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การมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงาน
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ABSTRACT

This research was objectively purposed to study the basic education institute board’s participation of
school administration under Loei Primary Education Service Area Office 2, Phuluang District, Loei Province. It
was divided into four aspects: academic, budget, personnel and general information, as well as, to compare
the basic education institute board’s participation in four aspects, according to the school size, education,
occupation and the type of board. The research had the population of 170 members of the basic education
institute board under Loei Primary Education Service Area Office 2, and 118 members were selected as            
samples by the rating scale questionnaires with a reliability coefficient of 0.8420, and statistically analyzed by
the statistic package in terms of frequency distribution, percentage, arithmetic mean, standard deviation,
Cronbach’s alpha coefficient, the paired T-test and one-way analysis of variance (ANOVA) with F-test.
The basic education institute board’s participation of administration was found at the highest level in
terms of general administration, and at a high level in terms of academic, budget and personnel administrations.
The comparison of the basic education institute board’s participation of administration was found to be overall
indifferent at a statistically significant level 0.05. Whereas, the comparison of the basic education institute board’s
participation of administration, according to the school size, education, occupation and the type of board, was
found to be overall indifferent at a statistically significant level .05.
Keyword: Basic Education Institute Board, Participation of Administration
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บทคัดย่อ

การวิจยั ครัง้ นีม้ วี ตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาระดับการมีสว่ นร่วมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในโรงเรียน  สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  กรณีศึกษา อำ�เภอภูหลวง จังหวัดเลย  ใน 4 ด้าน
คือ  1) ด้านการบริหารวิชาการ 2) ด้านการบริหารงบประมาณ  3) ด้านการบริหารงานบุคคล และ  4) ด้านการบริหารทั่วไป
และเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียนใน 4 ด้านนั้น
จำ�แนกตามขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษา อาชีพและประเภทกรรมการ มีประชากร จำ�นวน 170 คน กลุ่มตัวอย่าง  118 คน
โดยใช้แบบสอบถาม แบบมาตราส่วนประมาณค่าทีม่ คี า่ ความเชือ่ มัน่ ทัง้ ฉบับ เท่ากับ 0.8420  วเิ คราะห์ขอ้ มูลโดยใช้โปรแกรม
คอมพิวเตอร์สำ�เร็จรูปเพื่อหาค่าสถิติความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา                    
การทดสอบที (t-test) และ การทดสอบเอฟ (F-test) ผลการวิจัย  พบว่า
  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน  สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2       
ในอำ�เภอภูหลวง  จงั หวัดเลย  มรี ะดับการมีสว่ นร่วมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ด้านการบริหาร
ทัว่ ไป อยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ ส่วนด้านการบริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ  ดา้ นการบริหารงานบุคคล อยูใ่ นระดับ
มาก  เมื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่า ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหารงานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไม่แตกต่างกันอย่างมี      
นัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
เมื่อศึกษาเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมในการบริหารขอคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำ�แนกตามขนาด
โรงเรียน วุฒิการศึกษา อาชีพ  และ ประเภทกรรมการ พบว่า  ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติที่ระดับ .05
คำ�สำ�คัญ :   คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การมีส่วนร่วมในการบริหาร

บทน�ำ

พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวง
ศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 มาตรา 35 กำ�หนดให้ สถานศึกษา
ทีจ่ ดั การศึกษาขัน้ พืน้ ฐานตาม มาตรา 34 (2) เฉพาะโรงเรียน
มีฐานะเป็นนิตบิ คุ คล มีจดุ มุง่ หมายทีส่ ำ�คัญทีจ่ ะทำ�ให้สถาน
ศึกษามีความเข้มแข็งในการบริหาร เพื่อให้การบริหารเป็น
ไปอย่างคล่องตัว รวดเร็วสอดคล้องกับความต้องการของ        
ผูเ้ รียน สถานศึกษา ชุมชน ท้องถิน่ และประเทศชาติโดยรวม
ซึ่งสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัตกิ ารศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545  
และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553  ที่มุ่งหวังจะยกระดับการศึกษา
ของชาติให้ได้มาตรฐานและจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง มี
คุณภาพ โดยกระจายอำ�นาจการบริหารการศึกษา ด้านการ
บริหารวิชาการ ด้านการบริหารงบประมาณ ด้านการบริหาร
งานบุคคล และด้านการบริหารทั่วไป ไปยังสถานศึกษา
โดยตรง

การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน  โดยทั่วไป  พบว่า การ
เข้ามามีสว่ นร่วมของประชาชน ผูป้ กครอง และผูท้ รงคุณวุฒิ
ในฐานะเป็นกรรมการสถานศึกษา ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียน
ประถมศึกษาหรือมัธยมศึกษาก็ตาม บุคคลเหล่านีม้ บี ทบาท
เพียงเล็กน้อย เป็นเพียงกรรมการทีป่ รึกษาหรือรับทราบการ
ดำ�เนินงานของสถานศึกษาเท่านั้น ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วม
ในการกำ�หนดนโยบายการจั ด การศึ ก ษา การกำ�หนด
หลักสูตร แบบเรียน และการจัดการเรียนการสอน ทำ�ให้การ
จัดการศึกษาไม่สอดคล้องกับสภาพความต้องการของการ
พัฒนาด้านเศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่นและตัวผู้เรียน
จะมี อ ยู่ บ้ า งในรู ป ของการช่ ว ยเหลื อ แรงงาน เงิ น วั ส ดุ
ครุภัณฑ์การมีส่วนร่วมในการบริหารสถานศึกษาของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน มากกว่าการร่วมคิด ร่วม
วางแผน ร่วมตัดสินใจ และร่วมติดตามผล ซึ่งถือว่าเป็น         
จุดอ่อนของระบบคณะกรรมการทุกระดับ โดยเฉพาะใน
ระดับโรงเรียนซึ่งเป็นระดับที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด
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ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการมีส่วนร่วมใน
การบริ ห ารของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน             
ในโรงเรียน   สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษาเลย เขต 2  กรณีศึกษา อำ�เภอภูหลวง จังหวัดเลย        
เพือ่ ปรับปรุงพัฒนาการมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ให้มคี วามชัดเจนในบทบาทหน้าที่ ในการ
กำ�หนดนโยบาย การวางแผนพัฒนาการศึกษาด้านการ
บริ ห ารวิ ช าการ ด้ า นการบริ ห ารงบประมาณ ด้ า นการ       
บริ ห ารงานบุ ค คล และด้ า นการบริ ห ารทั่ ว ไป ให้ มี
ประสิทธิภาพ บังเกิดประโยชน์สงู สุดแก่โรงเรียน ชุมชนและ
ประเทศชาติต่อไป

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา เลย เขต  2  กรณี
ศึกษา อำ�เภอภูหลวง จังหวัดเลย
2. เพื่ อ เปรี ย บเที ย บระดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการ
บริ ห ารของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน                           
ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2  กรณีศึกษา อำ�เภอภูหลวง จังหวัดเลย  จำ�แนก
ตามขนาดโรงเรี ย น วุ ฒิ ก ารศึ ก ษา อาชี พ และประเภท
กรรมการ
3. เพือ่ ศึกษาข้อเสนอแนะเกีย่ วกับแนวทางในการ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรียน   สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต 2 กรณี ศึ ก ษา           
อำ�เภอภูหลวง จังหวัดเลย

1.   เพือ่ ศึกษาระดับการมีสว่ นร่วมในการบริหารของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน สังกัด

กรอบแนวคิดในการวิจัย
       ตัวแปรต้น
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
1. ขนาดโรงเรียน
   1.1 ขนาดเล็ก (นักเรียนไม่เกิน 300 คน)
   1.2 ขนาดใหญ่ (นักเรียนเกินกว่า 300 คน ขึน้ ไป)
2.  วุฒิการศึกษา
   2.1   ไม่เกินมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
   2.2   สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
3.  อาชีพ
   3.1   รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
   3.2   รับจ้างรายเดือนหรือรายวัน (รวมถึง    
          พนักงานบริษัทห้างร้าน)
   3.3   เกษตรกรรมและอื่นๆ
4.  ประเภทกรรมการ
   4.1   ครูและผู้อำ�นวยการสถานศึกษา
   4.2   ผู้ปกครองและศิษย์เก่า
   4.3   ผู้แทนองค์กรชุมชนและอปท.
   4.4   ผู้ทรงคุณวุฒิและพระภิกษุ

