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ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด   

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

Factors affecting participation in educational management  

of affiliated schools nakhon ratchasima primary  

educational service area district office 3 
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2  ภัทรฤทัย ลนุสำโรง2
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บทคัดยอ  

 การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  2) เพ่ือศึกษาระดับปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  3) เพ่ือศึกษา

ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษากับระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ศึกษาจาก คณะกรรมการ

สถานศึกษาของโรงเรียน จำนวน 315 คน ไดจากการสุมแบบแบงชั้นภูมิชนิดท่ีเปนสัดสวน เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม แบบมาตราสวนประมาณคา คุณภาพเคร่ืองมือมีคาดัชนีความสอดคลองระหวาง 0.80-1.00 และคา

ความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ 0.713 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 ผลการวิจัยพบวา 1) การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 2) ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา

ของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 3) 

ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีความสัมพันธ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธภาพรวมอยูในระดับต่ำ  โดยการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ
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มากท่ีสุด คือ การมีสวนรวมในการประเมินผล รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ การมีสวนรวมในวางแผน 

การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการมีสวนรวมในการตัดสินใจ               

คำสำคัญ: การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา, การจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

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

จัดการศึกษาโดยมีการกระจายอำนาจสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษา สถานศึกษาและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน การจัดระบบ

โครงสรางและกระบวนการจัดการศึกษาใหยึดหลักการมีสวนรวมของบุคคล ครอบครัว ชุมชน องคกรชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน องคกรเอกชน องคกรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืน โดยให

บุคลากรในองคกรเปนผูจัด และมีสวนรวมในการจัดการศึกษา บริจาคทรัพยสินและทรัพยากรอ่ืนใหแกสถานศึกษา 

และมีสวนรับคาใชจายทางการศึกษาตามความเหมาะสมและความจำเปน ท้ังนี้ใหรัฐและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

สงเสริมและใหแรงจูงใจในการระดมทรัพยากร หมวด 7 เร่ืองครู คณาจารย และบุคลากรทางการศึกษา กำหนดให

หนวยงานทางการศึกษาระดมทรัพยากรบุคคลในชุมชนใหมีสวนรวมในการจัดการศึกษา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2545 : 

15-32)  ซ่ึงนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตองการใหมีการพัฒนาการจัดการศึกษาขั้น

พ้ืนฐานไปในทิศทางท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แห งช า ติ  ฉ บั บ ท่ี  12 (พ .ศ . 2560-2564) แ ผ น ก ารศึ ก ษ าแ ห งช า ติ  พ .ศ . 2560-2579 แ ล ะ ยุ ท ธศ าส ต ร

กระทรวงศึกษาธิการ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ไดกำหนดนโยบายดานการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ และสงเสริมใหทุกภาคสวน มีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยสรางความเขมแข็งในการบริหาร

จัดการแบบมีสวนรวม พัฒนาระบบบริหารจัดการท่ีเนนการมีสวนรวม และสงเสริมสรางความรับผิดชอบตอคุณภาพ

การศึกษา สนับสนุนผูปกครอง ชุมชน สังคมและสาธารณชน ใหมีความรูความเขาใจ สรางความตระหนักในการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การกำกับดูแล ตลอดจนการมีสวนรวมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผูเรียน (สำนักงาน

คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2560 : 25) 

จากผลการพัฒนาการศึกษาท่ีผานมาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

ในดานการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารและการจัดการศึกษา การสงเสริมการมีสวนรวมและการกระจายอำนาจการ

บริหารและการจัดการศึกษาจากสวนกลางสูเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษา แมจะไดมีการออกกฎกระทรวง 

กำหนดหลักเกณฑและวิธีการ กระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาแลว แตหนวยปฏิบัติยังไมมีอิสระ ไมมี

ความคลองตัวในการบริหารงานและจัดการศึกษาเทาท่ีควร สวนการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาพบวามีการถายโอน

สถานศึกษาไปยังองคกรปกครองสวนทองถ่ินแลว เนื่องจากนโยบายขยายโอกาสทางการศึกษาของรัฐ มีผลกระทบตอ

การรับนักเรียน นักศึกษาของสถานศึกษาเอกชน สวนสถานประกอบการและสถาบันตางๆ มีสวนรวมจัดการศึกษา

