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บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) ศึกษาปญหาและความตองการมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา  

2) พัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา และ 3) ประเมินผลการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา  

เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง จำนวน 210 คน ใชวิธีการสุมแบบงายจากประชากร 470 คน  

ใชแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบความเที่ยงและมีความเชื่อมั่น 0.89 โดยประยุกตใชเทคนิค 

A-I-C ในการสรางแผนการประชุมปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การวิเคราะหขอมูลใชสถิติพ้ืนฐาน ไดแก  
คารอยละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ การทดสอบคาทีทีม่นียัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05   

ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีปญหาการมีสวนรวมใน 
การบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานโดยภาพรวมอยูในระดับปานกลางท้ัง 4 ประเด็น เรียงลำดับจาก

นอยไปมาก คือ ดานบริหารงานบุคคล ดานบริหารท่ัวไป ดานบริหารงบประมาณ และดานบริหาร

วิชาการ สวนในดานความตองการเขามีสวนรวมบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา 

มีความตองการเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อยูในระดับปานกลางท้ังหมด 

โดยเรียงลำดับจากนอยไปมาก คือ ดานบริหารท่ัวไป ดานบริหารงบประมาณ ดานบริหารวิชาการ

1นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสังคมศาสตรเพ่ือการพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
2รองศาสตราจารย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
3อาจารย คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎรธานี 
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และดานบริหารงานบุคคล จากน้ันไดนำผลการศึกษาท่ีพบมาใชกำหนด เปนโครงรางแผนประชุม

ปฏิบัติการการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยประยุกตใชเทคนิค A-I-C ซึ่งประกอบดวย 1) ปญหาและ

ความจำเปนในการพัฒนาแผน 2) จุดมุงหมายของแผน และ 3) เน้ือหาในแผนสำหรับประชุมปฏิบัติการ 

มี 4 ดาน ประกอบดวย ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงาน

บุคคล และดานการบริหารท่ัวไป เน้ือหาแตละเร่ืองประกอบดวย จุดมุงหมาย เน้ือหา เทคนิค 

การประชุม สื่อ/อุปกรณ เวลาและการประเมินผล ผลการประเมินตรวจสอบโครงรางแผนท่ีพัฒนา 

ขึ้นโดยผูรอบรูเฉพาะทาง จำนวน 5 คน พบวา แผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวม 

ในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความเหมาะสม 

สอดคลองในระดับมาก และเม่ือนำแผนปฏิบัติการดังกลาวไปใชทดลองกับกลุมตัวอยาง จำนวน  

36 คน ที่ไดจากการเลือกแบบเจาะจง ใชรูปแบบทดลองวัดกอนและหลังการประชุมปฏิบัติการ พบวา 

หลังการประชุมปฏิบัติการคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เปนกลุมทดลอง มีความรู  

ความเขาใจและเจตคติที่ดีตอการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีคาเฉล่ียเพ่ิมขึ้น

อยางมนียัสำคัญทางสถิตทิีร่ะดับ .05 

 

คำสำคัญ : การมีสวนรวม การบริหารจัดการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

ABSTRACT 

The objectives of the research were to: 1) study problems and needs to participate 

in management of Office of Basic Education Commission in Betong district, Yala province; 
2) develop participation in basic education management of the Office; and 3) evaluate the 

result of participation development in basic education management of the Office. Data 

was collected from 210 people derived by simple random sampling. The validated 
questionnaire with a reliability of 0.89 was used and the A-I-C technique was applied to 

conduct the workshop plan on participation development in basic education management. 

Data was analyzed with percentage, mean, S.D. and t-test with statistically significant at 

.05 level.  

The research results showed that the problem of participation in management of 
the Basic Education Commission was overall at moderate level. The aspects, ranked from 

the highest to the lowest, were as follows: human resource management, general management,

budget management, and academic management. The need of participation in educational 
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management was at moderate level. The aspects, ranked from the highest to the lowest, 

were as follows: general management, budget management, academic management, and 

human resource management. The research results were used to define the workshop 

outline plan on participation development in basic education management of Office of 

Basic Education Commission in Betong district, Yala province by applied A-I-C technique. 

The plan comprised 1) issues and needs of plan development; 2) plan’s goals; and  

3) workshop contents, including four topics—academic management, budget management, 

human resource management, and general management. Each topic divided into goals, 

contents, meeting techniques, media/equipment, time and evaluation. The developed 

workshop outline was evaluated by five experts. It was found that the workshop plan on 

participation development in basic education management of Basic Education Commission 

were suitably consistent at a high level. The developed plan was trialed with 36 samples, 

which was derived by purposive sampling, by using pretest and posttest. It was found that 

after the workshop of Basic Education Commission, the experimental group had more 

knowledge and understanding, as well as positive attitude towards participation in basic 

education Management with statistically significant at the .05 level. 

  

Keywords: participation, management, basic education commission 

 

บทนำ 
การจัดการศึกษาของประเทศไทย มีรูปแบบในการจัดการศึกษาท่ีหลากหลายเพ่ือใหสอดคลอง

กับลักษณะและความตองการของบุคคลและชุมชนแตละทองถ่ิน จำเปนตองอาศัยการกระจายอำนาจ 

และการดึงภาระบางสวนในการบริหารงานและจัดการศึกษาออกจากหนวยงานกลาง ใหองคกร

ประชาชนในทองถิ่นเปนผูรับภาระนี้แทน โดยเช่ือวาองคกรประชาชนในทองถิ่น มีขีดความสามารถ

พอท่ีจะชวยใหการศึกษาเขาถึงความตองการของตนเองอยางแทจริงและจะทำใหระบบมี 
ความยืดหยุนท่ีจะรองรับการเปล่ียนแปลงใหม ๆ ตลอดจนปรับตัวไปตามสภาพสังคมไดตลอดเวลา 

(ทองใบ  สุดชารี, 2548: 76) ดังจะเห็นไดจากกฎหมายแมบทของไทย คือ รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย

พ.ศ. 2550 ไดกำหนดสิทธิและเสรีภาพของประชาชนชาวไทย ที่จะไดรับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

ตามความในมาตรา 49 ความวา บคุคลยอมมสีทิธิเสมอกนัในการรับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไมนอยกวา

สิบสองป ที่รัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย การจัดการศึกษาอบรม
ของรัฐตองคำนึงถึงการมีสวนรวมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและเอกชน ในการจัดระบบ 
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การศึกษาของไทยในปจจุบันตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 กำหนดไวในมาตรา 

