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โรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
Development Guidelines for the Participation of the basic Education  
Schools under the Primary Education Service Area Office 2  
Mahasarakham Province

เจษฎา สุทธิสา1, สุจินต์ อังกุราวิรุทธ์2, ญาณภัทร สีหะมงคล3

Jessada Sutthisa1, Sujint Anguravirutt2, Yannapat Seehamongkon3

บทคัดย่อ

การวจิยันีมี้จุดมุ่งหมายเพือ่ศึกษาการพฒันาแนวทางการมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษาของคณะ
กรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานโรงเรียนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษามหาสารคาม 
เขต 2 การดำาเนินการวิจัยประกอบด้วย 2 ระยะ คือระยะที่ 1 เป็นการศึกษาสภาพปัจจุบันและสภาพ
ปญัหาของการมส่ีวนร่วมของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนในสงักัดสำานักงานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 มกีลุม่ตวัอยา่ง คือ ผูบ้รหิารสถานศกึษาและคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขัน้พืน้ฐานจำานวน 325 คน ซึง่ไดม้าโดยการสุม่แบบแบง่ชัน้ ระยะที ่2 เปน็การศกึษาแนวทางการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 2 กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 10 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ซึ่งมีค่าอำานาจ
จำาแนกตั้งแต่ 0.20 - 0.80 และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.95 แบบสัมภาษณ์ และแบบประเมิน 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

ผลการวิจัยปรากฏเป็นดังนี้

1. สภาพปัจจุบันของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 2. สภาพ
ปัญหาของการมีส่วนร่วมของกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 มีปัญหาโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง 3. แนวทางการมีส่วน
รว่มของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนในสงักดัสำานักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 2 สรุปได้ดังนี้ 3.1 ด้านการบริหารงานวิชาการ มีแนวทาง 4 ข้อ ได้แก่ 1) ให้ข้อมูล
และขอ้เสนอแนะในการจัดทำาหลกัสตูรใหส้อดคล้องกบัความตอ้งการของทอ้งถิน่ 2) กำาหนดคุณลกัษณะ
อันพึงประสงค์ของผู้เรียนตามหลักสูตร 3) ให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานวิชาการ 4) สนับสนุน ช่วย
เหลือ จัดหาวิทยากร สื่อและนวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน 3.2 ด้านการบริหารงานงบประมาณ 
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มีแนวทาง 5 ข้อ ได้แก่ 1) ให้ข้อเสนอแนะในการตั้งงบประมาณและการใช้จ่ายงบประมาณของสถาน
ศึกษา 2) การให้ความเห็นชอบในการจัดทำาแผนงบประมาณของสถานศึกษา 3) จัดหางบประมาณเพื่อ
พัฒนาสถานศึกษา 4) แต่งตั้งคณะทำางานในการวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณของสถานศึกษา 5) 
ตรวจสอบการใช้จ่ายเงินของสถานศึกษา 

3.3 ด้านการบริหารงานบุคคล มีแนวทาง 3 ข้อ ได้แก่ 1) การมีส่วนร่วมในการกำาหนดแผน
พัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 2) เสนอแนะแนวทาง
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งของบุคลากรในสถานศึกษา 3) พิจารณาแต่งตั้งคณะอนุกรรมการในการดำาเนิน
งานของสถานศึกษา 

3.4 ดา้นการบริหารงานท่ัวไป มแีนวทาง 4 ขอ้ ไดแ้ก ่1) เสนอแนะขอ้มลูเก่ียวกบัการพฒันาการ
ระดมทรพัยากรทางการศกึษา 2) การมส่ีวนรว่มในการกำาหนดแนวทางการดำาเนินงานทีส่ง่เสรมิการระดม
ทรัพยากรเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 3) ประชาสัมพันธ์และประสานงานการดำาเนิน
งานเพือ่พฒันาคณุภาพการศกึษาของสถานศกึษาอยา่งตอ่เนือ่ง 4) สง่เสรมิ สนับสนนุใหม้กีารดำาเนนิงาน
เกี่ยวกับการสืบสานจารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่นและของชาติอย่างต่อเนื่อง 

4. ผลการประเมินแนวทางการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 พบว่า มีความเหมาะสมและเป็น
ไปได้อยู่ในระดับมาก

คำ�สำ�คัญ: การมีส่วนร่วม, การพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วม, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

Abstract

The purpose of this research was to study the development of participatory  
approaches in educational management of primary school committees under the office of 
Mahasarakham Primary Education Area 2. The research consists of 2 phases: phases 1 is a 
study of current state and problems of participation of primary school committee in schools 
under Mahasarakham Primary Education Office Area 2. There were 325 administrators and 
325 primary school administrators. Phase 2 is a study of the participatory approach of the 
basic school committee in schools under the office of the Mahasarakham Primary Education 
Service Area 2, the data were 10 administrators and 10 experts. The tools used to collect 
data were The five-level rating scale questionnaire with the discriminative power ranged from 
0.20 to 0.80, and the reliability of the questionnaire was 0.95. Statistics used in data analysis 
were percentage, mean and standard deviation.

The results are as follows:

1. The present conditions of participation of the basic school committee in schools 
under the jurisdiction of the Office of the Primary Education Service Area, Mahasarakham 
Zone 2 were at a moderate level.