เพ่ิมข้ึน แตยังมีสัดสวนนอย อีกท้ังขาดแรงจูงใจใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการบริหารจัดการศึกษาและระดม

ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาอยางมีประสิทธิภาพ (สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ, 2554 : 13) นอกจากนี้บทบาทการ

เขามามีสวนรวมรับภาระคาใชจายทางการศึกษาและระดม ทรัพยากรเพ่ือการศึกษาของทุกภาคสวน ซ่ึงตาม

พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติกำหนดให เขามารวมรับภาระคาใชจายตามความเหมาะสมและระดมทรัพยากรเพ่ือ

การศึกษา ก็พบวา สัดสวนงบประมาณ ในสวนนี้ยังมีไมมากนัก ซ่ึงสอดคลองกับผลการวิจัยของนักวิจัยหลายทาน ท่ีได
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ศึกษาจนพบวา การมีสวนรวมของผูปกครองและชุมชน เปนเร่ืองของการบริจาคเงิน และวัสดุสิ่งของมีมากกวาการมี

สวนรวมในการรวมคิด รวมตัดสินใจ รวมในการวางแผน รวมในการปฏิบัติ และการมีสวนรวมควบคุมตรวจสอบ 

ประเมินผลการดำเนินงาน ของสถานศึกษา (พิชญธินันท บุญจันทร, 2556 : 67; สมจิตร  จำปาสาร, 2556 : 123) 

นอกจากนี้ปญหาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาอาจเกิดจากทัศนคติของผูบริหาร และครูท่ีมองวา

ชุมชนมีความรูนอย สถานศึกษาจึงไมเอาใจใสท่ีจะถามความเห็น ดังนั้น สถานศึกษาจึงเปนผูกำหนดสิ่งท่ีจะทำและ

วิธีดำเนินการเอง แลวจึงใหชุมชนเขามามีสวนรวม สนับสนุน การประเมินความสำเร็จในการทำงานรวมกันระหวาง

สถานศึกษากับชุมชน ลักษณะของความเปนราชการของผูบริหาร และครูทำใหสถานศึกษาแปลกแยกจากชุมชน 

ผูบริหารและครูไมเอาใจใสท่ีจะสรางความ สัมพันธกับชุมชนใหมากข้ึน และไมเห็นความสำคัญของการสราง

ความคุนเคยกับชุมชน ชุมชนจึงไมกลาเขามาทำความสนิทสนมคุนเคยกับครู ผูบริหารและครูจึงไมทราบวาบุคคลใน

ชุมชนใดมีความรูความสามารถและศักยภาพเรื่องใด การเขามามีสวนรวมของชุมชน กับสถานศึกษาในการจัด

การศึกษาจึงเกิดปญหาอุปสรรค สถานศึกษาขาดแนวความคิด ท่ีเหมาะสมในการทำงานรวมกับชุมชน หวังเพียงท่ีจะให

ชุมชนเขามามีสวนรวมในการสนับสนุนดานทรัพยากรเพียงฝายเดียว โดยสถานศึกษาไมคิดท่ีจะทำในสิ่งท่ีจะเปนการ

ชวย พัฒนาชุมชนดานอ่ืนท่ีนอกเหนือไป จากการใหการศึกษาแกบุตรหลานของประชาชน ในชุมชน และท่ีสำคัญคือ

ผูบริหารสถานศึกษาทำงานโดยยึดความคิดของตนเองเปนหลัก ชุมชนจึงไมกลาเขามามีสวนรวมอยางเต็มศักยภาพ 

ชุมชนรูสึกวาการจัดการศึกษาเปนหนาท่ีของโรงเรียนฝายเดียว การมีสวนรวมของชุมชนท่ีมีตอโรงเรียนจึงเปนการเขา

มาเกี่ยวของและใหความรวมมือในการจัดกิจกรรมเทานั้น การจัดการศึกษาในชุมชนจึงไมสามารถสนองความตองการ

ของชุมชนไดแมวาจะมีความพยายามท่ีจะใหโรงเรียนและชุมชน มีสวนรวมกันในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน แตในทาง

ปฏิบัติยังคงมีปญหาเพราะชุมชน ยังมีแนวคิดเร่ืองการมีสวนรวมกันในการจัดการศึกษาท่ีแตกตางกัน (ปารณทัตต  

