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การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การจดัการศกึษาดา้นวชิาการ สำาหรบัโรงเรยีนมัธยมศกึษา สังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา
Developing a Guideline for Participation on Academic Administrative  
of Basic Educational Committee Members in Secondary Schools 
under Nakhonratchasima Provincial Administrative Organization
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บทคัดย่อ

การวจิยัครัง้นีม้คีวามมุง่หมายเพือ่ (1) ศกึษาสภาพปจัจุบนัและและสภาพทีพ่งึประสงค ์แนวทาง
การมสีว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการจดัการศกึษาดา้นวชิาการ สำาหรบัโรงเรยีน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา (2) สร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการจดัการศกึษาดา้นวชิาการ สำาหรบัโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัด นครราชสีมา กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มแรก คือ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนมัธยมศึกษา กลุ่มที่ 6 สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา 
8 โรงเรียน โรงเรียนละ 15 คนจำานวน 120 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 
กลุ่มที่สอง ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 3 คน (Best Practice) จำานวน 3 โรง
เรยีนๆ ละ 1 คน และผูท้รงคณุวฒุ ิจำานวน 5 คนเครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื แบบสอบถาม แบบสมัภาษณ ์
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประมวลผลโดยใช้โปรแกรม
สำาเร็จรูปและจัดเรียงลำาดับความคาดหวังโดย ใช้วิธี Modified Priority Needs Index (PNI Modified)

ผลการวิจัยปรากฏดังนี้

1. สภาพปัจจุบันการพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การจดัการศกึษาดา้นวิชาการ สำาหรบัโรงเรยีนมธัยมศึกษา สงักดัองคก์ารบรหิารส่วนจังหวดันครราชสมีา 
โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก และสภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการจดัการศกึษาดา้นวชิาการ สำาหรบัโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัองคก์าร
บริหารส่วนจังหวดันครราชสีมาโดยรวมอยูใ่นระดบั มากทีส่ดุ 2. แนวทางการมสีว่นรว่มของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในการจดัการศึกษาดา้นวิชาการ สำาหรับโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักัดองคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา มีแนวทางการดำาเนินงาน 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านการพัฒนาหลักสูตรการเรียน
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การสอน จำานวน 15 ข้อ 2) ด้านการพัฒนา/ส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ จำานวน 12 ข้อ และ3) ด้านการ
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ จำานวน 21 ข้อ

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วม, การจัดการศึกษาด้านวิชาการ, สำาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา 

Abstract

The purposes of this research was (1) to determine the current state and the desired 
state of Guideline for Participation on academic administrative of Basic Educational Committee  
Members in secondary schools under Nakhonratchasima Provincial Administrative  
Organization and (2) to develop a Guideline for Participation on academic administrative 
of Basic Educational Committee Members in secondary schools under Nakhonratchasima  
Provincial Administrative Organization. The research samples selected using Purposive  
Sampling method were divided into two groups. The first group was totally 120 people from 
8 schools of Group 6 Secondary School under Nakhonratchasima Provincial Administrative 
Organization. (15 members from each school) The second group included 3 Best Practice 
Basic Educational Committee Members from 3 schools (one from each school) and 5  
experts. The instruments used in this study were Questionnaire and Interview Schedule. 
The statistic used for data analysis included the mean and standard deviation, and Modified 
Priority Needs Index (PNI Modified) was used to arrange the expectations. 

The results found that ; 1. In general, the current state of Guideline for Participa-
tion on academic administrative in secondary schools under Nakhonratchasima Provincial  
Administrative Organization was at high level and its desired state was at highest level. 
2. There are 3 aspects of the operational guideline on academic administrative for Basic 
Educational Committee Members in secondary schools under Nakhonratchasima Provincial 
Administrative Organization including (1) curriculum development consisting of 15 items 
(2) learning sources support/development consisting of 12 items and (3) learning process 
development consisting of 21 items. 

Keywords: Developing a Guideline for Participation, Participation on Academic,  Committee 
Members in Secondary Schools

บทนำา

การปฏิรูปการศึกษามีความมุ่งหมายที่
จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่
สมบูรณ์เป็นคนดีมีความสามารถและมีความสุข
การดำาเนินการให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีพลังและ

มีประสิทธิภาพจำาเป็นที่จะต้องมีการกระจายอำา
นาจและใหท้กุฝา่ยมส่ีวนรว่มซึง่สอดคลอ้งกบัพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ได้กำาหนด
ใหท้กุภาคสว่นเขา้มามสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา
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ดงักำาหนดไวใ้นมาตรา 8 มาตรา 9 และมาตรา 29 
โดยสรุปใจความว่า “การจัดการศึกษาให้ยึดหลัก
ดงันีค้อืเปน็การศกึษาตลอดชวีติสำาหรับประชาชนให้
สงัคมมสีว่นรว่มในการจัดการศกึษาการพฒันาสาระ
และกระบวนการเรยีนรูใ้ห้เป็นไปอย่างต่อเนือ่งการ
จัดระบบโครงสร้างและกระบวนการจัดการศึกษา
ให้ยึดหลักการกระจายอำานาจไปสู่เขตพื้นที่การ
ศกึษาสถานศึกษาและองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่ 
ระดมทรัพยากรจากแหล่งต่างๆ มาใช้ในการ
จัดการศึกษาการมีส่วนร่วมของบุคคลครอบครัว
ชุมชนองค์กรชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เอกชนองค์กรเอกชนองคก์รวชิำาชพีสถาบนัศาสนา
สถานประกอบการและสถาบนัสังคมอืน่ๆ สง่เสรมิ
ความเข้มแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรู้
ภายในชุมชนเพือ่ใหช้มุชนมสีว่นรว่มในการจัดการ
ศึกษาอบรมมีการแสวงหำาความรู้ข้อมูลข่าวสาร
รู้จักเลือกสรรภูมิปัญญาและวิทยาการต่างๆ เพื่อ
พัฒนาชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและ
ความต้องการรวมทั้งหำาวิธีการสนับสนุนให้มีการ
แลกเปลีย่นประสบการณก์ารพฒันาระหวา่งชมุชน” 
หมายความว่าทุกภาคส่วนของสังคมจำาเป็นต้อง
มีส่วนร่วมทางการศึกษาอันทำาให้เห็นได้ว่าชุมชน
เป็นส่วนสำาคัญยิ่งที่ต้องเข้ามาร่วมในการจัดการ
ศึกษา (สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น 
พื้นฐาน. 2550: 5-7) 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพืน้ฐานตอ้ง
ทำาหนา้ทีแ่ทนชมุชนและผูป้กครองนกัเรยีนโดยเข้ามา
มสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาของสถานศกึษาตอ้ง
คำานงึถงึการจดัการศกึษาที่เกดิประโยชนส์งูสดุกบั 
ผู้เรียนซ่ึงเป็นลูกหลานของชุมชนในขณะเดียวกัน 
ตอ้งทำางานรว่มกับผูบ้รหิารและคณะครโูดยตระหนกั
ถึงความเป็นเจ้าของร่วมกันจึงอาศัยกระบวนการ
ทำางานทีเ่นน้การกระจายอำานาจการมสีว่นรว่มและ
ความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนของการ
จดัการศกึษาแตส่ภาพของคณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานจากอดีตถงึปจัจบุนั คณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานยังขาดความชัดเจนเรื่องบทบาท
หน้าที่ของตนเองส่วนมากได้รับการร้องขอจาก

