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บทคัดย่อ
การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาประสทิธผิลในการดำาเนนิงานตามอำานาจหน้าที ่ของสำานกั

เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัมหาสารคาม และเพือ่หาขอ้เสนอแนะในการพฒันาประสทิธผิล
ของการดำาเนนิงานตามอำานาจหน้าที ่ของสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา จงัหวดัมหาสารคาม 
ประชากรประกอบดว้ยขา้ราชการ เจา้หนา้ที ่และคณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา จงัหวดั
มหาสารคามท้ัง 3 เขต กลุม่ตวัอย่าง จำานวน 159 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็ข้อมลู ไดแ้ก ่แบบสอบถาม
และแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้คือการหาค่าเฉลี่ย ( ) ร้อยละ และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

ผลการวิจัยพบว่า การศึกษาการพัฒนาประสิทธิผลในการดำาเนินงานโดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก และมีข้อเสนอแนะดังตอ่ไปนี ้1) ด้านการบรหิารทัว่ไป พบว่าควรจดัใหม้กีารสง่เสริมพฒันาหลกัสูตร
ท้องถิ่น มีนโยบายและแผนการบริหารโรงเรียนและการสร้างความพร้อมให้กับนักเรียนทั้งด้านปริมาณ
และคุณภาพ 2) ด้านการบริหารวิชาการ พบว่าควรจัดให้มีแผนงานพัฒนาบุคลากร 3) ด้านผลรวมของ
การดำาเนินงาน พบว่าควรจัดให้มีการแสดงผลการเรียนรู้ ผลการปฏิบัติงานของครู ผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหาร ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารมากขึ้น และ 4) ด้านผลกระทบของการ 
ดำาเนินงานต่อชุมชน พบว่าควรเร่งรัดให้มีการบริหารที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เป็นผล 
ในทางบวก
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บทนำา
ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง 

การแบ่งส่วนราชการภายในสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา พ.ศ.2553  สาระสำาคัญ 
คือเป็นการแบ่งส่วนบริหารภายใน สำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ออกเป็น 7 ส่วน
บริหารคือ 1)  กลุ่มอำานวยการ 2)  กลุ่มบริหาร
บุคคล 3) กลุ่มนโยบายและแผน 4) กลุ่มส่งเสริม
การจัดการศึกษา    5)  กลุ่มนิเทศ ติดตามและ
ประเมินผลการจัดการศึกษา   6)  กลุ่มบริหาร
งานการเงินและทรัพย์สิน  7)  กลุ่มส่งเสริมสถาน
ศกึษาเอกชน (กระทรวงศึกษาธกิาร. 2553) การที่
จะใหส้ำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษาใน
เขตจงัหวดัมหาสารคาม ดำารงอยู่ได้อย่างมคีณุภาพ
และยัง่ยนืจำาเปน็ตอ้งได้รบัการพัฒนาอย่างเรง่ด่วน 

จะเห็นได้ว่าการพัฒนาองค์การเหล่านี้ เป็นการ
ดำาเนินการปรับปรุงภาวะปกติขององค์การโดยใช้
กลยทุธ์การศกึษาใหมท่ีส่ง่ผลตอ่ความเช่ือ คา่นยิม 
และทศันคตภิายในองคก์ารใหด้ข้ึีน เพือ่ใหท้นัการ
เปลี่ยนแปลงรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง 
ใหท้นัสมยัและเอือ้อำานวย ใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
สภาพตา่งๆและพฤตกิรรมในองคก์าร จำาเปน็ตอ้ง
อาศัยการมีส่วนร่วมของชุมชน HoyและMiskel 
(1991: 398) ได้อธิบายถึงความหมายของความ
มีประสิทธิผล (effectiveness) ว่าเป็นทั้งกรณี
ของการกำาหนดแนวทางการปฏิบัติไว้ได้อย่างถูก
ต้องหรือถูกทิศทาง (do the right things) และ
กรณีปฏิบัติงานได้อย่างบรรลุเป้าหมายที่กำาหนด
ไว้ (goal attainment) และความพึงพอใจของผู้มี 
ส่วนได้ส่วนเสีย(satisfaction of stakeholders)  
การศึกษาเร่ืองอำานาจหน้าที่ของสำานักงานเขต