แสนวิเศษ, 2555 : 56) 

อยางไรก็ตาม ยังมีโรงเรียนท่ีประสบความสำเร็จในการจัดการศึกษาในปจจุบัน จำเปนตองมีชุมชนเขามา

มีสวนรวมในการจัดการศึกษาใหประสบผลสำเร็จ เปนท่ียอมรับของผูปกครอง นักเรียน ชุมชน ตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของใน

การมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยเฉพาะในสถานการณการแพรระบาดชองไวรัส COVID-19 ท่ีนักเรียน ผูปกครอง 

และชุมชน ตองเปลี่ยนวิถีชีวิตใหม ผูวิจัยในฐานะท่ีเปนผูเกี่ยวของในการจัดการศึกษาในโรงเรียน จึงมีความสนใจใน

การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เพ่ือผลการวิจัยจะเปนประโยชนตอการวางแผนท่ีจะนำไปพัฒนา ปรับปรุง บทบาท

หนาท่ีของบุคคล หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัดการศึกษาใหมีประสิทธิภาพ และประสบความสำเร็จในการจัด

การศึกษามากย่ิงขึ้น 

 

วัตถุประสงคการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน เขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   
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2. เพ่ือศึกษาระดับปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   

3. เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษากับการมีสวนรวมใน

การจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   

 

สมมติฐานการวิจัย 

ปจจัยคณะกรรมการสถานศึกษา ปจจัยโรงเรียน ปจจัยผูบริหาร ปจจัยครูและปจจัย ชุมชนสงผลตอการมี

สวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   

 

เนื้อหาที่เกี่ยวของ  

การศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  เปนการศึกษาการเขาไปมีสวนเกี่ยวของท้ังในดานการรับรู การปฏิบัติ การ

คิดและการตัดสินใจรวมท้ัง การรับผิดชอบรวมกัน ท้ังทางตรงและทางออมของบุคคล หรือคณะบุคคลในองคกรใด 

องคกรหนึ่งเปนไปอยางมีอิสรภาพเสมอภาค มิใชเพียงมีสวนรวมอยางผิวเผินแตเขารวม ดวยแทจริงย่ิงข้ึน เพ่ือใหการ

ดำเนินกิจกรรมขององคกรนั้นๆ เพ่ือบรรลุความสำเร็จ ตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว และการมีสวนรวมจะทำใหบุคคลมี

ความผูกพันตอกิจกรรม และตอองคกรในท่ีสุด การเขารวมนั้นตองเร่ิมต้ังแตข้ันแรกจนถึงข้ันสุดทายของโครงการ โดย

มุงเนนไปท่ี ศรีพัฒนาท่ีเกิดจากการมีสวนรวมของประชาชนอยางเทาเทียมกัน ในดานการตัดสินใจของการกำหนด

นโยบายการวางแผนปฏิบัติตามการสนับสนุน กิจกรรมตาง ๆ การแบงสรรผลประโยชนอยางเปนธรรม ดังนั้นการมีสวน

รวมในความหมายนี้ จึงเปนการกำหนดเปาหมายท่ีใหประชาชนมีบทบาทมากขึ้นถึงขั้นเปนตัวนำของการพัฒนา โดยจะ

เร่ิมต้ังแตกระบวนการตัดสินใจ การจัดลำดับความสำคัญของปญหา การวางแผน และการปฏิบัติตามแผนเพ่ือท่ีจะ

นำไปสูการพัฒนาของสังคม ซ่ึงอาจกลาวไดวาเปนการ ปลดปลอยประชาชนใหหลุดพนจาก การเปนผูรับผลจากการ

พัฒนา แตกลายเปนผูกระทำ เปนกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการเขาสูภาวะทันสมัย เพราะการมีสวนรวมเปนการ 

แสดงออกซ่ึงเสรีภาพในการปฏิบัติตามนโยบายของตนเอง การมีสวนรวมเปนการสงเสริม หรือเปดโอกาสใหบุคลากร 

กลุมบุคคล หรือหนวยงานทุกฝาย ท้ังภาครัฐ เอกชน องคกรตางๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของเขามามีสวนรวมคิด รวมทำ รวม