สถานศึกษามากกว่าได้รับการคัดสรรจากผู้มีส่วน
เกีย่วขอ้งอยา่งแทจ้รงิทำาใหข้าดความกระตอืรอืรน้
ในการปฏบิตัหินา้ทีข่าดทกัษะในการปฏบิตังิานรว่ม
กันส่วนมากยังคิดว่าการจัดการศึกษาเป็นหน้าที่
ของสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พ้ืนฐานเป็นเพียงที่ปรึกษาหรือผู้ปฏิบัติตามการ
ร้องขอจากสถานศึกษาและมีภาระงานมากไม่มี
เวลาร่วมประชุมทำาให้ขาดความพรอ้มเพรยีงและมี
ปัญหาอีกมาก (กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 21-
22) สอดคลอ้งกบังานวจิยัของอทุยัทพิย ์จนัตะวงษ ์
(2555: 89-92) ศึกษา การมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในโรงเรียนกลุ่มเครือ
ข่ายโรงเรียนตำาบลป่าแดด อำาเภอแม่สรวย สังกัด
สำานกังานเขตพืน้ท่ีประถมศกึษาเชยีงราย เขต2 พบ
ว่า ปัญหาการมสี่วนร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ใน
ระดับปานกลาง ด้านมีปัญหามากที่สุดคือวิชาการ 
ขอ้เสนอแนะคอื แนวทางการพฒันาการมส่ีวนรว่ม
ควรใชร้ปูแบบการเปดิโอกาสใหแ้สดงความคดิเหน็
ในการประชุม จัดลำาดับความสำาคัญของกิจกรรม 
ประชาสมัพนัธง์านโรงเรยีนใหค้ณะกรรมการสถาน
ศึกษาทราบ และให้คณะกรรมการสถานศึกษามี
ส่วนร่วมจัดระเบียบวาระการประชุม และงานวิจัย
วาสนา ยาวิชัย (2553: 100) ศึกษารูปแบบการมี
สว่นรว่มชองชมุชนในการจัดการศกึษาโรงเรยีนบาง
ปะผา้พทิยาสรรค ์พบวา่สภาพการมสีว่นรว่มในการ
จดัการศกึษาโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัเพียงการรบัรู้
ในบทบาทหนา้ทีค่วามรบัผดิชอบของตนเองและได้
ลงมอืปฏบิตัแิลว้แตย่งัไมเ่หน็ผลชดัเจน ดา้นความ
ต้องการพบว่าต้องการร่วมทั้ง 4 ด้าน ด้านปัญหา
การมีส่วนร่วมคือ ไม่มีเวลาร่วมกิจกรรม ไม่เห็น
ความสำาคัญ ส่วนบุคลากรในโรงเรียนส่วนใหญ่ไม่
เหน็ความสำาคญั เปน็คนอยูน่อกพืน้ที ่ดา้นรปูแบบ
การมีส่วนร่วม ส่วนใหญ่ต้องการรูปแบบร่วมคิด
รว่มทำา และงานวจิยักมัพล กมลวลิยั (2554: 91) 
ศกึษาความตอ้งการมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำาเภอ
แมล่านอ้ย จงัหวดัแมฮ่อ่งสอน ไดร้ะบปุญัหาการมี
สว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศกึษาในภาพรวม
คือ ไม่ค่อยมีเวลาประชุมในวันเวลาราชการ ขาด
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ความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ จากผลการ
วิจัย แสดงให้เห็นว่า คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานยังไม่เข้ามามีส่วนร่วมเท่าที่ควรอาจมี
สาเหตมุาจากระเบยีบและแนวทางการจดัการศกึษา
ของสถานศึกษายังไม่ชัดเจนคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานยังไม่กล้าแสดงความคิดเห็นอาจ
มีข้อจำากัดเร่ืองความรู้และประสบการณ์ทางการ
ศึกษาไม่มีเวลาให้เพราะมีหน้าท่ีอื่นท่ีต้องปฏิบัติ
มากและไม่เข้าใจบทบาทการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาและจากการประเมินการมีส่วนร่วม
ในการจดัการศกึษาดา้นวชิาการของคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนมธัยมศกึษา สังกดั
องค์การบรหิารส่วนจงัหวดันครราชสมีาพบวา่คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานขาดความรู้ความ
เข้าใจไม่มีส่วนร่วมในการวางแผนไม่มีเวลาเข้าไป
มีสว่นร่วมแผนงาน/โครงการไมช่ดัเจนขาดแนวทาง
การปฏิบัติขาดการติดตามงานอย่างต่อเนื่องคณะ
กรรมการไม่ทราบปัญหาแท้จริงสถานศึกษาไม่ทำา
รายงานผลการศึกษาให้คณะกรรมการทราบขาด
การมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกฝ่ายสถานศึกษายัง
ไมรู่ห้นา้ทีดี่พอขาดความรูแ้ละประสบการณใ์นการ
จดัการศึกษารองลงมาเกดิจากผูบ้รหิารโรงเรยีนไม่
ให้ความสำาคัญแก่กรรมการสถานศึกษาและการ
คัดเลือกคนเป็นกรรมการสถานศึกษายังไม่ได้คน
ท่ีมคีวามรูค้วามสามารถในการจดัการศกึษามกีาร
ประชมุกรรมการเพือ่ปฏบิติังานในหน้าทีน้่อยครัง้มาก

