารวมจะมีการปฏิบัติตามกฎมากขึ้น  
และถาใหบุคคลเขาไปเกี่ยวของกับการตดัสินใจ  เขาจะเปนผูมีความเกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
โรงเรียนความแตกแยกจะนอยลง  
 ดานงบประมาณ  พบวาการมสีวนรวมของคณะกรรมการสถานศกึษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน
ขนาดเล็ก  และโรงเรียนขนาดใหญแตกตางกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาสภาพทางเศรษฐกิจและ
การมีความพรอมของคณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนขนาดเล็กมนีอยกวาโรงเรียนขนาดใหญ 
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เนื่องจากการบริหารงบประมาณเปนเรื่องที่เกี่ยวกับการเงินและพัสดุของโรงเรียนซึ่งมีสวนที่ตองเกี่ยวของ
กับระเบียบการใชเงิน การจัดซื้อจัดจาง ซ่ึงผูที่เกี่ยวของตองเปนผูที่มีความรูความรับผิดชอบตองาน
เปนอยางมาก นอกจากนั้นแลวผูบริหารโรงเรียนตองยึดหลักถูกตองโปรงใส สามารถตรวจสอบได
และประการสําคัญตองใหครูและกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรวมในการบริหารงาน เพื่อใหครู
และคณะกรรมการสถานศึกษาเขามามีสวนรับรูดวยสอดคลองกับ ธนันตพงษ  พรอมพรม, 2536,
บทคัดยอ) ไดศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานทั้งในประเทศและตางประเทศ พบวาผูบริหารเนนความสําคัญ
ของการบริหารงานธุรการ การเงิน และพัสดุการบริหารงานบุคลากรอยูในระดับสูงสอดคลองกับ
พิทักษ  แพทยผล (2546, บทคัดยอ) การมีสวนรวมของครูในการตัดสินใจสั่งการในการในการบริหาร
โรงเรียนของผูบริหารโรงเรียนประถมศึกษาสํานักงานการประถมศึกษาอําเภอบานบึง จังหวัดชลบุรี 
พบวา การมีสวนรวมของครูในการบริหารงบประมาณอยูในระดับปานกลางสอดคลองกับ จุฬาพร  
ดีสุคนธ (2537, หนา 96-99) กลาววาการแตงตั้งคณะทํางานเพื่อปฎิบัติการอยางหนึ่งอยางใด 
มีการแตงตั้งคณะทํางานการจัดกิจกรรมวันสําคัญของโรงเรียน การจัดหาเงินเพื่อพัฒนาโรงเรียน 
การจัดงานวันเด็กแหงชาติซ่ึงในการบริหารงานในสถานศึกษามีภารกิจหลายประการที่ตองปฏิบัติงาน 
ดังนั้นคณะกรรมการสถานศึกษามีความจําเปนตองมีการแตงตั้งอนุกรรมการเพื่อเพื่อปฏิบัติตามหนาที่
เฉพาะกิจหรือชั่วคราวเพื่อดําเนินกิจกรรมอยางใด อยางหนึ่งใหบรรลุเปาหมายที่ตั้งไวโดยมีการแตงตั้ง
กรรมการบางสวน จากผูปกครอง และบุคคลในชุมชนที่มีความรูและมีประสบการณในการทํางาน
ใหบรรลุเปาหมายที่วางไวอยางมีประสิทธิภาพ 
 ดานบริหารงานบุคคล  พบวาการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญแตกตางกัน สอดคลองกับ นฤมล  พอดี (2549, บทคัดยอ) 
ที่ไดศึกษาการมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 1 พบวา การมีสวนรวมของครูในการบริหารสถานศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี 
เขต 1 สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 จําแนกตามขนาดโรงเรียน โดยรวมแตกตางกัน
อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติทั้งนี้อาจเปนเพราะระดับการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา 
องคประกอบทางดานเศรษฐกิจ  รวมท้ังความพรอมของโรงเรียนขนาดเล็กมีความพรอมนอยกวา
โรงเรียนขนาดใหญ เพราะฉะนั้นผูบริหารตองใชภาวะผูนําในการนําการศึกษาของโรงเรียนไปสู
ความสําเร็จตามเจตนารมณของหลักสูตรและความตองการของชุมชน จึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
ประชาสัมพันธใหคณะกรรมการสถานศึกษาและครูเขามามีสวนรวมใหมากและสงเสริมใหคณะกรรมการ
สถานศึกษาและครูไดพัฒนาตนเองใหมากขึ้นสอดคลองกับ ทิพทยา  สุวรรณภูมิ (2544, หนา 108)
ไดศึกษาการสรางความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชนตามความรับรูของคณะกรรมการโรงเรียน 
กลุมศรีนครินทร  สังกัดกรุงเทพมหานคร  มีขอเสนอวาโรงเรียนควรใหความสําคัญกับคณะกรรมการ
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โรงเรียนโดยจัดใหมีการอบรมสัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณในการพัฒนา
การศึกษาของแตละคน มีการดําเนินการสรางความรูความเขาใจและสรางความตระหนักใหเห็นความสําคัญ
ในบทบาทหนาที่ของคณะกรรมการโรงเรียน ผูบริหารจะตองเปนคนที่มีวิสัยทัศนใจกวางเปดโอกาส
ใหบุคลากรในโรงเรียนแสดงความคิดเห็นไดและตองยอมรับในสิ่งที่นําไปสูการพัฒนาโรงเรียน
สอดคลองกับพุตตี้  (Putti, 1987; อางถึงใน สุรพล  พุฒคํา, 2544, หนา 63) ไดทําการวิจัยเกี่ยวกับ
การบริหารแบบมีสวนรวม  สรุปไดวา การมีสวนรวมในการบริหารของผูใตบังคับบัญชา 
มีความเปนอิสระเพิ่มมากขึ้น  เปนการใหโอกาสผูใตบังคับบัญชาไดแสดงความสามารถ  ทําให
ผูใตบังคับบัญชามีความรูสึกวาตนมีคุณคา มีความสําคัญ กอใหเกิดความรวมมือซึ่งมีผลตอ
การเพิ่มผลผลิต  นอกจากนี้  ยังทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี สรางบรรยากาศของความสามัคคี
เปนประชาธิปไตย ทําใหเกิดความพึงพอใจในการทํางานมากขึ้น ลดปญหาความขัดแยง ลดความไมพอใจ
ที่เปนเหตุใหบุคลากรมีพฤติกรรมที่เบี่ยงเบน 
              ดานบริหารทั่วไป  พบวา  การมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในโรงเรียนขนาดเล็ก  และโรงเรียนขนาดใหญแตกตางกัน  ทั้งนี้อาจเปนเพราะความพรอม
ดานการบริหารของโรงเรียนขนาดเล็กมีนอยกวาโรงเรียนขนาดใหญ  สอดคลองกับงานวิจัยของ
สมพงษ  โสภิณ  (2545, บทคัดยอ)  ไดศึกษาปญหาการปฏิบัติงานตามเกณฑมาตรฐานโรงเรียน
มัธยมศึกษาสังกัดกรมสามัญศึกษา  จังหวัดหนองคาย  ผลการศึกษาโดยรวมในการบริหารงานโรงเรียน
ของผูบริหาร  และครู  ดานการบริหารงานทั่วไป ดานวิชาการ  ดานงานบริการฯ  พบวา  โดยสวนรวม
มีปญหาอยูระดับปานกลาง  ทั้งนี้อาจเปนเพราะวา  การบริหารของสถานศึกษา  ซึ่งสถานศึกษา
มีแผนการดําเนินการไวอยางชัดเจนและมีแผนการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม  เพื่อใหบรรลุ
จุดมุงหมายของหลักสูตรที่เกิดความตองการของชุมชนโดยเปดโอกาสใหชุมชนเขามามีบทบาท
ใหมากที่สุดสอดคลองกับ อเมนู เทคา (Amenu – Takaa, 1988, p. 1626; อางถึงใน เสริมศักดิ์  
วิศาลาภรณ, 2537, หนา 185) ไดศึกษาทัศนะของชาวอินเดียนในแคนาดา เกี่ยวกับการมีสวนรวม
ของประชาชนในการจัดการศึกษาพบวา การจัดการศึกษาประสพความสําเร็จในชุมชนที่มีประชาชน
มีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร การจัดการศึกษาที่สามารถสนองตอบความตองการของชุมชนและ
สอดคลองกับวัฒนธรรมของชุมชนนั้นๆ เมื่อประชาชนมีสวนรวมอยางเขมแข็งการจัดการศึกษา
ก็จะประสบความสําเร็จ   
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5.3  ขอเสนอแนะ 
 
  5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 
        1)  ผูบริหารสถานศึกษาควรใหความสําคัญในเรื่องการมีสวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา  โดยการเปดโอกาสในที่ประชุมไดแสดงขอคิดเห็น  ขอเสนอแนะ  แสดงความคิดริเร่ิม 
การพิจารณาตัดสินใจและรับผิดชอบในเรื่องตาง ๆ ใหคณะกรรมการสถานศึกษาทุกคนไดรวมกัน
พิจารณา   
   2)  ผูบริหารสถานศึกษาควรใหการยอมรับการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ที่มีความรูความสามารถอยางแทจริง 
                  3)  ผูบริหารสถานศึกษาควรแบงภาระงานของคณะกรรมการสถานศึกษาใหตรง
ตามความรูความสามารถของแตละบุคคล 
  5.3.2  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 
      1)  ควรวจิัยศกึษาสาเหตุและปญหาที่เปนอุปสรรคของการมสีวนรวมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา 
     2)  ควรศึกษาถึงองคประกอบที่สงผลตอการมีสวนรวมในการปฏิบัติงานของ 
คณะกรรมการสถานศึกษา 
    3)  ควรศึกษาปจจยัของคณะกรรมการสถานศกึษาที่มีผลตอประสิทธิผลของสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน 
   4)  ควรวิจัยศึกษาปญหาของการมีสวนรวมในการบริหารงานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา  เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


