การพัฒนาแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสำ�หรับสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2
Development of a participatory Management approach of the
Committee for Basic Education School under the Nongbualamphu
Primary Educational Service Area Office 2
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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ 1) ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา 2) พัฒนาแนวทางการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สำ�หรับสถานศึกษาสังกัดสำ�นักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2 โดยแบ่งงานวิจัยออกเป็น 2 ระยะ คือ ระยะที่ 1
ศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์การบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา โดยใช้แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2 จำ�นวน 128 คน จาก
การสุ่มแบบแบ่งชั้น (stratified random sampling) ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการบริหารแบบมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำ�หรับสถานศึกษา โดยใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
และการจัดสนทนากลุม่ (Focus Group Discussion) โดยใช้สถิตพิ นื้ ฐานทีใ่ ช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัยปรากฏ ดังนี้
1. สภาพปัจจุบันการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถาน
ศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านการบริหารงานวิชาการ และด้านการบริหารงบประมาณอยู่ใน
1
2
3
1
2
3

นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
อาจารย์ ดร. ภาควิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย์ ดร. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชธานี วิทยาเขตอุดรธานี
M.Ed. Condidate in Educational Administration, Faculty of Education, Mahasarakham University
Lecturer, Dr., Department of Educational Administration, Faculty of Education, Mahasarakham University
Associate Professor Dr., Dean of Faculty of Nursing, Faculty of Nursing, Ratchathani University, Udonthani

Journal of Education, Mahasarakham University

57

Volume 10 Number 1 January - March 2016

ระดับปานกลาง ส่วนด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารงานทัว่ ไปอยูใ่ นระดับมาก 2. สภาพที่
พึงประสงค์การบริหารแบบมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสำ�หรับสถานศึกษา สังกัด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2 โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณาราย
ด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน 3. การพัฒนาแนวทางการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานสำ�หรับสถานศึกษา สังกัด สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู
เขต 2 ที่ได้เป็นกระบวนการพัฒนาตามหลักการบริหารแบบ PDCA ซึ่งประกอบด้วย 5 ขั้นตอน ขั้นที่
1) สร้างความเข้าใจร่วมกัน ขั้นที่ 2) เลือกปัญหา วิเคราะห์ปัญหาเพื่อหาแนวทางพัฒนา ขั้นที่ 3) นำ�ไป
ปฏิบัติ ขั้นที่ 4) ติดตามประเมินกระบวนการ ขั้นที่ 5) ปรับปรุงและพัฒนา
คำ�สำ�คัญ: การบริหารแบบมีส่วนร่วม, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Abstract

This study aimed: 1) study the present state and adverse conditions of administration
with the participation of the basic education in schools. 2) Development of a participatory
Management approach of the Committee for Basic Education school under the
Nongbualamphu Primary Educational Service Area Office 2. Split data into 2 phases.
Phase 1: The sample used for this research consisted of 128 members of the
committee on basic education in school under the Nongbualamphu Primary Educational
Service Area Office 2. Selected by using stratified random sampling. Instruments
used included a set of rating scale questionnaires. Phase 2: Data from the interviews using
a structured questionnaire and focus group discussion. The basic statistics used for
analyzing the collected data were percentage, means and standard deviation.
The results of this study were as follows:
1. On the present state administration with the participation of the basic education
commission in schools underunder the Nongbualamphu Primary Educational Service Area
Office 2 overall participation in management is moderate. Considering the individual aspects,
found that the academic administration overall participation in management and budget
management were moderate. The personnel management and general and administrative
overall participation in management at a high level. 2. Adverse conditions of administration
with the participation of the school board for basic education in schools underunder
the Nongbualamphu Primary Educational Service Area Office 2 overall in a high level.
Considering the individual aspects, found that the school board in basic education is
desirable to participate in the management of all aspects. 3. Development of a participatory
management approach of the committee for basic education school under the
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Nongbualamphu Primary Educational Service Area Office 2 is a developmental process
management principles PDCA, 5 steps. Step 1: Creating a common understanding Step
2: The problem of choosing, analysis and Planning. Step 3: Participation action. Step 4:
Evaluation process. Step 5: Reduce and improved.
Keywords: Participatory management, Committee on Basic Education

บทนำ�

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ได้ระบุใน มาตรา 8 ว่าด้วยการจัดการศึกษา และ
ในมาตรา 9 ข้อ 6 มีใจความว่า การมีส่วนร่วม
ของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น องค์ ก รวิ ช าชี พ สถาบั น
ศาสนา สถาบันประกอบการ และสถาบันสังคม
มีสิทธิ์ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรา 39
ว่า ให้กระทรวงศึกษาธิการกระจายอำ�นาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบ
ประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหาร
งานทัว่ ไป ไปยังสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา และ
สถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง และใน
มาตรา 40 ได้บัญญัติไว้ว่า ให้มีคณะกรรมการ
สถานศึ ก ษาประกอบด้ ว ย ผู้ แ ทนครู ผู้ แ ทนผู้
ปกครอง ผู้แทนองค์กรชุมชน ผู้แทนองค์กรการ
ปกครองส่วนทองถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่า ผู้แทนพระ
ภิกษุสงฆ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ และให้ผู้บริหารสถาน
ศึกษาเป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
สถานศึกษาร่วมระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนที่
มีความรอบรู้ ความชำ�นาญและนำ�ภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมกับสถานศึกษาในการจัดการ
ศึกษา (กาญจน์ เรืองมนตรี และธรินธร นาม
วรรณ, 2554: 186-194) ประกอบกับแผนการ
ศึกษาแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545–2559)