ผู้วจิยัในฐานะเป็นครสูายผูส้อน สนใจทีจ่ะ
มวีจิยัเกีย่วกบัการพัฒนาแนวทางการมสีว่นร่วมของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ในการจดัการ
ศกึษาดา้นวชิาการ สำาหรบัโรงเรยีนมธัยมศกึษาสังกดั
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันครราชสมีา ทัง้นีเ้พือ่ให้
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ไดต้ระหนกั
ในบทบาทหน้าที่ของตนเองได้เต็มศักยภาพเพื่อ
เสริมสร้างพัฒนาการของผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้
อย่างเต็มท่ีเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อเป็นข้อมูล
สารสนเทศนำาไปสู่แนวทางในการพัฒนาปรับปรุง
แก้ไขอันนำาไปสู่การบริหารโรงเรียนให้มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพต่อไป 

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพที่
พึง่ประสงคก์ารมสีว่นรว่มของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษาด้านวิชาการ 
สำาหรบัโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัองคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2. เพื่อสร้างแนวทางการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานในการจัดการ
ศึกษาด้านวิชาการ สำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ขอบเขตของการวิจัย

1. ขอบเขตด้�นเนื้อห�

การวจัิยครัง้นีมุ่้งศึกษาการมีส่วนรว่มของ
คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานในการจัดการ
ศกึษาดา้นวชิาการ สำาหรบัโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดั
องคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดันครราชสมีาโดยกำาหนด
ขอบเขตแนวคดิตามระเบยีบกระทรวงศกึษาธิการวา่
ดว้ยคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน (กระทรวง
ศกึษาธกิาร. 2546: 13-16) บทบาทอำานาจหนา้ที่
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานตามพระ
ราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2553 มาตรา 39 
และการบริหารแบบมสีว่นรว่มตามพระราชบัญญตัิ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 
2546 มาตรา 40 ให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐานมสีว่นรว่มในการกำากบักจิการของสถาน
ศกึษาสง่เสรมิและสนบัสนนุกจิการของสถานศกึษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ. 2546: 13-16)

2. ขอบเขตประช�กรและกลุม่ตวัอย�่ง/
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล

เพื่อให้สอดคล้องกับคำาถามและความ
มุ่งหมายของการวิจัย ผู้วิจัยจึงนำาเสนอขอบเขต
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง/กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบ่ง
เป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้
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2.1 ขั้นตอนที่ 1 การสังเคราะห์เอกสาร 
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในการจัดการ
ศึกษาด้านวิชาการ สำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา 
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

2.2 ขัน้ตอนที ่2 การศกึษาสภาพปจัจบุนั
และสภาพที่พึงประสงค์การมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการจดัการศกึษา
ด้านวิชาการ สำาหรับโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

 2.2.1 ประชากร ไดแ้ก ่คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนมธัยมศึกษากลุม่
ที ่6 สังกดัองค์การบรหิารสว่นจงัหวดันครราชสีมา 
รวม 120 คน

 2.2.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน
มัธยมศึกษากลุ่มท่ี 6 สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมา จำานวน 120 คน ได้มาโดย
การเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)

2.3 ขั้นตอนที่ 3 พัฒนาแนวทางการมี
สว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน
ในการจัดการศึกษาด้านวิชาการ สำาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา

กลุม่ผูใ้หข้อ้มลู ไดแ้ก ่คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน จำานวน 3 คน (Best Practice) 

จำานวน 3 โรงเรียนๆ ละ 1 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ
จำานวน 5 คน ซึง่ทำาหนา้ทีป่ระเมนิความเหมาะสม
และความเป็นไปได้ 

วิธีดำาเนินการวิจัย

การวิจยัการพัฒนาแนวทางการมส่ีวนรว่มของ
คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานในการจัดการ
ศกึษาดา้นวชิาการ สำาหรบัโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดั
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา เป็นการ
วิจัยและพัฒนา (Research and Development) 
โดยแบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาเอกสารและงานวจิยั
ท่ีเกีย่วขอ้งการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษาด้านวิชาการ 
สำาหรบัโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัองคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ขัน้ตอนที ่2 การศกึษาสภาพปจัจบุนัและ
สภาพทีพ่งึประสงค์การมสีว่นรว่มของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษาด้าน
วชิาการ สำาหรบัโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัองคก์าร
บริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

ขั้นตอนที่ 3 การพัฒนาทางแนวการมี
สว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน
ในการจัดการศึกษาด้านวิชาการ สำาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา
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ขั้นตอนวิจัยขั้นตอนดำาเนินการ

ได้แนวทางการ  
มีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการ
จัดการศึกษาด้าน
วิชาการ

1. นำาผลการวิจัยที่ได้จากขั้นตอนที่ 2 มา
วิเคราะห์หาค่าดัชนีและความต้องการจำาเป็น
และจัดลำาดับความต้องการ

2. ศึกษา Best Practices เกี่ยวกับการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ในการจัดการศึกษาด้านวิชาการ 2 กรณี

3. ร่างการพัฒนาแนวทางการดำาเนินงานการ
มีส่วนร่วมของคระกรรมการการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

4. ประเมินโดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 5 ท่าน

การพัฒนาแนวทาง 
การมีส่วนร่วมของ 
คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในการจัดการศึกษา 
ในการจัดการศึกษา 
ด้านวิชาการ

1. นำากรอบแนวคิดที่ได้จากขั้นตอนที่ 1 มาส
ร้างเป็นแบบสอบถามปัจจุบันและความ
ต้องการ 

2. เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นคณะ
กรรมการสถานศึกษา จำานวน 120 คน 

3. วิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษา
ด้านวิชาการ

1. ศึกษาเอกสาร ตำารา งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2. สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับ การมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาด้านวิชาการ

การศึกษาสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่พึงประสงค์
การมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการจัดการ
ศึกษาด้านวิชาการ

การศึกษาเอกสารและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ทราบสภาพปัจจุบัน
และสภาพที่ 
พึงประสงค์การมี 
ส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานในการ
จัดการศึกษาด้าน
วิชาการ

