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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้วีตัถปุระสงค ์เพือ่สรา้งรปูแบบการมสีว่นรว่มของคณะกรรมการสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐานในการบรหิารงานวิชาการทีม่ปีระสิทธิผล สำาหรบัสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัด
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ดำาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 4 ขั้นตอน คือ ขั้น
ตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยการสัมภาษณ์ผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน หัวหน้า
ฝ่ายวิชาการ ครูผู้สอน ในโรงเรียนที่มีการปฏิบัติดี จำานวน 3 โรงเรียน ขั้นตอนที่ 2 สร้าง
รูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยผู้วิจัยได้ประมวลจาก
การวิเคราะห์ สังเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและสรุปสาระสำาคัญจากข้อมูลการ
สมัภาษณ ์การสนทนากลุม่จากโรงเรยีนทีม่กีารปฏบิตัดิ ีจำานวน 3 โรงเรยีน จากการศกึษาใน
ขั้นตอนที่ 1 จัดทำาคู่มือการดำาเนินการตามรูปแบบ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ของรูปแบบและคู่มือการดำาเนินการตามรูปแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 
20 คน ขั้นตอนที่ 3 ประเมินรูปแบบและคู่มือการดำาเนินการตามรูปแบบ โดยการประเมิน
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ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ19 
คน และขั้นตอนที่ 4 นำาเสนอรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐาน ต่อผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 30 คน โดยการจัดประชุมสนทนากลุ่ม

ผลการวิจัยสรุปได้ ดังนี้

1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ พบว่า ส่วนใหญ่คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมระดับมาก โดยด้านที่ยังเป็นปัญหามากที่สุด คือ 
งานวางแผนวิชาการ ส่วนความต้องการมีส่วนร่วม พบว่า คณะกรรมการต้องการมีส่วนร่วม
งานดา้นหลกัสตูรและการพฒันาสง่เสรมิการเรยีนการสอน งานการจดัการเรยีนการสอน งาน
วางแผนวิชาการและงานวัดผลและประเมินผล ตามลำาดับ 2. ผลจากการสร้างรูปแบบ พบ
ว่า รูปแบบมี 2 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ กลไกการดำาเนินการและวิธีดำาเนินการ สำาหรับวิธี
ดำาเนินการประกอบดว้ย (1) งานวางแผนวชิาการ โดยเนน้การสรา้งความเขา้ใจกบัผูป้กครอง 
ชุมชน เพื่อให้เห็นความสำาคัญของการจัดการศึกษาและร่วมเป็นทีมงานตรวจสอบและ
ประเมินคุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษา (2) งานด้านหลักสูตรและการพัฒนาส่งเสริม
การเรียนการสอน โดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วมจัดบรรยากาศ ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
พัฒนาสิ่งแวดล้อมทัง้ในและนอกสถานศึกษาและร่วมสะท้อนปัญหาและความต้องการด้าน
คุณภาพการศึกษา (3) งานการจัดการเรียนการสอน โดยเน้นการระดมทรัพยากร และจัด
บรรยากาศทางวชิาการท้ังในและนอกสถานศกึษาใหเ้อือ้ตอ่การจดัการเรยีนรูข้องผูเ้รยีนดว้ย
วิธีการที่หลากหลาย และ (4) งานการวัดผลและประเมินผล โดยเน้นการมีส่วนร่วมให้การ
สนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ ในการวัดผลประเมินผลการเรียน และร่วมสนับสนุนการวัดผลและ
ประเมินผลการเรียนการสอนโดยเน้นการประเมินตามสภาพจริง ส่วนกลไกการดำาเนินการ 
ประกอบดว้ย (1) กลไกในการกำากบั โดยคณะกรรมการกำากบัการดำาเนนิงานของสถานศกึษา
ใหเ้ปน็ไปตามกฎหมาย คำาสัง่และระเบยีบของกระทรวงศึกษาธกิาร และ (2) กลไกในการส่ง
เสริม โดยคณะกรรมการส่งเสริมให้สถานศึกษาในการบริหารงานวิชาการทั้งด้านทรัพยากร
การศึกษาและความร่วมมือในด้านต่างๆ 3. ผลการประเมินรูปแบบการมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการบรหิารงานวชิาการทีม่ปีระสทิธิผล สำาหรบัสถานศกึษา
ขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผลการประเมินความ
เหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด ประกอบด้วย ด้าน
หลักการ ด้านวัตถุประสงค์ ด้านกลไกการดำาเนินการ ด้านวิธีดำาเนินการ ด้านการประเมิน
ผล และด้านเงื่อนไขความสำาเร็จ โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมใน
การกำากับและส่งเสริมให้สถานศึกษาบริหารงานวิชาการ เกี่ยวกับ (1) งานวางแผนวิชาการ 
(2) งานดา้นหลกัสตูรและการพฒันาสง่เสรมิการเรยีนการสอน (3) งานการจดัการเรยีนการ
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สอน และ (4) งานการวัดและประเมินผล ตามลำาดับ สรุปว่ารูปแบบนี้เป็นที่ยอมรับและนำา
ไปใชใ้นสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้ขัน้พืน้
ฐานได4้. ผลการนำาเสนอรปูแบบการมสีว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐานใน
การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำานักงานคณะ
กรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบว่า มีความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความเป็น
ประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