                    ตัวแปรตาม
การมีสว่ นร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน   ในการบริหารตามภารกิจของ
สถานศึกษา  ใน  4  ด้าน  คือ
    1.  ด้านการบริหารวิชาการ
    2.  ด้านการบริหารงบประมาณ  
    3.  ด้านการบริหารงานบุคคล  
    4.  ด้านการบริหารทั่วไป
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วิธีการด�ำเนินงาน

1. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
     
ประชากรที่ใช้ในการวิจัย เป็น คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ของโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ในอำ�เภอภูหลวง  
จังหวัดเลย   ซึ่งจากสถิติใน ปีการศึกษา 2557 มีจำ�นวน
ประชากร 170 คน
2. กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
     จากประชากรที่ใช้ในการวิจัย จำ�นวน  170  คน
ผูว้ จิ ยั ใช้ตารางสำ�เร็จรูปของเครจซีแ่ ละมอร์แกน (Krejcie &
Morgan) เป็ น เกณฑ์ กำ�หนดขนาดของกลุ่ ม ตั ว อย่ า ง        
(Sample size) ได้กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 118 คน  และเพื่อ
ให้กลุ่มตัวอย่างมีการกระจายไปตามสัดส่วนของประชากร
ในสถานศึกษาแต่ละขนาดผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ่ม ตัวอย่าง
แบบแบ่งชั้น (Stratified random sampling) จำ�แนกตาม
ขนาดของสถานศึ ก ษาและประเภทของคณะกรรมการ           
ได้จำ�นวนกลุ่มตัวอย่างในสถานศึกษาแต่ละขนาด
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
     ในการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยใช้แบบสอบถาม เป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งแบบสอบถามออก
เป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเป็นข้อมูลทั่วไปของ            
ผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ
(Check list)  
ตอนที่ 2 แบบสอบถามการมีส่วนร่วมในการ
บริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ลักษณะ
เป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ  ตามวิธีการของ Likert
ตอนที่ 3 เป็ น แบบสอบถามข้ อ เสนอแนะ           
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานของโรงเรียน ลักษณะแบบปลายเปิด
การสร้างและการหาคุณภาพเครื่องมือ
ผู้วิจัยดำ�เนินการสร้างเครื่องมือและหาคุณภาพเครื่องมือ  
โดยมีขั้นตอน  ดังนี้
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1.   การสร้างแบบสอบถามตอนที่ 1 ข้อมูล
ทั่ ว ไปของผู้ ต อบแบบสอบถาม ผู้ วิ จั ย ดำ�เนิ น การสร้ า ง          
โดยกำ�หนดข้อคำ�ถามเกีย่ วกับ ขนาดโรงเรียน วุฒกิ ารศึกษา  
อาชีพ และประเภทกรรมการ ได้เสนออาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์และ ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบกลั่นกรอง
2.    การสร้างแบบสอบถามตอนที่ 2 การมี
ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา            
ขั้นพื้นฐาน  ผู้วิจัยได้ดำ�เนินการสร้างลำ�ดับขั้นตอนดังนี้
2.1 การสร้ า งข้ อ คำ�ถาม สร้ า งแบบ
สอบถาม(ข้อคำ�ถาม)  ครอบคลุมขอบเขตและกรอบนิยาม
ศัพท์ของตัวแปรตาม  ได้ข้อคำ�ถามแยกเป็น  4  ด้าน  รวม