2. The problematic state of participation of primary school committee members in 
schools under the Office of the Primary Education Service Area, Mahasarakham Zone 2, 
had the problems at a moderate level.
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3. The guidelines for participation of the basic school committee in schools under 
the Office of the Secondary Education Service Area Mahasarakham Zone 2 are summarized 
as follows:

3.1 The academic administration has four guiding principles: 1) Provide information 
and suggestions for curriculum development in accordance with local needs. 2) Describe 
the desired characteristics of the curriculum. Academic development; 4) support, provision, 
provision of speakers, media and innovation in management ; teaching.

3.2 Budget management has 5 guiding principles: 1) Providing suggestions for  
setting budgets and spending budgets of educational institutions ; 2) Approving budget 
plans for schools; 3) Providing budget for Development of educational institutions.  
4) Appointment of a working group to plan the expenditure of the school budget 5) Monitor 
the spending of the institution.

3.3 Personnel management has three guiding principles: 1) participation ; o  
formulate a plan for the development of teacher civil servants and educational personnel for 
development. 2) Proposing solutions to conflicts among school personnel. 3) Appointment 
of subcommittees for the operation of educational institutions.

3.4 The general administration has four guiding principles: 1) to provide information  
on the development of educational resource mobilization, 2) to participate in setting  
guidelines for the mobilization of resources to improve the quality of education of the  
educational institution. 3) Promote and coordinate the operations to improve the quality of 
education of the school continuously. G to continue the tradition Local art and culture of 
the continual.

4. The results of the assessment of the involvement of the school board. The 
basic school under the Office of the Primary Education Service Area 2 was found to be  
appropriate and possible at a high level.

Keywords: Participation, Development of guidelines for participation, Basic education  
committee 

บทนำา

การศึกษามีความสำาคัญในการพัฒนาคน
ใหม้คีวามรูค้วามสามารถ เปน็คนด ีเกง่ มคีณุธรรม 
พรอ้มทีจ่ะอยูใ่นสงัคมไดอ้ยา่งมคีวามสขุ พร้อมเผชญิ
กบัสงัคมโลกท่ีมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งรวดเรว็ การ
ที่จะทำาให้ประชาชนในประเทศไทยมีคุณภาพน้ัน
ตอ้งอาศยัการจัดการศกึษาทีม่ปีระสิทธภิาพใหแ้ก่

ปวงชนชาวไทยอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งเป็นการศึกษาที่รัฐบาลจัดให้
ประชาชนไดเ้รยีนโดยไม่เสยีคา่ใช้จา่ยเปน็เวลา 12 
ปี รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2550 มาตรา 289 ไดบ้ญัญตัใิหป้ระชาชนในแตล่ะ
ทอ้งถิน่สามารถเขา้ไปมสีว่นรว่มในการจดัการศกึษา
ของสถานศกึษาในรปูแบบของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยคำานึงถึงความสอดคล้องกับ
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มาตรฐานและระบบการศึกษาของชาต ิบทบญัญัติ
ในรัฐธรรมนูญดังกล่าวนี้จะนำาไปสู่การกระจายอำา
นาจจากส่วนกลางไปยังชุมชนเพื่อให้ประชาชนใน
แต่ละท้องถิ่นมีสิทธิและมีส่วนร่วมในการจัดการ
ศกึษาซึง่จะทำาใหก้ารจดัการศกึษามคีวามสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการของประชาชนมากขึน้ เพือ่เปน็ยก
ระดบัคุณภาพมาตรฐานการศกึษาไปสูร่ะดบัสากล 
รฐับาลจึงไดก้ำาหนดแผนยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบ
ราชการไทย โดยเปดิระบบราชการให้ประชาชนเขา้
มามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา โดยเป็นหนึ่งใน
เจ็ดยุทธศาสตร์ของระบบราชการไทยที่ให้ชุมชน 
เอกชนและประชาชนมีส่วนร่วม (คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ. 2546: 10) 

ในการจัดการศกึษาจงึจำาเปน็ตอ้งกระจาย
อำานาจการบรหิารจัดการลงสูท่อ้งถิน่ ประชาชนใน
แต่ละท้องถิ่นย่อมมีสิทธิที่จะจัดการศึกษาอบรม
และการฝึกอาชีพตามความเหมาะสมและความ
ต้องการ และเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
อบรมของรฐัสอดคลอ้งกบัพระราชบญัญัตกิารศกึษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 
3 พ.ศ. 2553 ที่ยึดหลักให้สังคมมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษา (All for Education) โดยต้องการ
ให้บุคคล ครอบครัว ชุมชน สถาบัน หรือองค์กร
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าไปมีส่วน
ร่วมในการจัดระบบโครงสร้างและกระบวนการ
จัดการศึกษา (ราชกิจจานุเบกษา. 2542: 4) ถึง
แม้กระทรวงศึกษาธิการ มีการปฏิรูปการศึกษา
ตามพระราชบญัญตักิารศกึษาแหง่ชาต ิพ.ศ. 2542 
พร้อมประกาศระเบียบการะทรวงศึกษาธิการ ว่า
ด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 
2543 แต่คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ และความเข้าใจในเรื่องการ
บรหิารและการจดัการศกึษา ยงัเขา้ใจวา่การจดัการ
ศึกษาเป็นหน้าที่ และความรับผิดชอบของครู โดย
เฉพาะ ผู้ปกครองและชุมชนไม่เกี่ยวข้อง เพราะ
ต้องทำามาหาเลี้ยงชีพจึงไม่มีเวลาเข้ามาดูแลการ
กำาหนดนโยบาย และร่วมตดัสนิใจด้านการศกึษา (รุง่  
แก้วแดง. 2546: 195) ผู้บริหารงานส่วนใหญ่ยัง