ได้กรอบแนวคิด 
ในการศึกษา

ขั้นตอนการวิจัย ขั้นตอนการดำาเนินงาน ผลที่จะได้รับ
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ผลการวิจัย

1. สภาพปจัจบุนัการพฒันาแนวทางการมี
สว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน
ในการจัดการศึกษาด้านวิชาการ สำาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมา โดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับ
มาก และสภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาแนวทาง
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน
พื้นฐานในการจัดการศึกษาด้านวิชาการ สำาหรับ
โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดนครราชสีมาโดยรวมอยู่ในระดับ มากที่สุด

2. แนวทางการมสีว่นรว่มของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจดัการศึกษาดา้นวชิาการ 
สำาหรบัโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัองคก์ารบรหิาร
สว่นจงัหวดันครราชสมีา มแีนวทางการดำาเนนิงาน 
3 ดา้น ไดแ้ก ่1) ด้านการพฒันาหลกัสตูรการเรยีน
การสอน จำานวน 15 ข้อ 2) ด้านการพัฒนา/ส่ง
เสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ จำานวน 12 ข้อ และ3) ด้าน
การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ จำานวน 21 ข้อ ซึ่ง 
ผลการประเมนิความเหมาะสมและความเปน็ไปได้
ของแนวทางการมสีว่นรว่มของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานในการจัดการศึกษาด้านวิชาการ 
สำาหรบัโรงเรยีนมธัยมศกึษา สงักดัองคก์ารบรหิาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา โดยผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่า 
ดา้นความเหมาะสมของผูท้รงคณุวุฒมิคีวามคดิเหน็
ว่าโดยภาพรวมมีความเหาะสมอยู่ในระดับ มาก  
(  = 4.42) ส่วนความเปน็ ไปได ้ของผูท้รงคณุวฒิุ
มคีวามคิดเหน็วา่โดยภาพรวมมีความเปน็ไปได้อยู่
ในระดับมาก (  = 3.96) 

อภิปรายผลการวิจัย

ผูว้จิยัไดน้ำามาอภปิรายผลการวิจยัในแตล่ะ
ประเด็นดังต่อไปนี้

1. สภาพปจัจบุนัการพฒันาแนวทางการมี
สว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน
ในการจัดการศึกษาด้านวิชาการ สำาหรับโรงเรียน

มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสีมาโดยรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
และสภาพที่พึงประสงค์การพัฒนาแนวทางการมี
สว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน
ในการจัดการศึกษาด้านวิชาการ สำาหรับโรงเรียน
มัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครราชสมีาโดยรวมอยูใ่นระดับมากทีส่ดุทัง้นีเ้พราะ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานมคีวามรูค้วาม
เข้าใจในเรื่องการบริหารงานด้านวิชาการจึงส่งผล
ให้คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานกลา้แสดง
ความคดิเหน็และมีบทบาทในการมสีว่นรว่มในการ
จดัการศกึษาของโรงเรยีนอยา่งเตม็ทีส่อดคลอ้งกบั
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศกึษาธกิาร พ.ศ. 2546 เรือ่งบทบาทหนา้ทีข่องคณะ
กรรมการสถานศกึษาในการสง่เสรมิและสนบัสนนุ
กิจกรรมของสถานศึกษาด้านวิชาการตามมาตรา 
38 ซึ่งมีสาระสำาคัญให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา
สนับสนุนการจัดบรรยากาศแหล่งเรียนรู้ส่งเสริม
การจัดกระบวนการเรียนรู้การจัดระบบประกัน
คุณภาพและอื่นๆ สอดคล้องกับงานวิจัยของอำา
พร พันธะไชย (2556: 107) ศึกษาสภาพการ
มีส่วนร่วมจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์
เขต 3 พบว่าโรงเรียนควรมีข้อมูลแหล่งเรียนรู้ จัด
ทำาสารสนเทศแหล่งเรียนรู้เพื่อเผยแพร่แก่ครู และ
สถานศึกษาอื่น และชุมชนควรสรรหาคนที่มีความ
พร้อม คนที่มีประสิทธิภาพเข้ามาปฏิบัติงานอย่าง
โปร่งใส และมีการวางแผนป้องกันพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมของนักเรียนอย่างเป็นระบบ สอดคล้อง
กบังานวจิยัของอทัุยทพิย์ จนัตะวงษ ์(2555: 100) 
ศกึษาการมสีว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานในโรงเรยีนกลุม่เครอืขา่ยโรงเรยีนตำาบล
ป่าแดด อำาเภอแม่สรวย สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่
ประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 พบว่า สภาพการมี
สว่นร่วมในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก สอดคลอ้งกบั
งานวิจัยของเฉลิมพร มณีกุล (2553: 96) ศึกษา
สภาพปัจจบุนัของการมสีว่นรว่มจดัการศกึษาและ
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ศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนในอำาเภอฝาง สำานักงานเขตพื้นที่
การศกึษาเชียงใหมเ่ขต 3 พบวา่ สภาพปจัจบุนัของ
การมสีว่นรว่มในการจัดการศึกษาอยูใ่นระดบัมาก 
สำาหรบัแนวทางการพฒันาการมสีว่นรว่ม คอืสถาน
ศกึษาควรช้ีแจงบทบาททีช่ดัเจนใหค้ณะกรกรมการ
สถานศกึษาไดท้ราบและเสรมิสรา้งศกัยภาพความ
พรอ้มโดยการจดัสรรงบประมาณ คา่ตอบแทน คา่
เบีย้เลีย้ง ค่าพาหนะ เพือ่เปน็การเสรมิแรง สง่เสรมิ
ให้มีการศึกษาต่อ ควรให้ความรู้เก่ียวกับงานของ
โรงเรียน และควรจัดกิจกรรมเสริมความสามัคคี