ตัดสินใจ และรวมรับผิดชอบในการดำเนิน กิจกรรมตางๆ ท้ังทางตรงและทางออม เพ่ือใหการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ 

นั้น สามารถบรรลุ เปาหมายของงานหรือองคกร อยางมีประสิทธิภาพโดยปราศจากการบังคับ ความสำคัญของการมี

สวนรวมเปนการ เปดโอกาสใหผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในการดำเนินกิจกรรมตางๆ ไดมีสวนรวมในการดำเนิน กิจกรรม เร่ิม

ตั้งแตการรวมคิด รวมปฏิบัติ รวมแกปญหา กอใหเกิดความเกี่ยวของกัน นำไปสูความผูกพันกับงาน กับองคกร สงผลถึง

คุณภาพของงาน เปนท่ียอมรับของทุกคน ท่ีมีสวนรวม สวนปจจัยชุมชนท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 

คือ ชุมชนมีความศรัทธาตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา รูสึกผูกพันและสงบุตร หลานใหเขามาเรียน ชุมชนยอมรับ

ผูบริหารสถานศึกษา มีความคาดหวังตอโรงเรียน และมีความรูสึกวาโรงเรียนเปนของชุมชน ซ่ึงมี 4 ตัวบงชี้ ไดแก 1) 
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ความศรัทธาของชุมชนตอการจัดการศึกษาของสถานศึกษา 2) ชุมชนรูสึกผูกพันและสงบุตรหลานใหเขามาเรียน 3) 

ชุมชนยอมรับผูบริหารสถานศึกษา 4) ชุมชนมีความคาดหวังตอโรงเรียนและมีความรูสึกวา โรงเรียนเปนของชุมชน 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของพบวา สวนใหญศึกษาตัวแปรอิสระ ไดแก โรงเรียน 

คุณลักษณะของผูบริหาร คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ความรูความเขาใจ ในการจัดการศึกษา สภาพแวดลอม

ภายในและภายนอกโรงเรียน สภาพแวดลอมของชุมชน ความสัมพันธระหวางโรงเรียนกับชุมชน สวนตัวแปรตาม คือ 

การมีสวนรวมในการ จัดการศึกษา สำหรับการวิจัยคร้ังนี้  ผู วิจัยศึกษาตัวแปรอิสระ คือ ปจจัยคณะกรรมการ 

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 

  ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปการศึกษา 2563 รวมท้ังสิ้น 1,749 คน (สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3, 2563) 

  1.2 กลุมตัวอยาง 

  กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยคร้ังนี้ ไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ปการศึกษา 2563 รวมท้ังสิ้น 315 คน โดยการกำหนดกลุม

ตัวอยางตามตารางของ เครจซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970 : 607–610, อางถึงใน เพ็ญแข แสงแกว, 

2541 : 60-61) และนำไปสุมแบบแบงชั้นภูมิชนิดท่ีเปนสัดสวน 

 2. เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล 

  เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัยและเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยผูวิจัย ไดกำหนดโครงสราง

ของแบบสอบถามออกเปน 3 ตอน ดังตอไปนี้ 

  ตอนท่ี 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check lists) 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  ซ่ึงประกอบดวย 5 ดาน ไดแก การมีสวนรวมในการวางแผน การมี

สวนรวมในการปฏิบัติการ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวมในผลประโยชน การมีสวนรวมในการ

ประเมินผล ซ่ึงลักษณะของแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) มี 5 ระดับ (บุญชม ศรี

สะอาด, 2545 : 102-103)  
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  ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประกอบดวย 5 ปจจัย ไดแก 1) ปจจัย

คณะกรรมการสถานศึกษา 2) ปจจัยโรงเรียน 3) ปจจัยผูบริหาร 4) ปจจัยครู 5) ปจจัยชุมชน ซ่ึงเปนแบบมาตราสวน

ประมาณคำ (Rating Scale) มี 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2545 : 102-103)  

  การประเมินผล เกณฑท่ีใชในการแปลความหมายเพ่ือจัดระดับคะแนนคาเฉลี่ย ใชการวิเคราะหดวย

คาเฉลี่ยและคาความเบี่ยงเบนมาตรฐาน กำหนดเปนชวงคะแนน 5 ระดับ (บุญชุม ศรีสะอาด, 2545 : 103) 

