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การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษา 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  2)เปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจ าแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและขนาดของ
สถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ 1)แบบสอบถามที่มีลักษณะปลายปิดเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถามได้แก่สถานภาพและขนาดสถานศึกษา 2)แบบสอบถามที่มีลักษณะปลายปิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 3 ใน 4 ด้าน  3)แบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด (Open ended) เกี่ยวกับ
ข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอ
เสลภูมิ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ 
กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย อ า เภอเสลภูมิ  ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จ านวน 253 คน วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นจ าแนกตามขนาดของ
สถานศึกษาตามสัดส่วนของผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling)โดยวิธีการจับสลากแบบไม่ใส่
คืน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ เป็นแบบสอบถามชนิดมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้
โปรแกรม ส าเร็จรูปทางสถิติ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ค่าความ
เบี่ยงเบนมาตรฐานและค่าที่ (t-test) ผลการศึกษาพบว่า 

1. การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ใน 4 ด้าน คือ ด้านงานวิชาการ ด้านบริหารบุคคล  ด้าน
งบประมาณ และด้านบริหารทั่วไป อยู่ในระดับมาก 

2. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ ส านักงานเขต 
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พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ที่มีสถานภาพต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ที่มีขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา
โดยรวมไม่แตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ : การมีส่วนร่วม , การจัดการศึกษา , คณะกรรมการสถานศึกษา , ขนาดโรงเรียน 
 
Abstract 
 The purposes of this research were: 1) study the participation in educational management 
of the Basic Education Institution Committee Selaphum District School Network Group Roi Et Primary 
Educational Service Area Office 3  2)  Comparison of participation in educational management by 
status of basic school board and school size The research instruments were 1)  closed- ended 
questionnaires about general information of respondents, including status and school size  2) 
Questionnaire with closed-end characteristics3)  Open ended questionnaire data were analyzed by 
quantitative research  population was Basic School Board of Education, Selaphum Network School 
District, Roi Et Primary Educational Service Area Office 3 of the 688 people sample size Basic School 
Board of Education, Selaphum Network School District, Office of Roi Et Primary Educational Service 
Area 3 of the 253 people sampling method Stratified sampling methods classified by the size of the 
school according to the proportion of the population Simple random sampling method by non-return 
lottery method the research instruments were Is a rating scale questionnaire The data were analyzed 
by using computer software package.  The statistics used in data analysis were Percentage, average 
score Standard deviation and t-test  
 The results were as follows: 
 1.  Participation of the Basic School Board Selaphum District School Network Group Roi Et 
Primary Educational Service Area Office 3, which is in the highest level When considering each aspect, 
it was found that all aspects Is the academic administration Personnel management Budget 
management and general administration are at the highest level. 
 2. Basic School Board Selaphum District School Network Group Roi Et Primary Educational 
Service Area Office 3 with different status Participate in the management of overall education 
differently. With statistical significance at the level of .05 and the basic school board Selaphum District 
School Network Group Roi Et Primary Educational Service Area Office 3 with different educational 
institutions There is no difference in overall participation in educational management. With statistical 
significance at the level of .05 
Keywords : Participation , Education , school board , school size 
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บทน า 
การจัดการศึกษาและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการกระจายอ านาจการบริหารจัดการศึกษา   จาก