ที่ 9 วาการจัดระบบโครงสราง และกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักการมีสวนรวมของบุคคล 

ครอบครัว ชุมชนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 

สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น มาตรา 29 ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล ครอบครัว ชุมชน 

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ 

และสถาบันสังคมอื่น สงเสริมความเขมแข็งของชุมชน เพ่ือใหชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม 

มีการแสวงหาความรู ขอมูล ขาวสาร และรูจักเลือกสรรภูมิปญญาและวิทยาการตาง ๆ เพ่ือพัฒนา

ชุมชนใหสอดคลองกับสภาพปญหาความตองการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณการพัฒนาระหวางชุมชน และในมาตรา 58 ใหมีการระดมทรัพยากรและการลงทุน 

ดานงบประมาณการเงินและทรัพยสินท้ังจากรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน บุคคล ครอบครัว 

ชุมชน องคกรชุมชน เอกชน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ สถาบัน

สังคมอื่น ระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษา โดยเปนผูจัดและมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาค

ทรัพยสินและทรัพยากรตาง ๆ ที่จำเปนใหแกสถานศึกษา และมีสวนรวมรับภาระคาใชจายทาง 

การศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเปน ซึ่งจะเห็นไดวาระบบการศึกษามีความแตกตางจาก

ระบบเดิม คือเมื่อกอนนั้นรัฐเปนผูรับภาระในการจัดการศึกษาใหกับประชาชนในประเทศ โดยมี

หนวยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดการศึกษาโดยตรง เชน สำนักงานการประถมศึกษาแหงชาติ  

กรมสามัญศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน กรมอาชีวศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย เปนตน จะเห็นได

วาตางหนวยงานตางทำงานของตนเองจนทำใหขาดเอกภาพในการบริหารงาน และอำนาจหนาท่ี 

ในความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาใหกับประชาชนน้ัน จึงตกเปนภาระหนาท่ีของรัฐเกือบทั้งส้ิน

ซึ่งอยูภายใตระบบราชการในรูปแบบรวมศูนยอำนาจไว การบริหารอยูในสวนกลางเกือบทั้งหมด 

นับตั้งแตการบริหารงานบุคคล งบประมาณ หลักสูตร ทำใหเกิดปญหาเก่ียวกับการตัดสินใจที่ลาชา 
เพราะตองรอสั่งการจากสวนกลาง เน่ืองจากขอบังคับ ระเบียบ กฎหมายตองใหสวนกลางพิจารณา

ตดัสนิใจ โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธกิารมีสถานศึกษา หนวยงานทางการศึกษาในสงักัดเปนจำนวนมาก 
ทำใหเกิดความลาชาของระบบบริหารจัดการศึกษาอยางชัดเจน จึงทำใหทุกฝายเห็นวาถึงเวลาแลว 

ที่รัฐจะตองกระจายอำนาจ ในการจัดการศึกษาใหสถานศึกษา และใหทองถิ่นเขามามีสวนรวม 

ในการจัดการศึกษาใหมากย่ิงข้ึน เพ่ือประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการจัดการศึกษาของประเทศ 

และการท่ีจะปฏิรูปการศึกษาใหเกิดความเขมแข็งทางปญญาน้ัน จะตองกระจายอำนาจไปสูสถาบัน

การศึกษา ชุมชนทองถิ่น และจังหวัด ใหสามารถริเริ่มสรางสรรคการเรียนรูเองและจัดการศึกษาเอง 
ทั้งนี้โดยมีความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได มีกลไกการตรวจสอบที่เปนอิสระและเขมแข็ง การกระจาย 

อำนาจไปเชนน้ีจะทำใหเกิดนวัตกรรมทางปญญาข้ึน  
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จากเหตุการณความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต ตั้งแต พ.ศ. 2547-2556 มีเหตุการณ

รุนแรงเกิดข้ึนรายวัน และโดยเฉพาะอยางย่ิงสถานศึกษาถูกลอบวางเพลิง ครูถูกลอบทำราย ซึ่งมี 

ผูเสียชีวิตไปแลว 5,515 คน (ครู 185 คน) บาดเจ็บ 10,184 คน ทำใหการบริหารงานของรัฐบาล 

สลับซับซอนมากข้ึน รวมตัวเลขงบประมาณท่ีใชจายไปกับการชวยเหลือเยียวยาผูที่ไดรับผลกระทบ

จากเหตุความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใตจนถึง พ.ศ. 2556 รวมท้ังสิ้น 4,890,008,483 บาท 

จึงมีการนำรูปแบบการบริหารโดยใชคณะกรรมการอยางแพรหลายในทุกวงการการบริหารท้ังภาครัฐ

และเอกชน ในระบบราชการท่ีเปนภาครัฐมีการใชรูปแบบของคณะกรรมการท้ังในระดับชาติ กระทรวง 

กรม จังหวัด อำเภอ ตำบลและหมูบาน เชน คณะกรรมการการเลือกต้ัง คณะกรรมการการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน คณะกรรมการอาชีวศึกษา คณะกรรมการเขตพ้ืนท่ีการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา 

คณะกรรมการสมานฉันท เปนตน ในการจัดการศึกษา โดยพระราชบัญญัติการศึกษาท่ีใชอยูใน

ปจจุบัน ไดกำหนดใหมีคณะกรรมการสถานศึกข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือเปดโอกาสใหภาคประชาชนในชุมชน

ทองถิ่นเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการการศึกษาและการแกปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในแตละเขต

พ้ืนที่ แตจากประสบการณของผูวิจัยในฐานะผูอำนวยการเขตพ้ืนท่ีการศึกษาที่ 2 อำเภอเบตง 

จังหวัดยะลา จากการเสวนาและการพบปะพูดคุยกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สามารถ

สรุปเปนประเด็นปญหาและอุปสรรคในการบริการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาหลายประการ คือ 1) มีขอจำกัด ดานคุณวุฒิทางความรู ความเขาใจบทบาทหนาท่ี 

