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เยาวภา  ประคองศลิป **
โกวทิย  หนอศรดีา***

*ทนุสนบัสนนุการวจิยัจากสำนกังานคณะกรรมการวจิยัแหงชาต ิปงบประมาณ 2546-2547
**ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชาการมัธยมศึกษา คณะศึกษาศาสตร
*** อาจารยโรงเรียนขอนแกนวิทยายน อำเภอเมือง จังหวัดขอนแกน


การวจิยันีม้วีตัถปุระสงคเพือ่ศกึษาการมสีวนรวม

และแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารงาน
ภายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาของคณะกรรมการและหนวยงาน
ทางการศึกษา กลุมตัวอยาง คือ ผูอำนวยการเขตพื้นที่
การศึกษา  ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
ผอูำนวยการสถานศกึษา และประธานคณะกรรมการสถาน
ศกึษาในเขตพืน้ทีภ่าคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  จำนวนทัง้สิน้
854  คน  การเกบ็รวบรวมขอมลู  2  ระยะ คอื  1) สมัภาษณ
อยางไมเปนทางการ และใชแบบสอบถาม   2) การประชมุ
สัมมนาระดมสมอง  การวิเคราะหขอมูลใชการวิเคราะห
เนือ้หา  คำนวณคาเฉลีย่  สวนเบีย่งเบนมาตรฐาน และคา
รอยละ  ผลการวจิยัสรปุไดดงันี้

1.  การมสีวนรวมในการบรหิารงานในเขตพืน้ที่
การศกึษาของคณะกรรมการและหนวยงานทางการศกึษา

1.1 ดานวชิาการ  ผอูำนวยการเขตพืน้ทีก่าร
ศึกษา มีสวนรวมในระดับมาก ( X = 3.96) ประธาน
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีสวนรวมในระดับนอย

( X = 1.53)  ผอูำนวยการสถานศกึษามสีวนรวมในระดบั
มาก ( X = 3.77)  และประธานคณะกรรมการสถานศกึษา
มสีวนรวมในระดบัปานกลาง  ( X  = 3.09)

1.2 ดานงบประมาณ  ผอูำนวยการเขตพืน้ที่
การศกึษามสีวนรวมในระดบัมาก ( X = 3.79)  ประธาน
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีสวนรวมในระดับนอย
(X = 1.53) ผอูำนวยการสถานศกึษามสีวนรวมในระดบัมาก
( X = 3.82)  ประธานคณะกรรมการสถานศกึษามสีวนรวม
ในระดบัปานกลาง ( X  = 2.91)

1.3 ดานบรหิารงานบคุคล  ผอูำนวยการเขต
พื้นที่การศึกษา มีสวนรวมในระดับมาก  ( X = 4.00)
ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีสวนรวมใน
ระดับนอยที่สุด ( X = 1.10) ผูอำนวยการสถานศึกษา
มสีวนรวมในระดบัมาก (X = 3.57)  ประธานคณะกรรมการ
สถานศกึษามสีวนรวมในระดบัปานกลาง  ( X= 2.65)

1.4 ดานบรหิารงานทัว่ไป ผอูำนวยการเขต
พื้นที่การศึกษา มีสวนรวมในระดับมาก ( X = 4.18)
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ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษามีสวนรวม
ในระดบันอย ( X = 1.69) ผอูำนวยการสถานศกึษามสีวน
รวมในระดับมาก ( X = 3.88) ประธานคณะกรรมการ
สถานศกึษา มสีวนรวมในระดบัปานกลาง  ( X = 2.88)

2. แนวทางในการพัฒนาการการมีสวนรวม
ในการบริหารงานในเขตพื้นที่การศึกษา สรุปไดดังนี้
1) ปรับวิสัยทัศนการบริหารของผูบริหารใหมีทิศทางที่
ชดัเจนและเปดกวาง  2) จดัโครงสรางการบรหิารงานเขต
พื้นที่การศึกษาเปนแนวราบเพื่อใหทุกฝายมีสวนรวม
3) กระบวนการสรรหาคณะบคุคลทีจ่ะเขามามสีวนรวมใน
การบริหารงานจะตองมีความโปรงใสตรวจสอบได
4) กำหนดบทบาทหนาที่ ภารกิจขององคกรหลักทั้ง 4
อยางชดัเจน  โดยมกีฎหมายรองรบั  5) กระจายอำนาจ
สูสถานศึกษาโดยใชหลักการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน
6) จดัใหมกีารอบรมสมัมนา เพือ่ใหความรคูวามเขาใจและ
ขอมูลสารสนเทศแกบุคลากรทุกฝายอยางตอเนื่อง 7) ให
ความสำคญัเรือ่ง   คาตอบแทนและสวสัดกิารอืน่ ๆ ของ
คณะกรรมการ


              The purpose of this research was to study
the development participation of committee and
educational offices in the educational services area.
The samples were 854 people comprising directors
of educational areas, chairpersons of committees
of educational areas, directors of educational
institutes and directors of committees of northeastern
educational institutes.  Data collection was divided
into two phases: 1) an informal interview using
questionnaires; 2) brainstorming seminars.  Data
analysis was conducted using content analysis,
standard deviation and percentage.  The results of
the research can be summarized as follows:

1. Administration participation in the
educational area by committees and educational
sections:

1.1 In academic areas, the participation
by directors of the educational services area was
rated as "high" ( X = 3.96).  The participation of
committee chairpersons was rated as "low".
( X = 1.53)  The chairperson of the educational
services area participation was rated as "average".
( X = 3.09)

1.2 Budget: The directors of the educa-
tional services area actively participated  and it
was rated as "high" ( X = 3.79)  .