 3. การสรางและหาคุณภาพเครื่องมือ 

  3.1 ศึกษาแนวทางการสรางเคร่ืองมือจากเอกสาร ตำรา และแนวความคิด จากงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

โดยกำหนดประเด็นหลักและประเด็นยอยใหครอบคลุมเนื้อหาสาระ ตามวัตถุประสงคและกรอบแนวคิดของการวิจัย 

  3.2 ศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพ่ือเปนแนวทาง

ในการสรางแบบสอบถาม 

  3.3 สรางแบบสอบถามใหครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัย กรอบแนวคิด ของการวิจัย 

  3.4 นำแบบสอบถามฉบับรางท่ีสรางข้ึนเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ เพ่ือขอความเห็นชอบ 

และตรวจสอบความถูกตองของเนื้อหา ภาษา สาระสำคัญใหสอดคลอง กับจุดประสงคและนิยามศัพท แลวนำขอมูลมา

ปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 

  3.5 นำแบบสอบถามฉบับรางท่ีสรางขึ้นพรอมแบบประเมินไปใหผู เชี่ยวชาญ ซ่ึงมีความรูและ

ประสบการณทางดานการบริหารการศึกษา พิจารณาแบบสอบถาม เพ่ือตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา ความ

ครอบคลุมเนื้อหา และความถูกตองในสำนวนภาษา  

  จากนั้นผูวิจัยจึงไดนำแบบสอบถามฉบับรางมาวิเคราะหหาคาดัชนีความสอดคลอง (IOC: Index of 

item Objective Congruence) (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2551 : 55-56) ไดคา IOC อยูระหวาง 0.80-1.00  

  3.6 นำแบบสอบถามท่ีผานการวิเคราะหหาความตรงตามเนื้อหาแลว ไปทดลองใช (Try-Out) กับ

คณะกรรมการสถานศึกษาท่ีไมใชกลุมตัวอยางของการวิจัย จำนวน 30 คน ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

  3.7 นำแบบสอบถามมาหาคาความเชื่อม่ัน (Reliability) ดวยวิธีวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาของ 

Cronbach โดยมีคาความเท่ียงเทากับ 0.713 

  3.8 นำแบบสอบถามท่ีผานการทดลองใชแลวมาตรวจแกไข ปรับปรุงใหสมบูรณ เพ่ือนำไปใชเก็บ

รวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางของการวิจัย 

  3.9 นำแบบสอบถามจัดพิมพเปนแบบสอบถามฉบับสมบูรณ และนำแบบสอบถาม ไปเก็บขอมูลใน

การวิจัยตอไป 

 4. การเก็บและรวบรวมขอมูล 

  ในครั้งนี้ ผูวิจัยดำเนินการเปนขั้นตอน ดังนี้ 
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  4.1 ผู วิจัยขอหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากบัณฑิตวิทยาลัย วิทยาลัย

นครราชสีมา เพ่ือขอความรวมมือไปยังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 

  4.2 ผูวิจัยขอหนังสือขอความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 เพ่ือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูล จากคณะกรรมการสถานศึกษาของ

โรงเรียนในสังกัด 

  4.3 ผูวิจัยสงหนังสือขอความรวมมือตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัยไปยังผูอำนวยการ โรงเรียนใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 พรอมดวยแบบสอบถาม สำหรับคณะกรรมการ

สถานศกึษา แนบซองเปลาติดแสตมปจาหนาซองถึงผูวิจัย เพ่ือขอความอนุเคราะหในการสงแบบสอบถามกลับคืนผูวิจัย

ทางไปรษณีย 

  4.4 ผู วิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามตามท่ีได รับกลับคืนทางไปรษณีย  กรณี ท่ี ยังไม ได  รับ

แบบสอบถามคืนตามท่ีกำหนด ผูวิจัยเดินทางไปเก็บขอมูลดวยตนเอง 

  4.5 นำแบบสอบถามท่ีไดรับคืนตรวจสอบความถูกตองสมบูรณ เพ่ือดำเนินการ วิเคราะหขอมูลใน

ลำดับตอไป  

 5. การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใช 

  5.1 วิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ (Frequency) คา

รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   ตอนท่ี 1 ขอมูลสถานภาพท่ัวไป ของผูตอบแบบสอบถาม สถิติท่ีใช ไดแก การแจกแจงความถ่ี 