2. ผลการจัดจัดลำาดับต้องการจำาเป็นใน
การพฒันาแนวทางการมสีว่นรว่มของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในการจัดการศึกษาด้าน
วชิาการ กจิกรรมการพฒันาและส่งเสรมิใหม้แีหลง่
เรียนรู้ โรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดองค์การบริหาร
สว่นจงัหวดันครราชสมีา สงูสดุในแตล่ะดา้น ไดแ้ก ่
(1) ด้านการจัดการเรียนการสอนคือการให้ข้อมูล
ความรูด้า้นวิชาการดา้นการอนรุกัษส์ิง่แวดลอ้มและ
การจดัหาวทิยากรภายนอกและภมิูปญัญาทอ้งถิน่
มาร่วมในการจัดการเรียนการสอน สอดคล้องกับ
งานวิจัยของกีรติ การรัมย์ (2555: 93-94) ศึกษา
แนวทางการพฒันาการมสีว่นรว่มของชมุชนในการ
จดัการศกึษาของโรงเรยีนบา้นงิว้ สำานกังานเขตพ้ืนท่ี
การศกึษาประถมศกึษาบุรรีมัย ์เขต 4 พบวา่ สภาพ
การมีส่วนร่วมในระดับปานกลาง สำาหรับแนวทาง
การพฒันาการมสีว่นรว่มใช้แนวทางการอบรมให้กบั
บคุคลทีเ่กีย่วขอ้ง การประชาสมัพนัธ์ขอ้มลูขา่วสาร
ผา่นเครือ่งกระจายเสยีง สนบัสนนุให้ชุมชนมสีว่นร่วม
ในการแสดงความคดิเหน็ ขอ้เสนอแนะใหโ้รงเรยีน
ใชร้ปูแบบการจดักิจกรรมหลากหลาย เชน่ใหช้มุชน
มีส่วนร่วมช่วยสอน หรือรูปแบบโครงการประสาน
ความรว่มมอื และรปูแบบการประชาสมัพันธ์ผลงาน 
(2) ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้คือส่งเสริม
ให้ครูใช้เทคนิค การวัดผลที่หลากหลาย (3) ด้าน
การพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ คือสถาน
ศึกษามีการประชาสัมพันธ์การใช้แหล่งเรียนรู้ให้

ชุมชนและผู้เกี่ยวข้องทราบสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ Sanders (1993: บทคัดย่อ) ทำาการศึกษา
ความต้องการความร่วมมอืและการเพิม่การส่ือสาร
ระหว่างบ้านกับโรงเรียนผลการศึกษาพบว่าชุมชน
หากไดม้โีอกาสเขา้มามสีว่นรว่มในโรงเรยีนกจ็ะเกดิ
แรงสนับสนุนเกิดความร่วมมือและมีปฏิสัมพันธ์ที่
ดีต่อโรงเรียนโดยเฉพาะผู้ปกครองของนักเรียนซึ่ง
ถอืวา่เปน็ทรพัยากรอันดบัตน้ๆ ทีพ่รอ้มจะอทุศิท้ัง
แรงกายและแรงใจใหก้บัโรงเรยีนเพือ่ใหบ้ตุรหลาน
ของตนไดร้บัสิง่ทีดี่ๆ ขวญัและกำาลงัใจของนักเรยีน
ทีด่ก็ีจะทำาให้ผลการเรยีนดขีึน้ดว้ยจากผลการวจิยั
แสดงให้เห็นว่าสถานศึกษาให้ความสำาคัญในการ
พัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษาด้าน
วชิาการ กจิกรรมการพฒันาและส่งเสรมิใหม้แีหลง่
เรยีนรูร้วมถงึจดัใหม้กีารพฒันาคณุภาพการศกึษา
อย่างตอ่เนือ่งดงัผลการวจิยัทีจ่ดัทำาแผนพฒันาการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษานอกจากนี้
โรงเรียนยังจัดให้มีการติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศกึษาและจดัทำารายงานประจำาปทีีเ่ปน็รายงาน
ประเมินคุณภาพภายในเพื่อสรุปผลการดำาเนินต่อ
สาธารณชนแตป่ระเดน็ทีน่า่สนใจคอืการจดัใหม้กีาร
ประเมินคุณภาพด้านวิชาการ กิจกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้ตามมาตรฐานการ
ศึกษาของสถานศึกษาและจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศซึง่เปน็ประเดน็สำาคญัในการสะทอ้นภาพ
ผลสมัฤทธิข์องโรงเรยีนและกำาลงัเปน็ปญัหาสำาคญั
ในระบบการศกึษาในปจัจบุนักลบัเปน็ประเดน็ทีใ่ห้
ความสำาคัญในระดับท้ายๆ ดังนั้นสถานศึกษาทุก
แห่งจึงควรตระหนักถึงความสำาคัญในการพัฒนา
แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานในการจัดการศึกษาด้านวิชาการ 
กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
โดยเน้นให้ทุกด้านมีความสำาคัญเท่าเทียมกันโดย
เฉพาะอย่างยิ่งบทบาทของผู้เกี่ยวข้องของสถาน
ศกึษาการเปดิโอกาสใหช้มุชนเขา้มามีบทบาทและ
มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นร่วมกำาหนด
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ทิศทางและมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา
ให้สัมพันธ์สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของ
สถานศกึษาขับเคลือ่นการจดัการศกึษาด้านวชิาการ 
กิจกรรมการพัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้
สถานศึกษาทุกด้านให้มีความสำาคัญเท่าเทียมกัน
สถานศึกษาควรศึกษาและทำาความเข้าใจในเร่ือง
การจัดการศึกษาด้านวิชาการ กิจกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้โดยต้องจัดให้มีและ
ถือว่าการจัดการศึกษาด้านวิชาการ กิจกรรมการ
พัฒนาและส่งเสริมให้มีแหล่งเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่ง
ของกระบวนการบริหารที่ต้องมีการดำาเนินการ
อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง

3. การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการจดัการ
ศกึษาด้านวชิาการ กิจกรรมการพฒันาและส่งเสรมิ
ใหม้แีหลง่เรยีนรู ้โรงเรียนมธัยมศกึษา สงักดัองคก์าร
บริหารส่วนจงัหวดันครราชสีมา จากการสมัภาษณ์
คณะกรรมการสถานศึกษาในโรงเรียนเพื่อให้ได้
แนวทางพฒันาการมีส่วนร่วมทีค่รอบคลุมและชัดเจน
มากขึน้สิง่ทีค่วรพฒันามากทีส่ดุในแตล่ะดา้นมดีงันี ้

