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ศึกษาและเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน  สั งกัดส านั ก งาน เขตพื้ น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช   
เขต 2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานของสถานศึกษา 
สั ง กั ด ส านั ก ง าน เข ต พื้ น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ านวน 
324 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วน
ป ร ะ ม าณ ค่ า  (Rating Scale) ส ถิ ติ ท่ี ใ ช ้         
ในการวิเคราะห์ขอ้มูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย          
ค่ า เบ่ี ย ง เบ นม าตรฐ าน  แล ะค่ า เอฟ  (F-
test)ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการวิเคราะห์
ระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 พบวา่โดยรวมมีส่วน

ร่วมในการจัดการศึกษาอยู่ในระดับมาก       
2) ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ าแนก
ตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและขนาดของสถานศึกษาต่างกนั 
มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของสถานศึกษา 
โดยภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั .05 

 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม การจดัการศึกษา 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 
Abstract 

The research objectives were to 
study and compare the participation in 
educational administration of basic 
educational school boards under Nakhon Si 
Thammarat Primary Educational service Area 
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Office 2.The samples of this studywere 324 
ofbasic educational school boardsunder 
Nakhon Si ThammaratPrimary Educational 
service Area Office 2. The instruments used 
were rating scale questionnaires. The 
statistics utilized in data and analysis were 
percentage, mean, standard deviation and F-
test. The results were as follows:1) Results of 
the overall participation in educational 
administration of basic educational school 
boards under Nakhon Si Thammarat Primary 
Educational service Area Office 2 was at the 
high level. 2) Resultscomparingof the 
participation in educational administration of  
basic educational school boards under 
Nakhon Si Thammarat Primary Educational 
service Area Office 2 classified by basic 
educational school board’s status and school 
size, theparticipation in educational 
administration were significantly different at 
the level of .05. 
 
Keywords :  participation, educational 
administration, basic educational school 
boards 
 
บทน า 

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 
2545 ก าหนดให้ มีการเปล่ียนแปลงการจัด
การศึกษาไทย ทั้งในดา้นสิทธิและเสรีภาพของ

บุคคลอยา่งเสมอภาคกนัในการไดรั้บการศึกขั้น
พื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี อย่างต่อเน่ืองและมี
คุณภาพโดยไม่ เสี ยค่ าใช้ จ่ ายและการจัด
การศึกษาดังกล่าวจะต้องค านึงถึงการมีส่วน
ร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและ
เอกชน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพฒันา
อย่างต่อเน่ือง หลกัการดงักล่าวตรงกบัแนวคิด
หลักในการจัดการศึกษาเพื่อทุกคนทุกฝ่าย 
(Education for All) และทุกคนทุกฝ่ายมีส่วน
ร่วมในการศึกษาอนัเป็นหลกัการพื้นฐาน และ
จากพระราชบัญญั ติ ดั งก ล่ าวจึ งก าหนด
เป้าหมายและหลกัการ สิทธิโอกาส และระบบ
การศึกษา แนวทางการจดัการศึกษาโครงการ
บริหารจดัการคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
ครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีเอกภาพ
ดา้นนโยบาย มีความหลากหลายในทางปฏิบติั 
โดยยึดหลักการกระจายอ านาจไปสู่เขตพื้นท่ี
การศึกษา สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ก าหนดมาตรฐานการศึกษา และการ
จัดระบบการประกันคุณภาพการศึกษาทุก
ระดับ ส่งเสริมมาตรฐานและพัฒนาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา ให้บุคคล ครอบครัว 
องค์กร ชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา 
สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอ่ืนมี
ส่ วนร่วมในการจัดการศึกษา (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2551 : 1) 

การศึกษาเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และเป็นเคร่ืองช้ีน าสังคม ผูท่ี้
ได้รับการศึกษาจึงเป็นบุคคลท่ีมีคุณภาพและ
เป็นก าลงัส าคญัในการพฒันาประเทศ ซ่ึงจะ
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เห็นได้ว่าพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) 
พ.ศ. 2545 เป็นกฎหมายรองรับและเป็นกลไก
ส าคญัท่ีจะขบัเคล่ือนไปสู่การพฒันาคุณภาพ
การศึกษาของชาติ มีหลกัการส าคญั คือการให้
การศึกษาตลอดชีวิตส าหรับประชาชน  ส่งผลให้
เกิดกระแสการต่ืนตัวและเคล่ือนไหวในการ
ด าเนินงานทั้งหน่วยงานองคก์รและบุคลากรท่ี
เก่ียวขอ้ง และยงัแสดงให้เห็นถึงเจตนารมณ์
ในการยกระดบัคุณภาพการศึกษาของไทยให้
สูงข้ึนดงัในมาตรา 10 ระบุวา่ “การจดัการศึกษา
ตอ้งจดัให้บุคคลมีสิทธิและโอกาสเสมอกนัใน
การรับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่น้อยกว่าสิบ
สองปีท่ีรัฐตอ้งจดัให้ทัว่ถึงและมีคุณภาพ โดย
ไม่เก็บค่าใช้จ่าย” (กระทรวงศึกษาธิการ , 
2547 : 7)  

สถานศึกษาเป็นหน่วยงานหลกัท่ีท า
หน้าท่ีในการจดัการศึกษาให้มีคุณภาพและ
ตอบสนองความตอ้งการของทอ้งถ่ิน ดงันั้นใน
การบริหารภายในสถานศึกษา ควรให้ชุมชน 
ท้องถ่ินและบุคคลท่ี เก่ี ยวข้องในการจัด
ก าร ศึ กษ าเข้ าม า มี ส่ วน ร่วม ในก ารจัด
ก าร ศึ ก ษ า  การมี ส่ วน ร่วมของชุ มชน มี
ความส าคญัท าให้ประชาชนไดท้ราบเก่ียวกบั
การด าเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ  ของ
สถานศึกษา เป็นการสร้างความน่าเช่ือถือ 
ความมั่นใจ และความนิยมให้ เกิดข้ึนใน
ชุมชน นอกจากนั้นยงัเป็นการสนับสนุนให้
ประชาชน ชุมชนได้เข้ามาช่วยเหลือเก้ือกูล
กิจกรรมต่างๆ ของสถานศึกษา ส่งเสริมให้
ประชาชนมีความเข้าใจในความส าคญัของ

การศึกษา และถือเป็นหน้าท่ีของประชาชน 
และชุมชน ท่ี จะต้องให้ ความสนใจและ             
มีส่วนร่วมดูแลจดัการศึกษาของสถานศึกษา
ประกอบกับยุคปัจจุบันท่ีมีการเปล่ียนแปลง 
เจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว จึงเป็นยุคท่ี
ต้องการสติปัญญา ความรู้และความสามารถ
จากหลายฝ่ายมาร่วมคิด ร่วมท า ร่วมตดัสินใจ 
เพื่อแก้ไขปัญหาและพฒันาคุณภาพการศึกษา 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2546 : 42) 

คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เป็นคณะบุคคลกลุ่มหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อการ
จดัการศึกษาแต่จากอดีตจนถึงปัจจุบัน สภาพ
การเป็ นคณะบุ คคลของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีเขา้มามีส่วนร่วมกบั
สถานศึกษายงัเป็นปัญหาอุปสรรคต่อการ
บริหารจัดการในระดับสถานศึกษา คือ 1) 
คณะกรรมการสถานศึกษาย ังขาดความ
ชดัเจนในเร่ืองบทบาทหน้าท่ี 2) บุคคลท่ีเขา้
มาเป็นคณะกรรมการสถานศึกษาส่วนใหญ่
ไดรั้บการร้องขอจากสถานศึกษามากกวา่การ
ได้รับการคัดสรรจากกลุ่มผูเ้ก่ียวข้องอย่าง
แท้ จ ริ ง  3 )  วิ ธี ก าร ท างาน ร่ วมกั น ของ
คณะกรรมการสถานศึกษายงัขาดทักษะและ
ประสบการณ์ 4) สถานศึกษาส่วนหน่ึงยงัคิดวา่
คณ ะกรรมก ารสถ าน ศึ กษ า เป็ น เพี ย ง
ผู ้สนับสนุนด้านทรัพยากรทางการศึกษา
มากกว่าการเป็นผูร่้วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ด าเนินงาน ร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึน 5) คณะกรรมการ
สถานศึกษาส่วนหน่ึงยงัคิดว่าการบริหารจัด
ก ารศึ กษ าเป็ นหน้ าท่ี ของสถาน ศึ กษ า 
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นเพียงท่ีปรึกษา
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หรือผูป้ฏิบติัตามการร้องขอจากสถานศึกษา 
6) คณะกรรมการสถานศึกษาแต่ละคนมีภาระ
งานมาก การประชุมจึงขาดความต่อเน่ืองและ
ความพร้อมเพรียง 7) ระบบขอ้มูลสารสนเทศ
เพื่อการบริหารขาดคุณภาพ จึงเป็นจุดอ่อนท่ี
ส าคญัของการบริหารจดัการในการน าขอ้มูล
ไปใช้ในการพิจารณาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาเพื่อการตดัสินใจ และแก้ปัญหา
หรือพฒันางานการศึกษา ส่วนใหญ่จึงอยู่บน
พื้นฐานของความรู้สึกและประสบการณ์เดิม 
และ 8) คณะกรรมการสถานศึกษาบางส่วนยงั
ขาดความชัดเจนในบทบาทหน้าท่ี (ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2547 :     
20 – 21)  