ทัง้ สิน้ 50 ข้อ  และตรวจสอบความถูกต้องและปรับปรุงแก้ไข
ตามคำ�แนะนำ�ของอาจารย์ที่ปรึกษา
2.2   การตรวจสอบค่ า ความตรงเชิ ง
เนื้ อ หา เสนอแบบสอบถามที่ ป รั บ ปรุ ง แก้ ไ ขแล้ ว ให้                       
ผู้เชี่ยวชาญ จำ�นวน   5 คน ตรวจสอบและประเมินค่า         
ความตรงเชิ ง เนื้ อ หา(Content validity) และความ               
เหมาะสม นำ�แบบสอบถามที่ ผ่ า นการตรวจสอบและ
ประเมิ น ค่ า โดยผู้ เ ชี่ ย วชาญมาวิ เ คราะห์ ค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้ อ ง (Index of Congruence : IOC) (บุ ญ ชม                
ศรีสะอาด. 2545  63)  แล้วตรวจสอบความถูกต้องและคัด
เลื อ กข้ อ ที่ ใ ช้ ไ ด้ (มี ค่ า เฉลี่ ย ตั้ ง แต่ 0.50 ขึ้ น ไป) ซึ่ ง
แบบสอบถามการวิจัยฉบับนี้มีค่าอยู่ระหว่าง 0.60-1.00  
พร้ อ มทั้ ง ปรั บ ปรุ ง แบบสอบถามตามข้ อ เสนอแนะของ               
ผู้ เ ชี่ ย วชาญ และเสนออาจารย์ ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ์
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
2.3 การตรวจสอบค่ า ความเชื่ อ มั่ น          
นำ�แบบสอบถามไปทดลองใช้กบั คณะกรรมการสถานศึกษา
ในโรงเรียนชุมชนวังสะพุง สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาเลย เขต 2 ซึ่งไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำ�นวน 30 คน  
คำ�นวณหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาร์ค (Cronbach Alpha
Coefficient) ซึ่งมีค่าเท่ากับ 0.8420
2.4   การสร้างแบบสอบถามตอนที่ 3  
ข้อเสนอแนะแบบปลายเปิด   เกี่ยวกับแนวทางในการมี       
ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา             
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ขั้นพื้นฐาน 4 ด้าน คือ 1) ด้านการบริหารวิชาการ  2) ด้าน
การบริ ห ารงบประมาณ 3) ด้ า นการบริ ห ารงานบุ ค คล               
4)  ด้านการบริหารทั่วไป
4. การเก็บรวบรวมข้อมูล
ผูว้ จิ ยั ได้นำ�เครือ่ งมือคือ แบบสอบถามไปดำ�เนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
ผูว้ จิ ยั นำ�แบบสอบถามไปเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตัวเองกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งแบบสอบถาม จำ�นวนทั้งสิ้น         
118 ชุด  และตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม
เพื่อนำ�ไปวิเคราะห์และแปลผลข้อมูล
5. การวิเคราะห์ข้อมูล
ดำ�เนิ น การวิ เ คราะห์ โ ดยใช้ ค อมพิ ว เตอร์
โปรแกรมสำ�เร็จรูป SPSS โดยวิเคราะห์ตามลำ�ดับดังนี้
1. การวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ทั่ ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม  โดยใช้สถิติความถี่และร้อยละ
2.   การวิเคราะห์การมีสว่ นร่วมในการบริหาร ของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน  โดยค่าเฉลีย่ (X) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3.    การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน จำ�แนกตาม ขนาดโรงเรียน วุฒิการศึกษา อาชีพ
ประเภทกรรมการ โดยใช้สถิติทดสอบค่าที  ค่าเอฟ  ความถี่