ส่วนกลางสู่เขตพื้นที่การศึกษา แม้จะได้มีการออกกฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหาร
และการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 แล้วแต่หน่วยปฏิบัติยังไม่มีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารงานและการจัด
การศึกษาเท่าที่สมควรจึงได้จัดท าแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2552-2559) (ส านักงานเลขาธิการ
สภาการศึกษา 2553 : 7-9)พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 
มาตรา 39 (ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 : 54) ให้กระทรวงกระจายอ านาจการบริหารจัด
การศึกษาทั้งด้านวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไป ไปยังคณะกรรมการและส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นที่การศึกษาโดยตรง ซึ่งได้ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงว่าด้วยก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 และพระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 มาตรา 40 ก าหนดให้มีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ระดับต่ ากว่าปริญญา และสถานศึกษาอาชีวศึกษาของแต่ละสถานศึกษา เพื่อท า
หน้าที่ก ากับและส่งเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ประกอบด้วย ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนครู ผู้แทนองค์กรชุมชน 
ผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่น ผู้แทนศิษย์เก่าของสถานศึกษา ผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่
และผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวนกรรมการ คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ วิธีการสรรหา การเลือกประธาน และกรรมการ วาระการ
ด ารงต าแหน่งและการพ้นจากต าแหน่งให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง โดยที่ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการสถานศึกษา ซ่ึงผู้บริหารในฐานะกรรมการและเลขานุการเป็นบุคคลส าคัญที่จะสะท้อน
ภาพของการบริหารจัดการช่วยเหลือให้ค าปรึกษา สร้างแรงจูงใจ กระตุ้นในการท างานทบทวนรายงานการประชุม 
สะท้อนความคิดเห็นเปิดโอกาสให้ผู้แทนแต่ละกลุ่มได้แสดงบทบาทอย่างเต็มที่ ดังนั้น การบริหารสถานศึกษา
จ าเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการจากทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ (ส านักงานคณะกรรมการ
ศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 : 54) 

ดังนั้น การบริหารสถานศึกษา ซ่ึงเป็นภารกิจหลักของผู้บริหารและบุคลากรในโรงเรียนจ าเป็นจะต้องได้รับ
ความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยภารกิจจะต้องก าหนดแบบแผนวิธีการและขั้นตอนต่างๆใน
การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ เพราะหากระบบการบริหารไม่ดีจะกระทบกระเทือนต่อส่วนอื่น ๆ ของหน่วยงาน นัก
บริหารที่ดีต้องรู้จักเลือกวิธีการบริหารที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ เพื่อที่จะให้งานนั้นบรรลุจุดมุ่งหมายที่วางไว้การ
บริหารงานนั้น จะต้องใช้ทั้งศาสตร์และศิลป์ทุกประการ เพราะว่าการด าเนินงานต่าง ๆ มิใช่เพียงกิจกรรมที่ผู้บริหารจะ
กระท าเพียงล าพังคนเดียว แต่ยังมีเพื่อนร่วมงานอีกหลายคน ที่มีส่วนร่วมท าให้งานประสบผลส าเร็จ ผู้ช่วยงาน และ
กรรมการในแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันทางสติปัญญา ความสามารถ ความรู้ ความถนัด และความต้องการที่ไม่
เหมือนกัน จึงเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสถานศึกษาและคณะกรรมการจะน าเอาเทคนิควิธี และกระบวนการการบริหารที่
เหมาะสม มาใช้ให้เกิดประโยชน์ เกิดประสิทธิภาพ และบรรลุเป้าหมายของสถานศึกษา (สถิต  เชาวดี 2551 : 89) โดย
ความเชื่อที่ว่าการบริหารแบบมีส่วนร่วมจะท าให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นผู้ปฏิบัติงานมีความพึงพอใน ในงานมากขึ้น  