The chairpersons of the committees in
the educational services area participated the least
and was rated as "low" ( X = 1.53) the directors of
institutes participated the most and their partici-
pation was rated as "high" ( X = 3.82)  whereas the
chairpersons of the committee of the educational
institutes participated at the "average" level. ( X

= 2.91)
1.3 Personnel administration: The directors

of the educational area participated at  high level.
(X = 4.00)  whereas the directors of the educational
services area participated at the lowest level.
( X = 1.10) The directors of the educational insti-
tutes participated a lot and were rated as "high".
( X = 3.57); the directors of institutions participated
at the "average" level .( X= 2.65)

1.4 General administration: The directors
of educational areas participated a great deal and
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were rated as "high".(X = 4.18 ); whereas the chair-
persons of the educational services areas partici-
pated "low".(X = 1.69 ) The directors of educational
service areas participated a great deal and were
rated as "high".(X = 3.88 )The chairpersons of
educational committee  participated on the
"average". ( X = 2.88 )

2. The systems for developing participa-
tion in educational areas can be summarized as
follows:

1. Expand and focus the vision for the
administrators.

2. Build a horizontal structure of adminis-
tration of educational areas so everyone can
participate.

3. The process of recruiting personnel
into this participation should be transparent.

4. Designate the role and mission of the
four principle organizations with the support of laws.

5. Disseminate the power into educa-
tional institutes using the principles of adminis-
tration as a foundation.

6. Arrange a seminar in order to educate
all personnel on information science.

7.  Stress the importance of social and
financial compensation and related issues for the
committees.


กระแสสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว

กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆ ในสังคมไทยทั้ง

ทางบวกและทางลบ  ตลอดจนผลกระทบทางดานการ
ศกึษาในฐานะทีเ่ปนองคกรทีม่หีนาทีข่ดัเกลาอบรมใหคนใน
ชาตมิทีกัษะ  ความร ูความสามารถในการพฒันาตนเองและ
สังคมโดยรวม  ดังนั้น เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนไป
จงึตองมกีารปฏริปูในทกุ ๆ  ดาน เชน การปฏริปูระบบราชการ
การปฏริปูการเมอืง  และการปฏริปูการศกึษา เปนตน

การปฏริปูการศกึษาครัง้ยิง่ใหญของประเทศไทย
จงึไดเกดิขึน้ตามเจตนารมณของทกุฝายในสงัคมไทย  ซึง่
เปนฐานทีม่าของพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิ  พ.ศ.
2542  ที่มุงหวังจะยกระดับการศึกษาของชาติใหได
มาตรฐาน และจดัไดอยางทัว่ถงึ มคีณุภาพ จงึกำหนดให
มกีารปฏริปูการศกึษาทัง้ระบบ คอื ปฏริปูการเรยีนร ูปฏริปู
ระบบบริหารและการจัดการศึกษา ปฏิรูปครูอาจารยและ
บคุลากรทางการศกึษา  ปฏริปูทรพัยากรและการลงทนุเพือ่
การศกึษา  ซึง่ถอืเปนการเปลีย่นแปลงทีไ่มเคยมมีากอนของ
การศกึษาไทย  โดยเฉพาะอยางยิง่การปฏริปูระบบบรหิาร
และการจดัการศกึษา  ซึง่ไดหลอมรวมหนวยงานทางการ
ศกึษา คอื ทบวงมหาวทิยาลยั  สำนกังานคณะกรรมการการ
ศึกษาแหงชาติ และกระทรวงศึกษาธิการ เปนหนวยงาน
เดยีวกนั คอื กระทรวงศกึษาธกิาร โดยมโีครงสรางใหมเปน
ระดับกระทรวง และระดับเขตพื้นที่การศึกษา (กระทรวง
ศกึษาธกิาร, 2546) และตามมาตรา 39 พระราชบญัญตักิาร
ศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542 และทีแ่กไขเพิม่เตมิฉบบัที ่ 2
พ.ศ. 2545 กำหนดไววา ใหกระทรวงกระจายอำนาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ
การบรหิารงานบคุคลและการบรหิารทัว่ไปไปยงัคณะกรรมการ
และสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษาโดยตรง
หลกัเกณฑและวธิกีารกระจายอำนาจดงักลาวใหเปนไปตาม
ที่กำหนดในกฎกระทรวง