สรุปผลการวิจัย

ผลการศึกษาการมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะ
กรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ในโรงเรี ย น สั ง กั ด
สำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต  2  กรณี
ศึกษา อำ�เภอภูหลวง จังหวัดเลย  สามารถสรุปผลได้ดังนี้
1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ใน
โรงเรียน  สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2 ในอำ�เภอภูหลวง  จงั หวัดเลย  ทเี่ ป็นกลุม่ ตัวอย่าง
จำ�นวน 118 คน   เป็นโรงเรียนขนาดเล็กในสถานศึกษา
จำ�นวน 100 คน (คิดเป็นร้อยละ 84.70)  เป็นโรงเรียนขนาด
ใหญ่ จำ�นวน18 คน (คิดเป็นร้อยละ 15.30)  มวี ฒ
ุ กิ ารศึกษา

ตาํ่ กว่าหรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย จำ�นวน 40 คน
(คิดเป็นร้อยละ 33.90)   สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
จำ�นวน 78 คน (คิดเป็นร้อยละ 66.10)  มีอาชีพรับราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจ จำ�นวน 46 คน  (คิดเป็นร้อยละ 39.00)         
รองลงมาคือรับจ้างรายเดือนหรือรายวัน (รวมถึงพนักงาน
บริษัทห้างร้าน) จำ�นวน 40 คน (คิดเป็นร้อยละ 33.90)          
น้อยที่สุดคือเกษตรกรรมและอื่นๆ จำ�นวน 32 คน  (คิดเป็น
ร้อยละ 27.10)  ครูหรือผู้บริหารสถานศึกษา  จำ�นวน 44 คน
(คิดเป็นร้อยละ 37.30) รองลงมาคือผู้แทนองค์กรชุมชน     
หรื อ อปท.   จำ�นวน 30 คน   (คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 25.40)                    
รองลงมาคือผูป้ กครองหรือศิษย์เก่า จำ�นวน 27 คน  (คิดเป็น
ร้อยละ 22.90)  และน้อยทีส่ ดุ คือผูท้ รงคุณวุฒหิ รือพระภิกษุ
จำ�นวน 17 คน  (คิดเป็นร้อยละ 14.40)
2. การมีส่วนร่วมในการบริหารของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน   ในการบริหารโรงเรียน ภาพรวม     
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  เฉพาะด้านการบริหารทั่วไป
มีสว่ นร่วมในระดับมากทีส่ ดุ   สว่ นด้านอืน่ ๆ อยูใ่ นระดับมาก  
ลำ�ดั บ ค่ า เฉลี่ ย จากสู ง ไปหาต่ำ� ดั ง นี้    การบริ ห ารทั่ ว ไป            
การบริหารงานบุคคล   การบริหารงานวิชาการและการ
บริหารงบประมาณ
3   สรุปการวิเคราะห์เปรียบเทียบการมีสว่ นร่วมใน
การบริ ห ารโรงเรี ย นของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น           
พื้นฐาน
3.1 จำ�แนกตามขนาดโรงเรียน ในโรงเรียน
ขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่  มีส่วนร่วมในการบริหาร
โรงเรียน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตริ ะดับ  .05  
ทั้ ง ภาพรวมและรายด้ า น คื อ ด้ า นการบริ ห ารวิ ช าการ             
การบริหารงบประมาณ  การบริหารงานบุคคล  และการ
บริหารทั่วไป การมีส่วนร่วม เป็นรายข้อหรือรายประเด็น        
พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน
ขนาดเล็กและโรงเรียนขนาดใหญ่มีส่วนร่วมในการบริหาร
สถานศึ ก ษา แตกต่ า งกั น อย่ า งมี นั ย สำ�คั ญ ที่ ร ะดั บ .05  
เฉพาะ ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการปรับเปลี่ยน พฤติกรรม
การลงโทษนักเรียนและการได้ติดตามรายงาน สอดส่อง
ดูแลนักเรียน ให้โรงเรียนทราบอย่างสม่ำ�เสมอ  สว่ นข้ออืน่ ๆ
ไม่มีความแตกต่าง
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3.2   จำ�แนกตามวุฒกิ ารศึกษา  ในโรงเรียนทีม่ ี
