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การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 
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การวิจัยคร้ังนี้มีความมุ่งหมายเพ่ือ 1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคลากร 

ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 2. เพื่อเปรียบเทียบการมี 

ส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด  

จังหวัดร้อยเอ็ด เพศ อายุ และประสบการณ์การท�างาน ต่างกัน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 

บุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 158 คน  

เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจิยั คอื แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่าความเทีย่งตรงของแบบสอบถามของ

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยที่ .86 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลประกอบด้วย ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย  

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติทดสอบที (t-test)

ผลการศึกษา พบว่า 1. บุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

จงัหวดัร้อยเอด็ มส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา โดยรวม พบว่า อยูใ่นระดบัมาก แต่เมือ่พิจารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านทีมี่ค่าเฉลีย่สงูทีส่ดุ คอื ด้านการวางแผน รองลงมาคอื ด้านการจดัสรรทรพัยากร ด้านการประเมนิผล 

และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านการประสานงาน 2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการ 

ศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า  

กลุ่มตัวอย่างที่มีเพศ อายุ และประสบการณ์ในการท�างาน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโรงเรียน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน

ค�าส�าคัญ: 1. การมีส่วนร่วม 2. การจัดการศึกษา 3. บุคคลากร 4. โรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

ABSTRACT

Objectives of the research were: 1) to study personnel’s participation in educa-

tional management at schools under supervision of RoiEt Municipality in Roi Et province’s 
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Muang district, 2) to compare their participation in educational management to variables 

of their genders, ages and working experiences. The sampling group employed for this study 

comprised 158 personnel attached to the preceding municipality. The research instrument 

was five rating scale questionnaires. The statistics utilized for data analyses embraced 

frequencies, percentage, arithmetic mean, standard deviation and t-test. 

Outcomes of the research summarized the following main findings : 1) Personnel’s 

participation in educational management at Roi Et Municipality’s schools was rated ‘high’ 

in the overall aspect. When taking into account of a single aspect, it revealed that the 

aspect with the highest mean was planning while the next two aspects with the lower 

means included resource allocation and evaluation; whereas the last aspect with the 

lowest mean was liaison. 2) The comparative results of their participation in educational 

management at its schools indicated that variables of the sampling groups’ genders, ages 

and working experiences showed no significant differences in their participation in  

educational management at its schools.

Keywords: 1. Participation 2. Education Management 3.Personnel 4. School Attachedto  

 RoiEt Municipality 

1.  ความเป็นมาและความส�าคัญของปัญหา

การจัดการศึกษาในปัจจุบันตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม  

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มีเป้าหมายที่ส�าคัญคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดองค์ความรู้ทางความคิด 

สามารถแก้ปัญหาและด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยยึดหลักการจัดการศึกษาในมาตรา 8 (2) 

ให้สังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา มาตรา 9 (1) และ (2) ให้การจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการ

จดัการศกึษามเีอกภาพด้านนโยบายและมคีวามหลากหลายในการปฏบัิติ มกีารกระจายอ�านาจไปสูเ่ขตพืน้ที่

การศึกษา สถานศึกษาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กอปรกับมาตรา 29 ให้สถานศึกษาร่วมกับบุคคล 

ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เอกชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ  

สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนโดยการ 

จัดกระบวนการเรียนรู้ภายในชุมชน เพื่อให้ชุมชนมีการจัดการศึกษาอบรม มีการแสวงหาความรู้ ข้อมูล 

ข่าวสาร และรูจ้กัเลอืกสรรภมูปัิญญาและวทิยากรต่าง ๆ  เพือ่พฒันาชมุชนให้สอดคล้องกบัสภาพปัญหาและ

ความต้องการ รวมทั้งหาวิธีการสนับสนุนชุมชนให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การพัฒนาระหว่างชุมชน 

และมาตรา 39 ให้กระทรวงกระจายอ�านาจการบริหารและการจัดการทั้งทางด้านวิชาการ งบประมาณ  

การบรหิารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ไปยังคณะกรรมการและส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา และสถานศกึษา 

ในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ท�าหน้าที่ก�ากับและส่งเสริม 

สนบัสนนุกจิการของสถานศกึษา (ส�านกังานรบัรองมาตรฐานและประเมนิคุณภาพการศกึษา, 2547 หน้า 6 – 26) 
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ส�าหรบัหน่วยงานทางการศกึษาต้องระดมทรพัยากรบคุคลให้มส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาโดยน�า

ประสบการณ์ ความรอบรู ้ความช�านาญของบคุคลมาใช้ให้เกดิประโยชน์ทางการศกึษาส่งเสรมิสนบัสนนุการ

จดัการศกึษา (กระทรวงศึกษาธกิาร,2542 หน้า 28) อย่างไรกต็ามในการจดัการศกึษาในอนาคต ต้องเป็นการ

จัดการศึกษาส�าหรับ คนทั้งมวล (Education for All) และให้สังคมทั้งมวลเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการ

ศึกษา (All for Education) การศึกษาไม่ใช่เร่ืองของครู โรงเรียนหรือกระทรวงศึกษาธิการเท่านั้น  

แต่ทุกส่วนของสังคมต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา (ประเวศ วะสี, 2539 หน้า 7-10 อ้างถึงใน 

กิ่งกาญจน์ ชมอินทร์, 2549 หน้า 2)

บุคลากรของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ด้วยมีหน้าที ่

ที่แตกต่างกัน จึงท�าให้การให้ความร่วมมือในการจัดการศึกษาค่อนข้างจ�ากัดเพียงบางกลุ่ม จากท่ีกล่าวมา

การมส่ีวนร่วมของบคุลากรในการจดัการศกึษาซึง่เป็นเรือ่งทีพ่ระราชบญัญตักิารศกึษาแห่งชาติก�าหนดและ

ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแม้ว่าการศึกษาในระดับข้ันพื้นฐานจะเป็นหน้าท่ีรับผิดชอบของรัฐโดยตรงก็ตาม

กลุ่มบุคคลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยเฉพาะบุคลากรควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อการจัดการศึกษา  

โดยให้การสนับสนุนและร่วมมือกับสถานศึกษาในการส่งเสริมการเรียนของผู้เรียนด้วยเพราะผลส�าเร็จของ

การเรียนการสอนไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานศึกษาเท่านั้นจ�าเป็นจะต้องได้รับความร่วมมือจากบุคลากรทุกฝ่าย 

ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งส�าคัญยิ่ง (ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ. 2544ข, หน้า 4-5)

ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงมีความสนใจต้องการศึกษาเก่ียวกับ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ 

บุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดจ�าแนกเป็น 4 ด้าน 

ได้แก่ 1) ด้านการวางแผน 2) ด้านการจัดสรรทรัพยากร 3) ด้านการประสานงาน และ 4) ด้านการประเมินผล  

โดยหวังว่าการศึกษาคร้ังน้ีจะเป็นพ้ืนฐานที่จะน�าไปใช้ในการวางแผนจัดการศึกษาของสถานศึกษาของ

โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ดให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2.  วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาล 

เมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

2)  เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�าแนกตามเพศ อายุ และประสบการณ์การท�างาน

3.  สมมติฐานของการวิจัย

1)  บุคลากรที่มีเพศต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

2)  บุคลากรที่มีอายุต่างกันมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด 

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

3)  บคุลากร ทีม่ปีระสบการณ์การท�างาน ต่างกนั มีส่วนร่วมในการจดัการศกึษาในสงักดัโรงเรยีน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน
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4.  ขอบเขตของการวิจัย

4.1 ขอบเขตด้านประชากร ได้แก่ ได้แก่ บุคลากรโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 173 คน 

4.2  ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคลากรในสังกัดโรงเรียน

เทศบาลเมอืงร้อยเอด็ อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอ็ด โดยมีขอบเขตของการวจิยัจ�าแนกเป็น 4 ด้าน ดังน้ี