ไมเ่ปดิโอกาสใหเ้ข้ามามสีว่นรว่มในการดำาเนนิงาน
ของโรงเรียน เกรงว่ากรรมการสถานศึกษาจะมามี
อำานาจในการสัง่การและตรวจสอบการทำางานของ
ตนเอง เคยชนิกบัวฒันธรรมการสัง่การและการทีต่น
เป็นใหญ่ที่สุดในโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนบางคน
มทีศันคตทิีคั่บแคบและไมเ่ปดิใจยอมรบัการทำางาน
รว่มกบัคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืนฐาน คณะ
กรรมการสถานศึกษามีหน้าที่เพียงแต่การหาเงิน
ทุนการบริจาคทรัพย์สินสนับสนุนนโยบายของรัฐ
มากกว่าจะเป็นผู้ให้คำาปรึกษากับโรงเรียน จาก
สภาพปัญหาดังกล่าว แม้ว่าจะมีกฎหมายทางการ
ศกึษาและระเบยีบทางกระทรวงศกึษาธกิารกระตุน้
และผลกัดนัใหช้มุชนเขา้มามส่ีวนรว่มในการจดัการ
ศกึษามากขึน้ หากแตภ่าพลักษณใ์นเชงิลบของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ทำาให้ประชาชน
ขาดการกระตอืรอืรน้ทีจ่ะเสนอตวัเปน็กรรมการหรอื
เข้ามาช่วยเหลืองานในด้านต่างๆ กับทางโรงเรียน 
(วีรนุช ปิณฑวณิช. 2546: 17-22) 

ในการบริหารงานโรงเรียนให้ประสบผล
สำาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้บริหารโรงเรียนใน
ฐานะหัวหน้าหน่วยงานที่มีความใกล้ชิดกับผู้เรียน
และครูมากที่สุด ต้องเป็นผู้นำาในการปฏิรูประบบ
บรหิาร เพือ่พรอ้มรบัการการกระจายอำานาจและการ
บริหารงานแบบมีส่วนร่วมกบัคณะกรรมการสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐานและบคุคลท่ีมสีว่นเกีย่วขอ้งมากขึน้ 
จากการศกึษาและการวเิคราะหส์ภาพปญัหาสำาคญั
เกีย่วกับการบรหิารโรงเรยีนแบบมส่ีวนรว่มโดยภาพ
รวม พบว่า 1) ขาดการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ทำาให้การจัดการศึกษา ไม่สนองต่อความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริงและไม่สามารถนำา
ศักยภาพของชุมชนมาร่วมพัฒนาได้เท่าที่ควร 2) 
ขาดประสิทธิภาพของระบบประกันคุณภาพและ
มาตรฐานการศกึษา การจดัการศกึษาของโรงเรยีน
ในแต่ละแห่ง มีความแตกต่างกันทั้งคุณภาพการ
ศึกษา การบริการทางการศึกษา และมีมาตรฐาน
การศกึษาในแนวเดยีวกนั 3) ขาดความเชือ่มโยงกบั
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่และหนว่ยงานอ่ืนๆ ไม่
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ รวมทั้ง
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การจัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของท้องถิ่น 4) ขาดการพัฒนานโยบายอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง การนำานโยบายจากส่วนกลาง
ไปปฏิบัติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารระดับ
สูงของหน่วยงานหรือการเปลี่ยนแปลงทางการ
เมืองในแต่ละครั้ง การนำานโยบายทางการศึกษา
ไปปฏิบัติจะขาดความต่อเนื่องทันที 5) ขาดการ 
กระจายอำานาจ เมือ่ผูบ้รหิารโรงเรยีนมอบหมายงาน
ให้ครูไปปฏิบัติ แต่ไม่มีการมอบอำานาจให้แก่ครูใน
การปฏิบัติงานเพราะกลัวหมดอำานาจ (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2547: 24-35) การมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในการจดัการ
ศกึษาของโรงเรียน ยงัขาดการวางแผนรว่มกัน ตลอด
จนมขีอ้จำากดัในการพฒันาศกัยภาพในการบรหิาร
จดัการ เชน่ ขาดการมสีว่นรว่มในการเตรยีมความ
พรอ้มในเรือ่งบคุลากรทางการศกึษาหรอืบคุลากร
ที่มีประสบการณ์ภายในหน่วยงานโดยตรง ขาด
การมีส่วนร่วมในด้านงบประมาณ รวมไปถึงการ
ได้รับสวัสดิการที่ไม่เท่าเทียมกับข้าราชการของ
รัฐ ขาดความรู้ความเข้าใจในการจัดการศึกษาใน
เรื่อง หลักสูตร การบริหารการศึกษา การจัดการ
เรียนรู้ เป็นต้น 

จากปัญหาและความจำาเป็นดังกล่าวนี้ 
ทำาให้รัฐบาลปฏิรูปการศึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 โดยเฉพาะมาตรา 
39 ระบุไว้ว่า ให้กระทรวงกระจายอำานาจการ
บริหาร และการจัดการศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบ
ประมาณ การบริหารงานบุคคลและการบริหาร
งานทั่วไป ให้คณะกรรมการและสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง มาตรา 40 
ให้มีคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในแต่ละ
สถานศึกษาเพื่อปฏิบัติหน้าที่กำากับ และส่งเสริม
สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา มาตรา 57 ให้
หน่วยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลจาก
ชุมชนร่วมจัดการศึกษามากขึ้น 