และคารอยละ 

   ตอนท่ี 2 การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นำมาวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   สวนท่ี 3 ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 นำมาวิเคราะหโดยการหาคาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

กำหนดเปนชวงคะแนน 5 ระดับ (บุญชุม ศรีสะอาด, 2545 : 103) ดังนี้ 

  4.51-5.00   หมายถึง  ระดับปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มากท่ีสุด 

  3.51-4.50   หมายถึง  ระดับปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา มาก 

  2.51-3.50   หมายถึง  ระดับปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาปานกลาง 

  1.51-2.50   หมายถึง  ระดับปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษานอย 

  1.00-1.50   หมายถึง  ระดับปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา นอยท่ีสุด 

  5.2 หาคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธโดยการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผล ตอการมีสวน

รวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ใชสถิติ

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson product marrient correlation) ซ่ึงเกณฑการแปลผลความสัมพันธแบงเปน 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 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

   ผูวิจัยใชสถิติ พ้ืนฐานในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ (Percentage)  คาความถี่  

(Frequency) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียร

สัน (Pearson's Product Moment Correlation Coefficient) 

 

สรุปผลการวิจัย  

การศึกษาระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 ประกอบดวย 5 ดาน ไดแก การมีสวนรวม ในการวางแผน การมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติการ การมีสวนรวมในการตัดสินใจ การมีสวนรวม ในผลประโยชน การมีสวนรวมในการประเมินผล ดังตารางท่ี 1 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา 2 ของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา 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 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (  = 3.97, S.D. = 0.69) เม่ือพิจารณาเปนรายดานพบวา อยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (  = 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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ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ใน

สังกัดสำนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 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 

 

 จากตารางท่ี 2  พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 3 โดยภาพรวม อยูในระดับมาก (  = 4.02, S.D. = 0.70) เม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวา อยูในระดับมาก ทุกดาน โดยปจจัยชุมชน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด (  = 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 ผลการวิเคราะหความสัมพันธปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3   

ตัวแปร (x) x1 x2 x3 x4 x5 y 

การมีสวนรวมในวางแผน (x1) 1.000      

การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (x2) 0.492** 1.000     

การมีสวนรวมในการตดัสินใจ (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  

ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัด

การศึกษา (y) 

-0.015 0.013 -0.050 -0.061 0.131* 1.000 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

 จากตารางท่ี 3 พบวา ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 3 มีความสัมพันธทางบวกยอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 โดยปจจัยท่ีคา
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สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธอยูในระดับต่ำ คือ การมีสวนรวมในการประเมินผลรองลงมา คือ การมีสวนรวมในการ

ปฏิบัติการ การมีสวนรวมใน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการมีสวนรวมในการตัดสินใจ  

 

สรุปผลการวิจัย 

 1. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการมีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา

คือ ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ และดานการมีสวนรวมในผลประโยชน มี

คาเฉลี่ยเทากัน ตามลำดับ สวนดานการมีสวนรวมในการวางแผน มีคาเฉลี่ยเปนลำดับสุดทาย 

 2. ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เม่ือพิจารณาเปนรายดาน พบวา อยูในระดับมากทุก

ดาน โดยปจจัยชุมชน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา ดานปจจัยครู ดานปจจัยคณะกรรมการสถานศึกษา ดานปจจัย

โรงเรียน และดานปจจัยโรงเรียน สวนปจจัยผูบริหาร มีคาเฉลี่ยเปนลำดับสุดทาย  

 3. ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีสงผลกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 มีความสัมพันธ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี .05 โดยมีคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธภาพรวมอยูในระดับต่ำ โดยการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธมากท่ีสุด คือ การมีสวนรวมในการประเมินผล รองลงมา คือ การมีสวนรวมในการปฏิบัติการ การมีสวนรวม

ในวางแผน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการมีสวนรวมในการตัดสินใจ 

 

อภิปรายผล  

 1. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา

คือ ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจและดานการมีสวนรวมในผลประโยชน มี

คาเฉลี่ยเทากัน ตามลำดับ สวนดานการมีสวนรวมในการวางแผน มีคาเฉลี่ยระดับสุดทาย ท้ังนี้เนื่องจากไดรับความ

รวมมือท่ีดีจากคณะกรรมการสถานศึกษา ชุมชน หนวยงานท่ีเกี่ยวของและผูปกครองในการเขามามีสวนรวมในการจัด

การศึกษา โดยมุงม่ัน พัฒนาในทุกๆ ดาน ไมวาจะเปน ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ ดานการมีสวนรวมในการ

ประเมินผล ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในการวางแผน 

โดยเปนไปตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 (แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2545 และฉบับท่ี 3 พ.ศ. 

