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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 2) เพื่อศึกษาระดับปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 3) เพื่อศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษากับระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรีย นในสั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครราชสี ม า เขต 3 ศึ ก ษาจาก คณะกรรมการ
สถานศึกษาของโรงเรียน จำนวน 315 คน ไดจากการสุมแบบแบงชั้นภูมิชนิดที่เปนสัดสวน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ
แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา คุณภาพเครื่องมือมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00 และคา
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ 0.713 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียรสัน
ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 3)
ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึ กษานครราชสีมา เขต 3 มีค วามสัมพันธ อยางมีนั ยสำคัญ ทางสถิติที่ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธภาพรวมอยูในระดับต่ำ โดยการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ
นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร วิทยาลัยนครราชสีมา
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อีเมล phdpkw@gmail.com
ภาคโปสเตอร
1

119

มากที่สุด คือ การมีสวนรวมในการประเมินผล รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ การมีสวนรวมในวางแผน
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
คำสำคัญ: การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา, การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน

Abstract
The research purposes were: (1) to study the participation level in educational
management of schools under the jurisdiction of Nakhonratchasima Primary Educational Service
Area Office 3; (2) to study the level of factors affecting participation in educational management of
schools under the jurisdiction of Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 3 ; and
(3) to study the relationship between factors affecting participation in educational management
versus the participation level in educational management of schools under the jurisdiction of
Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 3. The population was the Basic
Education Boards of schools under the jurisdiction of Nakhonratchasima Primary Educational Service
Area Office 3; the sample group was the 315 committee members, selected by the stratified
random sampling with proportion. The research instrument was the estimate rating scale
questionnaire with Index of Item Objective Congruence between 0.80-1.00 and reliability 0.713. The
data analysis statistics were the percentage, mean, standard deviation, and the Pearson’s product
moment correlation coefficient analysis.
The research findings were:
1. The participation in educational management of schools under the jurisdiction of
Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 3 found the overall was at high level.
2. The factors affecting participation in educational management of schools under
the jurisdiction of Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 3 found the overall
was at high level.
3. The participation in educational management of schools under the jurisdiction of
Nakhonratchasima Primary Educational Service Area Office 3 had relationship with the factors
affecting participation in educational management of schools at statistical significance level .05; the
overall correlation coefficient level was at low level; the participation in educational management
of schools with the highest correlation coefficient level was the assessment participation aspect,
followed by the operations participation aspect, the planning participation aspect, and the
decision-making participation aspect, respectively.
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ความสำคัญและที่มาของปญหาวิจัย