คำาสำาคัญ: รูปแบบการมีส่วนร่วม, ประสิทธิผล

Abstract

The purpose of this research was to develop participatory for the small, 
basic education in the academy administrative work for the small, basic education. 
The research process was divided into 4 Phases. Phase 1: the investigation of  
the current problems, and needs in administering by using of effectiveness  
participatory of academy administrative school board for the small, basic  
education was carried out through the interview of school administrators from 
3 schools, that is, heads of academic section, academic teachers and school 
committee. Phase 2: the construction of a model effectiveness participatory of 
academy administrative school board for the small, basic education was done 
by synthesis of related document and research reports and conclusion of core 
parts from interview, focus group meeting, and observation of 3 target schools 
as selected in Phase 1 and the construction of the constructed model manual 
of which a model of effectiveness participatory of academy administrative school 
board suitability by 20 experts. Phase 3: the evaluation of a model of effective-
ness participatory of academy administrative school board for Small-Size Basic 
Education Schools by 19 experts. and Phase 4: a presentation of the result of a 
model of effectiveness participatory of academy administrative school board for 
the small, basic education to a 30-participant seminar. 

The research results are as followed. 

1. The result of study for problems current and needs was found the most 
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board of the basic education has participation a high level, by the most problem 
part is the planning work for the academy, the needs for participation were found 
the board need to have participate the work part of course and the developing  
for permit teaching and learning, part of organization teaching and learning,  
the planning work for the academy and measurement and evaluation.  
2. The result from format creating was found the format have 2 elements such 
as the mechanisms of action and methods for procedures include (1) part of the 
planning academic work, by focus on creating knowledge with parents community 
in order to importance of organization for study and participate team work for 
check and value assessment of the academic work of school. (2) part of course 
and develop studying-teaching by focus participate to organize atmosphere, update 
premises and develop environment both inside premises and outside school and 
participate problem reflection (3) part of organize learning and studying by focus 
resources and organize atmosphere for academic work both inside premises and 
outside school in order to organize learning of learner with some methods and (4) 
part of grading and evaluation by focus participate to permit materials, equipment in 
grading and evaluation of result studying, and participate to permit in grading and 
evaluation of result learning by focus on assessment by actual conditions, part of 
mechanism of action include (1) mechanism for control by the board control, opera-
tions of school in order to follow the law, command and ministry of education and 
(2) mechanism for permit by the board permit in order to school in the academic 
administrative work both part of study resources and cooperation for every part. 
3. The assessment result to formulate for participation of the basic school board 
in the academic administration for it has effective work for the small school  
belong to office the basic school board was found The assessment result that 
it has suitability, possibility and advantage in the highest level include principles, 
objective, operational mechanism, operational procedures, evaluation, and the 
achievement conditions by the basic school have participation for control and 
permit in order to school to administrative work part of academic about (1) part 
of academic planning (2) part of curriculum and develop teaching and learning 
(3) part of organization for teaching, and (4) part of grading and evaluation, sum-
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บทนำา

การศกึษานบัวา่เปน็รากฐานทีส่ำาคญั
ทีส่ดุประการหน่ึงในการสรา้งสรรค์ความเจรญิ 
ก้าวหน้าและช่วยแก้ปัญหาต่างๆ ของสังคม
ในยคุปจัจบุนัได ้เนือ่งจากการศึกษาเป็นกระ
บวนการท่ีชว่ยให้คนไดพ้ฒันาตนเองในดา้น
ต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ดังที่พระ
ราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้
กำาหนดหลักในการจัดการศึกษาที่สำาคัญไว้
ในมาตรา 8 (2) ว่า สังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา (All for Education) โดยใน
มาตรา 9 (6) กล่าวถึง การมีส่วนร่วมของ
บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน ต้อง
เขา้มามหีนา้ทีแ่ละรบัผดิชอบตอ่กระบวนการ
จดัการศกึษา สถานศกึษาจงึตอ้งจดัการเรียน
รูใ้หเ้กดิขึน้ในทุกเวลาทุกสถานท่ีโดยประสาน
ความร่วมมือกับทุกฝ่าย (สำานักงานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน 2546: 5-14) 

