
การพัฒนาแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 
Guidelines Developing for Participatory Management  
Administration of the School Board under the Office of  
Secondary Educational Service Area 21

อัญชิสา แก้ววิเศษ1, ประสิทธิ์ ชุติชูเดช2 
Unchisa Kaewviset1, Prasit Chutichudet2 

บทคัดย่อ
การวิจัยครั้ งนี้ มี จุดมุ่ งหมาย 1) เพื่ อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่ ง ช้ีการบริหาร 

แบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 2) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของ
การบริหารแบบมีสว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศกึษา และ 3) เพือ่การพฒันาแนวทางการบรหิารแบบ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา การวิจัยแบ่งเป็น 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระยะที่ 2 ศึกษาสภาพปัจจุบัน 
และสภาพที่พึงประสงค์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ระยะที่ 3 การพัฒนา
แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในระยะที่ 1 คือ  
ผู้ทรงคณุวฒิุจำานวน 5 คน ระยะที ่2 ไดแ้ก ่คณะกรรมการสถานศกึษา จำานวน 248 คน โดยใชว้ธิกีารสุม่ 
กลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นภูมิ ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศกึษา การประเมนิแนวทางโดยผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 5 คน เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลู
เป็นแบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับแบบประเมินความเหมาะสม  
สถติทิีใ่ชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่รอ้ยละ คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐานและคา่ดชันคีวามตอ้งการ
จำาเป็น

ผลการวิจัยพบว่า

1. องค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีองค์ประกอบ 3 ด้าน และตัวบ่งชี้ 16 ตัวบ่งชี้ ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) ด้านการวางแผน จำานวน 6 ตัวบ่งชี้ 2) ด้านการดำาเนินการ จำานวน 7 ตัวบ่งชี้ 3) ด้าน
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การประเมินและติดตามผลการทำางานของโรงเรียน จำานวน 3 ตัวบ่งชี้ ผลการประเมินองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้การบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา พบว่า ทั้งองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีมี
ความเหมาะสม อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน

2. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีสภาพปัจจุบันทั้งโดยรวมและรายด้านมีค่า
เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ผลการศึกษาสภาพที่พึงประสงค์ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ทั้งโดยรวมและรายด้าน
มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

3. แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 21 ผลการวิเคราะห์ค่าดัชนีความต้องการจำาเป็นปรับปรุง พบว่าด้านความ
ต้องการจำาเป็นปรับปรุงอันดับแรกคือ ด้านการวางแผน รองลงมาคือ ด้านการดำาเนินการและด้านการ
ประเมินและติดตามผลการทำางานของโรงเรียนตามลำาดับ 

แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ได้แก่

1) ดา้นการวางแผน สถานศึกษาต้องให้ความรูด้า้นบทบาท หนา้ทีข่องคณะกรรมการสถานศกึษา
ด้วยวิธีการต่างๆ มีการติดต่อประสานงานให้คณะกรรมการสถานศึกษาอย่างสม่ำาเสมอเพื่อการเข้าร่วม
ประชมุวางแผนกำาหนดวสิยัทศัน ์แผนปฏิบตักิารประจำาป ีแผนพฒันาสถานศกึษาระยะสัน้และระยะยาว 
รว่มวางแผนในการระดมทนุและทรพัยากรทางการศกึษา รว่มวางแผนงานในการพฒันาครูและบคุลากรใน
สถานศกึษา 2) ดา้นการดำาเนนิการ เปน็แกนนำาในการระดมทนุ ดำาเนนิการประสานใหภ้มูปิญัญาทอ้งถิน่
เปน็วทิยากรเพือ่พฒันาทกัษะอาชีพและการเรยีนรูเ้พือ่อนรุกัษศ์ลิปวัฒนธรรมทอ้งถิน่ เขา้รว่มกจิกรรมสง่
เสรมิ ความสมัพนัธร์ะหวา่งสถานศกึษากบัชมุชน ประสานกบัองคก์รทัง้ภาครฐัและเอกชนเพือ่สนบัสนนุ
การจัดการศกึษาของสถานศกึษา 3) ด้านการประเมนิและตดิตามผลการทำางานของโรงเรยีน ตดิตามการ
บริหารงานด้านต่างๆ ของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนปฏิบัติการประจำาปี

ผลการประเมินแนวทางบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 การบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ จากผู้ทรงคุณวุฒิ
พบว่า ความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด 

คำ�สำ�คัญ: แนวทางพัฒนา การบริหารแบบมีส่วนร่วม คณะกรรมการสถานศึกษา สำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา

Abstract
This purposes of this research were: 1) to study factors and indicators of the  

participatory administration of the school board. 2) to study current and desirable situations  
of the participatory administration of the school board. 3) to develop a guidelines for  
development in the participatory administration of the school board. 
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The research was designed into 3 phrases. Phrase 1 was to study factors and indi-
cators of administration participatory of the school board. Phrase 2 was to study the current 
and desirable situations of administration participatory of the school board. Phrase 3 was to 
develop a guidelines for administration participatory of the school board. Sample in phrase 
1 were 5 experts. Phrase 2 were 248 the school board. phrase 3 were 5 experts. The 
research instruments were the questionnaire with 5 rating scale and the appropriate evalu-
ation form. The data were analyzed by percentage, mean, standard deviation and Modified 
Priority Needs Index.

The research results were as followed 

1. Administration of the school board under the Secondary Education Service Area 
Office 21 consisted of 3 factors and 16 indicators. The factors were: 1) Planning including 
6 Indicators 2) Implementation including 7 indicators 3) Evaluation and monitoring of school 
performance including 6 Indicators. 

2. The current situations of participatory administration of the school board under 
The Secondary Education Service Area Office 21 as the whole and each factor were at the 
amoderate level.

The desirable situations of participatory administration of the school board under 
The Secondary Education Service Area Office 21 as the whole and each factor were at the 
high level 

3. The development the guidelines for the participatory administration of the school 
board under the Secondary Education Service Area Office 21. results of the analysis of 
modified priority needs index found that the priority items were Planning, Implementation,  
Evaluation and monitoring of school performance. The guidelines for administration  
participatory of the school board were 3.1) planning: schools provided the knowledge of 
roles and functions of the school board via the various mode of training ; communicated the 
school board constantly in order to participate in planning vision formation, annually action 
plan, the short-term and long-term school development plan ; participated in planning for  
fund raising and educational resources ; participated in planning for staff and students  
development 3.2) implementation: be the leaders for fund raising ; collaborated with local  
wisdom for providing career skills and learning for local arts and cultural conservation ;  
participate in the events which the enhancement of school and community relationship ; 
collaborated with the private and gorvermental sectors for school supportion, 3.3) evaluation  
and monitoring of school performance: monitored the various school administrative  
affairs which were congruent to the school policy and annually action plan.
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บทนำา
การพัฒนาการศึกษาคร้ังน้ีนอกจากจะ

เน้นการการพัฒนาระบบและกระบวนการจัดการ
ศึกษาแล้วยังเน้นในส่วนที่เป็นแนวทางหลักการ
โครงสร้างและระบบบริหารให้เป็นส่วนสำาคัญใน
การสนับสนุนการปฏิรูปการศึกษาทั้งระบบให้
บรรลุวัตลุประสงค์คือคุณภาพการศึกษาด้วยเหตุ
นี้พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 จึง
กำาหนดสาระการปฏิรูปให้ครอบคลุมทุกด้าน เช่น
เปา้หมายหลกัการสทิธแิละโอกาสระบบการศกึษา
แนวทางการจัดการศึกษาโครงสร้างการบริหาร
จัดการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาครูและ
บุคลากรทางการศึกษางบประมาณทางการศึกษา
และสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาเป็นการปฏิรูป
เพื่อให้มีเอกภาพด้านนโยบายมีความหลากหลาย
ในทางปฏิบัติโดยยึดหลักการกระจายอำานาจไปสู่
เขตพื้นที่การศึกษา และจัดระบบประกันคุณภาพ
การศกึษาทกุระดบัมีการระดมทรัพยากรจากแหลง่
ต่างๆ มาใช้ในการจัดการศึกษาโดยยึดหลักการ
ส่งเสริมมาตรฐานและพัฒนาครูคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาให้บุคคลครอบครัวองค์กร
ชุมชนองค์กรเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
องค์กรวิชาชีพสถาบันศาสนาสถานประกอบการ
และสถาบันสังคมอื่นมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษา (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน, 2547: 3 - 11) 