Abstract
This research aimed to study the quality of the working Performance of the authority 

under The Educational Service Area, Mahasarakham province, and to find guidline to improve 
the effectiveness of the working Performance of the authority under The Educational Service 
Area, Mahasarakham province.The population consisted of the government officials and the 
Educational Service Area Comittes: by using sampling of 159 persons. The tools used to 
collect information, including questionnaires and interviews. The statistics used to average  
( ) percentage and standard deviation (S.D.) 

The research found that a study of the effectiveness of the overall operation was at  
a high level. The suggestions showed that: 1) The general administration should be the  
promotion of local development. Policies and plans build schools and provide students  
with both quantity and quality. 2) The Acadamie Administration should provide a personal  
development plan, 3) The operations should provide a display of learning, performance  
of teachers, performance of the executives, encourage the community to participate more 
effectively in the management 4) The impact of operations on communities should expedite 
the administration in society resulting in a positive way.
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พื้นที่การศึกษาโดยศึกษาองค์ประกอบ 1) จัด
ทำานโยบาย แผนพัฒนา และมาตรฐานการ
ศึกษาของเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับ
นโยบาย มาตรฐานการศึกษา แผนการศึกษา 2) 
วิเคราะห์การจัดต้ังงบประมาณเงินอุดหนุนท่ัวไป
ของสถานศึกษา และหน่วยงานในเขตพ้ืนที่การ
ศึกษา 3) ประสาน ส่งเสริม สนับสนุนและการ
พัฒนาหลักสูตรร่วมกับสถานศึกษาในเขตพ้ืนที่
การศึกษา 4) กำากับ ดูแล ติดตาม และประเมิน
ผลสถานศึกษาข้ันพื้นฐานและในเขตพื้นที่การ
ศึกษา 5) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และรวบรวม
ข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา 6) ประสาน
การระดมทรัพยากรด้านต่างๆ รวมทั้งทรัพยากร
บุคคลเพือ่สง่เสรมิสนบัสนุนการจัดและพัฒนาการ
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 7) จัดระบบการ
ประกันคุณภาพการศึกษาและประเมินผลสถาน
ศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษา 8) ประสาน ส่งเสริม 
สนับสนุน การจัดการศึกษาของสถานศึกษาของ
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 9) ดำาเนิน
การและประสาน ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย
และการพัฒนาการศึกษาในเขตพ้ืนที่การศึกษา 
10) ประสาน ส่งเสริมการดำาเนินงานของคณะ
กรรมการและคณะทำางานด้านการศกึษา เพ่ือเปน็
ขอ้เสนอแนะในการเพ่ิมประสทิธผิลการดำาเนินงาน
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
เขตจังหวัดมหาสารคาม โดยพิจารณาถึงเกณฑ์
ต่างๆ ดังนี้ คือ 1) ความเป็นไปได้ (possibility) 
2) ความมีประโยชน์ (utility) 3) ความครอบคลุม 
(comprehensiveness) 4) ความกระจา่ง (clarity) 
5) ความถูกต้อง (rightness) 6) ความเหมาะสม
(appropriateness) เพื่อความสร้างสรรค์งานให้
บรรลุเป้าหมายแห่งงานอย่างต่อเนื่อง (Drucker: 
2005) จากระยะเวลาที่ได้ประกาศใช้กฎหมาย
ฉบบันีจ้นถงึปจัจบุนัทำาใหม้เีหตใุห ้ตอ้งศกึษาวจิยั

เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลในการดำาเนินงานตาม
อำานาจหน้าที่ ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม และหาข้อ
เสนอแนะที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่ง
เสริมคุณภาพงานให้มีประสิทธิผล สอดคล้องกับ
แนวคิดของ พรภวิษย์ มนตร์วัชรินทร์ และคณะ 
(2557: 87-88) ให้ความคิดเห็นด้านความสำาเร็จ
ในการบริหารย่อมข้ึนอยู่กับผู้บริหารสถานศึกษา
เป็นสำาคัญ โดยเฉพาะในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลง
จะตอ้งมีการแสวงหาความรูใ้หม่ๆ  อยูเ่สมอ ดงันัน้
ความสำาเร็จในการบริหารย่อมข้ึนอยู่กับผู้บริหาร
สถานศึกษาเป็นสำาคัญ ซึ่งมีปัจจัยหลายอย่างที่
ทำาให้การบริหารประสบความสำาเร็จ โดยเฉพาะ
ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้บริหาร
สถานศึกษาจะต้องมีภาวะผู้นำา

ผู้วิจัยในฐานะอาจารย์ประจำาคณะศึกษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหาสารคาม ซึง่มกีารดำาเนนิ
การที่ต้องประสานงานกับสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดมหาสารคาม จึง
มีความประสงค์ในการทำาวิจัยในเรื่อง การพัฒนา
ประสิทธิผลในการดำาเนินงานตามอำานาจหน้าที่
ของสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศกึษา ใน
เขตจังหวัดมหาสารคาม เพื่อให้เป็นประโยชน์ใน
การดำาเนินงานสำาหรับส่วนรวมสืบไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อศึกษาประสิทธิผลในการดำาเนิน

งานตามอำานาจหน้าท่ี ของสำานักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม 
 2. เพื่อหาข้อเสนอแนะในการพัฒนา
ประสทิธผิลการดำาเนนิงานตามอำานาจหนา้ที ่ของ
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา จงัหวัด
มหาสารคาม
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
ประสิทธิผลการบริหารและการจัดการ

ตามอำานาจหน้าที่ของสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วย 4 ด้าน ดังนี้ 
1) ด้านการบริหารทั่วไป 2) ด้านการบริหารงาน
วิชาการ 3) ด้านนโยบายและการวางแผนในการ
สนับสนุนคุณภาพการศึกษา 4) ด้านผลกระทบ
ของการดำาเนินงานต่อชุมชน 

วิธีดำ�เนินก�รวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งการดำาเนินงาน 
ออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่หน่ึง เพ่ือศึกษา
ประสิทธิผลการดำาเนินงานตามอำานาจหน้าที่
ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
จงัหวดัมหาสารคามโดยแจกแบบสอบถาม จำานวน 
159 ฉบับ ให้กับข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และคณะ
กรรมการเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษา จังหวดั
มหาสารคาม ทั้ง 3 เขต ระยะที่สอง หาข้อเสนอ
แนะเพือ่พฒันาประสทิธผิลในการดำาเนนิงานตาม
อำานาจหน้าที่ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคาม โดยสัมภาษณ์
ผู้ทรงคุณวุฒิจำานวน 9 คน 

ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

5.1 ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ประกอบ
ด้วย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการเขต
พื้นที่ที่ปฏิบัติหน้าท่ีในสำานักงานเขตพ้ืนที่การ
ศึกษาประถมศึกษา จังหวัดมหาสารคามจำานวน 
3 เขต จำานวน 220 คน และคณะกรรมการเขต
พืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษาทัง้ 3 เขต จำานวน 54 
คน รวมประชากรทัง้หมด 274 คน (สำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคาม. 
มกราคม, 2558)

5.2 กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย จำานวน 
159 คน (ตารางของ Krejcie& Morgan) 