2553) ท่ีเปดโอกาสใหทุกคนเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเปนอยางมาก สอดคลองกับแนวคิดของ 

กฤตย คงสิม (2556 : 10) ไดใหความหมายวา การมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการของบุคคลหลายๆ คนท่ีมีสวน

เกี่ยวของในการวางแผน การดำเนินงานตามแผนและการประเมินผล เพ่ือใหงานบรรลุ จุดมุงหมายตามท่ีตองการ ซ่ึง

บุคคลเหลานั้นเกิดความรูสึกรวมกันรับผิดชอบ รวมคิด รวมตัดสินใจ และรวมกันแกปญหา 
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 2. ปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก โดยปจจัยชุมชน มีคาเฉลี่ยสูงท่ีสุด รองลงมา ดานปจจัย

ครู ดานปจจัยคณะกรรมการสถานศึกษา ดานปจจัยโรงเรียน และดานปจจัยโรงเรียน สวนปจจัยผูบริหาร มีคาเฉลี่ยต่ำ

ท่ีสุด ท้ังนี้เนื่องมาจากทุกปจจัยมีผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ท้ังชุมชน ครู คณะกรรมการ

สถานศึกษา เพราะทุกฝายตองชวยกันสงเสริมใหสถานศึกษาสามารถดำเนินการไดตรงตามวัตถุประสงค และเกิด

ประสิทธิภาพ พรอมท้ังผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศนท่ีกวางไกลทันตอการเปลี่ยนแปลง มีภาวะผูนำตอการเปลี่ยนแปลง และมี

ปฏิสัมพันธกับผูใตบังคับบัญชาในเชิงบวก มีการจัดโครงสรางการบริหารเปนระบบชัดเจน ปฏิบัติงานในหนาท่ีอยาง

ต้ังใจและรับผิดชอบ และปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายเสร็จตามเวลากำหนดสม่ำเสมอ สอดคลองกับงานวิจัยของ ปา

รณทัตต แสนวิเศษ (2555) ท่ีศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของโรงเรียนประถมศึกษา: 

การสรางทฤษฎีจากฐานราก ผลการศึกษาพบวา ปจจัยและเงื่อนไขท่ีสงผลตอการมีสวนรวม ของชุมชนในการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐานประกอบดวยปจจัยและเงื่อนไขภายในโรงเรียนเรียน ไดแก ปจจัยดานผูบริหาร ปจจัยดานครูและ

บุคลากรทางการศึกษา ปจจัยดานคณะกรรมการ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานซ่ึงตัวชี้วัดท่ีสำคัญสำหรับปจจัยดานนี้คือ 

โรงเรียนใหเกียรติและกำลังใจ แกผูท่ีเขามามีสวนรวมกับโรงเรียน นอกจากนี้ยังมีปจจัยดานโรงเรียน ปจจัยและเงื่อนไข 

ภายนอกโรงเรียน ประกอบดวย ปจจัยดานชุมชน ปจจัยดานการเมือง ปจจัยดานงบประมาณ ปจจัยดานวัฒนธรรม 

ปจจัยดานทรัพยากรและสภาพแวดลอมในชุมชน ปจจัยดานสื่อ และเทคโนโลยี ปจจัยท่ีเกิดจากขอเสนอแนะของ

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน คน คณุภาพการศึกษา (องคการมหาชน) สำนักพัฒนาระบบ บริหารงานบุคคล

และนิติกร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2560) ท่ีเสนอวา วิสัยทัศนมีความสำคัญหลายประการ เชน 

ชวยกำหนดทิศทางท่ีจะดำเนินชีวิตหรือกิจกรรม องคกร โดยมีจุดหมายปลายทางท่ีชัดเจน ชวยใหสมาชิกทุกคนรูวา แต