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 เป็นหน่วยงานที่กำากับดูแล

โรงเรยีนประถมศึกษาในพืน้ทีอ่ำาเภอวาปปีทมุ อำาเภอ
นาเชือก อำาเภอพยัคฆภูมิพิสัย อำาเภอนาดูน และ
อำาเภอยางสีสุราช จังหวัดมหาสารคาม มีโรงเรียน
จำานวน 225 โรงเรียน จำาแนกเป็นโรงเรียนขนาด
เล็ก จำานวน 121 โรงเรียน โรงเรียนขนาดกลาง 
จำานวน 98 โรงเรียน และโรงเรียนขนาดใหญ่ 
จำานวน 6 โรงเรียน ในเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 2 จากการศึกษาสภาพ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาพอสรุปได้ว่า มี
การดำาเนินงานในทิศทางการระดมความคิด ร่วม
วางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตามและประเมินผล
การจัดกิจกรรมการศึกษา การส่งเสริมการศึกษา 
การอบรมคณุธรรม การปอ้งกนัยาเสพตดิ การกฬีา 
การได้รบัสนบัสนนุงบประมาณ การได้รบัสนบัสนนุ
ดา้นส่ือวสัดอุปุกรณก์ารเรยีนการสอน ตลอดจนการ
มสีว่นรว่มดา้นการบรหิารในการเปน็กรรมการตา่งๆ 
ของโรงเรยีน แตก่ารมส่ีวนรว่มในลกัษณะตา่งๆ นัน้
ยังไม่มีรูปแบบในการจัดการศึกษาที่ชัดเจนเหมาะ
สมและสอดคลอ้งกบัสภาพพืน้ที ่สงัคม วฒันธรรม
ของท้องถิ่นใน 5 อำาเภอ ดังกล่าว ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัย
จึงมีความสนใจพัฒนาแนวทางการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 เพือ่ใหไ้ดแ้นวทางการมสีว่นรว่ม
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีน
ท่ีเหมาะสมในการนำาไปใชพั้ฒนาการบริหารจัดการ
การศึกษาต่อไป

ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาสภาพปจัจบุนัการมสีว่นรว่ม
ในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษา
ข้ันพ้ืนฐานโรงเรยีนในสงักัดสำานักงานเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

2. เพื่อศึกษาปัญหาการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้
ฐานโรงเรยีนในสังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
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3. เพือ่ศกึษาแนวทางการมสีว่นรว่มในการ
จัดการศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้
ฐานโรงเรยีนในสังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

วิธีดำาเนินการวิจัย

1. ประช�กรและกลุ่มตัวอย่�ง

1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 
ผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 ปีการศึกษา 
2556 จำานวน 2,079 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียน และคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 ปีการศึกษา 
2556 จำานวน 325 คน ซึง่ไดม้าโดยการสุ่มแบบแบง่
ชั้น (Stratified Random Sampling) และกำาหนด
ขนาดกลุ่มตวัอยา่ง โดยใช้ตารางสำาเร็จรูปของ เครซี่
และมอร์แกน (Krejcie and Morgan) (บุญชม ศรี
สะอาด. 2553: 35) โดยมีขั้นตอนในการสุ่มดังนี้

2. เครื่องมือที่ใช้ในก�รวิจัย ได้แก่ 

1. แบบสอบถาม เป็นแบบสอบถามเกี่ยว
กบัรปูแบบการมส่ีวนรว่มของคณะกรรมการสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีนในสังกดัสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
ที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นแบ่งออกเป็น 3 ตอน 

ตอนที่ 1 เป็นคำาถามมีลักษณะเป็นแบบ
สำารวจรายการ (Check - list) 

ตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามระดับการมี
ส่วนร่วม ตามรายด้านทั้ง 4 ด้าน ประกอบด้วย 
ด้านการบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
งบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการ
บริหารงานทั่วไป 

ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับข้อ
เสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมลักษณะของ

แบบสอบถามเป็นแบบปลายเปิด (Open ended 
Question) 

2. แบบสมัภาษณ ์เปน็แบบสมัภาษณเ์กีย่ว
กบัแนวทางการมีสว่นรว่มของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 
โดยเปน็แบบสมัภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structure 
Interview) ตามกรอบการบรหิารจดัการโรงเรยีนทัง้ 
4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านการบริหารงานวิชาการ 
ด้านการบริหารงานงบประมาณ ด้านการบริหาร
งานบคุคล และดา้นการบรหิารงานทัว่ไป ใชใ้นการ
สัมภาษณ์ (Interview) กับกลุ่มตัวอย่าง 

ขั้นตอนดำ�เนินก�รวิจัย

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้เก็บรวบรวม
ข้อมูลตามขั้นตอนผู้ให้ข้อมูลและเครื่องมือ

การวิจัยที่กำาหนด 3 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน และ
ปัญหาในการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2

ขั้นตอนที่ 2 สัมภาษณ์และร่างแนวทาง
การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานโรงเรียนในสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2 

การสงัเคราะหแ์นวทางการมสีว่นรว่มของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 มีขั้นตอน ดังนี้

1. ผูว้จิยันำาเสนอร่างแนวทางการมสีว่นร่วม
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 2 ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ

2. ผูท้รงคุณวฒุแิละผูเ้ชีย่วชาญ จำานวน 10 
คน พิจารณาตรวจสอบความเหมาะสม ความเป็น
ไปได ้และประโยชน์ท่ีได้รับจากแนวทางการมส่ีวน
ร่วม และการนำาไปใช้ประโยชน์ในโรงเรียนต่อไป
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ก�รวิเคร�ะห์ข้อมูล 

ผูว้จิยัวเิคราะห์ขอ้มลูดว้ยโปรแกรมสำาเรจ็รปู 
SPSS จากเครือ่งคอมพิวเตอร์ โดยดำาเนินการตาม
ลำาดับดังนี้

1. แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยหา
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

2. แบบสัมภาษณ์ วเิคราะหข์อ้มลูเชงิเนือ้หา 
(Content Analysis) นำาเสนอในรปูแบบความเรยีง 

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาสภาพการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย (  = 3.25) 

2. ผลการศึกษาปญัหาการมสีว่นรว่มของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย (  = 2.73) 

3. แนวทางพัฒนาการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 มอีงคป์ระกอบทัง้หมด จำานวน 
4 ด้าน ประกอบด้วย

3.1 ดา้นการบรหิารงานวชิาการ ได้แก ่1) 
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีน
ให้ความร่วมมือในการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน 2) คณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานของโรงเรียนมี
ส่วนร่วมสนับสนุนจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น

3.2 ดา้นการบรหิารงานงบประมาณ ไดแ้ก ่
1) การมีส่วนร่วม สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ความ
ร่วมมือให้คำาปรึกษา การให้ความเห็นชอบในการ
จัดทำาแผนงบประมาณของสถานศึกษา 2) ให้การ

สนบัสนนุงบประมาณด้านการเรยีนการสอนอยา่ง
เพียงพอ 

3.3 ด้านการบริหารงานบุคคล ได้แก่ 1) 
การมสีว่นรว่มการใหค้วามเหน็ชอบในการกำาหนด
แผนพฒันาขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
2) มีส่วนร่วมในการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน เช่น 
นักเรียนติดยาเสพติด นักเรียนหนีเรียน นักเรียน
มีปัญหาด้านการเรียน 3) มีการสอนซ่อมกลุ่มเด็ก
อ่อนและสอนเสริมกลุ่มเด็กที่มีสติปัญญาเลิศ

3.4 ดา้นการบรหิารงานทัว่ไป ไดแ้ก ่1) มี
สว่นรว่มสำารวจความต้องการของชมุชนและทอ้งถ่ิน
เพือ่ประกอบการกำาหนดนโยบายของโรงเรยีน 2) ให้
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีน
มีส่วนร่วมในการนำาความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ชุมชน 3) โรงเรียนเน้นการอนุรักษ์ส่ิง
แวดลอ้มภายในโรงเรยีน โดยคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 

อภิปรายผล

จากการพัฒนาแนวทางการมสีว่นรว่มตาม
ขัน้ตอนของการวจิยัทำาใหไ้ดแ้นวทางการมสีว่นรว่ม
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 2 ซึ่งมีประเด็นสำาคัญที่นำามา
อภิปรายได้ ดังนี้

1. สภาพปัจจุบันการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 พบว่า สภาพการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 2 โดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง 
(  = 3.25) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับ
ปานกลางทกุดา้น ดา้นทีม่คีา่เฉลีย่มากทีส่ดุคอื ดา้น
การบรหิารงานบคุคล (  = 3.33) รองลงมาคอื ดา้น
การบริหารงานทั่วไป (  = 3.32) ส่วนด้านที่มีค่า
เฉล่ียนอ้ยทีสุ่ดคือ ด้านการบรหิารงานงบประมาณ 
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(  = 3.13) ตรงกับหลักการและแนวความคิดของ
สวัสดิ์ วงค์วัจนสุนทร (2541: 10) ได้ให้แนวคิด
ไว้ว่า การบริหารงานโดยคณะกรรมการ เป็นการ
บรหิารงานโดยคณะบคุคลมสีว่นรว่มในการปฏบิตัิ
งาน ร่วมวางแผน ร่วมวินิจฉัย การอภิปรายแสดง
ความคิดเห็น แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและ
กัน จะทำาให้งานประสบผลสำาเรจ็ตามวตัถุประสงค์
ที่กำาหนดไว้ และตรงกับสำานักงานคณะกรรมการ
การประถมศกึษาแห่งชาติ (2542: 54) ไดร้ายงาน
ว่าการบริหารโดยคณะกรรมการ เป็นรูปแบบการ
บริหารท่ีเปดิโอกาสใหบ้คุคลหลายฝา่ยเขา้มามสีว่น
รว่มในการกำาหนดนโยบาย การวนิจิฉยั การตดัสิน
ใจ การวางแผน และแนวทางทีส่ำาคัญ ใหฝ้า่ยปฏบิติั
นำาไปดำาเนนิการ การดำาเนนิการเชน่นีจ้ะกอ่ให้เกดิ
ผลดีต่อการมีโอกาสร่วมพิจารณาและผู้ร่วมงาน
เกิดความรู้สึกเป็นเจ้าของ มีความผูกพันกับหน่วย
งานที่ตนสังกัด การเปิดโอกาสให้บุคคลหลายฝ่าย
รว่มเปน็คณะกรรมการหรอืองคค์ณะบคุคลได้รว่ม
มือกันบริหารงาน วินิจฉัยปัญหา กำาหนดนโยบาย
และแนวทางการปฏิบัติงาน จะทำาให้การบริหาร
งาน การพิจารณา การวินิจฉัยมีความรอบคอบ 
เอื้อประโยชน์แก่ทุกฝ่ายและเกิดผลดีต่อส่วนรวม 
และสอดคล้องกับผลการศึกษาของฉัฏฐมณฑน์ 
ฟกัแยม้ (2550: 29-30) ทีก่ลา่ววา่การมสีว่นรว่ม
ของชมุชนเปน็ปจัจยัสำาคญัต่อการพฒันาการศกึษา 
เพราะสถานศกึษาและชมุชนเปน็สถาบันทีม่คีวาม
ใกล้ชดิกัน ดังน้ัน การจดัการศึกษาใหป้ระสบความ
สำาเร็จจึงต้องอาศัยความร่วมมือและการประสาน
งานสัมพันธ์กันทั้งสองฝ่ายการสนับสนุนส่งเสริม
และดำาเนินการให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้
ศึกษาบทบาทหน้าที่ของตนให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ 
จึงนับว่าเป็นประเด็นสำาคัญของการจัดการศึกษา
แบบมสีว่นรว่ม และสอดคลอ้งกบังานวจัิยของ ลดัดา  
เหนี่ยวพิพัฒน์ (2552: 112) ได้ศึกษาการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
การจดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน อำาเภอเขมราฐ จังหวดั
อบุลราชธานี โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ 1) ศึกษาการมี
สว่นรว่ม 2) เปรยีบเทยีบการมีสว่นรว่มของบคุลากร