ภายใต โครงสร างของเขตพื้นที่การศึกษา
ประกอบดวยองคกรหลกั 4 องคกร ตาม  พระราชบญัญตัิ
ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
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มาตรา 34  35  36  37  และ 38 ไดแก สำนกังานเขตพืน้ทีก่าร
ศกึษา สถานศกึษาทีจ่ดัการศกึษาขัน้พืน้ฐาน  คณะกรรมการ
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา และคณะกรรมการสถานศกึษา ทัง้หมด
นี้ถูกกำหนดบทบาทหนาที่และ ความสัมพันธตาม
พระราชบัญญัติดังกลาวและที่สำคัญคือ การไดรับมอบ
อำนาจดานวิชาการ  ดานงบประมาณ  ดานบริหารงาน
บคุคล และดานบรหิารทัว่ไปตามพระราชบญัญตักิารศกึษา
แหงชาต ิพ.ศ. 2542  และทีแ่กไขเพิม่เตมิฉบบัที ่ 2  พ.ศ.
2545  นอกจากนีย้งัมกีฎหมาย ระเบยีบ และคำสัง่ตาง ๆ
ที่จะทำใหกลไกในการกำหนดเงื่อนไขการทำงานรวมกัน
หรือการมีสวนรวมในการบริหารงานตองปรับเปลี่ยนไป
จากเดิมทั้งในดานกฎระเบียบ  โครงสรางบุคลากรและ
โครงสรางการบริหารงาน  หากพฤติกรรมการมีสวนรวม
ในกระบวนการบริหารงานเปนไปอยางราบรื่นและมีความ
เขาใจตอการเปลีย่นแปลงใหมของบคุลากรใน  4 องคกร
หลกั ยอมกอใหเกดิการรวมมอืและแกไขปญหาอปุสรรคที่
เกดิขึน้  ทัง้นี ้ เพราะในกระบวนการประกอบไปดวย การ
ศกึษาสภาพปจจบุนั ปญหาและความตองการ การวางแผน
ตลอดจนการตัดสินใจ การดำเนินการวางแผน และการ
ประเมนิผล การวางแผนมคีวามสำคญัและมากอนภารกจิ
ดานอืน่ ๆ  การวางแผนเปนการตดัสนิใจลวงหนา  เพือ่ผลที่
จะเกิดขึ้นในอนาคต  การตัดสินใจที่ถูกตองยอมสงผลดี
ตามมา  แผนทีด่ยีอมเกดิจากความเขาใจรสูาเหตขุองปญหา
และมีขอมูลที่ดีเพียงพอในองคกรวามีสภาพปญหาของ
องคกรอยางไร  องคกรตองการอะไรเพือ่แกปญหานัน้ การ
วางแผนจะประสบผลสำเร็จไดตอเมื่อมีการนำไปปฏิบัติ
และในการปฏบิตัติามแผนนัน้หากผปูฏบิตัมิสีวนรวมตัง้แต
ตนยอมกอใหเกดิความผกูพนั และใหความรวมมอืดวยดี
(สมยศ, 2525)

ดงันัน้ การศกึษาการมสีวนรวมในการบรหิารงาน
ในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาของบคุลากร  4  องคกรหลกั ในระดบั
การปฏิบัติงานจึงมีความสำคัญและกอใหเกิดโอกาสเชื่อม

โยงในการระดมสมองระหวางองคกร  ซึ่งจะชวยใหได
รูปแบบหรือขอกำหนดที่เหมาะสมตอกระบวนการบริหาร
งานในเขตพื้นที่การศึกษาที่ครอบคลุมทุกกลุม


1. ศกึษาการมสีวนรวมในการบรหิารงานภายใน

เขตพื้นที่การศึกษาของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษาของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
ของสถานศึกษา

2. ศึกษาแนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมใน
การบรหิารงานภายในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาของคณะกรรมการ
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา  คณะกรรมการสถานศกึษา  บคุลากร
ทางการศกึษาของสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาและบคุลากร
ทางการศึกษาของสถานศึกษา


1. การวจิยันี ้เปนการศกึษาการมสีวนรวมในการ

บรหิารงานของคณะกรรมการและหนวยงานทางการศกึษา
ในเขตพื้นที่การศึกษา  ดานวิชาการ  ดานงบประมาณ
ดานบริหารงานบุคคล  และดานการบริหารทั่วไป  ตาม
พระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  และทีแ่กไข
เพิม่เตมิฉบบัที ่ 2  พ.ศ. 2545

2. จงัหวดัเปาหมายในการเกบ็ขอมลูและประชมุ
สมัมนาระดมสมอง และดำเนนิการพฒันาม ี 6 จงัหวดัคอื
มกุดาหาร นครพนม  สรุนิทร  อดุรธาน ี  อบุลราชธานี
และนครราชสีมา

3. กลุมประชากรที่ศึกษาครั้งนี้มี  4  กลุม
ประกอบดวย ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
หรอืกรรมการทีเ่ปนผแูทน ผอูำนวยการสำนกังานเขตพืน้ที่
การศึกษา  ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา หรือ
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กรรมการที่เปนผูแทน และผูอำนวยการสถานศึกษาในป
พ.ศ. 2546-2547  โดยจะศกึษากลมุตวัอยางทีเ่ปนตวัแทน
เฉพาะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

⌫
1. บคุลากรในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา มคีวาม

เขาใจบทบาทและความสมัพนัธในกระบวนการบรหิารและ
จดัการศกึษาในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษา

2. ผูเขารวมประชุมสัมมนาสามารถจัดตั้งกลุม
หรอืเครอืขายเชือ่มโยงในการพฒันาการบรหิารและจดัการ
ศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา และ
เชื่อมโยงระดับภาคและระดับชาติ

3. กระทรวงศึกษาธิการ  โดยสำนักงาน
คณะกรรมการการศกึษาขัน้พืน้ฐาน สามารถนำผลการวจิยั
เปนแนวทางในการพัฒนาการบริหารและจัดการศึกษาใน
ระดับเขตพื้นที่และสถานศึกษา

⌫
1. ประชากรที่ใชในการวิวิจัยประกอบดวย

บคุลากร 4 กลมุในภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื  19 จงัหวดั
ไดแก  ผอูำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  59  คน
(59 เขต)  ประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
59  คน  (59  เขต)  ผอูำนวยการสถานศกึษา 5,034 คน
ประธานคณะกรรมการสถานศกึษา 5,034 คน กลมุตวัอยาง
คอื ผอูำนวยการสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และประธาน
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาใชประชากรทุกคนเปน
กลมุตวัอยาง สำหรบัผอูำนวยการสถานศกึษา และประธาน
คณะกรรมการสถานศึกษาใชการสุมตัวอยางจากจังหวัดที่
แบงเขตพื้นที่การศึกษามีจำนวนเทากันมากลุมละ  1
จงัหวดั  ไดแก  มกุดาหาร  นครพนม  สรุนิทร  อดุรธานี
นครราชสีมา  ไดจำนวนกลุมตัวอยางคือ ผูอำนวยการ