อยา่งไรก็ตาม หากพจิารณาเรือ่งของ
การมส่ีวนร่วมในการจัดการศกึษาของสถาน

ศกึษา ขัน้พืน้ฐาน จะพบวา่การปฏริปูโครงสรา้ง
กระทรวงศึกษาธิการ ตามพระราชบัญญัติ
ระเบยีบบรหิารราชการกระทรวงศกึษาธกิาร 
พ.ศ. 2546 กำาหนดให้มคีณะกรรมการสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐานท่ีทำาหนา้ท่ีเป็นเครอืขา่ยของ
สถานศึกษาเพื่อร่วมกันทำาหน้าที่กำากับ ส่ง
เสริม สนับสนุน กิจกรรมต่างๆ ของสถาน
ศกึษา ตลอดจนช่วยกันสะทอ้นปญัหา ความ
ต้องการ และการมีส่วนร่วมในการกำาหนด
นโยบาย แผนงาน ทิศทางการจัดการศึกษา 
เพื่อบุตรหลานของชุมชนและท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานจงึมบีทบาทสำาคัญอยา่งยิง่ต่อการบรหิาร
สถานศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพ 

นอกจากนั้น การดำาเนินงานตาม
แนวทางการปฏิรูปการศึกษาให้บรรลุเป้า
หมายอยา่งมพีลงัและมปีระสทิธภิาพ จำาเปน็
ต้องยึดเง่ือนไขและหลักการสำาคัญของการ
ปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ 
ดังนี้ (1) ยึดโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการ
ตัดสินใจ (School Based Decision Mak-

mary, this format was admittedly and it can be applied for the small, basic school 
belong to office the basic school board 4. the presentation result of formulate for 
participation of the basic school board in the academic administration for it has 
effective work for the small school belong to office the basic school board was 
found to have suitability, possibility, benefits in the highest level for every part.

Keywords: Participatory effectiveness of academy, Small-Sized Basic Education 
School
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ing) เป็นแนวคิดที่มุ่งให้โรงเรียนมีอิสระใน
การตดัสนิใจดว้ยตนเอง โดยยดึประโยชนท์ีจ่ะ
เกิดกับผู้เรียนเป็นสำาคัญ (2) การมีส่วนร่วม 
(Participation) กำาหนดให้บุคคลหลายฝ่าย
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาหรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในการจัดการศึกษามีส่วนร่วมเป็นคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมแสดง
ความคิดเห็นหรือร่วมกำากับดูแล (3) การก
ระจายอำานาจ (Decentralization) การกระ
จายอำานาจดา้นการบรหิารจดัการศกึษาดา้น
วิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 
และการบริหารงานทั่วไป ให้คณะกรรมการ 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถาน
ศึกษาเป็นผู้รับผิดชอบ (4) ความรับผิดชอบ
ตรวจสอบได ้(Accountability) มกีารกำาหนด
หน้าที่ความรับผิดชอบและภารกิจของผู้รับ
ผิดชอบ หลักความรับผิดชอบนี้ถือว่าใครได้
รบัมอบหมายหน้าทีใ่ดตอ้งรบัผดิชอบทำางาน
นั้น ให้เกิดผลดีที่สุด และต้องสามารถตรวจ
สอบความสำาเร็จได้ แต่ในทางปฏิบัติการ
จัดการศึกษาภายใต้แนวคิดหลักของการมี
ส่วนร่วม โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการ 
(มยั สขุเอีย่ม 2551: 70) ยงัขาดความเชือ่ม
โยงและบรูณาการระหวา่งความรูค้วามเขา้ใจ
ในงานวชิาการของคณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน กับประสิทธิผลของงานวิชาการ 
และคุณภาพของคนไทยยุคใหม่ ศักยภาพ
ของการมสีว่นรว่มในการบรหิารงานวชิาการ
ระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
และสถานศึกษาในแตล่ะพืน้ทีม่ปีระสทิธผิล
ที่แตกต่างกันออกไป และบางครั้งเกิดความ