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัด การศึกษา
ขั้นพื้นฐาน อำาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 
ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำาแหน่ง และ
ประสบการณ์ในการทำางาน และ 3) เพื่อศึกษา
ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของบุคลากรองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืน
ฐาน อำาเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ในด้าน
การบริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคล 
ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบรหิาร ทัว่ไป 
กลุ่มตัวอย่าง คือ บุคลากรในองค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ (เทศบาล/อบต.) ท่ีปฏบิตังิานใน เขตอำาเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เครื่องมือที่ใช้ในการ
ศกึษาคือ แบบสอบถามการมสีว่นรว่ม ของบคุลากร
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ ในการจดัการศกึษาขัน้
พ้ืนฐาน อำาเภอเขมราฐ จังหวดัอบุลราชธานี สถติทิี่
ใช้ในการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก ่คา่รอ้ยละ คา่เฉลีย่
ส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน การทดสอบคา่ t-test การ
วเิคราะหค์วามแปรปรวนทางเดยีว และการเปรยีบ
เทียบรายคู่ด้วยวิธีของ เชฟเฟและแอสเอสดี ผล
การศึกษา พบว่า 1) บุคลากรในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/ อบต.) ที่มีเพศต่างกัน มี
ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในภาพ
รวมและ รายด้านไม่แตกต่างกัน 2) บุคลากรใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล/ อบต.) ที่
มีอายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติท่ี 
ระดับ.05 3) บุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิน่ (เทศบาล/ อบต.) ทีม่รีะดบัการศกึษาตา่งกนั มี
สว่นรว่มในการจดัการศกึษาขัน้พ้ืนฐาน แตกตา่งกนั
อยา่งมีนยัสำาคญัทางสถติทีิร่ะดบั .05 4) บคุลากร
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (เทศบาล/ อบต.) ท่ี
มีตำาแหน่งต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 5) บุคลากรใน องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถิน่ (เทศบาล/ อบต.) ทีม่ปีระสบการณใ์นการ
ทำางานต่างกัน มีส่วนร่วมใน การจัดการศึกษาขั้น 
พืน้ฐาน ในภาพรวมและรายด้านไมแ่ตกตา่งกนั และ
ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับการ
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มีส่วนร่วมของบุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้อง
ถิ่น ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน อำาเภอเขมราฐ 
จังหวัดอุบลราชธานี ด้านบริหารงานวิชาการ ให้
เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำาบลให้ความ
สำาคญัและสนบัสนนุ เรือ่งของการศกึษาใหม้ากกวา่
ปจัจุบนัโดยเฉพาะในด้านการพฒันาการเรยีนรู้ของ
นักเรียนมีกิจกรรมที่หลากหลาย 

2. สภาพปัญหาการมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 พบว่า ปัญหาการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดบัปานกลาง 
(  = 2.42) เมือ่พจิารณาเปน็รายดา้นมปีญัหาอยูใ่น
ระดบัปานกลางทกุดา้น ดา้นทีม่ปีญัหามากทีส่ดุคอื 
ดา้นการบรหิารงานบุคคล (  = 2.83) รองลงมาคอื 
ด้านการบริหารงานงบประมาณ (  = 2.82) ส่วน
ดา้นทีม่ปีญัหานอ้ยทีส่ดุคอื ดา้นการบริหารงานทัว่ไป 
(  = 2.52) ตรงกับหลักการและแนวความคิดของ
อุทัย บุญประเสริฐ (2543: 13-14) ซึ่งได้ให้หลัก
ไว้วา่ ผูบ้รหิารโดยคณะกรรมการโรงเรยีน (School 
Council หรือ School Board) ซึ่งประกอบด้วย  
ผู้ปกครอง คร ูสมาชกิในชมุชน ผูท้รงคณุวุฒ ิศษิยเ์กา่ 
และผูบ้รหิารโรงเรยีน มอีำานาจในการบรหิารจดัการ
ศึกษาในโรงเรียน มีหน้าที่และความรับผิดชอบใน
การตดัสนิใจทีเ่กีย่วข้องกบังบประมาณ บคุลากรและ
วิชาการ ให้เป็นไปตามความต้องการของนักเรียน 
ควรมอีำานาจการบรหิาร อำานาจการจัดการ อำานาจ
การตัดสิน และอิสระในการจัดการศึกษาร่วมกับ
ชุมชนในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้อง กับการจัดการศึกษา
ให้ประสบผลสำาเร็จโดยยึดผู้เรียนเป็นสำาคัญ และ
สำานกังานคณะกรรมการการประถมศกึษาแหง่ชาต ิ
(2544: 45-48) ไดร้ายงานวา่การจัดการศกึษาโดย
มีสถานศึกษาเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษา 
โดยมีการกระจายอำานาจในการจัดการศึกษาและ
บำาเหน็จ จีนขาวขำา (2545: 33) ได้สรุปเกี่ยวกับ
อุปสรรคของการมีส่วนร่วมของกรรมการสถาน