ที่ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำ�หนด
นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการกระจายอำ�นาจ
ไปยังภาคเอกชน ประชาชน ประชาสังคม และทุก
ภาคส่วนของสังคมให้ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
จัดการการศึกษา และส่งเสริมการศึกษา ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน องค์การทางศาสนา
และเอกชนจัด และมีส่วนในการจัดการศึกษาเพื่อ
พัฒนามาตรฐานคุณภาพการศึกษาให้เท่าเทียมกัน
(จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553: 25-26) และ
แนวนโยบายแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับปรับปรุง
พ.ศ. 2552–2559 คือ ต้องเพิม่ ประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการโดยเร่งรัดกระจายอำ�นาจการบริหาร
และจัดการศึกษาไปสู่สถานศึกษา เขตพื้นที่การ
ศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชน ประชาชน ประชา
สังคม และทุกภาคส่วนของสังคมในการบริหาร
จัดการศึกษา สนับสนุน ส่งเสริมการศึกษา ระดม
ทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ และการลงทุนเพื่อการ
ศึกษา ตลอดจนบริหารจัดการและใช้ทรัพยากร
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น สถานศึกษาที่จัดการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานทุกแห่งจะต้องมีคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเพือ่ ทำ�หน้าทีก่ �ำ กับ ส่งเสริม
และสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา เพื่อให้สอด
คลองและตอบสนองกับนโยบายของสำ�นักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานทีม่ งุ่ หวังให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดกับผู้เรียน (คณะรัฐมนตรี, 2553:
ออนไลน์)
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จากความสำ�คัญของสถานศึกษาที่ต้องมี
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ทำ�หน้าที่
กำ�กับ ส่งเสริมและสนับสนุนกิจการของสถาน
ศึกษาเพื่อให้สอดคลองกับนโยบาย ดังนั้นทาง
สำ � นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ได้ ทำ � ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การดำ � เนิ น งานของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา
พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานยัง
ขาดความชัดเจนเรือ่ งบทบาทหน้าทีว่ า่ ตนเองจะทำ�
อะไร ทำ�อย่างไร และทำ�เพื่ออะไร บุคคลที่เข้ามา
ร่วมเป็นคณะกรรมการส่วนใหญ่ได้รับการร้องขอ
จากสถานศึ ก ษามากกว่ า ได้ รั บ การคั ด สรรจาก
กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแท้จริงทำ�ให้ขาดความ
กระตือรือร้นในการทำ�หน้าทีข่ องคณะกรรมการ วิธี
การทำ�งานร่วมกันยังขาดทักษะ และประสบการณ์
และส่วนหนึ่งยังคิดว่าคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานเป็นเพียงผู้สนับสนุนด้านทรัพยากร
ทางการศึกษามากกว่าเป็นผู้ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ
ร่วมดำ�เนินงาน (สำ�นักงานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547: 21-22)
ซึ่งสอดคล้องกับปัญหาของการจัดการ
ศึ ก ษาและการบริ ห ารงานของสถานศึ ก ษา
สั ง กั ด สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถม
ศึ ก ษาหนองบั ว ลำ � ภู เขต 2 ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ผู้
ปกครองและชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบ
ของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานกั บ
บุคลากรในโรงเรียน แต่ยังคงไม่สามารถให้คณะ
กรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานเข้ า มามี ส่ ว น
ร่ ว มในการจั ด การศึ ก ษาและการบริ ห ารทุ ก ขั้ น
ตอนได้อย่างเต็มที่ และปัจจุบันยังไม่มีแนวทาง
ที่ จ ะแก้ ไ ขและพั ฒ นาการเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มใน
การบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างชัดเจน ดังนั้น ผู้วิจัยจึงมี
แนวคิดที่จะศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึง
ประสงค์ของการบริหารแบบส่วนร่วมของคณะ
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กรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสำ� หรั บ สถาน
ศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึ ก ษาหนองบั ว ลำ � ภู เ ขต 2 เพื่ อ ให้ ไ ด้ แ นวทาง
การพัฒนาการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสำ� หรั บ สถาน
ศึกษา สังกัด สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถม
ศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน และสภาพที่
พึงประสงค์ของการบริหารแบบมีสว่ นร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำ�ภู เขต 2
2. เพือ่ ศึกษาแนวทางของการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานสำ�หรับสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2