ของตนเอง และกระบวนการท่ีจะดำเนินงานใหบรรลุเปาหมายตามบทบาทหนาท่ีที่กำหนด 

2) องคประกอบของคณะกรรมการ ประกอบดวยบุคคลท่ีมีความหลากหลาย แตกตางกัน ทั้งวัยวุฒิ 

คุณวุฒิและประสบการณ จึงทำใหคณะกรรมการบางสวนไมกลาแสดงออกและสุดทายไมมาเขารวม

ประชุม 3) ความแตกตางดานศาสนา ทำใหการแสดงความคิดเห็นและการมีสวนรวมมีความระแวง

ตอกัน โดยเฉพาะในชวงท่ีสถานการณความไมสงบในภาคใตมีความรุนแรง 4) ขอจำกัดของ 
คณะกรรมการในดานการบริหาร ทั้งงานดานวิชาการไมวาเร่ืองการประเมิน และการพัฒนาหลักสูตร
ทองถิ่น ดานการบริหารบุคคล ซึ่งคณะกรรมการสวนหน่ึงเห็นวาเขาไมมีอำนาจอะไร เปนตน  

5) คณะกรรมการสวนหน่ึงไมอยากเขารวมเปนคณะกรรมการเน่ืองจากเกรงวาจะตองหารายไดใหกับ

สถานศึกษา หรือตองบริจาคเงินและทรัพยากรตาง ๆ ตามท่ีสถานศึกษารองขอ และ 6) คณะกรรมการ 
ไมเห็นความสำคัญกับการเปนคณะกรรมการสถานศึกษา 

จากขอมูลขางตนจึงเห็นไดวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานจะมีความสำคัญ 
อยางย่ิงท่ีมีหนาท่ีในการกำกับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาใหบรรลุตามเจตนารมณ

และสาระเน้ือหาของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ผูวิจัยในฐานะผูอำนวยการเขตพ้ืนที่ 

การศึกษาที่ 2 จึงไดศึกษาปญหาและความตองการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานข้ึน เพ่ือนำขอมูลท่ีไดไปใชกำหนดแนวทางการพัฒนา 

การมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
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ในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยคาดหวังวาหลังจากผานกระบวนการการพัฒนาการมีสวนรวมแลว

จะทำใหคณะกรรมการสถานศึกษามีความรู เจตคติ และทักษะในการมีสวนรวมในการบริหาร 

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานมากข้ึน 

 

ขอบเขตการวิจัย 
1.  กลุมผูตอบแบบสอบถาม 

 1.1 ประชากร ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

จำนวน 470 คน  

 1.2 กลุมตัวอยาง จำนวน 210 คน กำหนดขนาดตัวอยาง โดยใชตารางสำเร็จรูปของเครซี่

และมอรแกน ที่มีคาความเช่ือมั่น 0.95  

2.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 2.1  ประชากร ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

จำนวน 470 คน  

 2.2  กลุมตวัอยาง จำนวน 36 คน ทีไ่ดมาจากการสุมแบบเจาะจง (purposive sampling) 

เฉพาะบุคคลที่สามารถเขารวมกิจกรรมการทดลองไดตลอดและยินดีเขารวมการฝกอบรม โดยท้ังนี้

ตองยึดหลักความเปนตัวแทนจากองคประกอบของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 

วัตถุประสงค 
1.  เพ่ือศึกษาปญหาและความตองการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา     

2.  เพ่ือพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของคณะกรรมการ 
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา      

3.  เพ่ือประเมินผลการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา          

  

วิธีดำเนินการ 
ขั้นท่ี 1 ศึกษาปญหาและความตองการมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา     
1.  พ้ืนท่ีในการศึกษา ไดแก สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

2.  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 
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 เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม ซึ่งผูวิจัยสรางข้ึนโดยยึด

วัตถุประสงคของการวิจัย แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ และไดขอคำแนะนำจากผูมีความรู 

ผูเชี่ยวชาญ ตลอดจนอาจารยที่ปรึกษา โดยเคร่ืองมือแบงออกเปน 3 ตอน คือ  

 ตอนท่ี 1 คำถามเก่ียวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบทดสอบ แบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามระดับปญหาและความตองการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา เปนแบบ

ประเมินคา (rating scale) จำนวน 5 ระดับ ตามแบบวัดเจตคติของ Likert คือ ความตองการระดับ

มากท่ีสุด (5) มาก (4) ปานกลาง (3) นอย (2) และ นอยท่ีสุด (1)  

 ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปด เพ่ือใหผูตอบแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติมตอ 

ความตองการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา     

3.  การตรวจสอบเคร่ืองมือ 

 3.1  การตรวจสอบความเที่ยง (content validity) นำเคร่ืองมือท่ีสรางเสร็จแลวให

ผู เชี่ยวชาญตรวจแลวเสนออาจารยที่ปรึกษางานวิจัย เพ่ือพิจารณาตรวจสอบ หาความตรง 

เชิงโครงสราง ความครอบคลุมของเนื้อหา ความถูกตองของภาษา และความชัดเจนในขอความ 

เพ่ือนำมาปรับปรุงแกไข 

 3.2  การประเมินความตรง (reliability) นำเคร่ืองมือที่ผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญ

และอาจารยที่ปรึกษาแลว ไปทดลองใชกับคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในโรงเรียนท่ีไมใช

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา จำนวน 30 คน และวิเคราะหหาความตรง (reliability) โดยใชสูตร

สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ Cronbach ไดคาความเช่ือมั่นสัมประสิทธ์ิแอลฟา 0.8971 

4.  การเก็บรวบรวมขอมูล โดยนำแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบแลวไปเก็บรวบรวม
ขอมูลจากกลุมตัวอยาง จำนวน 210 คน โดยผูวิจัยเปนผูเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง 

5.  การวิเคราะหขอมูล  

 5.1  วิธีการวิเคราะหขอมูลดำเนินการ ดังน้ี 
   5.1.1 ขอมูลเชิงปริมาน ดำเนินการโดย ใชโปรแกรมสำเร็จรูป เพ่ือการวิจัยทาง

สังคมศาสตร  

   5.1.2  ขอมูลเชิงคุณภาพ ดำเนินการโดย วิเคราะหเชิงเน้ือหา (content analysis) 
 5.2  สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

   5.2.1  คารอยละ (percentage) ใชสำหรับการวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานสถานภาพ

สวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม 
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   5.2.2  คาเฉลี่ย ( x̄ ) เพ่ือใชสำหรับการวิเคราะหแนวโนมเขาสูสวนกลางของ

คะแนนระดับปญหาและความตองการมีสวนรวมในการจัดการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา  