การสถานศึกษา 368 คน ประธานคณะกรรมการสถาน
ศกึษา 368 คน ไดกลมุตวัอยางรวมทัง้สิน้  854  คน

2. เครือ่งมอืทีใ่ชในการวจิยั  เปนแบบสอบถาม
การมีสวนรวมในการบริหารงานใน   เขตพื้นที่การศึกษา
แบงเปน  3  ตอน คอื ตอนที ่1 สอบถามสถานภาพของ
กลมุตวัอยาง ตอนที ่2 สอบถามการมสีวนรวมในการบรหิาร
งานในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา แบงเปน 4 ดาน คอื ดานวชิาการ
ดานงบประมาณ ดานบริหารงานบุคคล และดานบริหาร
ทัว่ไป  ลกัษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณ
คา (Rating  Scale)  แบบมาตรลเิคริต  (Likert - type
opinionnaire)  ชนดิ 5 ระดบั  (1  หมายถงึนอยทีส่ดุ
2 หมายถงึนอย  3  หมายถงึปานกลาง  4  หมายถงึมาก
และ 5 หมายถงึ  มากทีส่ดุ)   ตอนที ่3 เปนแบบสอบถาม
ปลายเปด เพื่อใหผูตอบแสดงทัศนะและความตองการมี
สวนรวมในการบริหารงานในเขตพื้นที่การศึกษา

3. การเกบ็รวบรวมขอมลู แบงเปน  2  ระยะ  คอื
ระยะที ่1
- การสัมภาษณอยางไมเปนทางการระยะ

แรก โดยสุมตัวอยางจากเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี
นครพนม และอบุลราชธานี

- เก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถามการมี
สวนรวมในการบริหารงานในเขตพื้นที่การศึกษา และสุม
สมัภาษณเพิม่เตมิ

ระยะที ่ 2
- เก็บขอมูลจากการประชุมสัมมนาระดม

สมองกลมุตวัอยางทัง้  4  กลมุ เพือ่รวบรวมความคดิเหน็
ขอเสนอแนวทางการพฒันาการมสีวนรวมในการบรหิารงาน
ในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ดงัแสดงในตารางที ่ 1

4.  กำหนดแผนพฒันาและดำเนนิการพฒันาโดย
การสัมมนาทางวิชาการ
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ตารางที ่1  แสดงรายละเอยีดการประชมุสมัมนาระดมสมองกลมุตวัอยางทัง้  4  กลมุ

     กลมุผเูขาประชมุสมัมนา           วนัที่ จำนวน                  สถานทีด่ำเนนิการ
ผอูำนวยการสถานศกึษา 14 พฤศจกิายน 2547 78 คน หองประชมุมหาวทิยาลยัขอนแกน

วทิยาเขตหนองคาย อ.เมอืง จ.หนองคาย
ผอูำนวยการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา 18 พฤศจกิายน 2547 68 คน หองบวัทพิย 3 ศนูยศลิปวฒันธรรม-

กาญจนาภเิษก มหาวทิยาลยัราชภฏัอบุลราชธานี
ประธาน / กรรมการสถานศกึษา 21 พฤศจกิายน 2547 61 คน หองประชมุมหาวทิยาลยัขอนแกน

วทิยาเขตหนองคาย อ.เมอืง จ.หนองคาย
ประธาน / กรรมการเขตพืน้ที่ 28 มนีาคม 2548 126 คน หองหนาเมอืง  โรงแรมเจรญิธานปีริน๊เซส
การศึกษา อ.เมอืง จ.ขอนแกน

5. การวเิคราะหขอมลู  ขอมลูจากแบบสอบถาม
ใชการคำนวณหาคาเฉลีย่ คาเบีย่งเบนมาตรฐาน คาความถี่
และคารอยละ สำหรบัแบบสอบถามปลายเปด ขอมลูจาก
การสมัภาษณและขอมลูจากการประชมุสมัมนาระดมสมอง
ใชการวเิคราะหเนือ้หา แยกแยะจดักลมุนำมาเรยีบเรยีงเปน
ขอมูลเชิงคุณภาพ


1. การมีสวนรวมในการบริหารงานในเขตพื้นที่

การศึกษาของคณะกรรมการและหนวยงานทางการศึกษา
ดงัแสดงในรปูภาพที ่1 - 4
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จากรูปภาพที่ 1-4 อธิบายความหมายของสัญลักษณที่ใช
แทนกลุมตัวอยางไดดังนี้

A แทนผูอำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา
B แทนประธานคณะกรรมการเขตพื้นที่การ

ศกึษา
C แทนผอูำนวยการสถานศกึษา
D แทนประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ความหมายของคาระดบัคะแนนพจิารณาจากคา

เฉลี่ยเลขคณิตตามเกณฑจุดศูนยกลางของชวงระดับ
คะแนน โดยแปลงความหมายดงันี้

4.51 - 5.00 หมายถึงมีสวนรวมในการบริหาร
ระดับมากที่สุด

3.51 - 4.50 หมายถึงมีสวนรวมในการบริหาร
ระดับมาก

2.51 - 3.50 หมายถึงมีสวนรวมในการบริหาร
ระดับปานกลาง

1.51 - 2.50 หมายถึงมีสวนรวมในการบริหาร
ระดับนอย

1.00 - 1.50 หมายถึงมีสวนรวมในการบริหาร
ระดับนอยที่สุด

1. ทัศนะและความตองการมีสวนรวมในการ
บรหิารงานในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา จากการแสดงความคิด
เห็นในแบบสอบถามปลายเปดและการสัมภาษณอยางไม
เปนทางการ พบวามปีระเดน็สำคญัทีก่ลมุตวัอยางสวนใหญ
เห็นสอดคลองกันดังนี้