การมีส่วนร่วมของประชาชนถือเป็น
หลักการสากลที่อารยประเทศให้ความสำาคัญ 
และเป็นประเด็นหลักที่สังคมไทยให้ความสนใจ 

เพื่อพัฒนาการเมืองเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมสถานศึกษาจะต้องเปิดโอกาสให้
ประชาชน และผู้เก่ียวข้องทุกภาคส่วนรับรู้ ร่วม
คิดร่วมตัดสินใจ ได้ถูกกำาหนดไว้ในมาตรา 87 
ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2550 ประกอบกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 
9 (พ.ศ. 2545 – 2559) ที่ส่งเสริมให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการกำาหนดนโยบายส่งเสริมและ
สนับสนุนการกระจายอำานาจไปยังภาคเอกชน
ประชาชนประชาสังคมและภาคส่วนของสังคมได้
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการศึกษา และ
ส่งเสริมการศึกษาให้องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่นชุมชนองค์การทางศาสนาและเอกชนจัดและ
มีส่วนในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกัน (จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, 2553: 25 - 26) 

แนวนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติ
ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2552–2559 คือต้องเพิ่ม
ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการโดยเรง่รดักระจาย
อำานาจการบริหารและจัดการศึกษาไปสู่สถาน
ศกึษาเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่นโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน
ประชาชนประชาสังคมและทุกภาคส่วนของสังคม
ในการบริหารจัดการศึกษาสนับสนุนส่งเสริมการ
ศึกษาระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และการ
ลงทุนเพื่อการศึกษาตลอดจนบริหารจัดการและ
ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมให้การส่ง
เสริมความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการศึกษา
พัฒนาความเป็นสากลของการศึกษาเพื่อรองรับ
การเป็นประชาคมอาเซียนและเพิ่มศักยภาพการ

The evaluation of guidelines for administration participatory of the school board was 
at the highest level of appropriateness.

Keywords: Guidelines developing, participatory management administration, school board, 
office of secondary educational 
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แข่งขันของประเทศภายใต้กระแสโลกาภิวัฒน์ 
ขณะเดียวกันสามารถอยู่ร่วมกับพลโลกอย่าง
สันติสุขมีการพึ่งพาอาศัย และเกื้อกูลกัน ดังนั้น
สถานศึกษาที่จัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทุกแห่งจะ
ต้องมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานเพ่ือ
ทำาหน้าที่กำากับส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของ
สถานศึกษาเพื่อให้สอดคลองและตอบสนองกับ
นโยบายของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ข้ันพื้นฐานท่ีมุ่งหวังให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
จดัการศกึษาของสถานศกึษาเพือ่ใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุดกับผู้เรียนขณะเดียวกันก็จะต้องทำางานร่วม
กับผู้บริหารสถานศึกษาและคณะครูโดยตระหนัก
ถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นตัวแทนของประชาชนผู้มี
ส่วนเก่ียวข้องในเขตชุมชนที่เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่ตั้งอยู่ในชุมชน
เพื่อให้สถานศึกษามีความเข้มแข็งสามารถบริหาร
จัดการศึกษาด้วยตนเองได้ตามกรอบที่กฎหมาย
กำาหนดจึงมีความหลากหลายของบุคคลที่เข้าร่วม
เป็นคณะกรรมการจึงเอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาที่ต้องอาศัยความรู้ความสามารถและ 
ประสบการณ์ต่างๆ (มาติกา ประชารักษ์สกุล  
และธัญญธร ศรีวิเชียร, 2561: 163-174) บุคคล 
ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามบทบาทหน้าที่ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความสำาคัญ
มากเพราะบุคคลดั งกล่ าวมีบทบาทหน้าที่
พัฒนาสถานศึกษากำาหนดความต้องการในการ
ปรับปรุงสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายของการ 
ปฏิรูปการศึกษาและเป็นตัวแทนของชุมชนใน 
ทอ้งถ่ินทีส่ามารถรูส้ภาพปญัหาและความตอ้งการ
ของชุมชน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
จงึควรจะเขา้ใจบทบาทหน้าทีแ่ละมสีว่นร่วมในการ
จัดการศึกษาอันจะช่วยให้การศึกษาของโรงเรียน
มีประสิทธิภาพ และได้ผลผลิตคือนักเรียนที่มี