ดว้ยเหตุน้ี ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ี
จะศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2 ใน 4 งาน 
คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป ผล
ท่ีได้จากการศึกษาคร้ังน้ี จะได้น าไปใช้เป็น
แนวทางในการร่วมก าหนดนโยบายการ
บริหารและการจดัการศึกษาในโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป 

 
วตัถุประสงค์ 

1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ท่ี มี
สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและขนาดสถานศึกษาแตกต่างกนั 
 
ขอบเขตของปัญหา 

การศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 2ตามตวัแปร 
สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและขนาดของสถานศึกษาใน 4 งาน 
คือ การบริหารวิชาการ การบริหารงบประมาณ 
การบริหารงานบุคคล และการบริหารทัว่ไป 

 
วธีิด าเนินการวจัิย 
  ประชากรได้แ ก่  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ นพื้ นฐานของสถานศึกษา 
สั ง กั ด ส านั ก ง าน เข ต พื้ น ท่ี ก า ร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ปี
ก าร ศึ ก ษ า  2558 จ าน วน  198 โ ร ง เรี ย น 
คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา
ขนาดเล็กและขนาดกลางโรงเรียนละ 9 คน 
คณะกรรมการสถานศึกษาของสถานศึกษา
ขนาดใหญ่โรงเรียนละ 15 คน รวมประชากร
ทั้ ง ส้ิ น  1,950  คน  (ส านั ก งาน เขตพื้ น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช    
เขต 2, 2558) 
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กลุ่มตัวอย่างได้แก่  คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษา สังกัด
ส านักงานเขตพื้ นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2  ปีการศึกษา 2558 ไดม้า
โดยวิธีการ 1) ก าหนดกลุ่มตัวอย่างจากตาราง
ของเครจช่ีและมอร์แกน  (Krejcie& Morgan, 
1970 : 607 – 610)ได้กลุ่มตัวอย่าง 324 คน 2) 
สุ่มแบบแบ่งชั้ นภูมิ  (Stratified Sampling) คือ
แบ่งสถานศึกษาเป็น 3 ขนาด คือ สถานศึกษา
ขนาด เล็ ก  สถาน ศึ กษ าขนาดกลางและ
สถานศึกษาขนาดใหญ่  3) เลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
สถานศึกษาจ านวนสถานศึกษาละ 4 คน คือ 
บุคลากรภายในสถานศึกษา 2 คน และสุ่ม
อ ย่ า ง ง่ า ย  (Simple Random Sampling) ข อ ง
คณะกรรมการสถานศึกษาท่ี เป็นบุคลากร
ภายนอกส ถาน ศึ กษ า จ านวน  2 คน  ได้
คณะกรรมการสถานศึกษาขนาดเล็ก จ านวน 
140 คน คณะกรรมการสถานศึกษาขนาด
กลาง จ านวน 136 คน และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขนาดใหญ่ จ านวน 48 คนไดก้ลุ่ม
ตวัอยา่งรวมทั้งส้ิน 324 คน 

เค ร่ืองมือท่ีใช้ เป็นแบบสอบถาม       
มีลกัษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check 
List) ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือโดยการหา
ความเท่ียงตรง หรือหาค่า IOC จากนั้นหาค่า
ความ เช่ื อมั่น สั มประ สิ ท ธ์ิ แอล ฟ่ าของ
แบบสอบถาม ด้วยวิธีการของครอนบราค
(Cronbach’s Alpha Coefficient) ได้ค่ าความ
เช่ือมัน่เท่ากบั 0.96     