ขดัแยง้ระหวา่งคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พื้นฐานกับฝ่ายที่อยู่ในสถานศึกษา เพราะ
ผู้บริหารรู้สึกสูญเสียอำานาจ ครูรู้สึกว่าคณะ
กรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานกา้วกา่ยใน
งานและรู้สึกเหมือนโดนจับผิด (สำานักงาน
เลขาธิการสภาการศึกษา 2553: ออนไลน์) 
ทัง้นีอ้าจเนือ่งมาจาก การมสีว่นรว่มของคณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการบรหิาร
งานวิชาการที่มีประสิทธิผล ยังขาดความ
ชดัเจนในการปฏบิตั ิซึง่สว่นหนึง่อาจเนือ่งมา
จากการมสี่วนรว่มของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงานวิชาการ
ที่มีประสิทธิผลน้ัน เป็นเร่ืองที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดบริบทของการจัดการศึกษาโดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ทางการศึกษาที่อ้างอิงกับทฤษฎีการมีส่วน
ร่วม แต่เมื่อต้องนำาการมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มาใช้ใน
การบริหารงานวชิาการใหเ้กดิท่ีมปีระสิทธผิล 
ยอ่มกอ่ใหเ้กดิปญัหาในทางปฏบิตัขิึน้คอ่นขา้ง
มาก เนือ่งจากไมท่ราบวา่การมสีว่นรว่มของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผลควรมีรูป
แบบอยา่งไร ส่งผลให้ไม่สามารถนำาไปสู่การ
พัฒนาได้อย่างที่ควรจะเป็น และหากสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ละเลยต่อการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล 
ย่อมส่งผลเสียต่อภาพรวมของการจัดการ
ศึกษาไทย ซึ่งผลเสียดังกล่าวนอกจากนั้น 
สาเหตุที่การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
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สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา
ในประเทศ ยังประสบปัญหา น่าจะเนื่องมา
จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหลาย ซึ่งหมายรวม
ถึงสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเอง มีจำานวนไม่
น้อยที่ยังมองว่าบทบาทของคณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน มีส่วนร่วมแต่เพียง
ในนามเทา่นัน้ คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้
พืน้ฐานบางสว่นอาจไมรู่เ้รือ่ง และมบีทบาท
หน้าที่ในการกำากับ ส่งเสริม สนับสนุน ตาม
ท่ีกฎหมายทางการศึกษาระบุไว้เท่านั้น ซึ่ง
ประเด็นดังกล่าว หากพิจารณาในเชิงลึก 
จะพบว่า การที่คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน เข้ามามีส่วนร่วมนั้น สอดรับกับ
การกระจายอำานาจทางการจดัการศกึษาเพือ่
เสรมิสรา้งศกัยภาพในด้านประสทิธิภาพและ
ประสิทธิผลให้กับสถานศึกษา โดยเปลี่ยน
อำานาจหน้าที่ในการตัดสินใจจากส่วนกลาง
ไปยังแต่ละโรงเรียน โดยให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้มีอำานาจในการ
บรหิารจดัการศกึษาในสถานศกึษา มหีนา้ที่
และความรบัผดิชอบในการตดัสนิใจทีเ่กีย่วขอ้ง
กับงบประมาณ บุคลากร และวิชาการ โดย
ให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน  
ผู้ปกครอง และชุมชน (สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ 
2551: ออนไลน์) ตามหลักการกระจายอำา
นาจ (Decentralization) หลักการมีส่วน
ร่วม (Participation or Collaboration or 
Involvement) หลกัการคนือำานาจจดัการศกึษา
ให้ประชาชน (Return Power to People) 
หลกัการบรหิารตนเอง (Self-management) 
และหลกัการตรวจสอบและถว่งดลุ (Check 

and Balance) (อุทัย บุญประเสริฐ 2546: 
154-156) 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัย
ในฐานะเป็นผู้บริหารในสถานศึกษาขนาด
เล็ก สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 5 มีความ
เหน็สอดคลอ้งกบัขอ้มลูสภาพปญัหาดงักลา่ว
จงึตอ้งการพฒันารปูแบบการมสีว่นรว่มของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล สำาหรับ
สถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขัน้พ้ืนฐานขึน้ โดยมคีวาม
คาดหวังว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมดังกล่าว
จะสามารถใช้เปน็แนวทางในการพฒันางาน
วชิาการในสถานศกึษาขนาดเลก็ใหเ้ปน็ไปได้
อย่างมปีระสทิธผิล และสามารถเอือ้ประโยชน์
สำาหรบันกัการศกึษาและผูส้นใจทัว่ไป นำารปู
แบบการมสีว่นรว่มทีพ่ฒันาขึน้ไปประยกุตใ์ช ้
เพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาในสถานศกึษา
ขนาดเล็กต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

ความมุ่งหมายทั่วไป

เพือ่สรา้งรปูแบบการมสีว่นรว่มของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล สำาหรับ
สถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ความมุ่งหมายเฉพาะ

1. เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนัปญัหา และ
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ความต้องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงาน
วิชาการที่มปีระสิทธิผล สำาหรับสถานศึกษา
ขนาดเล็ก สังกดัสำานกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. เพื่อสร้างรูปแบบการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในการบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล 
สำาหรบัสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3. เพือ่ประเมนิรปูแบบการมสีว่นรว่ม
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ใน
การบรหิารงานวชิาการทีม่ปีระสทิธผิล สำาหรบั
สถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4. เพือ่นำาเสนอรปูแบบการมสีว่นรว่ม
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ใน
การบรหิารงานวชิาการทีม่ปีระสทิธผิล สำาหรบั
สถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

วิธีดำาเนินการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1. ประชากรที่ได้แก่ ผู้บริหารสถาน
ศกึษา คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 
ครูผู้สอน ในเขตตรวจราชการที่ 13 จำานวน 
1,196 โรงเรียน 