วิธีดำ�เนินการวิจัย

ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างในการวิจยั

ระยะที่ 1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษา
สภาพปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์ของการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในสถานศึ ก ษา ได้ แ ก่ ค ณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติหน้าที่
อยู่ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2
ปีการศึกษา 2557 จำ�นวน 105 โรงเรียน
กลุ่ ม ตั ว อย่ า งที่ ใ ช้ ใ นการวิ จั ย ในครั้ ง นี้
ได้ แ ก่ คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ยู่ ใ นสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
หนองบัวลำ�ภู เขต 2 ปีการศึกษา 2557 จำ�นวน
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128 คน จาก 32 โรงเรียน โดยการสุ่มแบบแบ่ง
ชั้น (stratified random sampling)
ระยะที่ 2 ศึกษาแนวทางการพัฒนาการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัด สำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต
2 จากการสัมภาษณ์ และจัดสนทนากลุ่ม (Focus
Group Discussion)ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้แทน
ครู ผู้ทรงคุณวุฒิ (ประธานกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน) และผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น กับสถานศึกษาที่มีแบบวิธีปฏิบัติที่ดี (Best
Practice) ในสถานศึกษาขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ โรงเรียนละ 4 คน และผู้บริหาร
การศึกษา ตำ�แหน่งศึกษานิเทศก์ช�ำ นาญการพิเศษ
จำ�นวน 1 คนรวมทั้งสิ้น 13 คน

เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

สำ�หรับการวิจยั ในครัง้ นีผ้ วู้ จิ ยั ได้ใช้เครือ่ ง
มือการวิจัย ดังนี้ 1) แบบสอบถาม จำ�นวน 40
ข้อ ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 0.97 2) แบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 3) แบบบันทึกการ
สนทนากลุม่ โดยศึกษาวิธกี ารสร้างเครือ่ งมือ หลัก
เกณฑ์ รูปแบบวิธีสร้าง และสร้างเครื่องมือโดย
ปรับปรุงแก้ไขผ่านความเห็นชอบของผู้เชี่ยวชาญ
พิจารณาความเหมาะสม จำ�นวน 5 ท่าน จาก
นั้นนำ�เครื่องมือที่ได้ไปทดลองใช้ (Try Out) เพื่อ
หาคุณภาพของเครื่องมือ และนำ�ไปใช้ในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล

การเก็บรวบรวมข้อมูล

ระยะที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม โดยการส่งแบบสอบถามไปยังกลุ่ม
ตัวอย่างในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภูเขต 2 ทั้ง 3
อำ�เภอ ได้แก่ อำ�เภอนากลาง อำ�เภอนาวัง และ
อำ�เภอสุวรรณคูหา
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ระยะที่ 2 การพัฒนาแนวทางการบริหาร
แบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พืน้ ฐานสำ�หรับสถานศึกษา โดยแบ่งเก็บข้อมูลออก
เป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 รวบรวมข้อมูลจากแบบ
สัมภาษณ์
ตอนที่ 2 เก็บข้อมูลโดยการสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion)
การวิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งขัน้ ตอนออกเป็น
2 ระยะ ดังต่อไปนี้
ร ะ ย ะ ที่ 1 วิ เ ค ร า ะ ห์ ข้ อ มู ล จ า ก
แบบสอบถาม ดังนี้
ตอนที่ 1 วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับ
สถานภาพโดยใช้ค่าร้อยละ
ตอนที่ 2 วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล สภาพ
ปัจจุบัน และสภาพที่พึงประสงค์โดยหาค่าเฉลี่ย
( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยรวม
และเป็นรายด้าน ตามเกณฑ์มาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับของบุญชม ศรีสะอาด
ระยะที่ 2 เสนอแนวทางการพัฒนาการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ต่อการจัดการศึกษาในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต
2 ประกอบด้วย
ตอนที่ 1 วิเคราะห์เชิงเนื้อหาจาก
แบบสัมภาษณ์พร้อมนำ�เสนอเป็นรายด้าน
ตอนที่ 2 วิเคราะห์เนือ้ หาจากบันทึก
การสนทนากลุ่ม