1.1 ความตองการมสีวนรวมในการตดัสนิใจ
ตองการมีสวนรวมในการกำหนดจุดมุงหมาย

และพฒันาหลกัสตูรสถานศกึษาเพือ่ใหสอดคลองกบัสภาพ
และความตองการของชมุชน  ตองการมสีวนรวมในการจดั
สรรงบประมาณใหลงถงึสถานศกึษาอยางแทจรงิ   ตองการ
มีสวนรวมในการวางแผนอัตรากำลังคนของเขตพื้นที่การ

ศกึษา ตองการมสีวนรวมในการวางแผนการจดัระบบขอมลู
สารสนเทศของเขตพื้นที่การศึกษาและประชาสัมพันธ

1.2 ความตองการมีสวนรวมในการดำเนิน
กจิกรรม

ตองการมีสวนรวมในการจัดทำหลักสูตร
สถานศึกษา พฒันาแหลงเรยีนรแูละภมูปิญญาทองถิน่เพือ่
นำมาใชในการเรียนการสอน  ตองการมีสวนรวมในการ
ระดมสรรพกำลงัและทรพัยากรในทองถิน่   ตองการมสีวน
รวมในการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษาของเขตพื้นที่การ
ศึกษาอยางตอเนื่อง  ตองการมีสวนรวมในการประสาน
ความรวมมือกับบุคคล  ชุมชน องคกร และสถาบันทาง
สงัคมอืน่ ๆ ในการจดัการศกึษาของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

1.3 ความตองการมีสวนรวมในการรับ
ผลประโยชน

ตองการมีสวนรวมในการพัฒนางานวิชาการ
ของเขตพื้นที่การศึกษาใหมีคุณภาพ  ประสิทธิภาพสูงสุด
เทาเทยีมกนั  ตองการมสีวนรวมรบัรผูลลพัธของการใชจาย
เงนิงบประมาณในแตละปของโรงเรยีนทีก่อใหเกดิประโยชน
สงูสดุแกนกัเรยีน  คร ู และโรงเรยีน   ตองการมสีวนรวม
ในการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการ
ทำงานทีส่งูขึน้   ตองการมสีวนรวมในการพฒันาบคุลากร
ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  โดยเนนผลลัพธ คือ
มคีวามเปน service mind ทำงานเชงิรกุ สรางสรรค รวดเรว็

1.4 ความตองการมสีวนรวมในการประเมนิผล
ตองการมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็น

รวมกันเพื่อหาแนวทางในการประเมินคุณภาพการศึกษา
ของเขตพืน้ทีก่ารศกึษาใหมคีณุภาพไดมาตรฐาน   ตองการ
มสีวนรวมในการตรวจสอบ ตดิตาม  ประเมนิผลการใชเงนิ
งบประมาณและเงนินอกงบประมาณ   ตองการมสีวนรวม
ในการประเมนิคร ูและบคุลากรทางการศกึษา  ตองการมี
สวนรวมในการตดิตาม ประเมนิระบบงานตาง ๆ ภายใน
องคกรของเขตพื้นที่การศึกษา
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2. แนวทางการพัฒนาการมีสวนรวมในการ
บรหิารงานในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา สรปุประเดน็สำคญัไดดงันี้

1) ปรับวิสัยทัศนการบริหารของผูบริหารใหมี
ทิศทางที่ชัดเจนและเปดกวาง

2) จัดโครงสรางการบริหารงานเขตพื้นที่การ
ศกึษาเปนแนวราบเพือ่ใหทกุฝายมสีวนรวม

3) กระบวนการสรรหาคณะบุคคลที่จะเขามา
มสีวนรวมในการบรหิารงานในเขตพืน้ทีก่ารศกึษาจะตองมี
ความโปรงใส ตรวจสอบได

4) กำหนดบทบาทหนาที่ ภารกิจขององคกร
หลกัทัง้  4 อยางชดัเจน  โดยมกีฎหมายรองรบั

5) กระจายอำนาจสูสถานศึกษา โดยใชหลัก
กระบวนการบริหารที่ใชโรงเรียนเปนฐาน

6) จัดใหมีการอบรมสัมมนาเพื่อใหความรู
ความเขาใจและขอมูลสารสนเทศแกบุคลากรทุกฝายอยาง
ตอเนื่อง

7) ใหความสำคัญเรื่องคาตอบแทนและ
สวสัดกิารอืน่ ๆ ของคณะกรรมการ


การมีสวนรวมในการบริหารงานในเขตพื้นที่การ

ศึกษาของคณะกรรมการและหนวยงานทางการศึกษา
พบวา  กลมุตวัอยาง  2  กลมุ คอื ผอูำนวยการเขตพืน้ที่
การศกึษา  และผอูำนวยการสถานศกึษา มสีวนรวมในการ
บริหารงานในเขตพื้นที่การศึกษา อยูในระดับมาก  ทั้ง
4 ดาน คอื ดานวชิาการ  ดานงบประมาณ  ดานบรหิารงาน
บุคคล  และดานบริหารทั่วไป หากพิจารณาแตละดาน
จะเห็นวามีเหตุผลที่เปนไปไดอยางชัดเจน  ดังนี้  การมี
สวนรวมในการบริหารงาน ดานวิชาการ อยูในระดับมาก
สอดคลองกับเจตนารมณของการกระจายอำนาจทางการ
ศกึษา ตามรฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2540

และพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  ทีต่อง
การใหสำนกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ดแูลรบัผดิชอบในเรือ่ง
คณุภาพการศกึษา ซึง่เปาหมายสงูสดุในการปฏริปูการศกึษา
นอกจากนี้งานวิชาการเปนภารกิจหลักของสถานศึกษา
บทบาทของผูบริหารสถานศึกษาที่สำคัญประการหนึ่ง คือ
การเปนผูนำทางวิชาการ ดังที่ ธีระ รุญเจริญและคณะ
(2545)  ไดเสนอแนวความคดิวา ผบูรหิารสถานศกึษาควร
ปฏิบัติตนเปนแบบอยางของผูนำการเปลี่ยนแปลงโดย
เฉพาะอยางยิง่ผนูำทางวชิาการ โดยใหความสำคญัตอการ
สงเสริมและสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนที่เนนผูเรียนเปนสำคัญตามหมวด 4 ใน
พระราชบญัญตั ิการศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542  และมกีาร
วางแผนนโยบายและยุทธศาสตรเพื่อการปฏิรูปการเรียนรู
ซึง่นำไปสกูารปฏริปูการศกึษา  การมสีวนรวมในการบรหิาร
งานดานงบประมาณ  อยใูนระดบัมาก  ทัง้นีเ้ปนไปตาม
หลกัการบรหิารงบประมาณของเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  ภายใต
ระบบงบประมาณใหมทีใ่หสถานศกึษามอีสิระและคลองตวั
ในการบริหารและการจัดการทรัพยากรของสถานศึกษา
ควบคกูบัความโปรงใสและความรบัผดิชอบทีส่ามารถตรวจ
สอบได ซึง่ขณะเดยีวกนัผบูรหิารเขตพืน้ทีก่ารศกึษากม็สีวน
รวมในการบรหิารดานงบประมาณของสถานศกึษาโดยการ
สนับสนุนทรัพยากรเพื่อการศึกษา  เพื่อใหสถานศึกษา
สามารถจดัการศกึษาทีไ่ดคณุภาพและมาตรฐาน  สามารถ
สนองตอบความตองการของผเูรยีน และสรางโอกาสความ
เสมอภาคตามสทิธ ิหนาทีข่องประชาชนตามบทบญัญตัขิอง
รฐัธรรมนญูแหงราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2545  (สำนกังาน
ปฏริปูการศกึษา, 2545)  การมสีวนรวมในการบรหิารงาน
ดานบรหิารงานบคุคล อยใูนระดบัมาก  ซึง่สอดคลองกบั
พระราชบญัญตัริะเบยีบขาราชการครแูละบคุลากรทางการ
ศึกษา พ.ศ. 2547   มาตรา 21 ใหมีคณะอนุกรรมการ
ขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษาประจำเขตพืน้ทีก่าร
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ศกึษา  เรยีกโดยยอวา อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา  กำหนด
ใหผูอำนวยการเขตพื้นที่การศึกษา เปนอนุกรรมการโดย
ตำแหนง และเปนเลขานกุารในมาตรา  24  ใหผอูำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาเปนผูบริหารราชการใน
สำนกังาน  เขตพืน้ทีก่ารศกึษา และเปนผบูงัคบับญัชาของ
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในเขตพื้นที่การ
ศึกษา มีอำนาจหนาที่โดยสรุปเนนที่การบริหารงานบุคคล
ในมาตรา 27  ใหผูบริหารสถานศึกษาเปนผูบังคับบัญชา
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษามี
อำนาจหนาทีค่วบคมุดแูลใหการบรหิารงานบคุคลในสถาน
ศึกษา  สอดคลองกับนโยบาย  กฎระเบียบ  ขอบังคับ
หลกัเกณฑและวธิกีารตามที ่ก.ค.ศ. และ อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ที่
การศึกษากำหนด  การมีสวนรวมในการบริหารงานดาน
บรหิารงานทัว่ไป  อยใูนระดบัมาก ทัง้นี ้เพราะ ผอูำนวยการ
เขตพืน้ทีก่ารศกึษามฐีานะเปนผบูรหิารราชการในสำนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา จงึเปนผบูงัคบับญัชาขาราชการ  ลกูจาง
และ  รบัผดิชอบการปฏบิตัริาชการของสำนกังานใหเปนไป
ตามนโยบาย  แนวทางและการปฏบิตัริาชการของกระทรวง
ตามกฎ ระเบยีบ หรอืคำสัง่อืน่ทีเ่กีย่วของ เพือ่ใหการปฏบิตัิ
งานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีความถูกตอง
รวดเร็ว ตรงตามวัตถุประสงค  ประสิทธิภาพดังกลาวจึง
ขึน้อยกูบัคณุภาพของบคุลากรวสัดอุปุกรณทีด่แีละเพยีงพอ
รวมทัง้ระบบบรหิารจดัการทีค่ลองตวัและการกำกบัดแูลทีด่ี
เชนเดียวกับในสถานศึกษาการบริหารงานทั่วไปเปนงานที่
เกีย่วของกบัการจดัระบบบรหิารองคกร การใหบรกิารงาน
อืน่ ๆ เพือ่ใหบรรลผุลตามมาตรฐานและเปาหมายทีก่ำหนดไว

การมีสวนรวมในการบริหารงานของประธาน
คณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  พบวา  อยใูนระดบันอย
3  ดาน คอื ดานวชิาการ  ดานงบประมาณ และดานบรหิาร
งานทัว่ไป  และอยใูนระดบันอยทีส่ดุ คอื  ดานบรหิารงาน
บคุคล  ทัง้นี ้นาจะวเิคราะหไดวามาจากหลายสาเหต ุเชน