   5.2.3  คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (standard deviation: S.D.) เพ่ือใชสำหรับ 

การวิเคราะหคากระจายของคะแนนระดับระดับปญหาและตองการมีสวนรวมในการจัดการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

 5.3  เกณฑการใหคะแนนคำตอบและการจัดลำดับปญหาและความตองการมีสวนรวม

ในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา กำหนด

เกณฑไว ดังน้ี 

   5.3.1  การใหคะแนนคำตอบ 

     ระดับปญหา/ความตองการ คะแนน 

      มากท่ีสุด     5    

      มาก         4  

      ปานกลาง  3    

      นอย 2 

      นอยท่ีสุด 1 

   5.3.2  เกณฑในการแปลความหมายของคะแนนท่ีไดจากแบบสอบถามมาใช 

คาเฉล่ียถวงน้ำหนัก (ชุมพล  เสมาขันธ, 2550: 253) โดยแบงออกเปน 5 ระดับ ดังน้ี 

     ชวงคะแนนเฉล่ีย ระดับปญหา/ความตองการ 

     4.51 - 5.00 มากท่ีสุด  

     3.51 - 4.50 มาก 
     2.51 - 3.50 ปานกลาง  

     1.51 - 2.50 นอย 

     1.00 - 1.50  นอยท่ีสุด   
   โดยผู วิจัยจะนำระดับปญหาและความตองการตั้งแตระดับปานกลางขึ้นไป 

มากำหนดเปนประเด็นในการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพื้นฐานของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ในขั้นตอนตอไป 
ขั้นท่ี 2 พัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา  

   1.  การสรางโครงรางแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

โดยมีองคประกอบ ดังน้ี  
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    1.1  ปญหาและความจำเปน กำหนดข้ึนจากการศึกษาขอมูลจากเอกสารและ 

ผลการศึกษาภาคสนาม พบวา การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยนำ

ขอมูลที่ไดจากการศึกษาในขั้นท่ี 1 และมีความตองการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ศึกษาตามบทบาทหนาท่ีมาประมวล กำหนดเปนปญหาและความจำเปนในการสรางโครงรางแผน

ประชุมปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

    1.2  จุดมุงหมายท่ัวไปของโครงรางแผนประชุมปฏิบัติการ เพ่ือใหคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความรูความเขาใจ เจตคติ และทักษะ การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีไดจากการประชุมปฏิบัติการเรียนรูไปใชจริง 

    1.3  เน้ือหาของโครงรางแผนประชมุปฏบิตักิารฯ ประกอบดวย 1) ดานการบรหิาร

วิชาการ 2) ดานการบริหารบุคคล 3) ดานการบริหารงบประมาณ และ 4) ดานการบริหารทั่วไป 

โดยในแตละเร่ืองประกอบดวย จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม เน้ือหาวิชา เทคนิคการประชุมปฏิบัติการ 

สื่อ/อุปกรณ เวลาและการประเมินผล ซึ่งแตละองคประกอบจะมคีวามสอดคลองสัมพันธกัน 

   2.  ผลการประเมินตรวจสอบแผนประชุมปฏิบัติการฯ ที่พัฒนาขึ้น โดยใหผูรอบรู

เฉพาะทาง (subject matter specialist: SMS) จำนวน 5 คน ประเมินความเหมาะสมและสอดคลอง

ของแผนประชุมปฏิบัติการฯ แลวนำผลประเมินมาหาคาเฉล่ีย จากน้ันนำผลการประเมินและ 

ขอเสนอแนะมาแกไขปรับปรุงแผนประชุมปฏิบัติการฯ ใหไดแผนฯ ที่สมบูรณกอนนำไปทดลองใช 

ขั้นท่ี 3 ประเมินผลการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกำหนดวิธีการ ไวดังน้ี 

   1.  รูปแบบการทดลอง ใชรูปแบบการทดลองแบบกลุมเดียววัดกอน - หลัง 

การประชุมปฏิบัติการ (pretest - posttest one group design)  
   2.  วิธีการทดลอง ใชเทคนิคการประชุมเชิงปฏิบัติการ 

   3.  เคร่ืองมือที่ใช ในการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ ไดแก แผนประชุมปฏิบัติการฯ คูมือ

ฝกอบรม แบบทดสอบและแบบวัดเจตคติ กอนหลังการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ และแบบสังเกตการณ 
   4.  การวิเคราะหขอมูล การทดสอบความรู และวัดทักษะ และเจตคติ วิเคราะห 

โดยใชเคร่ืองคอมพิวเตอร โปรแกรมสำเร็จรูปสำหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร และใชคาสถิติตาง ๆ 

คอื คาเฉล่ีย ( x̄ ) คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) สถิตทิดสอบคาทีทีร่ะดับ .05 
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ผลการวิจัย 
1. ผลการศึกษาระดับปญหาและความตองการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ดังน้ี 

 1.1  คุณลักษณะสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง จำนวน 210 คน พบวา สวนใหญ เปนเพศ

ชาย อายุ 41-50 ป ระดับการศึกษาชั้นสูงสุด ต่ำกวาอนุปริญญา อาชีพทำการเกษตร มีรายได/เดือน 

ต่ำกวา 10,000 บาท และสวนใหญมีตำแหนงเปนกรรมการผูทรงคุณวุฒิ  

 1.2  ระดับปญหาและความตองการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา พบวา คณะกรรมการ 

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานมีปญหาและมีความตองการเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน อยูในระดับ ปานกลาง ใน 4 ดาน คือ ดานการบริหารบุคคล ดานการบริหารงานวิชาการ 

ดานการบริหารงบประมาณ และดานการบริหารท่ัวไปตามลำดับ ดังน้ี 

   1) ดานการบริหารบุคคลทั้งในภาพรวมและรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลาง 

ทุกขอ โดยมีเรื่องการมีสวนรวมในการวิเคราะหภารกิจ และประเมินสภาพความตองการกำลังคน 

กับภารกิจของสถานศึกษา มีคาเฉล่ียสูงสุด ( x̄ = 2.91) และเร่ืองการมีสวนรวมพิจารณาความดี

ความชอบเพ่ือเล่ือนขั้นเงินเดือนของบุคลากรในสถานศึกษา มีคาเฉล่ียต่ำสุด ( x̄ = 2.64) 