ผลการวิจัย

ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันเกี่ยวกับการ
บริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงาน
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เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต
2 โดยรวมอยูใ่ นระดับปานกลาง เมือ่ พิจารณาราย
ด้าน พบว่าด้านการบริหารงานวิชาการ โดยรวมอยู่
ในระดับปานกลาง โดยข้อทีม่ สี ว่ นร่วมสูงสุดคือ ส่ง
เสริม สนับสนุนในการจัดบรรยากาศของโรงเรียน
ที่เอื้อต่อการเรียนรู้และแสวงหาภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น เพื่อพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน และส่ง
เสริม สนับสนุนการจัดหาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้ อ งถิ่ น ในชุ ม ชนเพื่ อ สนั บ สนุ น การเรี ย นการ
สอนของโรงเรียน ส่วนข้อที่มีส่วนร่วมต่ำ�สุดคือ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพ
ของโรงเรี ย นเพื่ อ กำ � หนดวิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้ า หมายและคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ด้ า น
การบริหารงบประมาณ โดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง โดยข้อที่มีส่วนร่วมสูงสุดคือ การระดมงบ
ประมาณจากทุกภาคส่วน ข้อที่มีส่วนร่วมต่ำ�สุด
คือ รับทราบ ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยว
กับการบริหารพัสดุและทรัพย์สินของสถานศึกษา
ด้านการบริหารงานบุคคล โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก
โดยข้อที่มีส่วนร่วมสูงสุดคือ ประชุมวางแผนและ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการวางแผนอัตรากำ�ลัง
และกำ�หนดตำ�แหน่งข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษา ส่วนข้อทีม่ สี ว่ นร่วม
ต่ำ�สุดคือ ร่วมกับโรงเรียนในการติดตามประเมิน
ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ด้าน
การบริหารงานทัว่ ไป โดยรวมอยูใ่ นระดับมาก โดย
ข้อที่มีส่วนร่วมสูงสุดคือ ให้คำ�ปรึกษา ข้อเสนอ
แนะและประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของสถาน
ศึกษา ส่วนข้อทีม่ สี ว่ นร่วมต่�ำ สุดคือ จัดทำ�นโยบาย
และวางแผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้
สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิ่น
ผลการศึ ก ษาสภาพที่ พึ ง ประสงค์ ข อง
การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำ�หรับสถานศึกษา สังกัด
สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
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หนองบัวลำ�ภู เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
เมื่ อ พิ จ ารณารายด้ า น พบว่ า ด้ า นการบริ ห าร
งานวิชาการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มี
ความพึงประสงค์เข้ามามีส่วนร่วมสูงสุดคือ ส่ง
เสริม สนับสนุนการจัดหาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นในชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ของโรงเรียน ส่วนข้อที่มีความพึงประสงค์เข้ามามี
ส่วนร่วมต่ำ�สุดคือ วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และ
ประเมินสถานภาพของโรงเรียนเพื่อกำ�หนดวิสัย
ทัศน์ พันธกิจ เป้าหมายและคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ ด้านการบริหารงบประมาณ โดยรวมมี
ความพึงประสงค์เข้ามามีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับมาก
โดยข้อทีม่ คี วามพึงประสงค์เข้ามามีสว่ นร่วมสูงสุด
คือ ระดมงบประมาณจากทุกภาคส่วน ส่วนข้อที่
มีความพึงประสงค์เข้ามามีส่วนร่วมต่ำ�สุดคือ การ
กำ�หนดวิธีการตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
การใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา ด้านการ
บริหารงานบุคคล โดยรวมมีความพึงประสงค์เข้า
มามีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่มีความ
พึ ง ประสงค์ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มสู ง สุ ด คื อ ร่ ว มกั บ
โรงเรียนในการติดตามประเมิน ผลการพัฒนาครู
และบุคลากรทางการศึกษา ส่วนข้อที่มีความพึง
ประสงค์เข้ามามีส่วนร่วมต่ำ�สุดคือ ให้ข้อเสนอ
แนะแก่ โ รงเรี ย นในการจั ด ระบบการลงโทษครู
และบุคลากรทางการศึกษาโดยยึดหลักคุณธรรม
และนิติธรรม ด้านการบริหารงานทั่วไป โดยรวมมี
ความพึงประสงค์เข้ามามีสว่ นร่วมอยูใ่ นระดับมาก
โดยข้อทีม่ คี วามพึงประสงค์เข้ามามีสว่ นร่วมสูงสุด
คือ ประชุมวางแผน ให้ความเห็น ประสานและ
สนับสนุน การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้
กับแผนงาน/โครงการทีไ่ ด้รบั การเห็นชอบ ส่วนข้อ
ทีม่ คี วามพึงประสงค์เข้ามามีสว่ นร่วมต่�ำ สุดคือ ให้
ความเห็น และข้อเสนอแนะในการจัดระบบบริหาร
และพัฒนาองค์กรของโรงเรียน
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การพัฒนาแนวทางการบริหารแบบมีสว่ น
ร่ ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
สำ�หรับสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2 สรุปผล
เป็นรายด้านดังต่อไปนี้
ด้านการบริหารงานวิชาการ
1) จัดอบรมชี้แจงเกี่ยวกับความรู้ ความ
เข้าใจด้านวิชาการแก่คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พืน้ ฐาน 2) จัดให้คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้
ฐานมีส่วนร่วมในการกำ�หนดแนวทางและความ
ต้องการพัฒนางานวิชาการ 3) ให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมเป็นคณะทำ�งาน
ด้านวิชาการ เช่น คณะกรรมการประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา 4) จัดมีสว่ นร่วมในการจัดการ
เรียนการสอน เช่น นำ�ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาใช้
ในการเรียนการสอน 5) ให้คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมประชุมแสดงความคิด
เห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงและพัฒนาด้านวิชาการ
6) ควรจัดทำ�คู่มือการปฏิบัติงานในด้านวิชาการ
7) จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานด้านวิชาการทุกเดือน 8) การให้มีส่วนร่วมใน
การสนับสนุนอุปกรณ์ และสื่อการเรียนการสอน
ด้านการบริหารงบประมาณ
1) จั ด ให้ มี ค ณะกรรมการจั ด หางบ
ประมาณเพื่อพัฒนาสถานศึกษามาจากบุคคลทุก
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2) จัดการประชุม หรือฝึกอบรม
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเรื่องของ
งบประมาณ 3) จัดให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการวางแผนงบประมาณ
การใช้ งบประมาณ 4) จัด ประชุมชี้แจงการได้
รับ/การใช้จ่ายงบประมาณของโรงเรียนต่อคณะ
กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 5) ควรจัดสรรงบ
ประมาณเป็นค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน 6) จัดให้มกี องทุนพัฒนาโรงเรียน
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ด้านการบริหารงานบุคคล
1) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานมีส่วนติดตามประเมิน ผลการพัฒนาของครู
และบุคลากรทางการศึกษา การพิจารณาความดี
ความชอบ 2) จัดอบรมให้ความรูแ้ ก่คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ใน
งานด้านบุคคล 3) ให้มีการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
4) จัดให้มกี ารยกย่องเชิดชูเกียรติแก่คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เสียสละ 5) ควรสรรหาบุคคลที่มีความรู้ ความ
สามารถด้านการศึกษามาเป็นคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 6) มีการประเมินผลการดำ�เนิน
งานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
แต่ละปีการศึกษา 7) มอบหมายงานในหน้าที่ให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานปฏิบัติตรง
ตามความรู้ความสามารถ
ด้านการบริหารงานทั่วไป
1) จัดประชุมวางแผน และพัฒนาสถาน
ศึ ก ษาทุ ก ครั้ ง และต่ อ เนื่ อ งเป็ น ประจำ � 2) จั ด
ให้ ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานได้ ไ ป
ศึกษาดูงานปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 3) ควรมีการ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่และสร้างความสัมพันธ์
อันดีระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 4) จัด
ประชุมชี้แจง ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
นักเรียนต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 5) ให้
คณะกรรมการสถานศึกษาประชาสัมพันธ์กจิ กรรม
ของโรงเรียน 6) ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานเข้าร่วมประชุมผู้ปกครองก่อนเปิดและปิด
ภาคเรียนทุกครั้ง 7) กำ�หนดให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้มีส่วนร่วมในการบริหาร
งานแต่ละด้าน
4. การพัฒนาแนวทางการบริหารแบบมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
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สำ�หรับสถานศึกษา สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2 ประกอบ
ด้วย 5 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 สร้างความตระหนัก
ถึงความสำ�คัญของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน

ขั้นตอนที่ 2 เลือกปัญหา วิเคราะห์
ปัญหาเพื่อวางแผน
ขัน้ ตอนที่ 3 การมีสว่ นร่วมในการนำ�
10
ไปปฏิบัติงาน
ขั้ น ตอนที่ 4 ติ ด ตามประเมิ น
กระบวนการ
ขั้นตอนที่ 4 ติดตามประเมินกระบวนการ
ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนา
ขั้นตอนที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนา
การสรางความเขาใจรวมกันและตระหนักถึงความสําคัญของการบริหาร
แบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ศึกษาปญหา วิเคราะหปญหา

ไมเห็นชอบ
ยกเลิก

เลือกปญหาเพื่อ
การวางแผน

ไมเห็นชอบ
แกไข/ปรับปรุง

เห็นชอบ
การมีสวนรวมในการนําไปปฏิบัติงาน
1. จัดระบบในการบริหารงานทั้ง 4 ดาน
2. เสนอแนวทาง/โครงการ
3. รวมประชุมกลุม/จัดสนทนากลุม

ติดตามประเมินกระบวนการ
1. แตงตั้งคณะกรรมการ
2. ประชุมเพื่อหาแนวทางการประเมินแบบมีสวนรวม
3. ดําเนินการประเมินผล
4. จัดทําเอกสารรายงานผลการประเมิน
5. แจงผลการประเมิน
ปรับปรุงแกไข
วิธีดําเนินการ

ปรับปรุง
และพัฒนา

พัฒนาการดําเนิน
อยางตอเนื่อง

รายงานผลการ
ดําเนินงาน/จัดทําเอกสาร

ภาพที่ 1 การพัฒนาแนวทางการบริหารแบบมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ภาพที่ 1 การพัฒนาแนวทางการบริ
หารแบบมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำ�หรับสถานศึกษา
สําหรับสถานศึกษา สังกัด สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 2
สังกัด สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