การเขามาดำรงตำแหนงของคณะกรรมการเขตพื้นที่การ
ศกึษา เปนเรือ่งใหมทีย่งัไมเคยมมีากอน เปนชวงการเปลีย่น
แปลงทางดานโครงสรางของระบบการศกึษา และเพิง่ไดรบั
การสรรหาเพื่อดำรงตำแหนงไดไมนานนัก  (ประมาณป
พ.ศ. 2547)  นอกจากนีเ้มือ่พจิารณาจากทศันะของประธาน
คณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษาทีเ่ปนกลมุตวัอยางไดให
ขอมลูในแบบสอบถามปลายเปดวาไมมโีอกาสมสีวนรวมใน
การกำหนดนโยบายและแผนงานพัฒนาการศึกษาของเขต
พืน้ทีก่ารศกึษา  ไมไดรบัรขูอมลูสารสนเทศ ของสำนกังาน
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา  เชน  ดานงบประมาณ  ไดแก  ขอมลู
ความตองการจำเปนของสถานศกึษา และไมไดมสีวนรวม
ในการพจิารณาจดัสรร อนมุตังิบประมาณ ทกุหมวดรายการ
สำหรบัการมสีวนรวมในการบรหิารงาน ในระดบันอยทีส่ดุ
คอื ดานบรหิารงานบคุคล ทัง้นี ้เพราะกฎหมายไดกำหนด
ใหมคีณะกรรมการขาราชการครแูละบคุลากรทางการศกึษา
ประจำเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (อ.ก.ค.ศ. เขตพืน้ทีก่ารศกึษา)
มีอำนาจหนาที่โดยสรุปคือ กำหนดนโยบายบริหารงาน
บคุคลสำหรบัขาราชการคร ูและบคุลากรทางการศกึษา  รวม
ทัง้การกำหนดจำนวนและอตัราตำแหนง  การพจิารณาให
ความเหน็ชอบการบรรจแุตงตัง้  ใหขอคดิเหน็เกีย่วกบัการ
พิจารณาความดีความชอบประจำป  การพิจารณาดำเนิน
การทางวนิยั เปนตน  เมือ่เปนเชนนีค้ณะกรรมการเขตพืน้ท่ี
การศกึษา จงึแทบจะไมไดเขาไปมบีทบาทในการมสีวนรวม
ในดานการบริหารงานบุคคลเลย

การมีสวนรวมในการบริหารงานของประธาน
คณะกรรมการสถานศกึษา พบวา อยใูนระดบัปานกลางทกุ
ดาน  ทัง้นี ้อาจเปนเพราะวาในชวงเวลาทีผ่านมา  การกำหนด
บทบาทหนาที่ของคณะกรรมการสถานศึกษายังไมมีความ
ชดัเจน  ทำใหไมแนใจวาตนเองมอีำนาจหนาทีแ่ละขอบเขต
ความรับผิดชอบในการมีสวนรวมจัดการศึกษามากนอย
เพียงใด  ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีระ รุญเจริญ
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(2547) ที่ศึกษาสภาพปจจุบันและปญหาการมีสวนรวมใน
การบรหิารและจดัการศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษา
พบวา คณะกรรมการสถานศึกษา มีความรูความเขาใจ
เกีย่วกบัอำนาจหนาที ่ สาระบญัญตัใินพระราชบญัญตักิาร
ศึกษาแหงชาติ เกณฑมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน การบริหารโรงเรียน การ
จดัการเรยีนการสอน และการประกนัคณุภาพการศกึษาอยู
ในระดบัปานกลาง และไดใหขอเสนอแนะไววา  กรรมการ
สถานศกึษาสวนใหญตองการทราบบทบาทและแนวปฏบิตัิ
หนาที่ของตนเอง  เพราะที่เปนอยูนั้นทำหนาที่เพียงคอย
รบัรแูละใหความเหน็ชอบในเรือ่งตาง ๆ  ทีโ่รงเรยีนเสนอมา
แทนที่จะไดเขาไปมีสวนรวมพิจารณาและเสนอความคิด
เหน็ในการดำเนนิงานตาง ๆ ของโรงเรยีน ตัง้แตแรก ซึง่
สอดคลองกบั ผลการวจิยัของ อทุยั  บญุประเสรฐิ (2547)
ทีศ่กึษาบทบาทและการมสีวนรวมในการบรหิารและจดัการ
ศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาในประเทศที่คัดสรร
พบวา บทบาทหนาที ่การดำเนนิงานและการมสีวนรวมใน
การบริหารจัดการสถานศึกษาของคณะกรรมการสถาน
ศกึษาในประเทศไทย เดมิเคยมลีกัษณะเปนคณะกรรมการ
ทีป่รกึษา แลวคอยปรบัเปลีย่นสกูารเปนคณะกรรมการทีม่ี
ธรรมชาติและบทบาทกึ่งนโยบายกึ่งบริหารมากยิ่งขึ้น
คณะกรรมการตามทีก่ำหนดไวตามกฎหมายการศกึษาแหง
ชาต ิกป็รากฏวามาจากทกุฝายทีม่สีวนเกีย่วของเปนผมูสีวน
ไดสวนเสีย แนวโนมของการบริหารจัดการที่ระดับสถาน
ศกึษาเปนแนวโนมเชงิการบรหิารแบบมสีวนรวมชดัเจนขึน้