3.1 ดา้นการการพฒันาหลักสูตรการเรียน
การสอน มีแนวทางการพัฒนาคือคณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครู
รว่มกนัพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษา คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู ร่วมกันกำาหนดจุดมุ่งหมาย โครงสร้าง สาระ
และมาตรฐานการเรยีนรูข้องหลกัสตูรสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกันแสดงความคิด
เห็น ขอ้เสนอแนะในการพฒันาหลกัสตูรของสถาน
ศึกษาใหส้อดคล้องกบัหลกัสตูรแกนกลางการศกึษา
ข้ันพ้ืนฐานและตามความต้องการผู้เรียน ชุมชน  
ท้องถิ่นและสังคม คณะกรรมการสถานศึกษา 
ขัน้พืน้ฐาน ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครเูสนอแนะแนว
ทางในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ แหล่งเรียนรู้
ภายในสถานศกึษาใหเ้อือ้ตอ่การเรยีนการสอน คณะ
กรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานผูบ้รหิารสถานศกึษา
และครรูว่มกนัใหข้้อมลูความรูด้า้นวชิาการดา้นการ

อนุรกัษ์ส่ิงแวดลอ้มและจัดหาวิทยากรภายนอกและ 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาร่วมในการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พืน้ฐาน ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครรูว่มกนัพจิารณา
หาแนวทางในการจดัการเรยีนการสอนใหมี้คณุภาพ
และได้มาตรฐาน คณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้น 
พืน้ฐาน ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครใูหข้อ้เสนะแนะ
เกี่ยวกับการจัดระบบและแนวทางการดำาเนินงาน
ตามระบบประกันคุณภาพการศึกษาและรับการ
ประเมินจากภายนอก คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูเห็นชอบ
และเป็นส่วนสำาคัญในการกำาหนดคุณลักษณะอัน
พงึประสงคข์องผูเ้รยีนตามหลกัสตูรและหลกัเกณฑ์
การวัดผล ประเมินผล การเรียนรู้ของสถานศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ผู้บริหาร
สถานศึกษาและครูร่วมกัน กำาหนดมาตรฐานการ
จัดการศึกษาและการประเมินคุณภาพการศึกษา
ดา้นวชิาการของสถานศกึษา คณะกรรมการสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐานและผูบ้รหิารสถานศกึษามสีว่นร่วม
ในการ สนับสนุนและให้ข้อเสนอแนะครูในการจัด
ทำาข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนักเรียนในพื้นที่โดย
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา คณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารสถานศึกษาและครูส่ง
เสริม สนับสนุนให้ผู้เรียนทุกคนในเขตบริการ ได้
รบัการศึกษาขัน้พืน้ฐานอยา่งทัว่ถงึ คณะกรรมการ
สถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ผูบ้รหิารสถานศกึษาและครู
รว่มกันจัดทำาหลกัสตูรและเรยีบเรยีงก่อนนำาไปใช้จรงิ 
ครูได้รับการนิเทศและ คำาแนะนำาการใช้หลักสูตร
จากผูบ้รหิารสถานศกึษาและคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ผู้บริหาร สถานศึกษาและครูส่งเสริมและ
สนบัสนนุให้ผูเ้กีย่วขอ้งประเมนิผลการใช้หลักสูตร
เป็นระยะ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และ ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมให้ครูนำาผลการ
ประเมิน มาปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรอย่าง 
ตอ่เนือ่ง สอดคล้องกบังานวจิยัของ วฒันา มพีร้อม 
(2554: 95) ศึกษาการพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนในการจัดการศกึษาโรงเรียนบ้านตลาดพฒันา 
อำาเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีษะเกษ จากกลุ่ม
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ตัวอย่างคือกลุ่มผู้ร่วมค้นคว้า 5คนและกลุ่มผู้ให้
ขอ้มลูเพิม่เติม จำานวน 19 คน โดยใชก้ลยุทธ ์2 วง
รอบ คือวงรอบที่ 1 และ 2 ใช้กลยุทธ์การประชุม
เชงิปฏบิตักิารและการสนทนากลุม่ พบวา่เมือ่ผา่น
ใช้กลยุทธ์ทั้งสองแล้วกลุ่มผู้เข้าร่วมพัฒนามีความ
รู้ความเข้าใจ บทบาทหน้าที่สามารถร่วมวางแผน
การดำาเนินงานและเป็นกรรมการร่วมปฏิบัติงาน
ได้จริงที่โรงเรียน ให้ความสนใจความร่วมมือใน
การจัดกิจกรรมและการประสานงานเป็นอย่างดี 
จึงควรส่งเสริมสนับสนุน นำากลยุทธ์ดังกล่าวใช้ใน
การพัฒนาการมีส่วนร่วมจัดการศึกษาในโรงเรียน
อื่นๆ ต่อไป 

3.2 ด้านการพัฒนา/ส่งเสริมให้มีแหล่ง
เรยีนรู ้มแีนวทางการพฒันา คอื ครู ผูบ้รหิารสถาน
ศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ร่วมกันกำาหนดนโยบายการใช้แหล่งเรียนรู้ ภายใน
สถานศึกษา คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกันจัดทำา แผน/
โครงการ/กจิกรรม ทีส่่งเสรมิสนับสนนุการใชแ้หล่ง
เรยีนรูอ้ยา่งหลากหลาย คณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานผูบ้รหิารสถานศกึษาและครูรว่มกันแตง่
ตัง้คณะกรรมการบรหิารแหลง่เรียนรูข้องสถานศกึษา
อยา่งเปน็ระบบชดัเจน คณะกรรมการสถานศกึษา
ข้ันพื้นฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครู ร่วมกัน
วางแผนสำารวจ แหลง่เรยีนรูภ้ายในสถานศกึษาและ
ชุมชนอยา่งเปน็ระบบ คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้ 
พ้ืนฐานเสนอแนะ ผูบ้ริหารสถานศกึษาและครูในการ
ดำาเนินการใช้แหล่งเรียนรู้ในชุมชน คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครู ชี้แจงและจัดการประชุมเพื่อทราบถึงความมุ่ง
หมายและความสำาคญัของการใช้แหลง่เรยีนรู ้คณะ
กรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานเสนอแนะผู้บรหิาร
สถานศกึษาและครูในการดำาเนนิการใชแ้หล่งเรยีน
รู้ทางภมูปิญัญาหรอืปราชญช์าวบ้านคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูประชาสัมพันธ์การใช้แหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนและ 
ผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งทราบ คณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกัน 