อภิปรายผล

จากการวิจัยเรื่อง การพัฒนาแนวทาง
การบริ ห ารแบบมี ส่ ว นร่ ว มของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสำ�หรับสถานศึกษา สังกัด
สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
หนองบัวลำ�ภู เขต 2 ในครั้งนี้ สามารถอภิปราย
ผลได้ดังนี้
1. ด้านการบริหารงานวิชาการ พบว่า
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วม
ในการส่งเสริม สนับสนุนในการจัดบรรยากาศของ
โรงเรียนทีเ่ อือ้ ต่อการเรียนรูแ้ ละแสวงหาภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่น เพื่อพัฒนางานวิชาการของโรงเรียน และ
ส่งเสริม สนับสนุนการจัดหาแหล่งเรียนรูภ้ มู ปิ ญ
ั ญา
ท้องถิ่นในชุมชนเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน
ของโรงเรียนมากทีส่ ดุ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะโรงเรียน
ต้องการดำ�เนินงานตามแนวทางการกระจายอำ�นา
จอย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นการให้ความสำ�คัญ
กับท้องถิ่นในการมีอิสระในการกำ�หนดเนื้อหา
สาระ และการเรียนรู้ที่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นร่วม
กับโรงเรียน เพื่อให้มีความเหมาะสม สอดคล้อง
กั บ บริ บ ทของโรงเรี ย นแต่ ล ะแห่ ง ซึ่ ง สอดคล้ อ ง
กับผลการวิจัยของ ปาลิดา อุ่นทุลัย (2553) ที่
ได้ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2 พบว่าควรเปิดโอกาสให้
ชุมชนเข้ามาเป็นวิทยากร ในฐานะภูมิปัญญาท้อง
ถิ่น ร่วมจัดทำ�หลักสูตร กำ�หนดขอบข่ายเนื้อหา
เกี่ยวกับวิชาชีพท้องถิ่น นอกจากนี้ยังพบว่า คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อม และประเมินสถานภาพ
ของโรงเรียนเพื่อกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้า
หมายและคุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ น้ อ ยที่ สุ ด
เนื่ อ งจากอาจเป็ น เพราะคณะกรรมการสถาน
ศึกษายังขาดความรู้ในเรื่องดังกล่าว สถานศึกษา
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จึงไม่ได้ให้ความสำ�คัญ เพียงแค่คิดว่าเป็นหน้าที่
ของบุคลากรภายในสถานศึกษาเท่านัน้ สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ประหยัด บุญเรือง (2550) ที่
พบว่าการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1
ขาดความรู้ความเข้าใจการกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธ
กิจ เป้าหมายของโรงเรียน และการจัดทำ�แผน
ปฏิบัติการประจำ�ปี
2. ด้านการบริหารงบประมาณ พบว่า
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วม
ในการระดมงบประมาณจากทุ ก ภาคส่ ว นมาก
ที่สุด นับว่าเป็นกิจกรรมการดำ�เนินงานที่สามารถ
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับโรงเรียนหลายๆ
แห่งได้ ด้วยการระดมทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นคน
เงิน วัสดุ สิ่งของ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นพื้นฐานของ
การบริ ห ารจั ด การในโรงเรี ย น สอดคล้ อ งกั บ ที่
บุญเกิด สิทธิ (2554) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานโรงเรียนประถมศึกษา อำ�เภอเมือง
สำ � นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
ขอนแก่น เขต 1 พบว่าด้านงบประมาณควรจัด
ให้มีคณะกรรมการจัดหางบประมาณ โดยมีหน้า
ที่ระดมทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษา
และพัฒนาโรงเรียนในทุกด้าน นอกจากนีย้ งั พบว่า
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วม
ในการรับทราบ ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการบริหารพัสดุและทรัพย์สินของสถาน
ศึกษาน้อยทีส่ ดุ ทัง้ นีอ้ าจเป็นเพราะคณะกรรมการ
สถานศึกษาบางส่วนโดยเฉพาะคณะกรรมการ
จากภายนอกขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการ
บริหารจัดการ อีกทั้งสถานศึกษาบางแห่งหรือ
คณะกรรมการสถานศึกษาบางส่วนมีความคิดทีว่ า่
เรื่องการบริหารจัดการในเรื่องพัสดุ และทรัพย์สิน
ต่ า งๆ ในโรงเรี ย นควรเป็ น หน้ า ที่ ข องครู แ ละ
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เจ้าหน้าที่พัสดุเท่านั้น ซึ่งไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยว
ในเรื่องนี้ สอดคล้องกับสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (2547) ได้กล่าวถึงปัญหา
และอุ ป สรรคในการมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห าร
จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานพบว่าสถานศึกษามีความคล่องตัวในการ
บริหารจัดการสูง แต่คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐานบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจและ
ความชั ด เจนในบทบาทหน้ า ที่ สถานศึ ก ษาจะ
ต้องกำ�กับ ส่งเสริม และสนับสนุนคณะกรรมการ
สถานศึกษาอย่างใกล้ชิด
3. ด้านการบริหารงานบุคคล พบว่า คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการ
ประชุมวางแผน และพิจารณาให้ความเห็นชอบการ
วางแผนอัตรากำ�ลังและกำ�หนดตำ�แหน่งข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาของสถานศึกษา
มากที่สุด นั้นถือได้ว่าเป็นบทบาทหน้าที่เพื่อการ
กำ�กับดูแลการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องครูและสถานศึกษา
ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางที่ ถู กต้ อ งและเหมาะสม
สอดคล้องกับกลยุทธ์ส�ำ คัญทีท่ �ำ ให้การบริหารโดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐานประสบความสำ�เร็จตามแนวคิด
ของ อ๊อดเดน และโวฮสเท็ทเตอร์ (Odden &
Wohlstetter: 1995 อ้างถึงใน อุทยั บุญประเสริฐ
2545) ว่าประกอบด้วยการให้รางวัลแก่บคุ คลและ
กลุ่มต่างๆ ในโรงเรียนอย่างเหมาะสม เช่น การ
ให้รางวัลเป็นตัวเงิน บางโรงเรียนให้ค่าตอบแทน
แก่คณะกรรมการโรงเรียน หรือไม่เป็นตัวเงิน เช่น
การเลี้ยงอาหารเป็นกรณีพิเศษ การให้โล่รางวัล
นอกจากนี้ยังพบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการการติดตามประเมิน
ผลการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาน้อย
ที่สุด ทั้งนี้เป็นเพราะบุคลากรในสถานศึกษาขาด
ปฏิสมั พันธ์ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษา โดย
เฉพาะคณะกรรมการจากตัวแทนภายนอกทำ�ให้
เกิดความไม่เข้าใจกันและกัน จึงเป็นอุปสรรคที่
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จะนำ�เอาคณะกรรมการเข้ามาประเมินบุคลากร
ภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
บัณฑิต อ้วนละมัย (2551) ศึกษาปัญหาการ
ปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่
การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3 พบว่า บุคลากรใน
โรงเรียนยังขาดมนุษย์สัมพันธ์ท่ีดีกับชุมชน ขาด
การเข้ามามีส่วนร่วมทั้งของตัวแทนภายนอกและ
ตัวแทนภายในสถานศึกษาที่ยังไม่เต็มที่เท่าที่ควร
เกิดความบกพร่องในการติดต่อสื่อสาร
4. ด้านการบริหารงานทัว่ ไป พบว่า คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการ
ให้คำ�ปรึกษา ข้อเสนอแนะ และประชาสัมพันธ์
กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษามากที่สุด การ
ประสานงานและการประชาสัมพันธ์ที่ดีนั้นจะก่อ
ให้เกิดความร่วมมือ และความเข้าใจที่ดีต่อกัน
ของทุกฝ่าย ส่งผลต่อการพัฒนาองค์กรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ดังที่ ชัชวาล สิริกุล (2551) ได้
ทำ�วิจัยเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในกระบวนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ าฬสินธุ์ เขต 3 พบ
ว่า การประสานงานที่ดีก่อให้เกิดการร่วมคิด ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมวางแผน เกิดการกระตุ้นการทำ�งาน
ส่วนการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง จะทำ�ให้
เกิดความรู้สึกว่าโรงเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
นอกจากนีย้ งั พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐานมีส่วนร่วมในจัดทำ�นโยบาย และวางแผน
พัฒนาการศึกษาของสถานศึกษาให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของท้องถิ่นน้อยที่สุด ทั้งนี้อาจเป็น
เพราะ ผู้บริหารไม่ให้ความสำ�คัญเรื่องนี้กับคณะ
กรรมการสถานศึกษา อีกทัง้ คณะกรรรมการสถาน
ศึกษาบางส่วนยังขาดความรู้ และไม่เข้าใจในเรื่อง
ดังกล่าว ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของเรืองยศ
เวียงนนท์ (2553) โดยศึกษาเกี่ยวกับการมีส่วน