คุณภาพในขณะเดียวกันการจัดการศึกษาได้ปรับ
เปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการ ตั้งแต่ระดับชาติ 
ระดับจังหวัดจนถึงระดับโรงเรียนเป็นการบริหาร
จัดการโดยองค์คณะบุคคลในทุกระดับโดยยึดรูป
แบบประชาธิปไตยมาช่วยในการตัดสินใจและ
กำาหนดแผนงานเป็นการจัดการแบบอาศัยการมี
ส่วนร่วมของคณะบุคคลซึ่งมีอำานาจหน้าที่กำากับ
การดำาเนินกิจการของสถานศึกษาให้สอดคล้อง
กับกฎหมายกฎระเบียบประกาศคำาสัง่และนโยบาย
ของกระทรวงศกึษาธกิารสำานกังานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาและความต้องการของชุมชนและท้อง
ถิ่นส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินการกิจการ
ด้านต่างๆ ของสถานศึกษาให้ความเห็นชอบและ
เสนอแนะเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลสำาหรับ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถาน
ศึกษาตามที่กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษากำาหนดและปฏิบัติ
หน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายระเบียบประกาศฯลฯ
กำาหนดให้เป็นอำานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (สำานักงานคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551: 10)

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที่จะพัฒนาแนวทางการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
21 เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บริหารสถานศึกษานำา
ไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนในการจัดการศึกษาอันจะส่งผลต่อ
ประสิทธิผลของสถานศึกษาได้บรรลุผลตามเป้า
หมายการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้ 

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
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สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21

2. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่
พึงประสงค์ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21

วิธีดำาเนินการวิจัย
ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง และกลุ่ม 

ผู้ให้ข้อมูล

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

1.1 ประชากร ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร
โรงเรียน ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนองค์กร
ชุมชน ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทน
ศิษย์เก่า ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์หรือผู้แทนองค์กร
ศาสนาในเขตพื้นที่ และผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 
888 คน

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ ใช้  ได้แก่ คณะ
กรรมการสถานศึกษา จำานวน 248 คน โดย
วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นอย่างมีสัดส่วน 
จำาแนกประชากรตามขนาดโรงเรยีน กำาหนดขนาด
ประชากรของโรงเรียนแต่ละแห่ง เทียบสัดส่วน
ของประชากรและกลุ่มตัวอย่างของโรงเรียนแต่ละ
ขนาด ซึ่งมีขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ใหญ่พิเศษ

2. กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

2.1 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ตรวจสอบ
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน

ศึกษา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน 

2.2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ 
จำานวน 5 คน 

2.3 กลุ่มผู้ให้ข้อมูลทำาหน้าที่ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของแนวทาง 
ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย 