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 ไดกำหนดหลักการจัดการศึกษา ใหสังคมมีสวนรวมในการ
จัดการศึกษาโดยมีการกระจายอำนาจสูเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถิ่น การจัดระบบ
โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร
ปกครองสวนทองถิ่น องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น โดยให
บุคลากรในองคกรเปนผูจัด และมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอื่นใหแกสถานศึกษา
และมีสวนรับคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเปน ทั้งนี้ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถิ่น
สงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดมทรัพยากร หมวด 7 เรื่องครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให
หนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 :
15-32) ซึ่งนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตองการใหมีการพัฒ นาการจัดการศึกษาขั้น
พื้นฐานไปในทิศทางที่สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แ ห งช าติ ฉ บั บ ที่ 12 (พ .ศ . 2560-2564) แ ผ น ก ารศึ ก ษ าแ ห งช าติ พ .ศ . 2560-2579 แ ล ะ ยุ ท ธศ าส ต ร
กระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไดกำหนดนโยบายดานการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการ และสงเสริมใหทุกภาคสวน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยสรางความเขมแข็งในการบริหาร
จัดการแบบมีสวนรวม พัฒนาระบบบริหารจัดการที่เนนการมีสวนรวม และสงเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพ
การศึกษา สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน ใหมีความรูความเขาใจ สรางความตระหนักในการจัด
การศึกษาขั้น พื้ น ฐาน การกำกับ ดูแ ล ตลอดจนการมีสวนรวมรับ ผิดชอบในการพั ฒ นาคุณ ภาพผูเรียน (สำนั กงาน
คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2560 : 25)
จากผลการพัฒนาการศึกษาที่ผานมาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ในดานการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา การสงเสริมการมีสวนรวมและการกระจายอำนาจการ
บริหารและการจัดการศึกษาจากส วนกลางสูเขตพื้ น ที่ การศึกษาและสถานศึก ษา แม จะไดมีการออกกฎกระทรวง
กำหนดหลักเกณฑและวิธีการ กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาแลว แตหนวยปฏิบัติยังไมมีอิสระ ไมมี
ความคลองตัวในการบริหารงานและจัดการศึกษาเทาที่ควร สวนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาพบวามีการถายโอน
สถานศึกษาไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นแลว เนื่องจากนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐ มีผลกระทบตอ
การรับนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเอกชน สวนสถานประกอบการและสถาบันตางๆ มีสวนรวมจัดการศึกษา
เพิ่มขึ้น แตยังมีสัดสวนนอย อีกทั้งขาดแรงจูงใจใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาและระดม
ทรัพยากรเพื่อการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 13) นอกจากนี้บทบาทการ
เข า มามี ส ว นร ว มรั บ ภาระค า ใช จ า ยทางการศึ ก ษาและระดม ทรั พ ยากรเพื่ อ การศึ ก ษาของทุ ก ภาคส ว น ซึ่ ง ตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกำหนดให เขามารวมรับภาระคาใชจายตามความเหมาะสมและระดมทรัพยากรเพื่อ
การศึกษา ก็พบวา สัดสวนงบประมาณ ในสวนนี้ยังมีไมมากนัก ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของนักวิจัยหลายทาน ที่ได
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ศึกษาจนพบวา การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน เปนเรื่องของการบริจาคเงิน และวัสดุสิ่งของมีมากกวาการมี
สวนรวมในการรวมคิด รวมตัดสิน ใจ รวมในการวางแผน รวมในการปฏิ บัติ และการมีสวนรวมควบคุมตรวจสอบ
ประเมินผลการดำเนินงาน ของสถานศึกษา (พิชญธินันท บุญจันทร, 2556 : 67; สมจิตร จำปาสาร, 2556 : 123)
นอกจากนี้ปญหาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอาจเกิดจากทัศนคติของผูบริหาร และครูที่มองวา
ชุมชนมีความรูนอย สถานศึกษาจึงไมเอาใจใสที่จะถามความเห็น ดังนั้น สถานศึกษาจึงเปนผูกำหนดสิ่งที่จะทำและ
วิธีดำเนินการเอง แลวจึงใหชุมชนเขามามีสวนรวม สนับสนุน การประเมินความสำเร็จในการทำงานรวมกันระหวาง
สถานศึกษากับ ชุ มชน ลัก ษณะของความเปนราชการของผูบ ริหาร และครูทำใหสถานศึ กษาแปลกแยกจากชุมชน