   2)  ดานการบริหารวิชาการ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.42) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางเกือบทุกขอ ยกเวน เร่ืองความตองการ 

มีสวนรวมในการพัฒนาแหลงเรียนรูทั้งในและนอกสถานศึกษา อยูในระดับมาก ( x̄ = 3.59) 

   3)  ดานการบริหารงบประมาณ พบวา ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( x̄ = 3.39) 

เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลางเกือบทุกขอ ยกเวน เร่ืองความตองการเขารวม

ในการศึกษาวิเคราะหแหลงทรัพยากรบุคคลองคกรทองถิ่นที่มีศักยภาพใหการสนับสนุนการจัด 

การศึกษา อยูในระดับมาก ( x̄ = 3.55) 

   4)  ดานการบริหารท่ัวไปท้ังในภาพรวมและรายขอ พบวา อยูในระดับปานกลาง 

ทุกขอ โดยเร่ืองการมีสวนรวมในการจัดทำระบบฐานขอมูลของสถานศึกษา เพ่ือใชในการบริหาร
จัดการศึกษาในสถานศึกษา มีคาเฉล่ียสูงสุด ( x̄ = 2.93) และเร่ืองการมีสวนรวมในการกำหนด

แผนการรับนักเรียนของสถานศึกษามีคาเฉล่ียต่ำสุด ( x̄ = 2.67) 

2.  ผลการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผลการศึกษาพบดังน้ี  

 2.1  การสรางโครงรางแผนประชุมปฏิบัติการการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา โดยมีองคประกอบ 

ดังน้ี  
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   2.1.1  ปญหาและความจำเปน กำหนดข้ึนจากการศึกษาขอมูล เอกสาร และผล

การศึกษาภาคสนาม ซึ่งพบวา การปฏิบัติงานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน มีปญหา

ระดับปานกลาง เน่ืองจากการขาดความรูความเขาใจการดำเนินงาน และไมเขาใจบทบาทหนาท่ีของ

ตนทั้ง 4 ดาน คือ การบริหารวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป 

และมีความตองการมีสวนรวมทั้ง 4 ดาน ผูวิจัยจึงไดนำขอมูลเหลาน้ีมาประมวล กำหนดเปนปญหา

และความจำเปนในการพัฒนาแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

   2.1.2  จุดมุงหมายทั่วไปของแผนประชุมปฏิบัติการฯ เพ่ือใหคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความรูความเขาใจ เจตคติ และทักษะ การมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

ศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีไดจากการฝกอบรมไปใชในชีวิตจริง 

   2.1.3  เน้ือหาของแผนประชุมปฏิบัติการฯ ประกอบดวย 1) ดานการบริหารวิชาการ           

2) ดานการบริหารบุคคล 3) ดานการบริหารงบประมาณ และ 4) ดานการบริหารท่ัวไป โดยในแตละ

เร่ืองประกอบดวย จุดมุงหมายเชิงพฤติกรรม เน้ือหาวิชา เทคนิคการประชุม สื่อ/อุปกรณ เวลาและ

การประเมินผล ซึ่งแตละองคประกอบจะมีความสอดคลองสัมพันธกัน 

 2.2  ผลการประเมินแผนประชุมปฏิบัติการฯ ที่พัฒนาข้ึนไปใหผูรอบรู เฉพาะทาง 

(subject matter specialist: SMS) จำนวน 5 คน ประเมินความเหมาะสมและสอดคลองของแผน

ประชุมปฏิบัติการฯ แลวนำผลประเมินมาหาคาเฉล่ีย พบวาแผนประชุมปฏิบัติการฯ มีความเหมาะสม 

และสอดคลองในระดับมากทุกประเด็น  

 2.3  ผลการปรับปรุงแกไขแผนประชุมปฏิบัติการฯ ผูวิจัยไดนำผลการประเมินและขอ

เสนอแนะของผูรอบรูเฉพาะทางท่ีไดแนะนำและใหขอเสนอแนะ เพ่ือการปรับปรุงแผนประชุมปฏิบัติการฯ 

ใหสมบูรณกอนนำไปใชทดลองหรือใชจริงตอไป 
3.  ผลการประเมินการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ 

คณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผลการศึกษา พบวา 

 3.1  ผลการวัดความรูความเขาใจของคณะกรรมการการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา 
หลังการประชุมปฏิบัติการในดานความรู เร่ืองการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

คะแนนเฉล่ียกอนการประชุมปฏิบัติการเทากับ 15.25 คะแนน และหลังการประชุมปฏิบตัิการเทากับ 

18.50 มีผลตางของคาคะแนนเฉล่ียดานความรูเพ่ิมขึ้นเทากับ 3.25 และเม่ือทดสอบดวยสถิติ 

การทดสอบคาที พบวา มีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 3.2  ผลการวัดเจตคติ เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียกอนและหลังการประชุมปฏิบัติการฯ  

พบวา คะแนนเฉล่ียกอนการประชุมปฏิบัติการ เทากับ 22.10 หลังการประชุมปฏิบัติการเทากับ 
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30.15 และเมื่อนำคะแนนเฉลี่ยมาทดสอบดวยสถิติการทดสอบคาทีพบวา มีความแตกตางอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 3.3  การปรับปรุงโครงรางแผนประชุมปฏิบัติการฯ โดยนำขอมูลจากผลการประเมิน 

โครงรางแผนปฏิบัติการมาเปนหลักเกณฑในการพัฒนาปรับปรุงโครงรางแผนประชุมปฏิบัติการฯ  

ไดแผนประชุมปฏิบัติการฯ ฉบับสมบูรณ 

 

อภิปรายผล 
จากผลการวิจัยพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา ผูวิจัยมีประเด็นท่ีจะนำมาอภิปราย 3 ประการ 

ดังน้ี     

1.  ผลการศึกษาปญหาและความตองการเขาไปมีสวนรวมบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน            

ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานในอำเภอเบตง จังหวัดยะลา     

 ลักษณะสวนบุคคลของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พบวา คณะกรรมการ 

สวนใหญมีวุฒิการศึกษาไมเกินอนุปริญญา จากขอมูลน้ีแสดงใหเห็นวาในการท่ีจะบริหารจัดการ

ศึกษาใหมีคุณภาพ สอดคลองกับเปาหมายเชิงคุณภาพของทรัพยากรมนุษยที่จะอยูในสังคมท่ีมี

ความเปล่ียนแปลง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และวัฒนธรรมมากข้ึน แตในขณะเดียวกัน