วุฒิการศึกษาต่ำ�กว่าหรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอนปลาย
และสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย   มสี ว่ นร่วมในการบริหาร
โรงเรียน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สำ�คัญทางสถิตริ ะดับ  .05  
ทั้ ง ภาพรวมและรายด้ า น คื อ ด้ า นการบริ ห ารวิ ช าการ               
การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล   และการ
บริหารทั่วไป การมีส่วนร่วม เป็นรายข้อหรือรายประเด็น       
พบว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน  
ที่มีวุฒิการศึกษาต่ำ�กว่าหรือเทียบเท่ามัธยมศึกษาตอน
ปลายและสูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย  แตกต่างกัน  อย่าง
มี นั ย สำ�คั ญ ที่ ร ะดั บ .05 เฉพาะด้ า นการวางแผนและ
พิจารณาให้ความเห็นชอบการวางแผนอัตรากำ�ลังและ
กำ�หนดตำ�เหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  
ส่วนข้ออื่นๆ ไม่มีความแตกต่าง
3.3   จำ�แนกตามอาชีพ ในโรงเรียน ที่มีอาชีพ
รับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ รับจ้างรายเดือน หรือรายวัน  
(รวมถึงพนักงานบริษัทห้างร้าน) และเกษตรกรรมและอื่นๆ   
มีส่วนร่วมในการบริหารโรงเรียน  ไม่แตกต่างกัน  อย่างมี  
นัยสำ�คัญทางสถิติระดับ  .05  ทั้งภาพรวมและรายด้าน คือ  
ด้านการบริหารวิชาการ  การบริหารงบประมาณ  การบริหาร
งานบุคคล  และการบริหารทัว่ ไป การมีสว่ นร่วม เป็นรายข้อ
หรื อ รายประเด็ น พบว่ า คณะกรรมการสถานศึ ก ษา               
ขัน้ พืน้ ฐาน ในโรงเรียน ทีม่ อี าชีพรับราชการหรือรัฐวิสาหกิจ  
รั บ จ้ า งรายเดื อ น หรื อ รายวั น (รวมถึ ง พนั ก งานบริ ษั ท             
ห้างร้าน) และเกษตรกรรมและอื่นๆ แตกต่างกันอย่างมี        
นัยสำ�คัญที่ระดับ .05 เฉพาะให้คำ�แนะนำ�ในการจัดทำ�
เกณฑ์การประเมินผลการเรียนรูข้ องนักเรียน  การตรวจสอบ
การจัดทำ�บัญชีการเงินและพัสดุของสถานศึกษา   การ        
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของบุคลากร  
การติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ด้านคุณธรรม
จริยธรรม  การให้ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการจัดทำ� 
งบประมาณ   ด้ า นการวางแผนและพิ จ ารณาให้ ค วาม            
เห็ น ชอบการวางแผนอั ต รากำ�ลั ง และกำ�หนดตำ�แหน่ ง
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา   แตกต่างกัน         
ส่วนข้ออื่นๆ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำ�คัญที่ระดับ  .05  
ทุกข้อ
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3.4   จำ�แนกตามประเภทกรรมการ  ในโรงเรียน  
ทีม่ ปี ระเภทกรรมการครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษา  ผปู้ กครอง
และศิษย์เก่า  ผู้แทนองค์กรชุมชนและอปท.  ผู้ทรงคุณวุฒิ
และพระภิกษุ  มสี ว่ นร่วมในการบริหารโรงเรียน  ไม่แตกต่าง
กัน  อย่างมีนัยสำ�คัญทางสถิติระดับ  .05  ในภาพรวมและ
รายด้าน ส่วนการมีส่วนร่วม เป็นรายข้อหรือรายประเด็น   
พบว่า  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน  
ทีม่ ปี ระเภทกรรมการครูและผูบ้ ริหารสถานศึกษา  ผปู้ กครอง
และศิษย์เก่า  ผู้แทนองค์กรชุมชนและอปท.  ผู้ทรงคุณวุฒิ
และพระภิกษุ  ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนยั สำ�คัญทีร่ ะดับ  .05  
ทุกข้อ