 1)  ด้านการวางแผน

 2)  ด้านการจัดสรรทรัพยากร

 3)  ด้านการประสานงาน

 4) ด้านการประเมินผล

4.3  ขอบเขตด้านพื้นที่

 ได้แก่ โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

5.  ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1)  ข้อมูลทีไ่ด้จากการศึกษาวิจัยน�าไปประยกุต์ใช้ในการจดัการ การมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา

ของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

2) ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการสร้างการมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ 

บุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

3)  ผลการวิจัยจะน�าไปใช้เป็นสารสนเทศในการจัดการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลเทศบาล 

เมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

6.  วิธีด�าเนินการวิจัย

6.1  ประชากร (Population) ได้แก่ บุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด จ�านวน 173 คน

6.2  กลุ ่มตัวอย่าง (Sample) ได้แก่ บุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

อ�าเภอเมอืงร้อยเอด็ จงัหวดัร้อยเอด็ จ�านวน 158 คน ได้จากการก�าหนดขนาดกลุม่ตวัอย่างใช้การเทยีบจาก

ตารางส�าเร็จรูปของ เครซี่และมอร์แกน (Krejcie and Morgan)

6.3  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้

 ตอนที่ 1 แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire)

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-ended Questionnaire) แบบมาตราส่วน

ประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด

 ตอนท่ี 3 แบบสอบถามแบบปลายเปิด (Open-ended Questionnaire) สอบถาม 

ข้อมูลเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  

อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
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6.4  สถติทิีใ่ช้ในการวิจยั ได้แก่สถติเิชงิพรรณา (Descriptive Statistics) คอื ความถ่ี (Frequency) 

ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และสถิติ 

เชิงอนุมาน คือ การทดสอบสมมติฐาน t-test (Independent) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 

(One – way ANOVA) หรือ (F-test)

7. ผลการวิจัย

7.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัด

โรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 ผลการวิจัยพบว่า บุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

จงัหวดัร้อยเอด็ มส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา โดยรวม พบว่า อยูใ่นระดบัมาก แต่เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน 

พบว่า ด้านทีมี่ค่าเฉลีย่สงูทีส่ดุ คอื ด้านการวางแผน รองลงมาคอื ด้านการจดัสรรทรพัยากร ด้านการประเมนิผล 

และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านการประสานงาน ตามล�าดับ

 เมื่อแยกเป็นรายด้าน พบว่า มีผลการวิจัยดังต่อไปนี้

 1)  ด้านการวางแผน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่

มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือ ร่วมวิเคราะห์และสรุปข้อมูลเพื่อก�าหนดเป็นเป้าหมายและนโยบายของโรงเรียน  

รองลงมาคือ ร่วมก�าหนดบทบาท หน้าที่และแนวทางปฏิบัติของบุคคลท่ีเก่ียวข้องในการจัดการศึกษาของ

โรงเรียนและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ร่วมก�าหนดวิธีการขั้นตอนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน

 2)  ด้านการจัดสรรทรัพยากร พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 

พบว่าข้อทีม่ค่ีาเฉลีย่มากทีส่ดุคอื พจิารณามอบหมายงานตามความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ให้กบั

บุคลากรทุกคน รองลงมา คือนิเทศ ก�ากับ ติดตามและควบคุมบุคลากรให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มเวลา  

และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร ได้เข้าร่วมประชุมอบรมสัมมนากับหน่วยงานอื่น

อย่างต่อเนื่อง

 3)  ด้านการประสานงาน พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือพัฒนาบรรยากาศและสถานท่ีในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน  

รองลงมา คือจัดหาทุนและบริจาคทรัพย์สินสนับสนุนในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด 

คือ การจัดงาน/กิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน

 4) ด้านการประเมินผล พบว่า โดยรวม อยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า

ข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุดคือประเมินผลงานของครู อาจารย์ นักเรียน รองลงมาคือสร้างความภูมิใจในความ