ผู บ ริ ห ารและครู ไม เอาใจใส ที่ จ ะสร า งความ สั ม พั น ธ กั บ ชุ ม ชนให ม ากขึ้ น และไม เห็ น ความสำคั ญ ของการสร า ง
ความคุนเคยกับชุมชน ชุมชนจึงไมกลาเขามาทำความสนิทสนมคุนเคยกับครู ผูบริหารและครูจึงไมทราบวาบุคคลใน
ชุ ม ชนใดมี ค วามรู ค วามสามารถและศั ก ยภาพเรื่อ งใด การเข า มามี ส ว นรวมของชุ ม ชน กั บ สถานศึ ก ษาในการจั ด
การศึกษาจึงเกิดปญหาอุปสรรค สถานศึกษาขาดแนวความคิด ที่เหมาะสมในการทำงานรวมกับชุมชน หวังเพียงที่จะให
ชุมชนเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนดานทรัพยากรเพียงฝายเดียว โดยสถานศึกษาไมคิดที่จะทำในสิ่งที่จะเปนการ
ชวย พัฒนาชุมชนดานอื่นที่นอกเหนือไป จากการใหการศึกษาแกบุตรหลานของประชาชน ในชุมชน และที่สำคัญคือ
ผูบริหารสถานศึกษาทำงานโดยยึดความคิดของตนเองเปนหลัก ชุมชนจึงไมกลาเขามามีสวนรวมอยางเต็มศักยภาพ
ชุมชนรูสึกวาการจัดการศึกษาเปนหนาที่ของโรงเรียนฝายเดียว การมีสวนรวมของชุมชนที่มีตอโรงเรียนจึงเปนการเขา
มาเกี่ยวของและใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมเทานั้น การจัดการศึกษาในชุมชนจึงไมสามารถสนองความตองการ
ของชุมชนไดแมวาจะมีความพยายามที่จะใหโรงเรียนและชุมชน มีสวนรวมกันในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน แตในทาง
ปฏิบัติยังคงมีปญหาเพราะชุมชน ยังมีแนวคิดเรื่องการมีสวนรวมกันในการจัดการศึกษาที่แตกตางกัน (ปารณทัตต
แสนวิเศษ, 2555 : 56)
อยางไรก็ตาม ยังมีโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาในปจจุบัน จำเปนตองมีชุมชนเขามา
มีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหประสบผลสำเร็จ เปนที่ยอมรับของผูปกครอง นักเรียน ชุมชน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของใน
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในสถานการณการแพรระบาดชองไวรัส COVID-19 ที่นักเรียน ผูปกครอง
และชุมชน ตองเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม ผูวิจัยในฐานะที่เปนผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาในโรงเรียน จึงมีความสนใจใน
การศึ ก ษาป จ จัยที่ สงผลตอ การมี สวนรวมในการจัด การศึ กษาของโรงเรีย นในสังกั ดสำนั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เพื่อผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอการวางแผนที่จะนำไปพัฒนา ปรับปรุง บทบาท
หนาที่ของบุคคล หรือหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในการจัด
การศึกษามากยิ่งขึ้น
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
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2. เพื่อศึกษาระดับปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษากับการมีสวนรวมใน
การจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
สมมติฐานการวิจัย
ปจจัยคณะกรรมการสถานศึกษา ปจจัยโรงเรียน ปจจัยผูบริหาร ปจจัยครูและปจจัย ชุมชนสงผลตอการมี
สวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
เนื้อหาที่เกี่ยวของ
การศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เปนการศึกษาการเขาไปมีสวนเกี่ยวของทั้งในดานการรับรู การปฏิบัติ การ
คิดและการตัดสินใจรวมทั้ง การรับผิดชอบรวมกัน ทั้งทางตรงและทางออมของบุคคล หรือคณะบุคคลในองคกรใด
องคกรหนึ่งเปนไปอยางมีอิสรภาพเสมอภาค มิใชเพียงมีสวนรวมอยางผิวเผินแตเขารวม ดวยแทจริงยิ่งขึ้น เพื่อใหการ
ดำเนินกิจกรรมขององคกรนั้นๆ เพื่อบรรลุความสำเร็จ ตามวัตถุประสงคที่ตั้งไว และการมีสวนรวมจะทำใหบุคคลมี
ความผูกพันตอกิจกรรม และตอองคกรในที่สุด การเขารวมนั้นตองเริ่มตั้งแตขั้นแรกจนถึงขั้นสุดทายของโครงการ โดย
มุงเนนไปที่ ศรีพัฒนาที่เกิดจากการมีสวนรวมของประชาชนอยางเทาเทียมกัน ในดานการตัดสินใจของการกำหนด
นโยบายการวางแผนปฏิบัติตามการสนับสนุน กิจกรรมตาง ๆ การแบงสรรผลประโยชนอยางเปนธรรม ดังนั้นการมีสวน
รวมในความหมายนี้ จึงเปนการกำหนดเปาหมายที่ใหประชาชนมีบทบาทมากขึ้นถึงขั้นเปนตัวนำของการพัฒนา โดยจะ
เริ่มตั้งแตกระบวนการตัดสินใจ การจัดลำดับความสำคัญของปญหา การวางแผน และการปฏิบัติตามแผนเพื่อที่จะ
นำไปสูการพัฒนาของสังคม ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนการ ปลดปลอยประชาชนใหหลุดพนจาก การเปนผูรับผลจากการ
พัฒนา แตกลายเปนผูกระทำ เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการเขาสูภาวะทันสมัย เพราะการมีสวนรวมเปนการ
แสดงออกซึ่งเสรีภาพในการปฏิบัติตามนโยบายของตนเอง การมีสวนรวมเปนการสงเสริม หรือเปดโอกาสใหบุคลากร