ศกึษานัน้ถา้พจิารณาจากดา้นกรรมการศกึษาแล้ว
จะเหน็วา่กรรมการศกึษายังไมเ่ขา้ใจบทบาทหนา้ที่
ของตนเอง เห็นว่าการเข้ามามีส่วนร่วมของตนยัง
ไม่มีความสำาคัญ เพราะการตัดสินใจขึ้นอยู่กับผู้
บริหารโรงเรียน ในส่วนสถานภาพครอบครัวของ
กรรมการศึกษาที่มีรายได้ต่ำา ก็จะต้องให้ให้ความ
สำาคัญของการอยู่รอดของครอบครับก่อน จึงไม่มี
เวลาให้กับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการสถานศึกษา 
ส่วนในด้านโรงเรียนนั้นผู้บริหารมักไม่เห็นความ
สำาคัญของกรรมการศึกษาเพราะคิดว่าศักยภาพ
ของโรงเรียนเพียงพอ นอกจากนี้สำานักงานคณะ
กรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ (กระทรวง
ศึกษาธิการ. 2546: 277) ได้กล่าวถึงปัญหาของ
กรรมการศึกษาประจำาโรงเรียนว่า กรรมการมัก
ไม่ทราบบทบาทหน้าท่ีโรงเรียนก็ไม่ทราบระเบียบ
ปฏิบัติที่แน่นอน โรงเรียนห่างเหินกัน ขาดความ
สัมพันธ์ ร่วมมือเมื่อมีการประชุมกรรมการศึกษา
ก็มักขอบริจาค เป็นสาเหตุที่ทำาให้กรรมการศึกษา
ไมอ่ยากมาประชมุ ซึง่สอดคลอ้งกบังานวจิยัของรุจ
ภรณ์ ภูอมรกุล (2548: 135) พบว่าการบริหาร
โรงเรยีนโดยใชช้มุชนมีส่วนรว่มในการจดัการศึกษา
นัน้ โรงเรยีนส่วนใหญบ่รหิารโรงเรยีนโดยใชช้มุชนมี
สว่นร่วมตัดสนิใจ มสีว่นร่วมดำาเนนิการมสีว่นร่วม
รับผลประโยชน์ด้านแนวการจัดการศึกษา ด้าน
การบริหารจัดการศึกษา ด้านการระดมทรัพยากร
บุคคลและทรัพยากรอ่ืน ส่วนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนด้านการประเมินผลนั้นมีโรงเรียนส่วนน้อย
ดำาเนินการ สำาหรับปัญหาการบริหารโรงเรียนโดย
ใชช้มุชนมสีว่นรว่มในการจัดการศกึษานัน้ โรงเรียน
ส่วนน้อยประสบปัญหาทั้ง 3 ด้านเหมือนกันคือ 
ด้านแนวการจัดการศึกษา ด้านการบริหารและ
จัดการศึกษา และด้านการระดมทรัพยากรบุคคล
และทรัพยากรอื่น ปัญหาที่สำาคัญคือ สมาชิกใน
ชุมยังมองไม่เห็นประโยชน์เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
ในการจดัการศกึษา ชมุชนไมม่โีอกาสรว่มตดัสนิใจ
แก้ไขปัญหาในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอย่าง
ตอ่เนือ่งและชมุชนขาดความเขา้ใจในบทบาทหนา้ที่
ที่มีต่อโรงเรียน
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3. แนวทางการมีส่วนร่วมของคณะ
กรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐานโรงเรียน 
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 2 จำานวนทัง้หมด 4 ดา้น ประกอบ
ด้วย 3.1) ด้านการบริหารงานวิชาการ ได้แก่ (1) 
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีน
ให้ความร่วมมือในการจัดทำาหลักสูตรสถานศึกษา
ตามความต้องการของผู้เรียนและชุมชน (2) คณะ
กรรมการสถานศกึษาข้ันพืน้ฐานของโรงเรยีนมสีว่น
ร่วมสนบัสนนุจดักระบวนการเรยีนรูโ้ดยใชภ้มูปิญัญา
ท้องถิน่ 3.2) ดา้นการบรหิารงานงบประมาณ ไดแ้ก ่
(1) การมีส่วนร่วม สนับสนุน ช่วยเหลือ ให้ความ
ร่วมมือให้คำาปรึกษา การให้ความเห็นชอบในการ
จดัทำาแผนงบประมาณของสถานศึกษา (2) ใหก้าร
สนบัสนนุงบประมาณดา้นการเรยีนการสอนอยา่ง
เพยีงพอ 3.3) ดา้นการบรหิารงานบคุคล ไดแ้ก ่(1) 
การมสีว่นรว่มการใหค้วามเหน็ชอบในการกำาหนด
แผนพฒันาขา้ราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา 
(2) มีส่วนร่วมในการแก้ไขพฤติกรรมนักเรียน เช่น 
นักเรียนติดยาเสพติด นักเรียนหนีเรียน นักเรียนมี
ปัญหาด้านการเรียน เป็นต้น มีการสอนซ่อมกลุ่ม
เด็กอ่อน และสอนเสริมกลุ่มเด็กที่มีสติปัญญาเลิศ 
3.4) ด้านการบริหารงานทั่วไป ได้แก่ (1) มีส่วน
รว่มสำารวจความตอ้งการของชมุชนและทอ้งถิน่เพือ่
ประกอบการกำาหนดนโยบายของโรงเรียน (2) ให้
คณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานของโรงเรยีน
มีส่วนร่วมในการนำาความรู้เกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่ชุมชน 3) โรงเรียนเน้นการอนุรักษ์สิ่ง
แวดลอ้มภายในโรงเรยีน โดยคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน 