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

ร่ ว มของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน
ในการจัดการศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อำ�เภอ
เมืองร้อยเอ็ด สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 1 พบว่า อุปสรรคของการกำ�หนด
นโยบายของสถานศึกษาในด้านการจัดการศึกษา
เพือ่ จัดทำ�แผนปฏิบตั กิ ารประจำ�ปีของโรงเรียน คือ
ผูบ้ ริหารยังขาดความสัมพันธ์ทดี่ กี บั คณะกรรมการ
ผูแ้ ทนครูไม่เข้าใจบทบาทหน้าที่ มีภารกิจหรืองาน
พิเศษมากเกินไป คณะกรรมการขาดความรู้ ไม่มี
ประสบการณ์และไม่ได้มีส่วนร่วมการพิจารณา
5. การพัฒนาแนวทางการบริหารแบบ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานสำ�หรับสถานศึกษา สังกัด สำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำ�ภู เขต 2
พบว่า ต้องดำ�เนินการ 5 ขั้นตอน ดังนี้ ขั้นที่ 1)
สร้างความเข้าใจร่วมกัน ขั้นที่ 2) การเลือกปัญหา
วิเคราะห์ปญ
ั หาเพือ่ หาแนวทางพัฒนา ขัน้ ที่ 3) นำ�
ไปปฏิบัติ ขั้นที่ 4) ติดตามประเมินกระบวนการ
ขั้นที่ 5 ปรับปรุงและพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับ
บุญเสริม กิตินาม (2550) พบว่า รูปแบบการ
บริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนว
มาตรฐานคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบางไซ
สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 มี
ตามกระบวนการ PDCA คือ 1) กำ�หนดประเด็น
การมีส่วนร่วมของชุมชนในภารกิจงาน 4 ด้าน 2)
การเลือกประเด็นปัญหา เพื่อกำ�หนดยุทธศาสตร์
3) การมีส่วนร่วมวางแผน (P) 4) การมีส่วน
ร่วมปฏิบัติ (D) 5) การมีส่วนร่วมตรวจสอบและ
ประเมินผล (C) 6) การดำ�เนินงานตามแผนที่วาง
ไว้ให้เหมาะสม