กลุมบุคคล หรือหนวยงานทุกฝาย ทั้งภาครัฐ เอกชน องคกรตางๆ ที่มีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมคิด รวมทำ รวม
ตัดสินใจ และรวมรับผิดชอบในการดำเนิน กิจกรรมตางๆ ทั้งทางตรงและทางออม เพื่อใหการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ
นั้น สามารถบรรลุ เปาหมายของงานหรือองคกร อยางมีประสิทธิภาพโดยปราศจากการบังคับ ความสำคัญของการมี
สวนรวมเปนการ เปดโอกาสใหผูที่มีสวนเกี่ยวของในการดำเนินกิจกรรมตางๆ ไดมีสวนรวมในการดำเนิน กิจกรรม เริ่ม
ตั้งแตการรวมคิด รวมปฏิบัติ รวมแกปญหา กอใหเกิดความเกี่ยวของกัน นำไปสูความผูกพันกับงาน กับองคกร สงผลถึง
คุณภาพของงาน เปนที่ยอมรับของทุกคน ที่มีสวนรวม สวนปจจัยชุมชนที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
คือ ชุมชนมีความศรัทธาตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รูสึกผูกพันและสงบุตร หลานใหเขามาเรียน ชุมชนยอมรับ
ผูบริหารสถานศึกษา มีความคาดหวังตอโรงเรียน และมีความรูสึกวาโรงเรียนเปนของชุมชน ซึ่งมี 4 ตัวบงชี้ ไดแก 1)
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ความศรัทธาของชุมชนตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2) ชุมชนรูสึกผูกพันและสงบุตรหลานใหเขามาเรียน 3)
ชุมชนยอมรับผูบริหารสถานศึกษา 4) ชุมชนมีความคาดหวังตอโรงเรียนและมีความรูสึกวา โรงเรียนเปนของชุมชน
จากการศึ ก ษาเอกสารและงานวิ จั ย ที่ เกี่ ย วข อ งพบว า ส ว นใหญ ศึ ก ษาตั วแปรอิ ส ระ ได แ ก โรงเรี ย น
คุณลักษณะของผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ความรูความเขาใจ ในการจัดการศึกษา สภาพแวดลอม
ภายในและภายนอกโรงเรียน สภาพแวดลอมของชุมชน ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน สวนตัวแปรตาม คือ
การมี ส ว นร ว มในการ จั ด การศึ ก ษา สำหรั บ การวิ จั ย ครั้ ง นี้ ผู วิ จั ย ศึ ก ษาตั ว แปรอิ ส ระ คื อ ป จ จั ย คณะกรรมการ
สถานศึกษา ปจจัยโรงเรียน ปจจัยผูบริหารโรงเรียน ปจจัยครูในโรงเรียน และปจจัยชุมชน และตัวแปรตาม คือ การมี
สวนรวมในการจัดการศึกษามี 5 องคประกอบ ไดแก การมีสวนรวม ในการวางแผน การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวม ในผลประโยชน และการมีสวนรวมในการประเมินผล
วิธีดำเนินการวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยาง
1.1 ประชากร
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครราชสี ม า เขต 3 ป ก ารศึ ก ษา 2563 รวมทั้ งสิ้ น 1,749 คน (สำนั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3, 2563)
1.2 กลุมตัวอยาง
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปการศึกษา 2563 รวมทั้งสิ้น 315 คน โดยการกำหนดกลุม
ตัวอยางตามตารางของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 607–610, อางถึงใน เพ็ญ แข แสงแกว,
2541 : 60-61) และนำไปสุมแบบแบงชั้นภูมิชนิดที่เปนสัดสวน
2. เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยผูวิจัย ไดกำหนดโครงสราง
ของแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ ยวกับ สถานภาพทั่ วไปของผู ตอบแบบสอบถาม มี ลั ก ษณะเป น แบบ
ตรวจสอบรายการ (Check lists)
ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ซึ่งประกอบดวย 5 ดาน ไดแก การมีสวนรวมในการวางแผน การมี
ส ว นร ว มในการปฏิ บั ติ ก าร การมี ส ว นร ว มในการตั ด สิ น ใจ การมี ส ว นร ว มในผลประโยชน การมี ส ว นร ว มในการ
ประเมินผล ซึ่งลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ (บุญ ชม ศรี
สะอาด, 2545 : 102-103)
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ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนใน
สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษานครราชสี ม า เขต 3 ประกอบด ว ย 5 ป จ จั ย ได แ ก 1) ป จ จั ย
คณะกรรมการสถานศึกษา 2) ปจจัยโรงเรียน 3) ปจจัยผูบริหาร 4) ปจจัยครู 5) ปจจัยชุมชน ซึ่งเปนแบบมาตราสวน
ประมาณคำ (Rating Scale) มี 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 102-103)
การประเมินผล เกณฑที่ใชในการแปลความหมายเพื่อจัดระดับคะแนนคาเฉลี่ย ใชการวิเคราะหดวย
คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน กำหนดเปนชวงคะแนน 5 ระดับ (บุญชุม ศรีสะอาด, 2545 : 103)
3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ
3.1 ศึกษาแนวทางการสรางเครื่องมือจากเอกสาร ตำรา และแนวความคิด จากงานวิจัยที่เกี่ยวของ