2. กลุ่มตวัอย่างไดแ้ก ่ผูบ้รหิารสถาน
ศกึษาคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน 

ครผููส้อน กำาหนดขนาดของกลุม่ตวัอยา่งโดย
การสุม่แบบหลายขัน้ตอน (Multi-Stage Ran-
dom Sampling) ตามตารางกำาหนดขนาด
กลุ่มตัวอย่างของ Krejcie และ Morgan ได้
กลุ่มตัวอย่าง จำานวน 474 คน

ขั้นตอนการดำาเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้มีขั้นตอนการดำาเนิน
การวิจัย 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาสภาพปจัจบุนั
ปญัหา และความตอ้งการมสีว่นรว่มของคณะ
กรรมการในการบริหารงานวิชาการ โดย
ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้ง เครือ่ง
มือได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยว
กับสภาพปัจจุบันปัญหาและความต้องการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมในการบริหารงาน
วิชาการ วิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่าโดยการหาค่าเฉลี่ย 
( ) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
และศึกษาเชิงคุณภาพด้านการบริหารงาน
วิชาการในสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติที่ดี 
(Best Practice) จำานวน 3 โรงเรียน ได้แก่ 
โรงเรยีนบา้นหนองทองหลาง โนนกงุ โรงเรยีน
บ้านโนนเพก็ และโรงเรยีนบ้านท่าบ่อ เครือ่ง
มอืเปน็แบบสมัภาษณแ์ละแบบสนทนากลุม่ 
(Focus Group)

ขัน้ตอนที ่2 สร้างรูปแบบการมสีว่น
ร่วมของคณะกรรมการในการบริหารงาน
วชิาการ โดยการยกร่างรูปแบบ การตรวจสอบ
รา่งรปูแบบ จดัทำาคูม่อืการดำาเนนิการตามรปู
แบบและประเมินความเหมาะสมของคู่มือ 
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เครื่องมือได้แก่แบบสอบถามความคิดเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมความเป็นไปได้ของ
องคป์ระกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ยของ
รูปแบบและแบบสอบถามความคดิเหน็เกีย่ว
กับคู่มือรูปแบบสถิติที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ค่า
เฉลีย่ ( ) และ คา่เบีย่งเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ขัน้ตอนที ่3 การประเมนิรปูแบบการ
มีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการบริหาร
งานวิชาการ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 19 
คน ใช้แบบประเมินความเหมาะสมเป็นไป
ได้และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบสถิติ
ที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ค่าเฉลี่ย ( ) และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

ข้ันตอนที่ 4 การนำาเสนอรูปแบบ
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการในการ
บริหารงานวิชาการ ต่อผู้เชี่ยวชาญ จำานวน 
30 คน เครื่องมือได้แก่ เอกสารประกอบ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group)วิเคราะห์
ขอ้มลูโดยการวเิคราะหเ์นือ้หาและพจิารณา
ฉนัทามตขิองขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการสนทนากลุม่ 
(Focus Group)

สรุปผลการวิจัย

1. สภาพปัจจุบันปัญหาและความ
ต้องการ พบว่า ส่วนใหญ่คณะกรรมการ
สถานศึกษา ขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมระดับ
มาก โดยด้านท่ียังเป็นปัญหามากท่ีสุด คือ 
งานวางแผนวิชาการ ส่วนความต้องการมี
ส่วนร่วม พบว่า คณะกรรมการต้องการมี
สว่นรว่มงานดา้นหลกัสตูรและการพฒันาส่ง

เสรมิการเรยีนการสอน งานการจดัการเรยีน
การสอน งานวางแผนวชิาการและงานวดัผล
และประเมินผล ตามลำาดับ 