ตรวจสอบติดตามการใช้แหล่งเรียนรู้อย่างชัดเจน 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหาร
สถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู นักเรียน
และชมุชนมสีว่นรว่มในการตดิตามการใชแ้หลง่เรยีน
รู้ของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 
พืน้ฐานผูบ้รหิารสถานศกึษาและครรูว่มกนักำาหนด
วธิกีารและเคร่ืองมอืในการประเมนิผลการนำาแหลง่
เรยีนรู้ไปใชอ้ยา่งหลากหลาย คณะกรรมการสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐานผู้บรหิารสถานศกึษาและครรูว่มกัน
สรุปผลและปรับปรุงพฒันาแหล่งเรียนรู้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และทีแ่กไ้ขเพิม่เตมิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2545 หมวด 
5 มาตรา 39 กำาหนดให้กระทรวงกระจายอำานาจ
การบริหารและการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ
งบประมาณการบริหารงานบุคคลและการบริหาร
ท่ัวไปไปยังคณะกรรมการการศึกษาในเขตพื้นท่ี
โดยตรงและมาตรา 40 กำาหนดให้คณะกรรมการ
สถานศึกษาทำาหน้าที่กำากับและส่งเสริมสนับสนุน
กิจการของสถานศึกษาน่ันคือกำากับการดำาเนิน
กิจการสถานศึกษาให้สอดคล้องกับกฎหมายกฎ
ระเบยีบคำาส่ังและนโยบายของกระทรวงศึกษาธกิาร
สำานักงานคณะกรรมการของสำานักงานเขตพ้ืนที่
การศกึษาและความตอ้งการของชมุชนและทอ้งถิน่ 
ส่งเสริมและสนับสนุนการดำาเนินการกิจการด้าน
ต่างๆ ของสถานศึกษา และสอดคล้องกับงาน
วิจัยของ ศรีวรรณ เกียรติสุรนนท์ (2554: 87) ได้
ศึกษาพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศึกษาขององค์กรเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ พบว่า 
ได้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
องค์กรเอกชนจังหวัดศรีสะเกษ ที่มีความสมบูรณ์
ถูกต้องเหมาะสม ปฏิบัติได้ และสถานศึกษาได้รับ
ประโยชน์ ซึ่งประกอบด้วย คณะอนุกรรมการจาก
องค์กรเอกชนเข้าร่วมบริหารจัดการใน 6 ฝ่ายคือ 
วิชาการ งบประมาณ บริหารงานบุคคล บริหาร
งานทั่วไป ระดมทุนเพื่อพัฒนาสถานศึกษา และ
ประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจัดของ
สถานศึกษา โดยร่วมกันกำาหนดหน้าที่ของแต่ละ
ฝ่ายด้วย
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3.3 ด้านการพัฒนากระบวนการเรียนรู้  
มีแนวทางการพัฒนา คือ คณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐาน ผู้บริหารสถาน ศึกษาและครู 
ส่งเสริม สนบัสนนุการจดัสภาพแวดลอ้ม บรรยากาศ
การเรียนการสอนที่เหมาะสมให้กับนักเรียนและ
สถานศึกษา ครู มีบทบาทสำาคัญในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน ผู้บริหารสถานศึกษา
และคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานสง่เสรมิ
และสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนการ
สอนของสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานผู้บริหารสถานศึกษาและครูร่วมกันส่ง
เสริมและสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถ่ินให้เอื้อต่อ
การเรียนรู้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ผู้บริหารสถานศึกษาและครูส่งเสริมสนับสนุนการ
จดัการเรยีนการสอนทีเ่น้นผูเ้รยีนเปน็สำาคญั คณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานผู้บริหาร สถาน
ศึกษาและครูร่วมกันวิเคราะห์ความต้องการและ
ความสนใจของผู้เรียน 3.6 คณะกรรมการสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐานและผูบ้รหิารสถานศึกษาร่วมจัดครู
เข้าชั้นเรียนและมอบหมายงาน ตามความรู้ ความ
สามารถ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
และ ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ครูทำาวิจัยในชั้นเรียนเพื่อปรับปรุงการเรียนการ
สอน คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานและ
ผู้บริหารสถานศึกษาส่งเสริมและสนับสนุนให้ครู
จัดการเรียนการสอนที่หลากหลายให้กับนักเรียน  
ผูบ้รหิารสถานศกึษาและคณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานกำากบัดูแลการจดัการเรยีนการสอนของ
ครูให้สอดคล้องกับหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษา
และคณะกรรมการ สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานสนับสนุน
และสง่เสรมิใหค้รปูระเมนิผลการเรยีนรูข้องผูเ้รยีน
ตามสภาพจริง ครู ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะ
กรรมการสถานศึกษาขัน้พืน้ฐานรว่มจดัทำาเอกสาร
หลกัฐานการเรยีนการสอน ผูบ้ริหารสถานศกึษาและ
คณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุน
และส่งเสริมให้ครูนำาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนมา
ปรบัปรงุและพฒันากระบวนการเรียนรู้ ครู ผูบ้ริหาร
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น 