โดยกำหนดประเด็นหลักและประเด็นยอยใหครอบคลุมเนื้อหาสาระ ตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดของการวิจัย
3.2 ศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อเปนแนวทาง
ในการสรางแบบสอบถาม
3.3 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย กรอบแนวคิด ของการวิจัย
3.4 นำแบบสอบถามฉบับรางที่สรางขึ้นเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพื่อขอความเห็นชอบ
และตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ภาษา สาระสำคัญใหสอดคลอง กับจุดประสงคและนิยามศัพท แลวนำขอมูลมา
ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง
3.5 นำแบบสอบถามฉบั บ ร า งที่ ส ร า งขึ้ น พร อ มแบบประเมิ น ไปให ผู เชี่ ย วชาญ ซึ่ ง มี ค วามรู แ ละ
ประสบการณ ท างด า นการบริ ห ารการศึ ก ษา พิ จ ารณาแบบสอบถาม เพื่ อ ตรวจสอบความตรงเชิ ง เนื้ อ หา ความ
ครอบคลุมเนื้อหา และความถูกตองในสำนวนภาษา
จากนั้นผูวิจัยจึงไดนำแบบสอบถามฉบับรางมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of
item Objective Congruence) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2551 : 55-56) ไดคา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00
3.6 นำแบบสอบถามที่ผานการวิเคราะหหาความตรงตามเนื้อหาแลว ไปทดลองใช (Try-Out) กับ
คณะกรรมการสถานศึกษาที่ไมใชกลุมตัวอยางของการวิจัย จำนวน 30 คน ของโรงเรียนสังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
3.7 นำแบบสอบถามมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยวิธีวิเคราะหคาสัมประสิทธิ์แอลฟาของ
Cronbach โดยมีคาความเที่ยงเทากับ 0.713
3.8 นำแบบสอบถามที่ผานการทดลองใชแลวมาตรวจแกไข ปรับปรุงใหสมบูรณ เพื่อนำไปใชเก็บ
รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางของการวิจัย
3.9 นำแบบสอบถามจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนำแบบสอบถาม ไปเก็บขอมูลใน
การวิจัยตอไป
4. การเก็บและรวบรวมขอมูล
ในครั้งนี้ ผูวิจัยดำเนินการเปนขั้นตอน ดังนี้
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4.1 ผู วิ จั ย ขอหนั ง สื อ ขอความร ว มมื อ ในการเก็ บ รวบรวมข อ มู ล จากบั ณ ฑิ ต วิ ท ยาลั ย วิ ท ยาลั ย
นครราชสีมา เพื่อขอความรวมมือไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
4.2 ผูวิจัยขอหนั งสือขอความรวมมือในการเก็ บ รวบรวมขอมูล จากสำนั กงานเขตพื้ น ที่ การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล จากคณะกรรมการสถานศึกษาของ
โรงเรียนในสังกัด
4.3 ผูวิจัยสงหนังสือขอความรวมมือตอบแบบสอบถามเพื่อการวิจัยไปยังผูอำนวยการ โรงเรียนใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พรอมดวยแบบสอบถาม สำหรับคณะกรรมการ
สถานศึกษา แนบซองเปลาติดแสตมปจาหนาซองถึงผูวิจัย เพื่อขอความอนุเคราะหในการสงแบบสอบถามกลับคืนผูวิจัย
ทางไปรษณีย
4.4 ผู วิ จั ย เก็ บ รวบรวมแบบสอบถามตามที่ ไ ด รั บ กลั บ คื น ทางไปรษณี ย กรณี ที่ ยั ง ไม ไ ด รั บ
แบบสอบถามคืนตามที่กำหนด ผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง
4.5 นำแบบสอบถามที่ไดรับคืนตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ เพื่อดำเนินการ วิเคราะหขอมูลใน
ลำดับตอไป
5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช
5.1 วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ (Frequency) คา
รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไป ของผูตอบแบบสอบถาม สถิติที่ใช ไดแก การแจกแจงความถี่
และคารอยละ
ตอนที่ 2 การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นำมาวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สวนที่ 3 ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นำมาวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
กำหนดเปนชวงคะแนน 5 ระดับ (บุญชุม ศรีสะอาด, 2545 : 103) ดังนี้
4.51-5.00 หมายถึง
ระดับปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มากที่สุด
3.51-4.50 หมายถึง
ระดับปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มาก
2.51-3.50 หมายถึง
ระดับปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาปานกลาง
1.51-2.50 หมายถึง
ระดับปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอย
1.00-1.50 หมายถึง
ระดับปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา นอยที่สุด
5.2 หาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผล ตอการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ใชสถิติ
สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product marrient correlation) ซึ่งเกณฑการแปลผลความสัมพันธแบงเปน 5
ระดับ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2551 : 78-79) ดังนี้
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.80 ขึ้นไป
หมายความวา
มีความสัมพันธกันในระดับสูง
.60 - .79
หมายความวา
มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางสูง
.40 - .59
หมายความวา
มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง
.20 – .39
หมายความวา
มีความสัมพันธกันในระดับคอนขางต่ำ
ต่ำกวา .20
หมายความวา
มีความสัมพันธกันในระดับต่ำ
5.3 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
ผู วิ จั ย ใช ส ถิ ติ พื้ น ฐานในการวิ เคราะห ข อ มู ล ได แ ก ค า ร อ ยละ (Percentage) ค า ความถี่
(Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธของเพียร
สัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient)
สรุปผลการวิจัย
การศึ ก ษาระดั บ การมี ส ว นร วมในการจั ด การศึ ก ษาของโรงเรีย นในสั งกั ด สำนั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก การมีสวนรวม ในการวางแผน การมีสวนรวมในการ
ปฏิบัติการ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวม ในผลประโยชน การมีสวนรวมในการประเมินผล ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 2 ของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
S.D.
ความหมาย
1. การมีสวนรวมในการวางแผน (X1)
3.91
0.69
มาก
2. การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (X2)
4.01
0.69
มาก
3. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (X3)
3.97
0.70
มาก
4. การมีสวนรวมในผลประโยชน (X4)
3.97
0.69
มาก
5. การมีสวนรวมในการประเมินผล (X5)
3.98
0.70
มาก
รวมเฉลี่ย (X รวม)
3.97
0.69
มาก
จากตารางที่ 1 พบวา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( = 3.97, S.D. = 0.69) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูใน
ระดับมากทุกดาน โดยดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 4.01, S.D. = 0.69) รองลงมาคือ
ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ( = 3.98, S.D. = 0.70) ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ( = 3.97, S.D. =
0.70) และดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ( = 3.97, S.D. = 0.69) มีคาเฉลี่ยเทากัน ตามลำดับ สวนดานการมี
สวนรวมในการวางแผน มีคาเฉลี่ยลำดับสุดทาย ( = 3.91, S.D. = 0.69)
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ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3
ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา
S.D.
ความหมาย
1. ปจจัยคณะกรรมการสถานศึกษา (Y1)
4.01
0.70
มาก
2. ปจจัยโรงเรียน (Y1)
3.99
0.71
มาก
3. ปจจัยผูบริหาร (Y2)
3.96
0.70
มาก
4. ปจจัยครู (Y3)
4.02
0.71
มาก
5. ปจจัยชุมชน (Y4)
4.14
0.70
มาก
รวมเฉลี่ย (Y รวม)
4.02
0.70
มาก
จากตารางที่ 2 พบวา ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก ( = 4.02, S.D. = 0.70) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน
พบวา อยูในระดับมาก ทุกดาน โดยปจจัยชุมชน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ( = 4.14, S.D. = 0.70) รองลงมา ดานปจจัยครู
( = 4.14, S.D. = 0.70) ดานปจจัยคณะกรรมการสถานศึกษา ( = 4.02, S.D. = 0.71) ดานปจจัยโรงเรียน ( =
4.01, S.D. = 0.70) และดานปจจัยโรงเรียน ( = 3.99, S.D. = 0.71) สวนปจจัยผูบริหาร มีคาเฉลี่ยลำดับสุดทาย (
= 3.96, S.D. = 0.70)
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
ตัวแปร (x)
x1
x2
x3
x4
x5
y
การมีสวนรวมในวางแผน (x1)
1.000
การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (x2)
0.492** 1.000
การมีสวนรวมในการตัดสินใจ (x3)
0.092
0.086
1.000
การมีสวนรวมในผลประโยชน (x4)
0.013
-0.016 0.383** 1.000
การมีสวนรวมในการประเมินผล (x5)
-0.036
-0.023
0.099 0.234** 1.000
ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัด
-0.015
0.013
-0.050
-0.061 0.131* 1.000
การศึกษา (y)
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
จากตารางที่ 3 พบวา ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา เขต 3 มี ค วามสั ม พั น ธ ท างบวกยอย า งมี นั ย สำคั ญ ทางสถิ ติ ที่ .05 โดยป จ จั ย ที่ ค า