 

วธีิเก็บขอ้มูล 
1. ผู้วิ จัยขอหนัง สื อจากบัณ ฑิ ต

วิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏันครศรีธรรมราช
และด าเนินการส่งหนังสือขออนุญาตเก็บ
ข้อมูลเพื่อการวิจยัพร้อมแบบสอบถาม แก่
ผู ้บริหารสถานศึกษา สังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 เพื่อท าการเก็บรวบรวมขอ้มูล 

2. ก าหนดวนัในการเก็บรวบรวม
แบบสอบถาม หลังจากส่งแบบสอบถามไป
แล้ว 2 สัปดาห์ ผู ้วิจ ัยด าเนินการรวบรวม
แบบสอบถามดว้ยตนเอง  

3. รวบรวมแบบสอบถามท่ีไดคื้นมา
ทุกฉบบัด้วยตนเองแล้วด าเนินการวิเคราะห์
ขอ้มูล 

การวิ เคราะ ห์ ข้อมู ล ผู ้วิ จ ัยได้น า
เคร่ืองมือประมวลหาค่าสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์
ท าการวเิคราะห์ขอ้มูลตามขั้นตอนดงัน้ี 

1. แบบสอบถามตอนท่ี 1 สอบถาม 
ข้อมูลทั่วไปเก่ียวกับสถานภาพของผูต้อบ
แบบสอบถาม วเิคราะห์โดยการหาค่าร้อยละ 

2. แบบสอบถามตอนท่ี 2 สอบถาม
การมี ส่ วน ร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 วิเคราะห์โดยรวม
และรายด้าน โดยการค านวณหาค่าเฉ ล่ีย 
(Mean) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

3. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน  สั งกัดส านั ก งาน เขตพื้ น ท่ี
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การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
2 ตามตวัแปร สถานภาพของคณะกรรมการ
สถาน ศึกษาขั้ นพื้ นฐานและขนาดของ
สถานศึกษา วิเคราะห์โดยการหาค่าเอฟ (F – 
test) การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว 
(One – Way ANOVA) และทดสอบความ
แตกต่างรายคู่ โดยวธีิ เชฟเฟ่ (Scheffe) 
 
สรุปผลการวจัิย 

1. ระดับการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 โดยรวม
อยู่ในระดับมาก  เม่ือจ าแนกเป็นรายด้าน 
พบว่า ทุกด้านมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก  
โดยเรียงล าดับค่าเฉล่ียจากมากไปน้อย คือ 
ดา้นการบริหารงานทัว่ไป ดา้นการบริหารงาน
วิชาการ ดา้นการบริหารงานงบประมาณและ
ดา้นการบริหารงานบุคคล   

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 

      2.1 ระดับการมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน  สั งกัดส านั ก งาน เขตพื้ น ท่ี
การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 
2 จ าแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยรวมมีส่วนร่วม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 

.05 เม่ือพิจารณารายด้านก็พบว่า ทุกด้าน มี
ส่วนร่วมแตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดบั .05 

2.2 ระดบัการมีส่วนร่วมในการ 
จดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ าแนก
ตามขนาดสถานศึกษาโดยรวมมีส่วนร่วม
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 
.05 เม่ือพิจารณารายด้านก็พบว่า ด้านการ
บ ริหารงานวิชาการ แตกต่างกันอย่างมี
นัยส าคัญส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ส่วน
ดา้นอ่ืนๆ ไม่แตกต่างกนั 
 
อภิปรายผล 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต  2 ค ร้ังน้ีผู ้วิจ ัยได้น าผลงานการวิจัย 
หลกัการ แนวคิด และเอกสารและต าราทาง
วิชาการมาอภิปรายสนับสนุนประกอบ
ผลการวจิยัของผูว้จิยัดงัน้ี  

1. ระดับการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ป ระถม ศึ กษ านครศ รีธรรม ราช  เขต  2 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ซ่ึงเป็นเพราะว่า 
ผูบ้ริหารสถานศึกษาเล็งเห็นความส าคญัของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดย
ผู ้บ ริห ารให้ ความ เห็ นชอบการพัฒ น า
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หลักสูตรของสถานศึกษา มีการเสนอแนะ
การบริหารงบประมาณของสถานศึกษาโดย
ค านึงถึงประสิทธิภาพ และผูบ้ริหารให้ความ
เห็นชอบและเสนอแนะในการจัดท าแผน
งบประมาณประจ าปี  ของสถาน ศึกษ า 
น อ ก จ าก น้ี ย ัง มี ก า ร ส่ ง เส ริ ม ให้ ค รู มี
ความสัมพันธ์อัน ดีต่อกันทั้ งภายในและ
ภายนอกสถานศึกษา และให้การสนับสนุน
ใหส้ถานศึกษาเป็นสถานท่ีจดักิจกรรมบริการ
ชุมชน จึงท าให้การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาอยู่ในระดับมาก สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ มาโนช  แสงสว่าง (2554) ได้
ศึกษาวิจัย เร่ือง การมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานและครูต่อการพฒันาโรงเรียนอนุบาล
หนองหงส์ ต าบลสระแกว้ อ าเภอหนองหงส์ 
จงัหวดับุรีรัมย ์ ผลการวิจยัพบว่า การมีส่วน
ร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานและครูต่อการพฒันา
โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ ต าบลสระแก้ว 
อ าเภอหนองหงส์ จงัหวดับุรีรัมย ์ โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก สอดคลอ้งกบังานวิจยัของอุทยั
ทิพย์ จันต๊ะวงษ์ (2555) ได้ศึกษาวิจัยเร่ือง 
การมี ส่ วน ร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนต าบลป่าแดด 
อ าเภอแม่สรวย สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถม ศึกษาเชี ยงราย  เขต  2 
ผลการวจิยัพบวา่ สภาพการมีส่วนร่วมในการ
จดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ น พื้ น ฐาน  ในโรง เรียนก ลุ่ม เค รือข่ าย

โรงเรียนต าบลป่าแดด อ าเภอแม่สรวย สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
เชียงราย เขต 2 โดยรวมอยู่ในระดับมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สมคิด ทับทิม 
(2556) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมใน
ก ารจัด ก าร ศึ ก ษ าข อ งคณ ะก รรม ก าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกดั
เทศบ าลนครระยอง ผลก ารวิจัยพบว่ า         
การมี ส่ วน ร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของ
โรง เรียน ในสั งกัด เทศบ าลนครระยอง 
โดยรวมและรายด้ าน อยู่ ใน ระดับ ม าก 
เรียงล าดบัจากคะแนนเฉล่ียมากไปหาคะแนน
เฉ ล่ี ยน้ อ ย  3  อัน ดับ แ รก  คื อ  ด้ าน ก าร
บริหารงานวิชาการ ด้านการบริหารงาน
บุคคล  และด้านการบ ริหารทั่วไป  และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อามีล รักชาติ 
(2557) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมใน
ก ารจัด ก าร ศึ ก ษ าข อ งคณ ะก รรม ก าร
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนในอ าเภอคู
เมื อ ง  ส านั ก ง าน เข ต พื้ น ท่ี ก าร ศึ ก ษ า
ประถมศึกษาบุรีรัมย ์เขต 4 ผลการวิจยัพบว่า 
การศึกษาระดับการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โรงเรียนในอ าเภอคูเมือง ส านักงาน
เขตพื้ น ท่ีการศึกษาประถมศึกษาบุ รีรัมย ์    
เขต 4 พบว่า ระดบัการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก  

2. ผลการเปรียบเทียบระดับการมี
ส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการ
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สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช 
เขต 2 ด้านสถานภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ผู ้ท่ี มีสถานภาพ
ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดั
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
นครศรีธรรมราช เขต 2 จ าแนกตามสถานภาพ
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 และดา้นขนาดสถานศึกษา พบว่า 
มีส่วนร่วมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัส าคญั
ทางสถิติท่ีระดับ .05สามารถอภิปรายผลได้
ดงัน้ี 

2.1 การมี ส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จ าแนก
ตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ นพื้ นฐาน แตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สอดคล้องกับ
งานวิจยัของ เอ้ือมพร เครือบุตรดา (2554) ท า
การวิจยัเร่ืองการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีต่อการพฒันางาน
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัองคก์ารบริหาร
ส่วนจงัหวดัอุบลราชธานี ผลการวิจยัพบว่า 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่ีมี
สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานต่างกัน มีความเห็นต่อการส่วนร่วม
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมี
ผลต่อการพฒันางาน โดยภาพรวมและราย