พืน้ฐานส่งเสรมิ สนบัสนนุใหน้กัเรยีนไดเ้ขา้รว่มการ
แข่งขันทักษะวิชาการต่างๆ ผู้บริหารสถานศึกษา
และคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานนิเทศ
กระบวนการเรียนการสอนของครูอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการ
สถาน ศึกษาขั้นพ้ืนฐานสนับสนุนและส่งเสริมให้
ครูใช้เทคนิค การวัดผล ประเมินผลการจัดการ
เรยีนรูท้ีห่ลากหลาย ผูบ้รหิารสถานศึกษาและคณะ
กรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐานสนับสนุนและ 
สง่เสรมิใหค้รมูกีารวดัผลและประเมนิผลการเรยีนรู ้
ของผูเ้รยีนตามสภาพจรงิ ผูบ้รหิารสถานศกึษาและ
คณะกรรมการสถาน ศึกษาข้ันพ้ืนฐานสนับสนุน
และส่งเสริมให้ครูสร้างเครื่องมือ ผู้บริหารสถาน
ศึกษาและคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้นพื้นฐาน
สนับสนุนและส่งเสริมให้ครูจัดการสอนซ่อมเสริม
ใหก้บันกัเรยีนทีไ่มผ่า่นเกณฑก์ารประเมนิ ผูบ้รหิาร
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้น 
พืน้ฐานสนบัสนนุและสง่เสรมิใหค้รเูปน็ผู้มบีทบาท
ในการจัดให้มีการวัดผลประเมินผล ครู ผู้บริหาร
สถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานร่วมกันรับทราบผลการเรียนและอนุมัติ
ผลการเรยีนตามระเบยีบการวดัผลประเมนิผล คร ู 
ผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้พืน้ฐานรว่มรบัรู/้รบัทราบตลอดจนสง่เสรมิและ
สนับสนุนการรายงานผลการเรียนรู้ให้ ผู้ปกครอง
ทราบทกุภาคเรยีน/ปกีารศกึษา สอดคลอ้งกบังาน
วิจัยของ เดชา พวงงาม (2554: 90-91) ศึกษา
พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั โดยใชก้ลุม่ตวัอยา่ง
ผูม้สีว่นไดเ้สีย ผลการวจัิยพบวา่ 1. องคก์ารบรหิาร
สว่นจงัหวดัมสีว่นเขา้รว่มจดัการศกึษา 3 ลกัษณะ 
คือ 1) การจัดการศึกษาด้วยตนเอง 2) การร่วม
จัดการศึกษาและ 3) การสนับสนุนการจัดการ
ศึกษา 2. ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วมจัดการ
ศึกษาคือ 1) งบประมาณไม่เอื้ออำานวย ระบบงาน
สารสนเทศงานไมช่ดัเจน ขาดข้อมลูทางการศกึษา 
และองคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดั ไมเ่หน็ความสำาคญั
ในการจดัการศึกษา 3. แนวทางแก้ไข คอืต้องแก้ไข
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ระเบียบ สร้างความเข้าใจและชี้เหตุความจำาเป็น
ท่ีองค์การบริหารส่วนจังหวัดต้องจัดการศึกษา  
4. ความคดิเหน็ของบุคลากรตอ่การมสีว่นร่วมจดัการ
ศกึษาอยูใ่นระดบัมาก 5. รูปแบบในการพฒันาการ
มสีว่นรว่มพบวา่ ให้ใช้รูปแบบการมสีว่นรว่ม ความ
จำาเป็น หลักภารกิจและกฎหมาย หลักการบริหาร
กจิการบา้นเมอืงทีด่ ีและสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ 
เกือ้หทยั กาชยั (2556: 71) ศกึษา การมสีว่นรว่ม
ในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษา
ขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศกึษาขนาด
กลางในพืน้ทีพ่เิศษ อำาเภอแม่สรวย สงักัดเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จากกลุ่ม
ตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษา จาก 3 โรง 
โรงละ 15 คน รวม 45 คน พบว่าสภาพการมี
ส่วนร่วมจัดการศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง โดยมี
ส่วนร่วมระดับมากใน 2 งานคือ งบประมาณ และ
บรหิารงานทัว่ไป สภาพปญัหาการมสีว่นรว่มคอืขาด
ความรู้ ขาดความเข้าใจไม่กล้าแสดงออก ในเรื่อง
ข้อเสนอแนะ ควรใช้รูปแบบการจัดอบรมในการ
พฒันาความรู้ใหก้บัคณะกรรมการสถานศกึษาเนน้
การรว่มคดิรว่มทำาระหวา่งโรงเรยีน คณะกรรมการ
และกลุ่มเครือข่าย

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นแนวท�งใน
ก�รน�ผลก�รศึกษ�ค้นคว้�ไปใช้

1.1 สถานศึกษาควรนำาผลการศึกษาไป
วางแผนและกำาหนดแนวทางในการสง่เสรมิสนบัสนนุ
และพัฒนารูปแบบวิธีการที่เน้นการส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.2 สถานศึกษาควรมกีารประชาสมัพนัธ์
เกี่ยวกับหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ัน 
พ้ืนฐานเพือ่ใหค้ณะกรรมการไดร้บัทราบและเขา้ใจ
ในหนา้ทีข่องตนเองเพือ่จะไดเ้ขา้มามสีว่นรว่มในการ
บริหารงานของสถานศึกษาให้มากกว่านี้

1.3 ควรจัดอบรมประชุมสัมมนาคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกปีการศึกษา
และพฒันาอยา่งตอ่เนื่องเพือ่สรา้งองคค์วามรูใ้หม่
และสรา้งความตระหนกัในบทบาทหนา้ท่ีของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

1.4 ผู้บริหารสถานศึกษาควรส่งเสริมให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีส่วนร่วม
ในการบริหารและจัดการศึกษาในแต่ละด้านดัง
ต่อไปนี้มีส่วนร่วมในการวัดและประเมินผลการ
เรียนรู้ของนักเรียนมีส่วนร่วมให้ความเห็นชอบใน
การกำาหนดปฏิทินปฏิบัติงานด้านวิชาการมีส่วน
ร่วมในการกำากับติดตามตรวจสอบและประเมิน
ผลการจัดการเรียนการสอนของครูมีส่วนร่วมใน
การประชุมวางแผนบริหารจัดการด้านวิชาการมี
สว่นรว่มในการพจิารณาแตง่ตัง้ทีป่รกึษาและ/หรอื
คณะอนุกรรมการตามภารกิจของคณะกรรมการ
สถานศึกษาตามความจำาเป็นและเหมาะสมมีส่วน
ร่วมในการแต่งตั้งอนุกรรมการจัดทำานโยบายและ
แผนพฒันาของสถานศกึษามีสว่นรว่มในการพฒันา
เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ทางวิชาชีพแก่
บุคลากรมีส่วนร่วมในการกำากับและติดตามทุก 
ขัน้ตอนในการดำาเนนิงานตามแผนของสถานศกึษา

2. ขอ้เสนอแนะเพือ่ก�รศกึษ�คน้คว�้
ครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี 
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2.2 ควรศึกษาความต้องการมีส่วนร่วม 
ในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษา
ขั้นพื้นฐาน

2.3 ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมี 
สว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐาน 
ด้านอ่ืนๆ เช่นปัจจัยเกี่ยวกับครูปัจจัยเกี่ยวกับ 
ผลงานของโรงเรียนและปัจจัยกับคุณลักษณะของ
กรรมการสถานศึกษาเอง
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