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สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ อ ยู ในระดั บ ต่ ำ คื อ การมี ส ว นรว มในการประเมิ น ผลรองลงมา คื อ การมี ส ว นรว มในการ
ปฏิบัติการ การมีสวนรวมใน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
สรุปผลการวิจัย
1. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการมีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา
คือ ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และดานการมีสวนรวมในผลประโยชน มี
คาเฉลี่ยเทากัน ตามลำดับ สวนดานการมีสวนรวมในการวางแผน มีคาเฉลี่ยเปนลำดับสุดทาย
2. ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุก
ดาน โดยปจจัยชุมชน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ดานปจจัยครู ดานปจจัยคณะกรรมการสถานศึกษา ดานปจจัย
โรงเรียน และดานปจจัยโรงเรียน สวนปจจัยผูบริหาร มีคาเฉลี่ยเปนลำดับสุดทาย
3. ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่สงผลกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีความสัมพันธ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 โดยมีคา
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธภาพรวมอยูในระดับต่ำ โดยการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มีคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธมากที่สุด คือ การมีสวนรวมในการประเมินผล รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ การมีสวนรวม
ในวางแผน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการมีสวนรวมในการตัดสินใจ
อภิปรายผล
1. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา
คือ ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจและดานการมีสวนรวมในผลประโยชน มี
คาเฉลี่ยเทากัน ตามลำดับ สวนดานการมีสวนรวมในการวางแผน มีคาเฉลี่ยระดับสุดทาย ทั้งนี้เนื่องจากไดรับความ
รวมมือที่ดีจากคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน หนวยงานที่เกี่ยวของและผูปกครองในการเขามามีสวนรวมในการจัด
การศึกษา โดยมุงมั่น พัฒนาในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปน ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ดานการมีสวนรวมในการ
ประเมินผล ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการวางแผน
โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ. 2545 และฉบับที่ 3 พ.ศ.
2553) ที่เปดโอกาสใหทุกคนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนอยางมาก สอดคลองกับแนวคิดของ
กฤตย คงสิม (2556 : 10) ไดใหความหมายวา การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการของบุคคลหลายๆ คนที่มีสวน
เกี่ยวของในการวางแผน การดำเนินงานตามแผนและการประเมินผล เพื่อใหงานบรรลุ จุดมุงหมายตามที่ตองการ ซึ่ง
บุคคลเหลานั้นเกิดความรูสึกรวมกันรับผิดชอบ รวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมกันแกปญหา
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2. ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยชุมชน มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมา ดานปจจัย
ครู ดานปจจัยคณะกรรมการสถานศึกษา ดานปจจัยโรงเรียน และดานปจจัยโรงเรียน สวนปจจัยผูบริหาร มีคาเฉลี่ยต่ำ
ที่สุด ทั้งนี้เนื่องมาจากทุกปจจัยมีผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ทั้งชุมชน ครู คณะกรรมการ
สถานศึกษา เพราะทุกฝายตองชวยกันสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถดำเนินการไดตรงตามวัตถุประสงค และเกิด
ประสิทธิภาพ พรอมทั้งผูบริหารที่มีวิสัยทัศนที่กวางไกลทันตอการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผูนำตอการเปลี่ยนแปลง และมี
ปฏิสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาในเชิงบวก มีการจัดโครงสรางการบริหารเปนระบบชัดเจน ปฏิบัติงานในหนาที่อยาง
ตั้งใจและรับผิดชอบ และปฏิบัติงานที่ไดรับมอบหมายเสร็จตามเวลากำหนดสม่ำเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปา
รณทัตต แสนวิเศษ (2555) ที่ศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนประถมศึกษา:
การสรางทฤษฎี จากฐานราก ผลการศึกษาพบวา ปจจัยและเงื่อนไขที่สงผลตอการมีสวนรวม ของชุมชนในการจัด
การศึกษาขั้นพื้นฐานประกอบดวยปจจัยและเงื่อนไขภายในโรงเรียนเรียน ไดแก ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ปจจัยดานคณะกรรมการ สถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งตัวชี้วัดที่สำคัญ สำหรับปจจัยดานนี้คือ