2. รูปแบบ พบว่า รูปแบบมี 2 องค์
ประกอบหลัก ได้แก่ กลไกการดำาเนินการ
และวิธีดำาเนินการ สำาหรับวิธีดำาเนินการ
ประกอบด้วย (1) งานวางแผนวิชาการ โดย
เนน้การสรา้งความเขา้ใจกบัผูป้กครอง ชมุชน 
เพือ่ใหเ้หน็ความสำาคญัของการจดัการศกึษา
และร่วมเป็นทีมงานตรวจสอบและประเมิน
คุณภาพงานวิชาการของสถานศึกษา (2) 
งานดา้นหลกัสตูรและการพฒันาสง่เสริมการ
เรียนการสอน โดยเน้นการเข้ามามีส่วนร่วม
จัดบรรยากาศ ปรับปรุงอาคารสถานที่และ
พฒันาสิง่แวดลอ้มทัง้ในและนอกสถานศกึษา
และร่วมสะท้อนปัญหาและความต้องการ
ด้านคุณภาพการศึกษา (3) งานการจัดการ
เรียนการสอน โดยเน้นการระดมทรัพยากร 
และจัดบรรยากาศทางวิชาการทั้งในและ
นอกสถานศึกษาให้เอื้อต่อการจัดการเรียน
รู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการที่หลากหลาย และ 
(4) งานการวัดผลและประเมินผล โดยเน้น
การมสีว่นรว่มใหก้ารสนบัสนนุวสัด ุอปุกรณ ์
ในการวัดผลประเมินผลการเรียน และร่วม
สนบัสนนุการวดัผลและประเมนิผลการเรยีน
การสอนโดยเนน้การประเมนิตามสภาพจรงิ 
ส่วนกลไกการดำาเนินการ ประกอบด้วย (1) 
กลไกในการกำากบั โดยคณะกรรมการกำากบั
การดำาเนนิงานของสถานศกึษาใหเ้ปน็ไปตาม
กฎหมาย คำาสั่งและระเบียบของกระทรวง
ศึกษาธิการ และ (2) กลไกในการส่งเสริม 
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โดยคณะกรรมการสง่เสรมิใหส้ถานศกึษาใน
การบรหิารงานวิชาการทัง้ดา้นทรพัยากรการ
ศึกษาและความร่วมมือในด้านต่างๆ 

3. การประเมินรูปแบบการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานในการบรหิารงานวชิาการทีม่ปีระสทิธผิล 
สำาหรบัสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน พบว่า 
ผลการประเมินความเหมาะสม ความเป็น
ไปได้ และความเป็นประโยชน์อยู่ในระดับ
มากที่สุด ประกอบด้วย ด้านหลักการ ด้าน
วตัถุประสงค ์ดา้นกลไกการดำาเนนิการ ดา้น
วิธีดำาเนินการ ด้านการประเมินผลและด้าน
เงื่อนไขความสำาเร็จ โดยให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการ
กำากบัและสง่เสริมใหส้ถานศกึษาบริหารงาน
วิชาการ เกี่ยวกับ (1) งานวางแผนวิชาการ 
(2) งานดา้นหลกัสตูรและการพัฒนาสง่เสรมิ
การเรียนการสอน (3) งานการจัดการเรียน
การสอน และ (4) งานการวัดและประเมิน
ผล ตามลำาดบั สรปุวา่รปูแบบนีเ้ปน็ทีย่อมรบั
และนำาไปใชใ้นสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานขนาด
เลก็ สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษา
ขั้นขั้นพื้นฐานได้

4. การนำาเสนอรูปแบบการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานในการบรหิารงานวชิาการทีม่ปีระสทิธผิล 
สำาหรบัสถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน พบว่า มี
ความเหมาะสม ความเป็นไปได้ และความ
เป็นประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุดทุกด้าน 

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวิจัยที่ค้นพบ มีประเด็นที่น่า
สนใจในการนำามาอภิปราย ดังนี้

1. สภาพปัจจุบันปัญหาและความ
ตอ้งการมสีว่นรว่มของคณะกรรมการสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐานในการบรหิารงานวชิาการที่
มปีระสทิธผิล สำาหรบัสถานศกึษาขนาดเลก็ 
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ปญัหาที่
พบ ด้านงานวางแผนวชิาการ ความตอ้งการ
ดา้นหลกัสตูรและการพฒันาสง่เสรมิการเรยีน
การสอน ซึง่สอดคลอ้งกบัผลการวจิยัของ ธรี
ะ รญุเจรญิ(2545: บทคดัยอ่) ไดว้จิยั สภาพ
และปญัหาการบรหิารและการจัดการศกึษาขัน้
พืน้ฐานของสถานศกึษาในประเทศไทย พบวา่ 
ปจัจบุนัชมุชนและสมาคมคร ูผูป้กครองมสีว่น
รว่มเพยีงการบรจิาคเงนิ อกีทัง้คณะกรรมการ
โรงเรยีนเพือ่ตามวฒันธรรมการปฏบิตั ิความ
รู ้ความสามารถ และความชดัเจนในอำานาจ
หนา้ท่ีรวมท้ังศกัยภาพอืน่ยงัไมม่ากพอ และ
ยงัสอดคลอ้งกบั ชอ่รตัรด์า เกสทอง (2550: 
บทคัดย่อ) ได้ทำาวิจัย การนำาเสนอแนวทาง
การบริหารงานวิชาการโรงเรียนขนาดเล็ก 
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี ผล
การวิจัย พบว่า ปัญหาที่พบในการบริหาร
งานวิชาการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
ด้านที่มีปัญหามากที่สุดคือ ปัญหาด้านการ
วดัและประเมนิผล ดา้นทีม่ปีญัหาต่ำาสดุ คอื 
ดา้นการนเิทศการศกึษา แนวทางการบรหิาร
งานวชิาการโรงเรยีนขนาดเลก็ ประกอบดว้ย 
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(1) การประชุมวางแผน (2) การมีส่วนร่วม
ในการบริหาร (3) จัดอบรมให้ความรู้ และ 
(4) กำากับ ติดตาม ประเมินผล 