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้การกากับดูแลของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษาตามมาตรา 38 แห่ง
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และมาตราที่ 37 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 (กระทรวงศึกษาธิการ 2546 : 7) ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นหน่วยงานที่
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ส่งเสริมสนับสนุนและประสานงานในเชิงนโยบายให้สถานศึกษาจัดการศึกษาเป็นไปตามนโยบายและมาตรฐาน
การศึกษาชาติ มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานและยุทธศาสตร์เป็นส าคัญ ยึดหลักการมีส่วนร่วมการบริหารที่สนับสนุน โดย
ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School–Based Management) โดยมีกระบวนการวางแผน การด าเนินงานตามแผน การก ากับ
ติดตามผลอย่างเป็นระบบ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้บริหารโดยตรงในการจัดการศึกษาให้เป็นไปตามกฎกระทรวงที่ก าหนดไว้ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น จะเห็นได้ว่าการจัดการศึกษา จะต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของชุมชน สภาพเศรษฐกิจท้องถิ่น สภาพสังคมท้องถิ่น และให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาในรูปของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นผู้ร่วมก าหนดนโยบายวางแนวทาง ส่งเสริม สนับสนุน ก ากับ ดูแล ตรวจสอบ 
การด าเนินงานของโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงเป็นคณะบุคคลที่มีความส าคัญต่อการจัดศึกษา 
และเป็นองค์กรที่มีความส าคัญในการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิ่น ช่วยให้การศึกษาก้าวหน้าต่อไป ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามแนวคิดของกระทรวงศึกษาธิการที่ได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอ านาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ. 2550 ตามความในมาตรา 5 และมาตรา 
39 วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พุทธศักราช 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยศึกษา
ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย           
อ าเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต  3 ตลอดจนเปรียบเทียบ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามสถานภาพของคณะกรรมการสถาน
การศึกษาระหว่างคณะกรรมการข้าราชการครูภายในโรงเรียน คณะกรรมการภายนอกโรงเรียน และขนาดของ
สถานศึกษาว่าแตกต่างกันหรือไม่ เพื่อใช้เป็นแนวทางการก าหนดบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะเป็นผลดีและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน ผู้ปกครอง ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา 
ชุมชน ตลอดจนคุณภาพการศึกษาของนักเรียนในกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ให้ดีย่ิงขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

2. เพื่อเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาจ าแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานและขนาดของสถานศึกษา”  
 
วิธีด าเนินการวิจัย 

การวิจัยวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบเชิงปริมาณ 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จ านวนทั้งสิ้น 688 คน 
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กลุ่มตัวอย่าง คือ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 สุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (simple random sampling) โดย
วิธีการจับสลากแบบไม่ใส่คืนได้กลุ่มตัวอย่าง จ านวน 253 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ในครั้งนี้มี 3 ชุด ได้แก่ 
1) แบบสอบถามที่มีลักษณะปลายปิดเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่สถานภาพและ

ขนาดสถานศึกษา 
2) แบบสอบถามที่มีลักษณะปลายปิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ใน 4 ด้าน ดังนี้  ด้านวิชาการ ด้านงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหาร
ทั่วไป   

3) แบบสอบถามลักษณะแบบปลายเปิด (Open ended) เกี่ยวกับข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมในการจัด
การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

การเก็บรวบรวมข้อมูล มีขั้นตอนดังนี้  
1. ผู้วิจัยน าหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวมข้อมูลจากวิทยาลัยนครราชสีมาถึงประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย

อ าเภอเสลภูมิ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เพื่อให้ประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอนุญาต
เก็บข้อมูลพร้อมออกหนังสือถึงผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอ  เสลภูมิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 

2. ผู้วิจัยน าหนังสือจากประธานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลถึงผู้บริหารสถานศึกษา 

3. ผู้ศึกษาน าแบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตัวเองกับประชากรกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานซึ่งแบบสอบถามจ านวนทั้งสิ้น 253 ชุด ได้รับคืน 253 ชุด  คิดเป็นร้อยละ 100 

4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามเพื่อน าไปวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
1. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามตอนที่ 1 ซึ่งเป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและข้อมูลทั่วไปของ

ผู้ตอบแบบสอบถาม ใช้สถิติค านวณหาค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) 
2. เป็นแบบสอบถามลักษณะมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัด

การศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 วิเคราะห์โดยรวมและรายด้าน โดยการค านวณหาค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) 

3. เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ตามตัวแปร สถานภาพของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและขนาดของสถานศึกษาวิเคราะห์โดยการหาค่า t (t-test) แบบ Independent 
 