ผลการวิจัย
ผลการวิจัย พบว่า

1. การบริหารจัดการสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาตามความเห็นของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ 
และคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใน 4 ด้าน 
คือการบริหารทั่วไป ด้านการบริหารวิชาการ ด้าน
ผลโดยรวมของการดำาเนนิงานและดา้นผลกระทบ
ของการดำาเนนิงานตอ่ชมุชน ไดค้า่ (  = 3.63, S.D 
= .79) โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก และมผีลการ
วจิยัรายดา้น ดงันี ้1) ดา้นการบรหิารทัว่ไปผลการ
วิจัยอยู่ในระดับมาก (  = 3.60, S.D = .78) 2) 
ดา้นการบรหิารวชิาการผลการวจิยัอยูใ่นระดบัมาก 
(  = 3.81, S.D = .80) 3) ด้านนโยบายและการ
วางแผนในการสนับสนุนคุณภาพการศึกษาอยู่ใน
ระดับมาก (  = 3.59, S.D = .53) 4) ด้านผล 
กระทบของการดำาเนินงานต่อชุมชนอยู่ในระดับ
ปานกลาง (  = 3.39, S.D = .89) แสดงถึงผล
โดยรวมผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมาก

2. เปน็การประชมุผูท้รงคณุวฒุเิพือ่หาขอ้
เสนอแนะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 
9 ทา่น โดยม ีผูอ้ำานวยการสำานกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษาในจังหวัดมหาสารคาม ทั้ง 3 
เขต ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา ท้ัง 3 เขต และเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติ
งานในสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
ที่ปฏิบัติงานมากกว่า 10 ปี 3 ท่าน รวมผู้ทรง
คุณวุฒิจำานวน 9 ท่าน ดำาเนินการสัมภาษณ์ใน
ช่วงเดือนมกราคม 2558 ผู้วิจัยได้วิเคราะห์สรุป
เป็นข้อเสนอแนะได้ดังนี้

1. ด้านการบริหารทั่วไป

1.1 จัดให้สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มีการ/พัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น อุปกรณ์การสอน
เพื่อสนับสนุนโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาที่
เหมาะสม
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1.2 จดัใหส้ำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา มี
แผนบรหิารใหโ้รงเรยีน พรอมทัง้ด้านอาคารสถาน
ที่และบรรยากาศในการเรียน

1.3 จัดให้สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
จะต้องเร่งรัดแผนระยะยาวในการจัดตั้ง ยุบรวม 
ปิดโรงเรยีนทีต่อบสนองความตอ้งการของทอ้งถิน่

2. ด้านการบริหารวิชาการ

2.1จัดให้สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มีแผนงานพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการพัฒนา
บุคลากร ทางด้านวิชาการ

2.2จัดให้สำานักงานเขตพ้ืนที่มีนโยบาย 
ส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนทุกกลุ่ม
ทุกระดับ ควรมีวิธีการที่หลากหลาย

2.3 จัดให้สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ให้ข้อเสนอแนะแก่โรงเรียนด้านวิชาการ

2.4 จัดให้สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มกีารจดัเครอืขา่ย และการพฒันาแหลง่ทรพัยากร
การเรยีนรูน้อกและในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สง่เสรมิ
สนับสนุนให้โรงเรียนได้ประสบผลสำาเร็จในการ
บริหารวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของ
นักเรียนให้เพิ่มมากขึ้น

3. ด้านนโยบายและการวางแผนในการ
สนับสนุนคุณภาพการศึกษา

3.1 จัดให้มีการแสดงผลการเรียนรู้และ
การพัฒนานักเรียนในเขตพื้นที่การศึกษา ดีขึ้น

3.2 จัดให้มีการแสดงผลการปฏิบัติงาน
ของครู การพัฒนาวิชาชีพครู และความผูกพันกับ
อาชีพครูในภาพรวมดีขึ้น

3.3 จัดให้มีการแสดงผลการปฏิบัติงาน
ของผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาโดย
ภาพรวมดีขึ้น

3.4 จัดให้สำานักงานเขตพืน้ท่ีการศกึษาได้
รบัการยอมรบัและได้รบัความสนใจจากชุมชนทีจ่ะ

เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารมากขึ้น

4. ด้านผลกระทบของการดำาเนินงานต่อ
ชุมชน

4.1 เร่งรัดให้มีการบริหารที่มีคณะ
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาให้มีการพัฒนาเพื่อ
ให้ได้ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เป็น
ผลในทางบวก

4.2 เร่งรัดให้มีการบริหารที่มีคณะ
กรรมการเขตพื้นที่การศึกษาได้ส่งผลให้เกิดความ
ร่วมมือระหว่างชุมชนกับโรงเรียน และเขตพื้นที่
การศึกษา รวมทั้งองค์การในและนอกเขตพื้นที่
การศึกษา ทั้งกิจการด้านการศึกษาและด้านการ
พัฒนาชุมชนมากขึ้น

อภิปรายผล
ด้านการบริหารและการจัดการที่มี

ประสิทธิผล (effectiveness of school) ที่แสดง
ถึงทิศทางการพัฒนาที่ถูกต้องถูกทิศทาง (do the 
right thing) ของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศกึษาในจงัหวดัมหาสารคามโดยสรุปใน 4 
ด้าน มีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้

1) ด้านการบริหารทั่วไป พบว่าควรจัด
ให้มีการส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น มีนโย
บายและแผนการบริหารโรงเรียนและการสร้าง
ความพร้อมให้กับนักเรียนทั้งด้านปริมาณและ
คุณภาพ มีระบบการบริหารจัดการที่ดี เร่งรัดแผน
ระยะยาวในการจัดตั้ง ยุบรวม ปิดโรงเรียนที่ตอบ
สนองความต้องการของท้องถิ่น สอดคล้องกับ
จิตติมา ธมชยากร (2553) ได้ทำาการศึกษาเรื่อง 
การบริหารทั่วไปของโรงเรียนสังกัด เทศบาลเมือง
ตะกัว่ปา่จงัหวดัพงังา พบวา่ การบรหิารทัว่ไปของ
โรงเรยีนสงักดัเทศบาลเมอืงตะกัว่ปา่ จังหวดัพงังา
โดยภาพรวม พบว่า อยูใ่นระดบัการปฏบิตัมิาก คา่
เฉลีย่ 3.74 สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน 0.66 แนวทาง
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ในการพัฒนางานกิจการนักเรียน โครงการ ของ
กิจกรรมต้องชัดเจนและมีความต่อเนื่อง มีการส่ง
เสริมกิจกรรมตามความสามารถและความถนัด 
ของแต่ละบุคคล แนวทางในการพัฒนางานความ
สัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยมีกิจกรรม
ที่ สัมพันธ์กับชุมชน เช่น การนำาครูและนักเรียน
ไปร่วมกิจกรรมของชุมชน การเชิญผู้รู้ในชุมชนมา
ให ้ความรูก้บันกัเรยีน รวมถึงการพัฒนาชุมชนหรอื
การพัฒนาโรงเรียน 

2) ด้านการบริหารวิชาการ พบว่าควร
จัดให้มีแผนงานพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมการ
พัฒนาบุคลากรทางด้านวิชาการ สนับสนุนการ
เรียนรูข้องนักเรยีนดว้ยวธิกีารทีห่ลากหลาย มกีาร
ประสานงานกับหน่วยงานเพ่ือพัฒนาการศึกษา 
กำากบัติดตาม ดแูลและประเมนิใหข้อ้เสนอแนะแก่
โรงเรียนด้ายวิชาการ จัดเครือข่ายและการพัฒนา
แหลง่ทรพัยากรการเรยีนรูท้ัง้ภายนอกและภายใน
เขตพื้นที่การศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน
ให้เพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับอาทิตย์ ฉัตรชัยพล
รัตน์ (2554: 178-180)ซึ่งพบว่า ผลการพัฒนา
บุคลากร ในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณ
าการจะทำาให้นักเรียนมีความสนุกสนานกับการ
เรียนและผลการเรียนจะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด 