2. ผลการสรา้งรปูแบบการมสีว่นรว่ม
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ใน
การบรหิารงานวชิาการทีม่ปีระสทิธผิล สำาหรบั
สถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานคณะ
กรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐาน มี 2 องค์
ประกอบหลกั ไดแ้ก ่กลไกการดำาเนนิการและ
วิธดีำาเนนิการ สำาหรบัวธิดีำาเนนิการประกอบ
ด้วย (1) งานวางแผนวิชาการ (2) งานด้าน
หลักสูตรและการพัฒนาส่งเสริมการเรียน
การสอน (3) งานการจัดการเรียนการสอน 
และ (4) งานการวดัผลและประเมินผล ส่วน
กลไกการดำาเนนิการ ประกอบดว้ย (1) กลไก
ในการกำากับ และ (2) กลไกในการส่งเสริม 
ซึ่งสอดคล้องกับ สุวิมล โพธิ์กลิ่น (2549: 
บทคัดย่อ) ได้วิจัย การพัฒนารูปแบบเครือ
ข่ายความร่วมมือทางวิชาการเพื่อพัฒนา
คณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ขนาดเลก็ พบวา่ รปูแบบเครอืขา่ยความรว่ม
มอืทางวชิาการเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศกึษา
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบหลัก และ 33 
องค์ประกอบย่อย สอดคล้องกับ Davidson 
(2003: 368) ศึกษาคุณสมบัติและกลไก
การมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัชมุชนทีโ่รงเรยีนมธัยม 
XYZ พบว่า นักเรียน แผนกวิชา และผู้ร่วม
งานมีความเห็นเงื่อนไขการมีส่วนร่วมแตก
ตา่งกนั และมีขอ้เสนอแนะวา่ การสรา้งความ
เขา้ใจกบัการมี สว่นเกีย่วข้องกบัชมุชนอยา่ง
แทจ้รงิจะชว่ยสรา้งบรรยากาศ คณุธรรมและ

ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียน

3. ผลการประเมินรูปแบบการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานในการบริหารงานวิชาการที่มี
ประสิทธิผล สำาหรับสถานศึกษาขนาดเล็ก 
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พื้นฐาน พบว่า ด้านความเหมาะสม ความ
เป็นไปได้ และความเป็นประโยชน์ โดยภาพ
รวมอยูใ่นระดับมากทีส่ดุทกุด้าน สอดคลอ้ง
กบั คมัภรี ์สดุแท ้(2553: 177-178) ทำาการ
วจิยัการพฒันารูปแบบการบริหารงานวชิาการ
สำาหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็ ผลการวจิยั พบวา่ 
(1) ผลการใชร้ปูแบบการบรหิารงานวชิาการ
สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็ก ท้ังโดยรวมและ
องค์ประกอบทั้ง 2 องค์ประกอบ มีผลการ
ประเมินอยู่ในระดับคุณภาพดีมาก (2) ผล
การประเมินความเหมาะสม ความเป็นไป
ได้ และความเป็นประโยชน์ของรูปแบบการ
บรหิารงานวชิาการสำาหรบัโรงเรยีนขนาดเลก็ 
โดยรวมและรายดา้นทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก
ทีส่ดุ และ (3) ปญัหา อุปสรรค และข้อเสนอ
แนะในการนำารปูแบบการบรหิารงานวชิาการ
สำาหรับโรงเรียนขนาดเล็กไปใช้ พบว่า ครู
ไม่สามารถจัดแผนการจัดการเรียนรู้ได้ ไม่
สามารถพัฒนาเคร่ืองมือวัดและประเมิน
ผลให้ได้มาตรฐาน มีข้อเสนอแนะในการแก้
ปญัหาคอื โรงเรยีนควรจดัหาแผนการจดัการ
เรียนรู้สำาเร็จรูปที่มีคุณภาพดี และส่งเสริม
ให้ครูพัฒนาเครื่องมือวัดและประเมินผลให้
ได้มาตรฐาน 