คณะกรรมการมีขอจำกัดในเร่ืองคุณวุฒิการศึกษาซึ่งอาจมีผลกระทบตอการบริหารจัดการศึกษาใหมี

คุณภาพ สอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแนวคิด

ของเจิมศักด์ิ ปนทอง (2548: 61-62) ที่กลาววาอุปสรรคในการมีสวนรวมของชาวชนบทคือ 

ชาวชนบทรูสึกวาตัวเองมีฐานะต่ำตอยดอยการศึกษาในสังคมทำใหกลัวการดูถูกจากคนอ่ืน ๆ โดย

เฉพาะจากขาราชการ และแนวคิดของเพลินตา กะลัมพากร (2548: 46-47) ที่เห็นวาปจจัยการมี

สวนรวมที่สำคัญคือความรู ความสามารถ ที่จะเขารวม สวนรายไดของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ 
พบวา ไมเกิน 10,000 บาทตอเดือน ซึ่งถือวาต่ำเม่ือเทียบกับคาครองชีพในปจจุบัน และเม่ือดูขอมูล

การประกอบอาชีพแลว พบวา สวนใหญเปนผูรับจางท่ัวไป คาขายและทำการเกษตรถึงจำนวน  

134 คน จากทั้งหมด จำนวน 210 คน ซึ่งจะสัมพันธกับรายได เวลาในการเขามีสวนรวมมีจำกัด 

ดังขอคิดของจินตนา ทองรอด (2546: 98-100) กลาววาปญหาอุปสรรคตอการเขามีสวนรวมของ 

ชาวบานประการหน่ึงคือ มีภาระหนาท่ีสวนตัว และในครอบครัว และผลการศึกษาของปาริชาติ  
วลัยเสถียร และคณะ (2546: 237) สรุปไววา ปจจัยท่ีเปนปญหาของประชาชนตอการเขามีสวนรวม 

คือ ชาวบานขาดการศึกษา ขาดความรูดานวิชาชีพตาง ๆ ชาวบานมีภาระดานการครองชีพ  

ดานครอบครัวและดานสุขภาพรางกาย ตลอดจนรายไดก็เปนอุปสรรคอยางสำคัญตอการเขามี
สวนรวมของประชาชน และปรัชญา เวสารัช (2541 อางถึงใน ปาริชาติ วลัยเสถียร และคณะ, 2546: 
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237) ไดกลาววา ปญหาท่ีขัดขวางการมีสวนรวมของประชาชน ไดแก ปญหาความไมรูอันเกิดจาก

การไรการศึกษา การขาดทุนทรัพย ความไมสนใจของชาวบาน ความไมเขมแข็งของผูนำ เปนตน 

ตลอดจนผลการศึกษาของเอ้ือมพร เครือบุตรดา (2545: 78) วิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่มีตอการพัฒนางานสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน สังกัดองคการบริหาร 

สวนจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบวา ประสบการณและระดับการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตางกัน มีความเห็นตอการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐาน ที่มีผลตอการพัฒนางานในสถานศึกษาในสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดอุบลราชธานี 

โดยภาพรวม และรายดานแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

ผลการศึกษาระดับปญหาการเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ 

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่พบวามีปญหาระดับปานกลางท้ัง 4 เร่ือง คือ ดานการบริหาร

งานวิชาการ ดานการบริหารงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป  

จากขอคนพบดังกลาว สอดคลองกับผลการศึกษาของมาโนช ชัยสุวรรณ (2547: 112) ที่ศึกษาเรื่อง 

รูปแบบการบริหารแบบมีสวนรวมของผูบริหารสหวิทยาเขตโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษาจังหวัด

นครสวรรค พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ผลการศึกษาของวิมล มวงเงิน (2548: 81)  

ไดศึกษาเร่ืองรูปแบบการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน อำเภอสรรพยา จังหวัด

ชัยนาท ผลการวิจัยพบวา ปญหาการบริหารการมีสวนรวมของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานการบริหารวิชาการ และดานบริหารงบประมาณ  

อยูในระดับมาก ในขณะท่ีดานบริหารงานบุคคล และดานบริหารท่ัวไปมีปญหาอยูในระดับนอย  

จากผลการวิจัยของวิมล มวงเงิน ดังกลาวจะไมสอดคลองกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ที่พบวา ปญหา

การมีสวนรวมอยูในระดับปานกลางท้ังน้ีอาจเน่ืองมาจาก มีความแตกตางกันในเร่ืองโครงสราง 

ทางสังคม วัฒนธรรม วิถีชีวิต และคุณลักษณะสวนบุคคลดานอื่น ๆ ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขัน้พ้ืนฐานดังนี ้อคนิ พิพัฒน (2536 อางถึงใน ปารชิาต ิวลยัเสถียร และคณะ, 2546: 236) ทีก่ลาวไววา 
การมีสวนรวมของประชาชนอาจถูกจำกัดโดยลักษณะโครงสรางทางสังคม และวัฒนธรรมไทย  

เชน ระบบอุปถัมภ ความเกรงใจ ชาวบานไมกลาแสดงออกตอกระบวนการมีสวนรวมในการทำงาน  

ซึ่งอาจเกิดจากความเกรงใจ หรือความกลัว ซึ่งลักษณะโครงสรางและระบบวัฒนธรรมของชุมชน 

ใน 3 จังหวัดชายแดนใตอาจจะมีลักษณะเฉพาะของชุมชนมากวาชุมชนในสังคมโดยท่ัว ๆ ไป 

สวนผลการศึกษาระดับความตองการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่พบวา มีความตองการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 

ทัง้ภาพรวมและรายดาน อยูในระดบัปานกลางทัง้ 4 เร่ือง คอื ดานการบริหารวิชาการ ดานการบริหาร

งบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดานการบริหารท่ัวไป จากผลการวิจัยดังกลาว สอดคลองกับ

ผลการวิจัยของพระมหาเติม โทบุรี (2554: 74) ไดศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน 

พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา กรุงเทพมหานคร ทั้ง 4 ดาน ดังกลาวพบวา การมีสวนรวม 
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ของชุมชนทั้งโดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลางทุกดาน ซึ่งผลการศึกษาระดับ 