ซ่ึงกระบวนการพฒันารปูแบบการมสีว่นรว่ม
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 2 ตรงกบัหลักการและแนวความ
คิดของ Cohen และ Uphoff (1980: 7-10) ที่ได้
ไว้กล่าวว่า ขั้นตอนการมีส่วนร่วมมีดังต่อไปนี้ ขั้น
ที่ 1 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประการแรกที่
จะต้องกระทำาก็คือการกำาหนดความต้องการ และ

การจดัลำาดับความสำาคญั ตอ่จากนัน้กเ็ลอืกนโยบาย
และประชากรที่เกี่ยวข้อง การตัดสินใจในช่วงเริ่ม
ต้น การตัดสินใจช่วงดำาเนินการวางแผน และการ
ตัดสินใจในช่วงการปฏิบัติตามแผนท่ีวางไว้ ขั้นท่ี 
2 การมีส่วนร่วมในการดำาเนินงาน ในส่วนท่ีเป็น
องค์ประกอบของการดำาเนินงานโครงการนั้นจะ
ไดโ้ดยวธิใีด เช่น การช่วยเหลอืดา้นทรพัยากร การ
บริหารงานและประสานงาน และการขอความช่วย
เหลือ เป็นต้น ขั้นที่ 3 การมีส่วนร่วมในการรับผล
ประโยชน์ ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นอกจาก
ความสำาคัญของผลประโยชน์ในเชงิปรมิาณและเชงิ
คุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณาถึงการกระจายและ
ประโยชน์ในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของโครงการนี้ 
จะรวมทัง้ผลประโยชนใ์นทางบวกและผลทีเ่กดิขึน้
ในทางลบทีเ่ปน็ผลเสียของโครงการ ซึง่อาจจะเปน็
ประโยชน์และเปน็โทษไดท้ัง้ตอ่บคุคลและสงัคม ขัน้
ที่ 4 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล การมีส่วน
รว่มในการประเมนิผลนัน้สิง่สำาคญัทีจ่ะตอ้งสงัเกต
กค็อื ความเห็น (Views) ความชอบ (Preference) 
และความคาดหวงั (Expectations) ซึง่จะมอิีทธพิล
สามารถแปรเปล่ียนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่ม
ต่างๆ ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญเรือน 
ชนะศัตรู (2549: 26) ได้ศึกษาไว้ว่าการมีส่วน
ร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
การจัดการศึกษา ด้านการวิชาการ การบริหารงบ
ประมาณ การบรหิารงานบคุคลและการบรหิารทัว่ไป 
เปน็การมส่ีวนรว่มตามบทบาทหนา้ทีข่องผูม้สีว่นได้
ส่วนเสียในการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้
เรยีนมผีลสมัฤทธิท์กุดา้นให้ดทีีส่ดุและสอดคลอ้งกับ
ความตอ้งการของผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบันกัเรยีนโดยตรง
คือ ครู ผู้บริหาร นักเรียน ผู้ปกครองและชุมชน 

ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้

1.1 ผูบ้รหิารสถานศกึษาสามารถนำาแนวทาง
การมสีว่นรว่มของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พ้ืน
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ฐานโรงเรยีนในสังกดัสำานกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 2 ไปประยกุต์ใช้ใน
โรงเรียนหรือกลุ่มโรงเรียน

1.2 หน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องและ
รับผิดชอบในการจัดการศึกษาในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ควรนำาแนวทางการมีส่วนร่วมของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนใน
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 2 จากการวิจัยครั้งนี้ ไปศึกษา
รายละเอยีดและแนวปฏบิตัทิีเ่ป็นเลิศในการบรหิาร
งานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ขอ้เสนอแนะในก�รทำ�วจิยัครัง้ต่อไป

2.1 ควรมีการนำาแนวทางการมีส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีน
ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษา
มหาสารคาม เขต 2 ไปใช้สำาหรับวิจัยในสังกัด
สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขตอื่น

2.2 ควรวจิยัศกึษาปจัจยัทีส่ง่ผลตอ่ความ
สำาเร็จของการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศกึษาขัน้พืน้ฐานโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศึกษาประถมศึกษา โดยศึกษาจากโรงเรียน
นำาร่องขนาดต่างๆ
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