สรุปผลการวิจัย 

ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่ มโรงเรียน
เครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 สรุปผลได้ ดังนี้ 
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1. สถานภาพของกลุ่มตัวอย่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย จ านวน 253 คน  ผู้วิจัยได้รับ
แบบสอบถามคืนมา จ านวน 253 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 เป็นคณะกรรมการภายในสถานศึกษา จ านวน 106  คน 
คิดเป็นร้อยละ 41.90  เป็นคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษา จ านวน 147 คน คิดเป็นร้อยละ 58.10  

2. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านวิชาการของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้ นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และเปรียบเทียบจ าแนกตาม

สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา  การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านวิชาการโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 
3.88)   

จากข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านวิชาการที่ได้จากแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด (open ended) มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังนี้ 1) ควรจัดหาและสนับสนุนการใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย 
(ค่าความถี่เท่ากับ 59) 2) ควรมีการแนะแนวการศึกษาต่อของนักเรียน(ค่าความถี่เท่ากับ 42) 3) ควรจัดอบรมการใช้
หลักสูตรท้องถิ่นให้กับสถานศึกษาและชุมชน (ค่าความถี่เท่ากับ 38) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านวิชาการของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
จ าแนกตามสถานภาพ พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาภายในสถานศึกษาและคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษา
การมีส่วนร่วม ด้านวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ.05 โดยคณะกรรมการภายในสถานศึกษาการมี
สวนร่วมด้านวิชาการมากกว่าคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษาเมื่อเปรียบเทียบจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 3 
ขนาด คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่พบว่าไม่แตกต่างกัน 

3. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านงบประมาณของคณะกรรมการสถานศึกษขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษา การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านงบประมาณโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

(x̅= 3.97)  
    จากข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านงบประมาณที่ได้จากแบบสอบถามแบบ

ปลายเปิด (open ended) มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังนี้ 1) ควรให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ
ของสถานศึกษา (ค่าความถี่เท่ากับ 58) 2) ควรมีการชี้แจงแสดง ข้อคิดเห็นเสนอแนะในการใช้จ่ายงบประมาณของ
สถานศึกษา (ค่าความถี่เท่ากับ 41)  3) ควรให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานจากกลุ่มคนภายนอกมีส่วนร่วมใน
การควบคุมงานก่อสร้าง(ค่าความถี่เท่ากับ 37) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านงบประมาณของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 
จ าแนกตามสถานภาพและจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาด คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก  สถานศึกษาขนาด
กลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่  พบว่า ไม่แตกต่างกันทั้งสองกรณี 

4. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 และเปรียบเทียบ
จ าแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลโดยภาพ

รวมอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.00)  
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จากข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านการบริหารงานบุ คคลที่ได้จาก
แบบสอบถามแบบปลายเปิด (open ended) มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังนี้ 1) ควรสนับสนุนส่งเสริมให้บุคลากรทาง
การศึกษาได้รับการพัฒนาตนเองในวิชาชีพอย่างต่อเนื่อง (ค่าความถี่เท่ากับ 64)  2) ควรปรับเปลี่ยนพฤติกรรมครูสู่การ
ปฏิบัติทีด่ีงามมีความนอบน้อมเข้าสู่สังคมชุมชน(ค่าความถี่เท่ากับ 47) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 3  จ าแนกตามสถานภาพและจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาด คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก  
สถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่ พบว่า ไม่แตกต่างกันทั้งสองกรณี 

5. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านการบริหารทั่วไปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3และเปรียบเทียบจ าแนกตาม
สถานภาพและขนาดของสถานศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านการบริหารทั่วไปโดยภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก (x̅= 4.20)   
จากข้อเสนอแนะแนวทางการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านการบริหารทั่วไปที่ได้จากแบบสอบถาม