ความตองการของชุมชนหรือประชาชนในเร่ืองตาง ๆ มักจะพบวา ชาวบานหรือประชากรท่ีเปน

ประชาชนโดยท่ัวไปจะตอบและไดผลวิเคราะหขอมูลวา มีความตองการมีสวนรวม หรือพัฒนา

ศักยภาพของตนในดานตาง ๆ อยูในระดับมากถึงมากท่ีสุด เชน ผลการศึกษาของสารีย ครุอำโพธ์ิ  

(2556: 58-71) ศกึษาเร่ือง พัฒนาการมีสวนรวมในการพัฒนาชมุชนของผูนำชมุชน ตำบลหาดสมแปน 

อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง ผลการศึกษาพบวา ผูนำชุมชนเขามีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

โดยรวมอยูในระดับปานกลาง แตมีความตองการเขามีสวนรวมในการสงเสริมการมีสวนรวม 

ในการพัฒนาชุมชนของผูนำทองถ่ินในระดับมากทุกดาน คือ ดานเศรษฐกิจ ดานการปกครอง  

ดานผูนำชุมชน การพัฒนา และดานประชาชน การศึกษาของกิตติมา ดวงแปน (2551: 74-76) 

ศึกษาเร่ืองพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอ

เมืองระนอง จังหวัดระนอง พบวา ประชาชนเขามีสวนรวมในการพัฒนาเทศบาลตำบลในระดับ

ปานกลาง แตขณะเดียวกันมีความตองการพัฒนาการมีสวนรวมในระดับมาก จากผลการวิจัย 

ที่คนพบในครั้งนี้ไมสอดคลองกับผลงานวิจัยท่ีกลาวมาขางตน ปจจัยมูลเหตุที่สำคัญดังเหตุผล 

ของอคิน รพีพัฒน ดังกลาวแลว ประการสำคัญสถานการณความไมสงบในภาคใต ที่มีความรุนแรง

มาตั้งแตป 2547 จนถึงปจจุบัน เปนเง่ือนไขอุปสรรคที่สำคัญตอความตองการท่ีจะเขาไปมีสวนรวม

ในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และในหลาย ๆ คร้ังพบวา สถานการณความไมสงบท่ีเกิดขึ้น

จะเปนการเผาโรงเรียน หนวยงานราชการ ฆาครู ภารโรง และบุคลากรทางการศึกษา และขาราชการ

ที่เปนกลไกสำคัญของภาครัฐ จึงนาจะเปนเหตุผลสำคัญประการหน่ึงที่คณะกรรมการสถานศึกษา 

ไมตองการเขามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

2.  ผลการพัฒนาการมีสวนรวมการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 จากผลดำเนินการใชแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวมจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยประยุกตใชเทคนิคกระบวนการ A-I-C นำผลจาก 

การศึกษา แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของและผลการศึกษาขอมูลภาคสนามมาเปนหลักยึด 

เปนหลักการและเหตุผล และองคประกอบของโครงสรางแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวม 

และกำหนดแผนกิจกรรมการประชุมใหสอดคลองกับหลักการใชเทคนิค A-I-C โดยเนนใหผูเขารวม

ประชุมไดเขามีสวนรวมการพัฒนาโดยการปฏิบัติเปนสำคัญ ผลการประเมินความเหมาะสม และ
สอดคลองของโครงรางโดยผูรอบรูเฉพาะทาง พบวามีความเหมาะสมและสอดคลอง สามารถนำไป

ใชทดลอง หรือไปใชจริงได จากผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับผลงานวิจัยของสนธยา โปอินทร 

(2553: 85-88) ที่ศึกษาเรื่อง พัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนาตำบล ตำบล

น้ำพุ อำเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี และผลการศึกษาของกิตติมา ดวงแปน (2551: 80-83) 

ที่ศึกษาวิจัยเร่ืองการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอ
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เมืองระนอง จังหวัดระนอง พบวา ผลการพัฒนาโครงรางพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชน 

ในการจัดทำแผนพัฒนาตำบล ดังกลาวจะไดแผนท่ีสมบูรณสามารถนำไปใชไดจริงตอไป 

3. ผลการประเมินผลการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานของ

คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่พบวา การประชุมปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวม 

โดยประยุกตใชเทคนิค A-I-C ผูเขารวมประชุมปฏิบัติการไดมีโอกาสแลกเปล่ียนเรียนรู และระดม

ความคิด เก่ียวกับการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 

ในอดีต ปจจุบัน และอนาคต โดยผานกระบวนการ A-I-C ซึ่งเปนผลใหเกิดการเรียนรูอดีต  

(A) กำหนดส่ิงท่ีตองการแผนกิจกรรม/โครงการท่ีจะทำในอนาคต (I) และรับผิดชอบที่จะทำแผน  

กิจกรรม/โครงการ ใหสำเร็จตามที่กำหนด (C) และเม่ือมีการวัดความรู เจตคติ เปรียบเทียบกอน  

หลังการประชุมปฏิบัติการ พบวาผู เขารวมประชุม มีความรู ความเขาใจ และเจตคติที่ดี  

ตอการมีสวนรวมเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และมีทักษะในการปฏิบัติไดในระดับ

มาก จากผลการศึกษาดังกลาว สอดคลองกับผลของกิตติมา ดวงแปน (2551: 106-107) ศึกษาเร่ือง 

การพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง

ระนอง จังหวัดระนอง พบวาหลังจากปฏิบัติการ A-I-C เพื่อพัฒนาการมีสวนรวมในการวางแผน

พัฒนาตำบลแลว ผูเขาประชุมปฏิบัติการ มีความรู ความเขาใจ และเจตคติ มีคาเฉล่ียสูงขึ้นกวากอน

การประชุมปฏิบัติการอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 เชนเดียวกับผลการศึกษาของสนธยา 

โปอินทร (2553: 108) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนในการวางแผนพัฒนา

ตำบล ตำบลน้ำพุ อำเภอบานนาสาร จังหวัดสุราษฎรธานี พบวา หลังการประชุมปฏิบัติการศึกษา

การมีสวนรวมโดยใชเทคนิคกระบวนการ A-I-C แลวผูเขารวมประชุมมีความรู ความเขาใจ และ

เจตคติที่ดีตอการเขามีสวนรวม มีคาเฉล่ียสูงกวากอนประชุมปฏิบัติการและมีความแตกตางอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลการศึกษาของสารีย ครุอำโพธ์ิ (2556: 119-120)  
เร่ืองพัฒนาการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนของผูนำชุมชน ตำบลหาดสมแปน อำเภอเมืองระนอง 