ข้อเสนอแนะ

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอ
แนะสำ�หรับนำ�ผลการวิจัยไปใช้ ดังนี้
1. ข้อเสนอแนะสำ�หรับสถานศึกษา
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1.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ ควรมีกา
รบูรณาการองค์ความรู้เดิมของชุมชนที่ไม่จำ�เป็น
ต้องสร้างขึ้นใหม่ โดยให้บทบาทคณะกรรมการใน
ฐานะวิทยากรท้องถิ่นและมีการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอนอย่างเป็นรูปธรรม
1.2 ด้านการบริหารงบประมาณ ควร
ดำ�เนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน เข้ามาดำ�เนินการเกีย่ วกับจัดการงบประมาณ
การประมาณการรายรับของโรงเรียนการจัดทำ�
แผนปฏิบัติราชการประจำ�ปี
1.3 ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล ควร
ดำ�เนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานเข้ามาดำ�เนินการร่วมการติดตามและประเมิน
ผลการปฏิบตั งิ านของบุคลากรภายในสถานศึกษา
อย่างต่อเนื่อง
1.4 ด้านการบริหารงานทั่วไป ควรจัด
ประชุมชี้แจง ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรม
ของสถานศึกษาเป็นประจำ�อย่างต่อเนื่อง
2. ข้อเสนอแนะสำ�หรับคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
คณะกรรมการสถานศึกษาควรหาความ
รู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ รู้ทันการเปลี่ยนแปลง
ในการจัดการศึกษา เสียสละเวลาในการเข้าร่วม
ดำ�เนินการของสถานศึกษาอย่างจริงจังและจริงใจ
3. ข้อเสนอแนะสำ�หรับการวิจยั ครัง้ ต่อไป
3.1 ควรวิจัยเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ประสิทธิภาพของการบริหารแบบมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสำ � หรั บ
สถานศึกษา
3.2 ควรวิจัยเกี่ยวกับความพึงพอใจของ
บุคลากรต่อการบริหารแบบมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานสำ� หรั บ สถาน
ศึกษา

Journal of Education, Mahasarakham University

เอกสารอ้างอิง

67

Volume 10 Number 1 January - March 2016

กาญจน์ เรืองมนตรี และธรินธร นามวรรณ. (2554). กฎหมายการศึกษา. ภาควิชาการบริหารการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
คณะรัฐมนตรี. (10 กุมภาพันธ์ 2553). มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนการศึกษาแห่งชาติ ฉบับ
ปรับปรุง (พ.ศ. 2552 – 2559). สืบค้นเมื่อ 6 มิถุนายน 2557, จาก www/ryt9/com/s/
cabt/774644.
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและสำ�นักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขึน้ พืน้ ฐาน. (2553). การสร้างเครือข่ายและการมีสว่ นร่วม. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
ชัชวาล สิรกิ ลุ . (2551). การมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในกระบวนการวางแผน
พัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กาฬสินธุ์ เขต 3. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, มหาสารคาม.
บุญเกิด สิทธิ. (2554). การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โรงเรียนประถมศึกษา อำ�เภอเมือง สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1. การ
ศึกษาค้นคว้าอิสระ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยขอนแก่น, ขอนแก่น.
บุญเสริม กิตินาม. (2550). รูปแบบการบริหารโรงเรียนแบบมีส่วนร่วมของชุมชนตามแนวมาตรฐาน
คุณภาพการศึกษาของโรงเรียนวัดบางไซ สำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1.
วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, นครสวรรค์.
บัณฑิต อ้วนละมัย. (2551). สภาพและปัญหาการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 3. วิทยานิพนธ์
รป.ม., มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, มหาสารคาม.
ประหยัด บุญเรือง. (2550). การปฏิบตั งิ านตามบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมกาสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 1. วิทยานิพนธ์ ค.ม., มหาวิทยาลัย
ราชภัฎมหาสารคาม, มหาสารคาม.
ปาลิดา อุน่ ทุลยั . (2553). การมีสว่ นร่วมในการบริหารการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้
ฐานสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2. วิทยานิพนธ์ ค.ม.,
มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม, มหาสารคาม.
เรืองยศ เวียงนนท์. (2553). การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการ
ศึกษาโรงเรียนมัธยมศึกษา อำ�เภอเมืองร้อยเอ็ด สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาร้อยเอ็ด
เขต 1. การศึกษาค้นคว้าอิสระ ศษ.ม., มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, นนทบุรี.
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน. (2547). คูม่ อื การปฏิบตั งิ านคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: การศาสนา.

วารสารศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

68

ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม พ.ศ. 2559

อุทัย บุญประเสริฐ. (2545). รายงานการวิจัยการศึกษาแนวทางการบริหารและการจัดการศึกษาของ
สถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School-Based Management).
กรุงเทพมหานคร: สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.