แบบปลายเปิด(open ended)มีข้อเสนอแนะที่ส าคัญดังนี้ 1) ควรส่งเสริมสนับสนุนการจัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมใน
สถานศึกษาให้น่าดูน่าอยู่น่าเรียน (ค่าความถี่เท่ากับ 78) 2) ควรมีการประชุมวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาร่วมกัน
ระหว่างสถานศึกษากับชุมชนเพื่อเสริมทักษะในการแสดงความคิดเห็นเกี่ ยวกับแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน 
(ค่าความถี่เท่ากับ 53)  3) ควรมีการติดต่อประสานงานร่วมกันระหว่างสถานศึกษากับคณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนจากกลุ่มบุคคลภายนอกอย่างต่อเนื่อง (ค่าความถี่เท่ากับ 49)  4) ควรมีการประเมินผลติดตามผลการพัฒนา
สถานศึกษา(ค่าความถี่เท่ากับ 37) 

ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาด้านการบริหารทั่วไปของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 
3  จ าแนกตามสถานภาพและจ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 3 ขนาด คือ สถานศึกษาขนาดเล็ก  สถานศึกษาขนาด
กลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่  พบว่า ไม่แตกต่างกันทั้งสองกรณี 
 
อภิปรายผล 

จากการวิจัยผลการวิเคราะห์ข้อมูลการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน  กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3  สามารถ
น ามาอภิปรายผลการวิจัย  ดังนี้ 

1. การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอ
เสลภูมิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3ผลการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 
โดยรวมรายด้านอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ดังนี้ ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านการบริหารทั่วไป รองลงมาด้านบริหารงานบุคลากร  ด้านงบประมาณ และด้านวิชาการ 
ตามล าดับแสดงให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ได้มีโอกาสในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา จึงท าให้มีการพัฒนาการจัดการศึกษาได้ อย่างมี
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ประสิทธิภาพ  ซึ่งเป็นจุดมุ่งหมายที่ทางโรงเรียนได้บริหารงานให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 
2542 มาตราที่ 22 ที่ว่าการจัดการศึกษาต้องยึดหลักให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนา
ผู้เรียนทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ คือว่า ผู้เรียนส าคัญที่สุด กระบวนการจัดการศึกษาต้องส่งเสริม
ให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ โดยการมีส่วนร่วมจะต้องเกี่ยวข้องกับงานด้านวิชาการ งาน
ด้านบุคลากร งานด้านงบประมาณและงานด้านบริหารทั่วไป ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้ มีความสอดคล้องกับงานวิจัยของนิภา
วรรณ  ขวดแก้ว (2554 : 66) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 พบว่า  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้าน
บริหารงานวิชาการ อยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกับงานวิจัยของ สถิต  เชาวดี (2551 : 89) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการ
บริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหา
นคร พบว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของ
ผู้บริหารโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร เมื่อจ าแนกรายด้านพบว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาด้าน
วิชาการอยู่ในระดับมาก 

2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จ าแนกตาม
สถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และขนาดโรงเรียน 

2.1 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
อ าเภอเสลภูมิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าสถานภาพที่ต่างกัน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน โดยรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน อาจเป็นเพราะผู้ที่มีสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่
ต่างกัน แต่มีการปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
ติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ปรับปรุงพัฒนาในการบริหารวิชาการ การบริหารบุคคล การบริหารงาน
งบประมาณ และการบริหารงานทั่วไปในสถานศึกษาร่วมกันตลอดทุกด้าน ผลการเปรียบเทียบจึ งไม่แตกต่างกัน 
สอดคล้องกับพระชัยวัฒน์ อภิวโร ท่อกระโทก (2550 : 75) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้น
พื้นฐานของพระภิกษุที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต1 พบว่า 
พระภิกษุที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานทุกด้านผลการ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของพระภิกษุที่เป็นคณะกรรมการสถานศึกษาตามสถานภาพไม่แตกต่าง
กัน 