1. แบบประเมินองค์ประกอบและตัวชี้
วัดการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 แบ่งออกเป็น 2 ตอน 
คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามปลายปิดชนิด
มาตราส่วนประมาณค่า ตามแบบของลิเคิร์ท 5 
ระดับ และตอนที่ 2 เป็นคำาถามปลายเปิด 

2. แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และ
สภาพทีพึ่งประสงคก์ารบรหิารแบบมสีว่นรว่มของ
คณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขต
พืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 ประกอบดว้ย 
2 ตอน คือ ตอนที่ 1 เป็นแบบตรวจสอบรายการ 
ตอนที ่2 เปน็มาตราสว่นประมาณคา่ตามแบบของ
ลิเคิร์ท 5 ระดับ 

3. แบบประเมินแนวการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
21 เป็นแบบสอบถามปลายปิดแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคิร์ท 
(Likert Type) 5 ระดับ 

ก�รดำ�เนินก�รวิจัย 

การดำาเนนิการวจิยัแบง่ออกเปน็ 3 ระยะ
ตามจุดมุ่งหมายของการวิจัย ดังนี้

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและ
ตัวบ่งชี้การ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะ
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กรรมการสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนท่ี
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีทั้งหมด 4 
ขั้นตอน คือ 1) การศึกษาเอกสาร ตำารา งาน
วิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา 2) สังเคราะห์
ข้อมูลจากขั้นตอนที่ 1 3) ประเมินความเหมาะ
สมขององค์ประกอบและตัว บ่ง ช้ี โดยผู้ทรง
คุณวุฒิจำานวน 5 คนและ 4) วิเคราะห์ความ 
เหมาะสม และดำาเนินการคัดเลือกองค์ประกอบ
และตัวบ่งชี้ตามเกณฑ์ที่กำาหนด

ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพทีพ่งึประสงคก์ารการบรหิารแบบมสีว่นรว่ม
ของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัดสำานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 มีทั้งหมด 
3 ขัน้ตอน คอื 1) นำาผลการศกึษาองค์ประกอบใน
ระยะที่ 1 มาใช้ในการสร้างแบบสอบถาม 2) เก็บ
รวบรวมขอ้มลูจากกลุม่ตัวอยา่ง และ 3) วเิคราะห์
ข้อมูล 

ระยะที่ 3 การพัฒนาแนวทางกาการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 มีทั้งหมด 4 ขั้นตอน คือ1) 
วิเคราะห์หาลำาดับความต้องการจำาเป็นในการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมขอคณะกรรมการสถาน
ศกึษา 2) ออกแบบแนวทางการบรหิารแบบมส่ีวน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 3) ประเมิน
แนวทาง โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 คน และ 4) 
วิเคราะห์ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ของ
แนวทางและคดัเลอืกแนวทางตามเกณฑท์ีก่ำาหนด

ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล

1. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบ
ประเมินองค์ประกอบและตัวบ่งช้ีการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 
โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2 .  ก า ร วิ เ ค ร า ะห์ ข้ อ มู ลที่ ไ ด้ จ า ก
แบบสอบถามสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึง
ประสงค์ การบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 วิเคราะห์โดยใช้
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3. การวิเคราะห์หาความต้องการจำาเป็น
ในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 โดยค่าดัชนีลำาดับความ
ตอ้งการจำาเปน็ (Modified Priority Needs Index: 
PNImodified) เพื่อจัดลำาดับความต้องการจำาเป็น

4. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบ
ประเมนิแนวทางกรบรหิารแบบมสีว่นรว่มของคณะ
กรรมการสถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 โดยใชค้า่เฉลีย่และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัย
1. องค์ประกอบและตัวบ่งชี้การบริหาร

แบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 21 มีองค์ประกอบ 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้าน
การวางแผน 2) ด้านการดำาเนินการ 3) ด้านการ
ประเมินและติดตามผลการทำางานของโรงเรียน 
และตัวบ่งชี้ 16 ตัวบ่งชี้ 1) กำาหนดนโยบายการ
จัดการศึกษา 2) เสนอแนะโครงการวิชาการของ
โรงเรยีนใหม้กิีจกรรมการเรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ตอบ
สนองความสนใจของนักเรียน 3) ร่วมวางแผน
ในการระดมทุน 4) เสนอแนะโครงการส่งเสริม
ขา้ราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาไดพั้ฒนา
ด้านคุณธรรมจริยธรรม 5) พิจารณาให้ความเห็น
ชอบแผนการจัดกิจกรรมให้บริการแก่ชุมชนของ
สถานศึกษา 6) เสนอแนะการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรในสถานศึกษา 7) ให้การ
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สนับสนุนทนุการศกึษาและแหลง่เรยีนรูใ้นทอ้งถิน่
แกส่ถานศกึษา 8) การจัดหาวทิยากรภายนอกและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมา ให้ความรู้กับนักเรียน 9) ให้
คำาแนะนำาการคัดเลือกหนังสือแบบเรียนเพื่อใช้ใน
สถานศึกษา 10) ให้ความช่วยเหลือ สนับสนุน
และการจัดหา งบประมาณตามความต้องการ
ของสถานศึกษา 11) รายงานและสอดส่องดูแล
ความประพฤติของนกัเรยีนใหโ้รงเรยีนทราบอยา่ง
สม่ำาเสมอ 12) การให้และรับข่าวสารจากทาง
โรงเรียนเพื่อประสานกับชุมชนอย่างสม่ำาเสมอ 
13) ร่วมในการดูแล จัดสภาพแวดล้อมของสถาน
ศึกษา ให้ร่มรื่น น่าอยู่ 14) ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับ
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน 15) ตั้งข้อ
สังเกตการใช้งบประมาณของสถานศึกษา 16) 
สังเกตและสัมภาษณ์การจัดโครงการต่างๆ ของ
โรงเรียน

2. สภาพปัจจุบันของการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษามธัยมศกึษา เขต 21 
มีสภาพปัจจุบันทั้งโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ใน
ระดับปานกลางทุกด้าน เรียงลำาดับจากมากไปหา
นอ้ย ได้แก่ 1. ดา้นการวางแผน 2. ด้านการดำาเนนิ
การ 3. ดา้นการประเมนิและตดิตามผลการทำางาน
ของโรงเรียนตามลำาดับ ส่วนสภาพที่พึงประสงค์
ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ทั้งโดยรวมอยู่ในระดับมาก 
และรายด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากทุกด้าน 
เรียงลำาดับจากมากไปหาน้อย ได้แก่ 1. ด้านการ
ประเมินและติดตามผลการทำางานของโรงเรียน  
2. ด้านการวางแผน 3. ด้านการดำาเนินการ ตาม
ลำาดับ

3. แนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดสำานักงาน

เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 ประกอบ 
3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการวางแผนมี 7 แนวทาง 
2) ด้านการดำาเนินการ มี 6 แนวทาง 3) ด้านการ
ประเมินและติดตามผลการทำางานของโรงเรียน มี 
5 แนวทาง 

อภิปรายผล
1. การศึกษาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้

ของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 21 องคป์ระกอบทางการบรหิาร
แบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) ด้าน
การวางแผนการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึกษา 2) ด้านการดำาเนินการการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา และ 4) 
ด้านการประเมินและติดตามผลการทำางานของ
โรงเรียนของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึกษา

2. การศึกษาสภาพปัจจุบันของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาสั งกัดสำ านักงานเขตพื้ นที่ การศึกษา
มธัยมศกึษา เขต 21 โดยรวมอยูใ่นระดับปานกลาง  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าด้านที่มีค่าเฉลี่ย 
สูงสุด คือ ด้านการวางแผน และด้านที่มีค่าเฉลี่ย 
ต่ำาสุด คือ ด้านการประเมินและติดตามผล 
การทำางานของโรงเรียน ทั้งนี้ เนื่องจากคณะ
กรรมการสถานศึกษาไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่
ของตนเองเท่าที่ควรและมีข้อจำากัดเร่ืองเวลาจึง
ทำาให้การมีส่วนร่วมในด้านการวางแผน ด้านการ
ดำาเนินการ และด้านการประเมินและติดตามการ
ทำางานของโรงเรียนไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของจิราพร ธรรมเจริญ  
(2553: 144 – 148 ) ได้วิจัยรูปแบบการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาและ 
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ผู้ปกครองในการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของ
สถานศึกษา ผลการวจิยัสรปุวา่ ความคดิเหน็ความ
คิดเห็นของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และผู้ปกครองที่มีต่อความเป็นไปได้ของรูปแบบ
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พื้นฐานและผู้ปกครองในการจัดการศึกษาแบบ
เรียนร่วมของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดบัปานกลาง โดยเรยีงลำาดับจากมากไปหานอ้ย 
คือ การมีส่วนร่วมด้านการรับผลประโยชน์ การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมด้านการ
ดำาเนนิงาน และการมสีว่นรว่มด้านการประเมนิผล 
สอดคล้องกับ อภิญญา กังสนารักษ์ (2544: 15) 
การมีส่วนร่วมของชุมชนว่า ชุมชนต้องมีส่วนร่วม
ใน 4 ขั้นตอน ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการริเริ่ม
โครงการ ร่วมค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา
ภายในชุมชนร่วมตัดสินใจกำาหนดความต้องการ
และร่วมลำาดับความสำาคัญของความต้องการ 
2) การมีส่วนร่วมในขั้นการวางแผน กำาหนด
วัตถุประสงค์วิธีการแนวทางการดำาเนินงาน รวม
ถงึทรัพยากรและแหลง่วิทยากรทีจ่ะใช้ในโครงการ 
3) การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการดำาเนินโครงการ 
ทำาประโยชน์ให้แก่โครงการ โดยรว่มช่วยเหลอืด้าน
ทุนทรพัย์ วัสดอุปุกรณ์ และแรงงาน 4) การมสีว่น
รว่มในการประเมนิผลโครงการ เพ่ือใหรู้ว้า่ผลจาก
การดำาเนินงานบรรลวุตัถปุระสงค์ทีก่ำาหนดไวห้รอื
ไม่ โดยสามารถกำาหนดการประเมินผลเป็นระยะ
ต่อเน่ืองหรือประเมินผลรวมทั้งโครงการในคราว
เดียวก็ได้ สอดคล้องกับ White (1982 อ้างถึง
ใน กรมการพัฒนาชุมชน, 2529: 11) การมีส่วน
ร่วมในการตัดสนิใจวา่อะไรควรทำา และทำาอยา่งไร 
แล้วลงมอืปฏบิติัตามทีต่ดัสนิใจ และมสีว่นรว่มใน
การประเมินผล

การศึกษาสภาพที่พึ งประสงค์การ
พฒันาการบริหารแบบสว่นรว่มของคณะกรรมการ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มธัยมศกึษา เขต 21 โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก เมือ่
พจิารณาเปน็รายด้าน พบว่า ด้านท่ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ 
คือ ด้านการประเมินและ ติดตามผลการ ทำางาน
ของโรงเรียน และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุด คือ ด้าน
การดำาเนินการ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 มีความต้องการพัฒนาการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาด้านการดำาเนินการของโรงเรียน สอดคล้อง
กบัผลการวจิยัของบวรลกัษณ ์ศกัดิว์ไิลพร (2553: 
14–16) ที่ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
การบริหารแบบมีส่วนร่วมกับประสิทธิผลของงาน
วิชาการของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหาร
แบบมสีว่นรว่ม 4 ดา้น คือ การมสีว่นรว่มดา้นการ
ตัดสินใจ การมีส่วนร่วมด้านการปฏิบัติการ การมี
ส่วนร่วมด้านผลประโยชน์และการมีส่วนร่วมด้าน
การประเมินผล พบว่า การบริหารแบบมีส่วนร่วม
ทุกด้านอยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน สอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสมาน ชิดรัมย์ (2555: 102) ที่
ได้ศึกษาปัญหาและการมีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนอำาเภอหนองกี่ สำานักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต 3 โดย
ระดับการมีส่วนร่วมโดยภาพรวม และรายด้าน
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้คณะกรรมการสถานศึกษา
ไม่เข้าใจเกี่ยวกับการประเมินและติดตามผลการ
ทำางานของโรงเรียน อีกทั้งยังไม่มีวิธีการหรือขั้น
ตอนในการติดตามผลการทำางานที่ชัดเจน 