จังหวัดระนอง พบวาหลังจากการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน

แลว ผูนำชุมชนมีความรู ความเขาใจ เจตคติที่ดีตอการมีสวนรวม มีคะแนนเฉล่ียสูงกวากอนประชุม
ปฏิบัติการฝกอบรม และมีคาความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากขอคนพบ 

ดังกลาว สามารถกลาวไดวา แผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริการจัดการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่พัฒนาข้ึนสามารถไปใชในการพัฒนา 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานได 
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ขอเสนอแนะ 
1.  ขอเสนอแนะจากการผลวิจัย 

 1.1 ควรจัดหลักสูตรการฝกอบรมพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา 

ขั้นพ้ืนฐานใหเอ้ือตอการปฏิบัติงานตามบทบาทหนาท่ีที่กฎหมายกำหนด  

 1.2 ควรกำหนดแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมใหเอ้ือและตรงตามความตองการ 

และเจตนารมณของกฎหมายจัดตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีชัดเจน 

 1.3  ควรดำเนินการและระดมการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ 

ที่จะนำไปสูการแกไขปญหาเชิงพ้ืนฐานท่ีเฉพาะไดดวย 

2.  ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

 2.1  หนวยงานท่ีควรนำผลวิจัยไปใช คือ เขตพ้ืนท่ีการศึกษาตาง ๆ โดยเฉพาะ เขต 2 

อำเภอเบตง จังหวัดยะลา และโรงเรียนขยายโอกาส และสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานอ่ืน ๆ  

 2.2  เน่ืองจากกระบวนการ A-I-C เปนการพัฒนาการมีสวนรวมของคณะกรรมการ 

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน จึงควรเนนกระบวนการท่ีเปดโอกาสใหกลุมเปาหมายมีสวนรวมในการรับรู 

การคิดการตัดสินใจ การวางแผน การรวมปฏิบัติแผน การติดตามประเมินผลและการรวมรับ 

ผลประโยชน 

 2.3  การเตรียมคนเขารวมกระบวนการมีสวนรวม ควรจัดใหมีประชาสัมพันธที่ทั่วถึง 

ชี้แจงสรางความเขาใจและประสานงานกับหนวยงานและบุคคลท่ีเก่ียวของท้ังในสวนของวิทยากร

กลุมเปาหมายผูเขารวมประชุมและผูที่เก่ียวของใหทุกฝายทราบถึงวัตถุประสงคและประโยชน 

ในการเขารวมประชุม 

 2.4  การเตรียมเน้ือหากระบวนการ ควรมีการศึกษาโครงรางแผนปฏิบัติการการมี

สวนรวมใหเขาใจชัดเจน เพ่ือสามารถดำเนินการกับกลุมเปาหมายไดอยางถูกตองชัดเจนและไดผล
จากการดำเนินการท่ีตรงประเด็นตามเปาหมายท่ีกำหนดไว 

 2.5  การเตรียมเวที บรรยากาศและเวลา ควรจัดเตรียมสถานท่ี อุปกรณในการประชุม 

ใหพรอม เลือกสถานท่ีบรรยากาศเย็นสบาย อากาศถายเทสะดวกไมรอนอบอาว ผูรวมประชุมรูสึก
ปลอดโปรงและควรดำเนินการจัดประชุมในวันราชการหรือชวงบายในวันหยุดราชการ เพ่ือใหสามารถ

ดำเนินการตามกระบวนการท่ีกำหนดไวไดครบถวนและไดขอมูลครบตรงตามประเด็นท่ีกำหนด 

3.  ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 3.1  ควรศึกษาวิจัยการติดตามและประเมินผลพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานวาเม่ือผานกระบวนการตาง ๆ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการแลว จะทำให 
คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานเห็นความสำคัญและเขามามีสวนรวมเพ่ิมมากขึ้นหรือไม 

 3.2 ควรศึกษาวิจัยเร่ืองพัฒนาภาวะผูนำของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

ในการวางแผนพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เน่ืองจากเปนกลุมเปาหมายท่ีมี
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ความสำคัญในการช้ีนำ เสนอแนวคิดในการกำหนดนโยบายตาง ๆ ในการพัฒนาการบริหารจัดการ
สถานศึกษา หากผูนำเหลาน้ีมีศักยภาพมีความรู ความเขาใจและมีความสามารถแลวยอมกอใหเกิด
การพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาท่ีย่ังยืนในอนาคต  

 3.3  ควรศึกษาวิจัยพัฒนาศักยภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานใน 
ดานตาง ๆ ทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และวัฒนธรรมของทองถ่ินน้ัน ๆ เน่ืองจากส่ิงตาง ๆ 
เหลาน้ันลวนเปนปจจัยท่ีสำคัญตอการเขารวมในกระบวนการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา
ตาง ๆ ของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน หากคณะกรรมการมีความพรอมมีศักยภาพท่ีดี 
ในเรื่องดังกลาวยอมสงผลใหการเขารวมในกระบวนการมีสวนรวมในการบริหารการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  
มีประสิทธิภาพเพ่ิมสูงขึ้น 

 
สรุป 

จากผลการศึกษาตามวัตถุประสงคพบวา คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีปญหา
และความตองการพัฒนาตนเองในการบริหารจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานในระดับปานกลาง จึงนำขอมูล
ที่ไดมาใชในการสรางแผนประชุมปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษา 
ขั้นพ้ืนฐานของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ึน และผูรอบรูเฉพาะทางตรวจสอบ ประเมินเห็นวา 
มีความเหมาะสม สอดคลอง ที่จะนำไปใชทดลองและใชจริง เมื่อนำแผนปฏิบัติการพัฒนา 
การมีสวนรวมฯ ไปทดลองใชกับกลุมทดลอง จำนวน 36 คน แบบกลุมเดียววัดกอนหลังพบวา 
หลงัผานกระบวนการทดลอง กลุมทดลองมคีวามรูและเจตคติสงูกวากอนการทดลอง และแตกตางกัน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น ควรนำแผนปฏิบัติการพัฒนาการมีสวนรวม 
ในการบรหิารจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานไปใชจรงิ ซึง่จะเปนอกีชองทางหน่ึง
ที่จะชวยกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยต้ังแตการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานข้ึนไป 
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