2.2 การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มโรงเรียนเครือข่าย
อ าเภอเสลภูมิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3จ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า ขนาด
โรงเรียนที่ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาโดยรวม และรายด้านไม่แตกต่างกัน ซึ่งไม่เป็นไป
ตามสมมติฐานที่ตั้งไว้อาจเป็นเพราะผู้ที่มีสถานภาพของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานที่ต่างกันแต่มีการปฏิบัติ
หน้าที่ตามบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมติดตามประเมินผลการจัด
การศึกษาปรับปรุงพัฒนาในการบริหารวิชาการ การบริหารบุคคลการบริหารงานงบประมาณและการบริหารงานทั่วไป
ในสถานศึกษาร่วมกันตลอดทุกด้าน จึงทาให้ผลการเปรียบเทียบจึงไม่แตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจัยสถิต เชาวดี 
(2551 : 89) ศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็น
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ของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่าการมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร การเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมใน
การบริหารสถานศึกษา ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผู้บริหารโรงเรียนสังกัด
กรุงเทพมหานคร จ าแนกตามขนาดของโรงเรียนที่ผู้บริหารโรงเรียนที่ปฏิบัติงานในภาพรวมไม่แตกต่างกัน 
 
ข้อเสนอแนะ 

จากผลการศึกษาดังกล่าวมีข้อเสนอแนะหลัก  3 ประการคือ  1) ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา  2) 
ข้อเสนอแนะในการน าผลการศึกษาไปใช้ และ 3) ข้อเสนอแนะเพื่อการศึกษาครั้งต่อไป 

1. ข้อเสนอแนะจากผลการศึกษา 
จากผลการศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่ม

โรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มีข้อเสนอแนะจากผล
การศึกษา ดังนี้ 

1.1 จากผลการศึกษาพบว่าด้านวิชาการมีระดับการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยสุด คือ ให้ความเห็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษา  ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาควรวางแผนก าหนดนโยบายในการส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ในเรื่อง
การพัฒนาหลักสูตรของสถานศึกษาให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้รับทราบ 

1.2 จากผลการศึกษาพบว่าด้านงบประมาณมีระดับการมีส่วนร่วม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยสุด คือ มีส่วนร่วมเป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง  ดังนั้น
สถานศึกษาผู้บริหารสถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เข้ามามีส่วนร่วมเป็น
กรรมการควบคุมการก่อสร้าง เพื่อที่จะส่งผลให้การบริหารจัดการศึกษาด้านงบประมาณมีความถูกต้องโปร่งใส
ตรวจสอบได้และมีระดับที่สูงขึ้น 

1.3 จากผลการศึกษาพบว่าด้านการบริหารงานบุคคลมีระดับการมีส่วนร่วมโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยสุดคือ ร่วมวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่ง
ของบุคลากร  ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาต้องเปิดโอกาสให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  เข้ามาท าหน้าที่
ตามบทบาทอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผนอัตราก าลังและ
ก าหนดต าแหน่งของบุคลากรเพื่อให้ได้บุคลากรตามความต้องการของทุกฝ่าย 
 1.4 จากผลการศึกษาพบว่าด้านการบริหารทั่วไปมีระดับการมีส่วนร่วม  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าข้อที่มีระดับการมีส่วนร่วมน้อยสุด คือให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการลงโทษนักเรียน  ดังนั้นบุคลากรในสถานศึกษาจึงควรวางแผนก าหนดมาตรการการลงโทษนักเรียนที่
กระท าผิดวินัยร่วมกันกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
 1.5 เนื่องจากผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  4 ด้าน  คือด้านวิชาการด้าน
งบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่ม
โรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จ าแนกตามสถานภาพ
ผลการวิจัยพบว่าคณะกรรมการภายในสถานศึกษากับคณะกรรมการภายนอกสถานศึกษามีระดับการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาด้านวิชาการแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ฉะนั้นผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรใน
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สถานศึกษาควรวางแผนร่วมก าหนดนโยบายหามาตรการร่วมกันที่จะเป็นการส่งเสริมสนับสนุนร่วมผลักดันการจัด
การศึกษาด้านวิชาการให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา  ส่วนด้าน
งบประมาณ  ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป  มีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาไม่
แตกต่างกัน  ฉะนั้นจึงควรสร้างข้อมูลข้อค าถามจากแบบสอบถามให้มีความหลากหลายและมีความสอดคล้องกับ
งานวิจัยในครั้งต่อไป 
 1.6 เนื่องจากผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา 4 ด้าน คือ ด้านวิชาการ       ด้าน
งบประมาณด้านการบริหารงานบุคคลและด้านการบริหารทั่วไปของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มโรงเรียน
เครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 จ าแนกตามขนาดของสถานศึกษา 3 
ขนาด คือ สถานศึกษาขนาดเล็กสถานศึกษาขนาดกลาง และสถานศึกษาขนาดใหญ่พบว่า ผลการเปรียบเทียบระดับ
การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 ไม่แตกต่างกันฉะนั้นจึงควรสร้างข้อมูลข้อค าถามจาก
แบบสอบถามให้มีความหลากหลายและมีความสอดคล้องกับงานวิจัยในครั้งต่อไป 

2. ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ 
จากข้อค้นพบจากงานการวิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น

พื้นฐาน  กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 3  มี
ข้อเสนอแนะในการน าไปใช้  ดังนี้ 

2.1  ในการจัดการศึกษาด้านวิชาการมีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ คือ ให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาร้อยเอ็ด  เขต 3  จัดหาวิทยากรผู้มีความรู้ความช านาญในการอบรมในเรื่องการพัฒนาหลักสูตรของ
สถานศึกษาให้กับบุคลากรทางการศึกษาและกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อที่จะได้เกิดความรู้ความ
เข้าใจตรงกันสามารถน ามาวางแผนในการจัดการศึกษาด้านวิชาการร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและเพื่อให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาด้านวิชาการของ
สถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง 

2.2  ในการจัดการศึกษาด้านงบประมาณมีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ คือ สถานศึกษาควรประสานงาน
ควรเปิดโอกาสให้กับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานได้เข้ามามีส่วนร่วมเป็นกรรมการควบคุมการก่อสร้าง  
เพื่อท่ีจะส่งผลให้การจัดการศึกษาด้านงบประมาณมีความถูกต้องโปร่งใสตรวจสอบได้และมีส่วนร่วมรับผิดชอบร่วมกัน 

2.3  การจัดการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลมีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ คือผู้บริหารสถานศึกษา
ควรมีการประชุมสัมนาให้ความรู้ในเรื่องการวางแผนอัตราก าลังและก าหนดต าแหน่งของบุคลากรให้กับคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้รับทราบนโยบายด้านการบริหารงานบุคคล 

2.4  การจัดการศึกษาด้านการบริหารทั่วไปมีข้อเสนอแนะในการน าไปใช้ คือให้สถานศึกษาร่วมมือกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานหาแนวทางการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการลงโทษนักเรียนร่วมสนับสนุน
ทุนการศึกษาจัดแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นแก่สถานศึกษาส่งเสริมสนับสนุนในการจัดบรรยากาศและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีให้
สถานศึกษา 
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3.  ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาครั้งต่อไป 
 3.1  ควรมีการศึกษาค้นคว้าเชิงคุณภาพเกี่ยวกับเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  กลุ่มโรงเรียนเครือข่ายอ าเภอเสลภูมิ  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ร้อยเอ็ด เขต 3  เพื่อเจาะลึกถึงสาเหตุการแก้ไขปัญหาและปัจจัยที่น าไปสู่ความส าเร็จของการปฏิบัติงาน 

3.2  ควรศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ระหว่างโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษากับโรงเรียนมัธยมศึกษาว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร 
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