3. ผลการประเมินแนวทางการบริหาร
แบบสว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศกึษา สังกดั
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 
21 พบว่ามีความเหมาะสมและความเป็นไปได้
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุดทั้งนี้อาจเป็นเพราะ
ผู้ทรงคุณวุฒิที่ประเมินความเหมาะสมและความ
เป็นไปได้ของการพัฒนาแนวทางการบริหารแบบ 
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ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา ประกอบ
ด้วยศึกษาโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ ในการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา และ
เมื่อผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาการแนวทางการบริหาร
แบบส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาที่ 
ผู้วิจัยสร้างขึ้นแล้วนั้นพบว่าผู้วิจัยมีการนำาข้อมูล
จากผลการศึกษาในระยะที่ 1 ระยะที่ 2 ผนวก
กับผลการวเิคราะหข์อ้เสนอแนะและความคดิเหน็ 
ของกลุ่มตัวอย่าง มาเป็นข้อมูลในการสร้าง 
การแนวทางการบริหารแบบส่วนร่ วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษา อีกทั้ ง เมื่อ เห็น 
องค์ประกอบการดำาเนินงาน วิธีดำาเนินการ และ
ผลการดำาเนินงาน ทำาให้สามารถตัดสินใจที่จะ
ประเมินออกมาได้ว่าการพัฒนาการบริหารแบบ
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ไปใช้

1.1 สำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ควรส่งเสริมการนำาแนวทาง
การบริหารแบบส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษา ไปใช้ในสถานศึกษาโดยการจัดอบรม 
สัมมนา จัดศึกษาดูงานสถานศึกษาที่ประสบ
ผลสำาเร็จในการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึกษา และสนับสนุนงบประมาณ

เพือ่ดำาเนนิการดงักลา่ว มกีารตดิตามผลเปน็ระยะ
อย่างสม่ำาเสมอและต่อเนื่อง เพื่อการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา

1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาควรให้ความ
ช่วยเหลือ อำานวยความสะดวก สนับสนุนดูแล
การดำาเนินงานของคณะกรรมการสถานศึกษา 
เช่น การทำาหนังสือแจ้งเวียนเกี่ยวกับการดำาเนิน
งานต่างๆ ให้คณะกรรมการทราบเป็นระยะ และ
รบัทราบถงึความเคลือ่นไหวในการดำาเนนิงานของ
คณะกรรสถานศึกษาว่ามีระเบียบ นโยบายต่างๆ 
ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง เพื่อคณะกรรมการสถานศึกษา
ได้ร่วมให้ข้อเสนอแนะหรือเข้ามาร่วมช่วยดำาเนิน
งาน 

2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับก�รวิจัยครั้ง 
ต่อไป

2.1 ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผล
ตอ่การการบรหิารแบบสว่นรว่มของคณะกรรมการ
สถานศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21

2.2 ควรมีการวิจัยเพื่อการพัฒนาการ
บริหารแบบส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษา สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 21 ให้มีประสิทธิภาพโดยการ
เปรยีบเทยีบการมสีว่นรว่มในการบรหิารของคณะ
กรรมกานสถานศึกษาที่มีขนาดแตกต่างกัน
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