อภิปรายผล

จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการมีสว่ นร่วม
ในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน         
ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
เลย เขต 2  กรณีศึกษา อำ�เภอภูหลวง จังหวัดเลย  สามารถ
นำ�มาอภิปรายผลการวิจัย โดยแบ่งเนื้อหาออกเป็น 4 ด้าน
ดังนี้
1. ด้านการบริหารวิชาการ
           ผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน  สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต2 ในอำ�เภอภูหลวง จังหวัดเลย มีระดับ
การมีส่วนร่วมในการบริหาร  ด้านการบริหารวิชาการ  โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก อาจเนื่องมาจาก คณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 ในอำ�เภอภูหลวง จังหวัดเลย มี
ความตระหนักในด้านการบริหารวิชาการ เห็นความสำ�คัญ
ต่อการจัดการเรียนการสอน ต้องการเห็นเด็กนักเรียนเป็น
คนเก่ง คนดี มีคุณภาพ จึงมีส่วนร่วมเสนอแนะ การมีส่วน
ร่วมในการบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ในการจัดทำ�หลักสูตรสถานศึกษา ให้คำ�แนะนำ�การคัดเลือก
หนังสือแบบเรียนเพือ่ ใช้ในสถานศึกษา จัดหาและสนับสนุน
การใช้สอื่ การเรียนการสอนทีท่ นั สมัย และมีการปฏิบตั ติ าม
บทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานใน
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การจัดระบบและการดำ�เนินการตามระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
2. ด้านการบริหารงบประมาณ
ผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน  สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต2 ในอำ�เภอภูหลวง จังหวัดเลย มีระดับ
การมีระดับการมีสว่ นร่วมในการบริหาร  ด้านการบริหารงบ
ประมาณ โดยภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมือ่ พิจารณารายข้อ
พบว่ า มี ร ะดั บ การมี ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในโรงเรียน  ดา้ นการบริหาร
งบประมาณ อยู่ในระดับมากทุกข้อ อาจเนื่องมาจาก การมี
ส่วนร่วมในหารบริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้น
พื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึ ก ษาเลย เขต 2 ด้ า นการบริ ห ารงบประมาณ          
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีขนาดของสถาน
ศึ ก ษาต่ า งกั น การมี ส่ ว นร่ ว มในหารบริ ห าร ของคณะ
กรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงาน
เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 ด้านงบประมาณ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่มีวุฒิการศึกษา
ระดับการศึกษามากกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายมีความ
เข้าใจด้านงบประมาณมากกว่า
3. ด้านการบริหารงานบุคคล
ผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดับการมีสว่ นร่วมในการบริหาร
ด้านการบริหารงานบุคคล โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า มีระดับการมีส่วนร่วมในการ
บริ ห ารของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน ใน
โรงเรียนด้านการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับมากทุกข้อ
อาจเนื่องมาจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
เข้าใจบทบาทหน้าทีข่ องคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ตามระเบี ย บบริ ห ารกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร พ.ศ. 2546
สำ�นักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงมีการ
ดำ�เนินการตามทีก่ ฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษากำ�หนด โดยการส่งเสริมพัฒนาครู
และบุคลากรในการทำ�ผลงานเพิ่ม