3) ด้านนโยบายและการวางแผนใน
การสนับสนุนคุณภาพการศึกษา ด้านผลรวม
ของการดำาเนินงาน พบว่าควรจัดให้มีการแสดง
ผลการเรียนรู้ ผลการปฏิบัติงานของครู ผลการ
ปฏิบัติงานของผู้บริหาร ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในการบริหารมากขึ้น สอดคล้องกับ ศุภ
วัฒน์ เอี่ยวเฮ็ง (2552: 43-44 ) ได้ทำาการวิจัย
เรื่องการมีส่วนร่วมการกำาหนดนโยบายและแผน
พัฒนาสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในโรงเรียนที่จัดกิจกรรม
การเรยีน การสอนช่วงช้ันที ่4 สงักดัสำานกังานเขต
พื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า 

สภาพการมสีว่นร่วมการกำาหนดนโยบายและแผน
พฒันาสถานศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐาน โดยภาพรวมพบวา่ คณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมการกำาหนดนโยบาย
และแผนพัฒนาสถานศึกษามีส่วนร่วมน้อย โดย
สรุปแต่ละด้าน ดังนี้ ด้านการก่อตัวของนโยบาย
และแผนพัฒนาสถานศึกษา พบว่า เฉลี่ยท้ังด้าน
อยู่ในระดับ ปานกลาง การมีส่วนร่วมการลำาดับ
แรก คือการรับทราบข้อมูลพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ
สถานศึกษา รองลงมา การนำาเสนอข้อมูลพื้นฐาน
ของชุมชน แก่สถานศึกษาในการกำาหนดนโยบาย
และแผนพัฒนาสถานศึกษาอยู่ในระดับน้อย การ
มีส่วนร่วมจะช่วยเหลือแก้ปัญหาให้สถานศึกษา
ดำาเนินการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ รองลง
มา รบัทราบผลการปฏบิตังิานตามแผนปฏบิตักิาร
ของสถานศกึษาและมสีว่นรว่มติดตาม การดำาเนนิ
การตามแผนปฏิบัติการประจำาปีของสถานศึกษา

4) ดา้นผลกระทบของการดำาเนนิงานตอ่
ชุมชนสอดคล้องกับ อาคม อึ่งพวง (2551: 188-
189) การมสีภาพแวดลอ้มทีด่ ีการมสีว่นรว่มของ
ชุมชน จะสร้างบรรยากาศที่มีมิตรไมตรี เอื้ออาทร 
เหมาะสมสำาหรับสถานะ ศักด์ิศรี และความภาค
ภูมิในของชุมชน พบว่าควรเร่งรัดให้มีการบริหาร
ที่ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมที่เป็นผล
ในทางบวก เกิดความร่วมมือระหว่างชุมชนกับ
โรงเรียน และเขตพื้นที่การศึกษา มีการบริหารที่
สง่ผลตอ่ความรูส้กึในการรว่มเปน็เจา้ของ และการ
เข้ามามีบทบาทการบริหาร ตรวจสอบการดำาเนิน
การของโรงเรียน

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รนำ�ไปใช้

1.1 ควรจดัใหม้กีารดำาเนนิงานสมัมนาให้
ความรู้เกี่ยวกับอำานาจหน้าที่ และบทบาทของเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา เพือ่ทีจ่ะทำาใหบ้คุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง
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สามารถดำาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผลซ่ึงจะส่ง
ผลตามมาตรฐานที่กำาหนด

1.2 กำาหนดให้มีการประเมินตรวจ
สอบภายใน เพื่อเพิ่มประสิทธิผลในการบริหาร
จัดการการดำาเนินงานตามอำานาจหน้าที่ ของ
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา จงัหวัด
มหาสารคาม

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

ควรมกีารวจิยัตอ่เน่ืองเพือ่นำาผลการวจัิย
ที่ค้นพบไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการดำาเนิน
งานของสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุก 3 – 5 
ปี เนื่องจากบริบทในการบริหารจัดการการศึกษา
เปลี่ยนไป อาจทำาให้มีความต้องการในการที่จะ
พัฒนาด้านอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
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