จากผลการวจิยัดงักลาว  รวมทัง้ทศันะ และความ
ตองการ ตลอดจนขอเสนอแนะของกลมุตวัอยางทัง้ 4  กลมุ
จึงมีความจำเปนตองมีการพัฒนาการมีสวนรวมในการ
บรหิารงาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ใหเปนไปตามหลกัการและ
สอดคลองกบัพระราชบญัญตักิารศกึษาแหงชาต ิพ.ศ. 2542
ที่ไดกำหนดการมีสวนรวมจากบุคคลหลายฝายในการ
บริหารและการจัดการศึกษา ผูวิจัยจึงขอเสนอแนะการ

ดำเนินการเชิงกลยุทธเพื่อพัฒนาการมีสวนรวมในการ
บรหิารและการจดัการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา ดงันี้

1. บุคคลผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝายจะตองมี
เปาหมายเดยีวกนัคอืการสรางประสทิธภิาพ ความสำเรจ็ใน
องคการ ซึ่งการที่จะประสบความสำเร็จไดนั้นจะตองลด
ความเขมงวดในกฎเกณฑตาง ๆ ตามระบบราชการลงเพือ่
ใหโครงสรางองคกรมีความคลองตัว นอกจากนี้ควรมี
การมอบอำนาจเพิ่มขึ้นและใหโอกาสผูรวมงาน  ผูมีสวน
เกีย่วของมสีวนรวมในการตดัสนิใจ

2. การบริหารและการจัดการศึกษาในเขตพื้นที่
การศึกษาเปนลักษณะการเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคการ
แบบใหม  จงึควรเริม่ตนทีผ่เูกีย่วของทกุฝาย มสีวนรวมใน
กระบวนการบริหารและจัดการศึกษาอยางตอเนื่อง และ
ขณะเดียวกันก็ควรมีการปรับปรุงพัฒนาบุคลากรดวยการ
อบรมสัมมนา เพื่อใหทุกฝายไดรับขอมูลที่ถูกตองตรงกัน
และมโีอกาสไดพฒันาความรคูวามสามารถและเทคโนโลยี
เพิ่มขึ้นดวย  การใหขอมูลที่มากขึ้นจะเปนผลดีตอการ
บริหารงานขององคการที่มีการเปลี่ยนแปลงผลที่เกิดจาก
การมสีวนรวมในการวางแผนและการนำไปใชจะชวยใหเกดิ
การนำแนวคิดและขอมูลใหมขององคการไปขยายผล
การดำเนินการพัฒนาการมีสวนรวมในการบริหารและ
จดัการศกึษาในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

คณะผวูจิยัไดดำเนนิการพฒันาการมสีวนรวมใน
การบริหารและจัดการศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาแก
บคุลากรทัง้ 4 กลมุ  โดยจดัใหมกีารบรรยายพเิศษเพือ่เพิม่
พูนความรูความเขาใจและประสบการณของผูเขารวม
ประชมุสมัมนาเปนระยะๆ ดงันี้

ครัง้ที ่1 วนัที ่28 มนีาคม พ.ศ. 2547 ประชมุที่
โรงแรมเจรญิธานปีริน๊เซส จงัหวดัขอนแกน เรือ่ง ทศิทาง
การพัฒนากระบวนการบริหารและจัดการศึกษาในระดับ
เขตพืน้ทีก่ารศกึษา วทิยากร คอื คณุหญงิ กษมา วรวรรณ
ณ อยธุยา ปลดักระทรวงศกึษาธกิาร
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เรือ่ง ขอสงัเกต ขอเสนอแนะและแนวทางในการ
พฒันาการบรหิารงานในเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ชวงเชา) และ
เรือ่ง วสิยัทศัน เจตคต ิและความรอบรทูางการบรหิารงาน
ในระดบัเขตพืน้ทีก่ารศกึษา (ชวงบาย) วทิยากรคอื ดร.อทุยั
ดุลยเกษม คณบดีสำนักศิลปศาสตร มหาวิทยาลัย
วลยัลกัษณ

ผเูขารวมประชมุสมันา คอื ผอูำนวยการเขตพืน้ที่
การศึกษา ผูอำนวยการสถานศึกษา และประธาน
คณะกรรมการสถานศกึษา

ครัง้ที ่2 วนัที ่28 มนีาคม พ.ศ. 2548 ประชมุที่
โรงแรมเจรญิธานปีริน๊เซส จงัหวดัขอนแกน เรือ่ง แนวทาง
การบริหารและจัดการศึกษาของคณะกรรมการเขตพื้นที่
การศกึษา วทิยากร คอื ดร. ดเิรก พรสมีา ผตูรวจราชการ

กระทรวงศึกษาธิการ และเรื่องกฏหมายและระเบียบที่
เกีย่วของกบัการบรหิารและจดัการศกึษาของคณะกรรมการ
เขตพื้นที่การศึกษาวิทยากรคือ ดร. รังสรรค มณีเล็ก
รองผอูำนวยการสำนกันโยบายและแผนการศกึษาขัน้พืน้ฐาน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผูเขารวม
ประชมุสมัมนา คอื คณะกรรมการเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

ขอเสนอแนะในการพัฒนาระยะตอ ๆ ไป ควร
กำหนดแผนการพัฒนาที่เปนกระบวนการตอเนื่อง เชน
มีหลักสูตรอบรมสัมมนาในรูปแบบตาง ๆ และมีการวิจัย
เชิงทดลองกระบวนการพัฒนาเหลานั้น ในเขตพื้นที่การ
ศกึษาภาคตะวนัออกเฉยีงเหนอื และขยายผลตอไปในเขต
พื้นที่การศึกษาอื่นตอไป
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