โรงเรียนใหเกียรติและกำลังใจ แกผูที่เขามามีสวนรวมกับโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีปจจัยดานโรงเรียน ปจจัยและเงื่อนไข
ภายนอกโรงเรียน ประกอบดวย ปจจัยดานชุมชน ปจจัยดานการเมือง ปจจัยดานงบประมาณ ปจจัยดานวัฒนธรรม
ปจจัยดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมในชุมชน ปจจัยดานสื่อ และเทคโนโลยี ปจจัยที่เกิดจากขอเสนอแนะของ
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คน คุณภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สำนักพัฒนาระบบ บริหารงานบุคคล
และนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2560) ที่เสนอวา วิสัยทัศนมีความสำคัญหลายประการ เชน
ชวยกำหนดทิศทางที่จะดำเนินชีวิตหรือกิจกรรม องคกร โดยมีจุดหมายปลายทางที่ชัดเจน ชวยใหสมาชิกทุกคนรูวา แต
ละคนมีความสำคัญ ตอการมุงไปสูจุดหมายปลายทาง และรูวาจะทำอะไร (What) ทำไมตองทำ (Why) ทำอยางไร
(How) และทำเมื่อใด (When) ชวยกระตุนใหสมาชิกทุกคนมีความรูสึกนาสนใจ มีความผูกพัน มุงมั่นปฏิบัติตามดวย
ความเต็มใจ ทาทาย เกิดความหมายในชีวิตการทำงาน มีการทำงาน และมีชีวิตอยูอยางมีเปาหมายดวยความภูมิใจ
และทุมเทเพื่อคุณภาพของผลงานที่ปฏิบัติ และชวยกำหนดมาตรฐานของชีวิต องคกร และสังคมที่แสดงถึงการมีชีวิตที่
มีคุณภาพ องคกร ที่มีคุณภาพ และสังคมที่เจริญกาวหนามีความเปนเลิศในทุกดาน
3. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครราชสีมา เขต 3 มีความสัมพันธกับปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ .05 โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธภาพรวมอยูในระดับต่ำ โดยการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนที่มีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธมากที่สุด คือ การมีสวนรวมในการประเมินผล รองลงมา คือ การมีสวนรวมใน
การปฏิบัติการ การมีสวนรวมในวางแผน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ตามลำดับ
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยเหลานี้กับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 ที่เปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คือตัวแทนของ
ประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของในหมูบาน ชุมชน ที่มามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาที่ตั้งอยูใน
ชุม ชน บทบาทและหน าที่ ข องคณะกรรมการสถานศึ ก ษาจึ งมี ค วามสำคั ญ เป น อย างยิ่งในการกำกับ และสงเสริม
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สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ ถวิล อรัญเวศ (2560) ที่เสนอแนวคิดวา คณะกรรมการ
สถานศึ กษาขั้น พื้ น ฐาน มีค วามสำคัญ เป น อยางยิ่งในการกำกั บ และส งเสริมสนั บ สนุ น กิ จการของสถานศึก ษาอั น
เนื่องมาจากเจตนารมณของพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
ตองการใหประชาชน ซึ่งเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกับผูบริหารสถานศึกษา ครู
บุคลากรทางการศึกษา อยางแทจริงในลักษณะเปนเจาของหรือหุนสวนของสถานศึกษา
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช
(1) ปจจัยดานผูบริหาร ควรสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการตัดสินใจ ตลอด
กระบวนการ ไมวาจะเปนในชวงเริ่มตน หรือการตัดสินใจในชวงวางแผนหรือการตัดสินใจในชวงปฏิบัติตามแผน เปน
ตน
(2) ควรสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีสวนรวมในการสนับสนุนดานการบริหารในรูปแบบ
ตาง ๆ ตามความเหมาะสม หรือตามลักษณะของกิจกรรม
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
(1) ควรศึกษาปจจัยที่เอื้อและปจจัยที่เปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมในการ จัดการศึกษาของโรงเรียนใน
สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
(2) ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3
(3) ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 ในกลุมตัวแปรอื่นๆ เชน ปจจัย ผลงานสถานศึกษา ปจจัยภายในบุคคลเปจจัยภายนอก
ปจจัยความสัมพันธระหวางโรงเรียน กับชุมชน ปจจัยการเมือง ปจจัยงบประมาณ ปจจัยวัฒ นธรรม ปจจัยสื่อและ
เทคโนโลยี ปจจัย ที่เกิดจากขอเสนอแนะของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนคุณ ภาพการศึกษา (องคการ
มหาชน) ปจจัยความรูความเขาใจในการจัดการศึกษา ปจจัยคุณลักษณะ ปจจัยเศรษฐกิจชุมชน ปจจัยแนวทางการ
เรียนการสอน เปนตน
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