4. การนำาเสนอรปูแบบการมสีว่นรว่ม
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ของคณะกรรมการในการบรหิารงานวชิาการ 
พบวา่ ผูเ้ชีย่วชาญสว่นใหญเ่หน็วา่โครงสรา้ง
ของรูปแบบมีความเหมาะสม มีลำาดับขั้น
ตอนชัดเจน แสดงความสัมพันธ์ขององค์
ประกอบหลกัและองคป์ระกอบยอ่ย การนำา
เสนอด้วยแผนภูมิสามารถสื่อสารได้เข้าใจ
ชัดเจนสามารถนำาไปใช้อย่างมีประสิทธิผล 
สอดคล้องกับผลการวิจัยของ ประหยัด  
สขุสำาราญ (2555: บทคดัยอ่) ทำาการวจิยัรปู
แบบการบริหารแบบมีส่วนร่วมในการจดัทำา
หลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ผล
การนำาเสนอผลการใชร้ปูแบบการบรหิารแบบ
มสีว่นรว่มในการจดัทำาหลกัสตูรสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน องค์ประกอบของรูปแบบ ด้าน
หลกัการ วตัถปุระสงค ์กลไกการดำาเนนิการ 
วิธีดำาเนินการ การประเมินผล และเงื่อนไข
ความสำาเร็จ มีความเหมาะสม ความเป็นไป
ได ้และความเปน็ประโยชน ์อยูใ่นระดบัมาก
ที่สุดทุกประเด็น 

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะในการนำาไปใช้

1. หน่วยงานต้นสังกัดควรนำารูป
แบบการมีส่วนรว่มของคณะกรรมการสถาน
ศกึษา ข้ันพืน้ฐานในการบริหารงานวชิาการที่
มปีระสทิธผิล สำาหรบัสถานศกึษาขนาดเลก็ 
สงักดัสำานกังานคณะกรรมการการศกึษาขัน้
พืน้ฐานนี ้ไปใชแ้กป้ญัหาในการมสีว่นรว่มของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล สำาหรับ

สถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน และควรจะมี
การจดัสรรงบประมาณในการปฏบิตังิานดว้ย

2. ควรนำาปญัหาและความตอ้งการมี
ส่วนรว่มของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้
ฐานไปใช้ประโยชน์ และดำาเนินการให้ความ
รูแ้กค่ณะกรรมการใหม้คีวามรูค้วามสามารถ
ในแตล่ะเรือ่ง โดยเฉพาะเรือ่ง การใหค้วามรู ้
ความเขา้ใจในภารกจิและบทบาทหนา้ทีข่อง
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล

3. การมีสว่นรว่มของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน ในการบริหารงาน
วชิาการ ควรเปดิโอกาสใหผู้เ้กีย่วขอ้งไดม้สีว่น
ร่วมในทุกขั้นตอนของการดำาเนินงานอย่าง
เต็มที่ เพื่อให้การมีส่วนร่วมเกิดประสิทธิผล
มากที่สุด

4. สถานศกึษาแตล่ะขนาด ควรมกีาร
ดำาเนนิการแบบมสีว่นรว่มของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการบริหารงาน
วิชาการอย่างเป็นระบบ ต่อเน่ืองและมีรูป
แบบหลากหลาย นอกจากน้ีสถานศึกษา
ต้องมีการสำารวจความต้องการของชุมชนว่า
มีความต้องการไปในทิศทางใด

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป

1. ควรมีการศึกษาความต้องการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พ้ืนฐานในการบรหิารงานวิชาการของสถาน
ศึกษาท่ัวๆ ไป ท่ีมีบริบทแตกต่างกันว่ามี
ความต้องการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐานขนาดเล็กหรอืไม ่ท้ังน้ีก็เพือ่จะได้
ตอบสนองไดต้รงตามความตอ้งการมากทีส่ดุ

2. ควรมกีารศกึษารปูแบบการมสีว่น
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้น
ฐานในการบรหิารงานวชิาการทีม่ปีระสทิธผิล 
สำาหรบัสถานศกึษาขนาดเลก็ ในสถานศกึษา
ที่ขนาดแตกต่างกัน เช่น ขนาดกลาง และ
ขนาดใหญ่ เป็นต้น เพื่อจะได้ข้อสนเทศที่
จะนำามาใช้ประโยชน์จากการศึกษา นำามา
ประกอบการประยุกต์ใช้ในการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการบริหารงานวิชาการ ให้เอื้อประโยชน์
ต่อสถานศึกษาในการมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการบรหิาร
งานวิชาการให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น

3. ควรมีการศึกษาพฤติกรรมของผู้
บรหิาร ครแูละนกัเรยีน ว่ามกีารเปลีย่นแปลง
ไปในแนวทางทีพ่งึประสงคม์ากนอ้ยเพยีงใด
ภายหลังจากทีค่ณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
วิชาการตามรูปแบบใหม่

4. ควรนำารูปแบบการมสีว่นร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พ้ืนฐานในการ
บริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล สำาหรับ
สถานศกึษาขนาดเลก็ สงักดัสำานกังานคณะ
กรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน ลงสูก่ารปฏบิตัิ
ให้ได้ไม่ต่ำากว่า 1 ปีการศึกษา เพื่อพิสูจน์
ว่าเกิดประสิทธิผลในเชิงกระบวนการและ
ประสทิธผิลดา้นผูเ้รยีนตามหลกัการประกนั
คุณภาพการศึกษาได้ตามมาหรือไม่ 
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