ดา้น แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั .05 
  2.2 ผลการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 ด้าน
ขน าดสถาน ศึกษ า แตก ต่ างกัน อย่าง มี
นยัส าคญัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงทั้งน้ี
เป็นเพราะคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ น
พื้นฐานท่ีปฏิบติัหน้าท่ีในสถานศึกษาขนาด
กลาง และขนาดใหญ่ เป็นโรงเรียนท่ีตั้งอยูใ่น
จงัหวดัหรืออ าเภอ จึงมีความตระหนกัถึงการ
มีส่วนร่วมในการจดัท าแผนพฒันาการศึกษา
ของสถานศึกษา และการประชุมในแต่ละคร้ัง 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้ นฐาน ท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในสถานศึกษาขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่จะให้ขอ้เสนอแนะหรือมีส่วน
ร่วมในการแสดงความคิดเห็นเป็นอย่างดี จึง
ท าให้การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานของสถานศึกษาขนาด
เล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ แตกต่างกนั 
สอดคล้องกับงานวิจยัของ ก าพล กมลวิสัย 
(2554) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง การมีส่วนร่วมใน
การจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้ นพื้ นฐาน ในอ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ผลการวิจยัพบว่า เปรียบเทียบ
ระดบัการมีส่วนร่วมในการจดัการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ใน
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวดัแม่ฮ่องสอน ตาม
ขนาดของโรงเรียน พบว่า มีระดบัการมีส่วน
ร่วมในระดับแตกต่างกัน เม่ือพิจารณาเป็น
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รายคู่ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้ นฐาน ท่ีอยู่ในโรงเรียนขนาดใหญ่กับ
โรงเรียนขนาดกลาง และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีอยูใ่นโรงเรียนขนาด
ใหญ่กบัโรงเรียนขนาดเล็ก มีนยัส าคญัสูงกวา่
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานท่ีมีอยู่
ในโรงเรียนขนาดกลางและขนาดเล็ก  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ขอ้เสนอแนะในการน าผลวจิยัไปใช ้

1. ควรให้ความรู้แก่คณะกรรมการ
สถานศึกษา สร้างทกัษะและประสบการณ์ใน
การท างานร่วมกนั เพื่อจะไดมี้ความเขา้ใจใน
บทบาทหนา้ท่ีของตนเองท่ีชดัเจน และท าให้
มีความกระตือรือร้นในการท าหนา้ท่ี  

2. ควรกระตุ้นให้คณะกรรมการ
สถานศึกษามีความตระหนกัในการบริหารจดั
การศึกษาโดยการเป็นผูร่้วมคิด ร่วมตดัสินใจ 
ร่วมด าเนินงานและร่วมรับผลท่ีเกิดข้ึนและ
สถานศึกษาควรให้ความไวว้างใจและเช่ือมัน่
ในความสามารถของคณะกรรมการสถานศึกษา

ทุกคนอย่างเท่าเทียมกนัเพื่อน าไปสู่การพฒันา
สถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. ควรจัดการอบรมคณะกรรมการ
สถานศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการจดั
การศึกษาเพื่อให้มีความชัดเจน สามารถน า
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ไดจ้ริง เพราะการพฒันา
สถานศึกษาตอ้งอาศยัความร่วมมือจากชุมชน 
คณะกรรมการสถานศึกษาเป็นคณะบุคคลท่ี
สามารถสะทอ้นความตอ้งการของชุมชน และ
สามารถเขา้มามีส่วนร่วมกับสถานศึกษาเพื่อ
การพัฒนาให้มีคุณภาพสอดคล้องกับความ
ตอ้งการของชุมชนและทอ้งถ่ิน 

การน าผลการวจิยัไปใชป้ระโยชน์ 
1. ควรศึกษารูปแบบต่างๆ ในการ

พัฒ น าคุณ ภ าพ ก ารจัด ก าร ศึ กษ าข อ ง
คณะกรรมการสถาน ศึกษาขั้ นพื้ น ฐาน         
ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอ่ืนๆ 

2. ควรมีการวิจัยเปรียบเทียบการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในระดบัเขตพื้นท่ี เพื่อจะไดท้ราบขอ้
แตกต่างในการปฏิบติังานและสามารถน ามา
ปรับปรุงแกไ้ขใหมี้ประสิทธิผลมากข้ึน 
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