วิทยฐานะ ส่งเสริมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้พัฒนาด้านคุณธรรมจริยธรรม และร่วมวางแผนอัตรา
กำ�ลั ง และกำ�หนดตำ�แหน่ ง ของบุ ค ลากร สอดคล้ อ งกั บ
เจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.
2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ด้านการ
บริ ห ารงานบุ ค คล ว่ า มี ข อบข่ า ย คื อ การปฏิ บั ติ ต ามที่
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษากำ�หนด ให้เป็นอำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการสถาน
ศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงส่งผลให้ด้านการบริหารงานบุคคล มี
ระดับการมีสว่ นร่วมในการจัดการศึกษา โดยภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก  
4. ด้านการบริหารงานทั่วไป
ผลการวิจัย พบว่า คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียนสังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเลย เขต 2 มีระดับการมีสว่ นร่วมในการบริหาร
ในการบริหาร ด้านการบริหารทัว่ ไปโดยภาพรวมอยูใ่ นระดับ
มากที่สุด เมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า การการมีส่วนร่วมใน
การบริ ห ารของคณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน             
ในโรงเรียน ด้านการบริหารทั่วไป อยู่ในระดับมากที่สุด
ยกเว้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะการรายงานผลการ
ดำ�เนินงานประจำ�ปีของสถานศึกษา และการสนับสนุน      
ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก ขาดแคลนและด้ อ ยโอกาส หรื อ มี ค วาม
สามารถพิ เ ศษ ให้ เ รี ย นจบหลั ก สู ต ร อยู่ ใ นระดั บ มาก             
อาจเนื่องมาจาก คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน            
มีความสำ�นึกและเข้าใจบทบาทหน้าที่ของตนตามพระราช
บัญญัติการศึกษาแห่งชาติ ว่าด้วยการมีส่วนร่วมในการ
จัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน โดย
ถือหลักการบริหารการศึกษา โดยเปิดโอกาสให้บุคคลทุก
ฝ่ า ยที่ มี ส่ ว นเกี่ ย วข้ อ งกั บ การศึ ก ษาได้ เ ข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม        
โดยทุกฝ่ายต้องสำ�นึกในบทบาทหน้าที่ของตน เช่น การให้
ความเห็น เสนอแนะ และให้คำ�ปรึกษาในการจัดทำ�แผนการ
จัดนโยบายแผนพัฒนาการศึกษา และแผนการจัดกิจกรรม
ให้บริการแก่ชมุ ชนของสถานศึกษา แสดงความคิดเห็นและ
เสนอแนะการรายงานผลการดำ�เนินงานประจำ�ปี ของสถาน
ศึ ก ษา รวมทั้ ง ร่ ว มกิ จ กรรมวั น สำ�คั ญ ของชาติ ศาสนา                 
ที่สถานศึกษาและชุมชนจัดขึ้น
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2.2   ควรวิจัยและพัฒนารูปแบบในการสร้าง
จากผลการวิ จั ย ดั ง กล่ า วมี ข้ อ เสนอแนะหลั ก 2 เครือข่ายระหว่างคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน
ประการ คือ 1) ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้ เขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาเพือ่ ให้ชมุ ชนเข้มแข็งและเป็นการพัฒนา
แบบยั่งยืน
และ 2) ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
2.3   ควรศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บการมี ส่ ว นร่ ว ม          
1. ข้อเสนอแนะในการนำ�ผลการวิจัยไปใช้
จากข้ อ ค้ น พบจากงานการวิ จั ย เรื่ อ ง การมี           ในการบริหารของของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
ส่ ว นร่ ว มในการบริ ห ารของคณะกรรมการสถานศึ ก ษา             ระหว่ า งโรงเรี ย นที่ จั ด การสอนระดั บ ประถมศึ ก ษา                           
ขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน สังกัดสำ�นักงานเขตพื้นที่การศึกษา กั บ โรงเรี ย นที่ จั ด การศึ ก ษาระดั บ ประถมและมั ธ ยมต้ น            
ประถมศึ ก ษาเลย เขต 2 ศึ ก ษากรณี อำ�เภอภู ห ลวง           ว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
2.4   ควรมีการศึกษา เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม
จังหวัดเลย  มีข้อเสนอแนะในการนำ�ไปใช้ดังนี้
1.1   โรงเรี ย นควรจะเปิ ด โอกาสให้ ค ณะ ในการบริหารของของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มีส่วนร่วมในเรื่องการ ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่การ
จัดหาและสนับสนุนการใช้สื่อการเรียน การสอนที่ทันสมัย ศึกษาอื่นๆ ต่อไป
1.2 ผู้บริหารสถานศึกษาและครูควรจะให้
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้มีส่วนร่วมในการ เอกสารอ้างอิง
ตรวจสอบการจัดทำ�บัญชีการเงินและพัสดุของสถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ. (2553). พระราชบัญญัติการศึกษา
ในโรงเรียน
แห่งชาติ พ.ศ. 2542 และแก้ไข เพิ่มเติม
1.3 โรงเรี ย นควรจะเปิ ด โอกาสให้ ค ณะ
พ.ศ. 2553 (ฉบับที3่ ). กรุงเทพฯ : คุรสุ ภาลาดพร้าว.
กรรมการสถานศึ ก ษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรีย น ควรจะมี           บุญชม  ศรีสะอาด. (2543).  การวิจัยเบื้องต้น.
ส่วนร่วมในเรื่องการร่วมวางแผนอัตรากำ�ลังและกำ�หนด
มหาสารคาม : ภาควิชาพื้นฐานการศึกษา
ตำ�แหน่งของบุคลากร
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
1.4   คณะกรรมการสถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐาน  
หน้ า จะเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการสนั บ สนุ น ช่ ว ยเหลื อ เด็ ก
ขาดแคลนและด้ อ ยโอกาส หรื อ มี ค วามสามารถพิ เ ศษ            
ให้เรียนจบหลักสูตร ในโรงเรียน ให้มากขึ้น
2. ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป
     จากผลการวิจัย เรื่อ ง การมีส่วนร่วมในการ
บริหารของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้ พืน้ ฐานในโรงเรียน  
สังกัดสำ�นักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2  
กรณี ศึ ก ษา อำ�เภอภู ห ลวง จั ง หวั ด เลย มี ข้ อ เสนอแนะ           
เพื่อการวิจัย ครั้งต่อไปดังนี้
2.1   ควรมี ก ารศึ ก ษาค้ น คว้ า เชิ ง คุ ณ ภาพ         
เกีย่ วกับเรือ่ งการมีสว่ นร่วมในการบริหารของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในโรงเรียน เพื่อเจาะลึกถึงสาเหตุ
การแก้ไขปัญหา และปัจจัยที่นำ�ไปสู่ความสำ�เร็จของการ
ปฏิบัติงาน

ข้อเสนอแนะ