ละคนมีความสำคัญ ตอการมุงไปสูจุดหมายปลายทาง และรูวาจะทำอะไร (What) ทำไมตองทำ (Why) ทำอยางไร 

(How) และทำเม่ือใด (When) ชวยกระตุนใหสมาชิกทุกคนมีความรูสึกนาสนใจ มีความผูกพัน มุงม่ันปฏิบัติตามดวย

ความเต็มใจ ทาทาย เกิดความหมายในชีวิตการทำงาน มีการทำงาน และมีชีวิตอยูอยางมีเปาหมายดวยความภูมิใจ 

และทุมเทเพ่ือคุณภาพของผลงานท่ีปฏิบัติ และชวยกำหนดมาตรฐานของชีวิต องคกร และสังคมท่ีแสดงถึงการมีชีวิตท่ี

มีคุณภาพ องคกร ท่ีมีคุณภาพ และสังคมท่ีเจริญกาวหนามีความเปนเลิศในทุกดาน 

3. การมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครราชสีมา เขต 3 มีความสัมพันธกับปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติท่ี .05 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธภาพรวมอยูในระดับต่ำ  โดยการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนท่ีมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธมากท่ีสุด คือ การมีสวนรวมในการประเมินผล รองลงมา คือ การมีสวนรวมใน

การปฏิบัติการ การมีสวนรวมในวางแผน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ตามลำดับ 

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธระหวางปจจัยเหลานี้กับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา เขต 3 ท่ีเปนเชนนี้อาจเนื่องมาจาก คณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน คือตัวแทนของ

ประชาชนผูมีสวนเกี่ยวของในหมูบาน ชุมชน ท่ีมามีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียนหรือสถานศึกษาท่ีต้ังอยูใน

ชุมชน บทบาทและหนาท่ีของคณะกรรมการสถานศึกษาจึงมีความสำคัญเปนอยางย่ิงในการกำกับ และสงเสริม
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สนับสนุนกิจการของสถานศึกษา สอดคลองกับแนวคิดของ ถวิล อรัญเวศ (2560) ท่ีเสนอแนวคิดวา คณะกรรมการ

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความสำคัญเปนอยางย่ิงในการกำกับ และสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษาอัน

เนื่องมาจากเจตนารมณของพระราชบัญญัติ การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2545 

ตองการใหประชาชน ซ่ึงเปนผูมีสวนไดเสียโดยตรงเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษารวมกับผูบริหารสถานศึกษา ครู 

บุคลากรทางการศึกษา อยางแทจริงในลักษณะเปนเจาของหรือหุนสวนของสถานศึกษา 

 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  

(1) ปจจัยดานผูบริหาร ควรสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสวนรวมในการตัดสินใจ ตลอด

กระบวนการ ไมวาจะเปนในชวงเร่ิมตน หรือการตัดสินใจในชวงวางแผนหรือการตัดสินใจในชวงปฏิบัติตามแผน เปน

ตน 

(2) ควรสงเสริมใหคณะกรรมการสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานมีสวนรวมในการสนับสนุนดานการบริหารในรูปแบบ

ตาง ๆ ตามความเหมาะสม หรือตามลักษณะของกิจกรรม 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

(1) ควรศึกษาปจจัยท่ีเอ้ือและปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมในการ จัดการศึกษาของโรงเรียนใน

สังกัดสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

(2) ควรศึกษารูปแบบการพัฒนาการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 3  

(3) ควรศึกษาปจจัยท่ีสงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษา เขต 3 ในกลุมตัวแปรอ่ืนๆ เชน ปจจัย ผลงานสถานศึกษา ปจจัยภายในบุคคลเปจจัยภายนอก 

ปจจัยความสัมพันธระหวางโรงเรียน กับชุมชน ปจจัยการเมือง ปจจัยงบประมาณ ปจจัยวัฒนธรรม ปจจัยสื่อและ

เทคโนโลยี ปจจัย ท่ีเกิดจากขอเสนอแนะของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมนคุณภาพการศึกษา (องคการ 

มหาชน) ปจจัยความรูความเขาใจในการจัดการศึกษา ปจจัยคุณลักษณะ ปจจัยเศรษฐกิจชุมชน ปจจัยแนวทางการ

เรียนการสอน เปนตน 
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