ส�าเร็จในการจัดการศึกษาของโรงเรียน ข้อที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุดคือ ร่วมปรับปรุงแก้ไขปัญหาและอุปสรรคใน

การจัดการศึกษาของโรงเรียน

7.2 ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

 สมมติฐานที่ 1 บุคลากร ที่มีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสังกัดโรงเรียน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน



Vol.5 No.2 July – December 201654

Academic Journal of Mahamakut Buddhist University Roi Et Campus

 ผลการวิจัย พบว่า บุคลากร ที่มีเพศ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสังกัดโรงเรียน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็น

ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 2 บุคลากร ที่มีอายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสังกัดโรงเรียน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า บุคลากร ที่มีอายุ ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในสังกัดโรงเรียน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็น

ไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

 สมมติฐานที่ 3 บุคลากร ที่มีประสบการณ์การท�างาน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด แตกต่างกัน

 ผลการวิจัย พบว่า บุคลากร ที่มีประสบการณ์การท�างาน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการ

ศึกษาในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวมและรายด้าน  

ไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ (Null Hypothesis)

8.  อภิปรายผล

จากการสรปุผลการวจิยั มกีารน�าผลการวจิยัทีน่่าสนใจและน�ามาอภปิรายผลเพิม่เตมิตามประเด็น

ต่างๆ ดังนี้ 

8.1 ผลการวิจัย พบว่าบุคคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด 

จงัหวดัร้อยเอด็ มส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา โดยรวม พบว่า อยูใ่นระดบัมาก แต่เมือ่พจิารณาเป็นรายด้าน

พบว่า ด้านทีม่ค่ีาเฉลีย่สงูทีส่ดุ คอืด้านการวางแผนรองลงมาคอื ด้านการจดัสรรทรพัยากร ด้านการประเมนิผล 

และด้านที่มีค่าเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านการประสานงาน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากผู้บริหารได้มีการวางแผน  

ในการบริหารอย่างเป็นระบบ โดยยึดหลกัการมีสว่นร่วมของบคุลากรในหน่วยงาน ดงัที ่ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ 

(อ้างถึงใน วัชระ พนิตธรรกูล 2541 :11) ได้ให้ความหมายไว้ว่า “การมีส่วนร่วม คือการที่ประชาชนหรือ

ชุมชนพัฒนาขีดความสามารถของตนในการจัดการควบคุมการใช้และการกระจายทรัพยากรที่มีอยู ่  

เพื่อประโยชน์ต่อการด�ารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคม ตามจ�าเป็นอย่างมีศักดิ์ศรี ในฐานะสมาชิกของสังคม

ในการมส่ีวนร่วมประชาชนได้พฒันาความรูแ้ละภมูปัิญญา ซึง่แสดงออกมาในรปูการตดัสนิใจในการก�าหนด

ชวิีตของตนอย่างเป็นตวัของตนเอง”ซึง่สอดคล้องกบังานวิจยัของ ชนกานต์ แปงพ๊ัวะ“ปัจจยัทีส่มัพันธ์กบัการ 

มส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐาน ส�ากดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา

นครสวรรค์ เขต 2” พบว่า สภาพการมีส่วนร่วมและปัจจัยที่สัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

ของคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน ส�ากัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 2 ด้านงานวิชาการ งาน

บุคลากร งานงบประมาณ และงานบริหารทั่วไป ทั้ง 4 ด้าน มีสภาพการมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก และ

สอดคล้องกับงานวิจัยของ พิมพ์ ทวีนาท (2552) “การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขัน้พืน้ฐานในสถานศกึษา สงักดัส�านกังานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาสโุขทยั เขต 1” ผลการวจิยัพบว่า ระดบั 

การมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาของคณะกรรมการสถานศกึษาขัน้พืน้ฐานในสถานศึกษา สงักดัส�านกังาน
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เขตพ้ืนทีก่ารศกึษาสโุขทยั เขต 1 พบว่า คณะกรรมการสถานศกึษาข้ันพ้ืนฐานมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา 

โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาทุกด้านอยู่ใน

ระดับมากเช่นกัน เรียงล�าดับ ดังนี้ ด้านการบริหารทั่วไป ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และ

ด้านวิชาการ

8.2  ผลการเปรยีบเทยีบการมส่ีวนร่วมในการจัดการศกึษาของบคุคลากรในสงักดัโรงเรยีนเทศบาล

เมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด ผลการวิจัยพบว่า ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมใน

การจัดการศึกษาของบุคลากรในสังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างท่ีมีเพศ อายุ และประสบการณ์ในการท�างาน ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด โดยรวม ไม่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจเนื่อง

มาจากผู้บริหารได้ให้ความส�าคัญกับบุคลากรเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม ดังที่ วิทยา วิริยพงศ์ 

(2548, หน้า 1) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วม (participation) หมายถึง รูปแบบของความเกี่ยวข้อง

ผกูพันร่วมกันของสมาชิกในองค์การในการประชมุปรกึษาหารอื เพือ่การตดัสนิใจ และการควบคมุก�ากับดแูล

การท�างานร่วมกนั เพือ่ให้เกิดประสทิธภิาพสงูสดุในการปฏบัิตงิาน ดงันัน้ถึงแม้ว่าบุคลากรจะมเีพศ อายแุละ

ประสบการณ์ในท�างานทีต่่างกนั แต่มส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษา ไม่แตกต่างกนั สอดคล้องกบังานวจิยัของ 

ภัทราภรณ์ นันทวงศ์ (2556) “การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน สังกัด

เทศบาลนครล�าปาง” พบว่า ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียน

สังกัดเทศบาลนครล�าปาง จ�าแนกตามสภาพทั่วไป พบว่า ผู้ปกครองที่มี เพศ อายุ อาชีพ และรายได้ ต่างกัน 

มส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาไม่แตกต่างกนัและงานวจิยั ของ พมิพ์ ทวนีาท (2552) “การมส่ีวนร่วมในการ

จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สุโขทัย เขต 1” ผลการวิจัยพบว่า การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ในสถานศึกษา สังกัดส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุโขทัยเขต 1 จ�าแนกตาม วุฒิการศึกษา ขนาดของสถาน

ศึกษา และประเภทของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า บุคลากรทางการศึกษามีความคิดเห็น

ต่อสภาพการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสถานศึกษาในภาพรวม รายด้านทุกด้าน

และรายข้อทุกข้อ ไม่แตกต่างกัน

9. ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะและข้อค้นพบ (Fact Findings) จากการวิจัยและการอภิปรายผลแล้วสามารถ 

สรุปผลโดยแบ่งเป็น 2 ระดับ ดังนี้ 

9.1 ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา

 จากการวิจัย พบว่า ทุกด้านอยู่ในระดับมาก ดังนั้นผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้อง จึงควรคงสภาพ

ไว้และด�าเนินการพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ส่วนในด้านที่ 3 คือ ด้านการประสานงาน ที่มีค่าเฉลี่ยต�่ากว่าทุกด้านนั้น 

ผู้บริหารสถานศึกษาควรที่จะหาแนวทางพัฒนาด้านนี้ให้สูงยิ่งขึ้นต่อไป 
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9.2  ข้อเสนอแนะในการศึกษาค้นคว้าครั้งต่อไป

 จากผลการวิจัย “การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคคลากรในสังกัดโรงเรียน 

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด” มีประเด็นที่ผู้วิจัย จะเสนอแนะให้ผู้ที่สนใจ 

จะวิจัยต่อยอดดังต่อไปนี้ จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัย ดังนี้

 1)  ควรศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของผู้ปกครองนักเรียนในสังกัดโรงเรียน

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 2) ควรศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของบุคลากรในสังกัด

โรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 

 3) ควรศกึษาปัญหาการมส่ีวนร่วมในการจดัการศกึษาด้านการประสานงาน ของบคุลากรใน

สังกัดโรงเรียนเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ�าเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
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